สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๒.๙

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๙ / ผนวก ๑
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบดานสุขภาพ
จากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินคาเกษตรที่เปนอาหาร
๑. นิยามที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑๑ ใหนิยามดังนี้
๑.๑ สินคาเกษตร หมายความวา ผลิตผลหรือผลิตภัณฑอันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว
หรือการปาไม และผลพลอยไดของผลิตผลหรือผลิตภัณฑดังกลาว
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒๒ ใหนิยามดังนี้
๑.๒ อาหาร หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ำจุนชีวิต ไดแก
(๑) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดืม่ อม หรือนำเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณะใด ๆ
แตไมรวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทหรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี
(๒) วัตถุที่มุงหมายสำหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสี
และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส
๑.๓ สินคาเกษตรที่เปนอาหาร ยังไมพบนิยามตามกฎหมาย แตจากคำจำกัดความในขอ ๑.๑ และ ๑.๒
จะเห็นไดวา สินคาเกษตรครอบคลุมตั้งแตพืชพลังงาน พืชประดับ (เชน กลวยไม) พืชพันธุ และพืชที่เปนอาหาร
นอกจากนี้ยังมีสัตวที่เปนพอแมพันธุ ผลิตภัณฑที่ใชทางอุตสาหกรรม (เชน หนังสัตว) และสัตวที่เปนอาหาร ดังนั้น
สินคาเกษตรที่เปนอาหารในทีน่ จี้ งึ หมายถึง กลุม สินคาเกษตรทีไ่ ดจากการทำการเกษตรกอนแปรรูปเพือ่ การบริโภค
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนอาหารเทานั้น
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑๓ ใหนิยามของคำและวลีตาง ๆ ที่
เกี่ยวของไวดังนี้
๑.๔ ความปลอดภัยดานอาหาร หมายความวา การจัดการใหอาหารและสินคาเกษตรที่นำมาเปนอาหาร
บริโภคสำหรับมนุษยมีความปลอดภัย โดยไมมีลักษณะเปนอาหารไมบริสุทธิ์ตามกฎหมายวาดวยอาหาร และตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งอาหารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย
(๑) อาหารที่มีจุลินทรียกอโรคหรือสิ่งที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพเจือปนอยู
(๒) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยูตามกฎหมายที่เกี่ยวของในปริมาณทีอ่ าจเปนเหตุใหเกิด
อันตราย หรือสามารถสะสมในรางกายทีก่ อ ใหเกิดโรคหรือผลกระทบตอสุขภาพ
(๓) อาหารที่ไดผลิต ปรุง ประกอบ บรรจุ ขนสง หรือมีการเก็บรักษาไวโดยไมถูกสุขลักษณะ
(๔) อาหารที่ผลิตจากสัตวหรือผลผลิตจากสัตวที่เปนโรคอันอาจติดตอถึงคนได
(๕) อาหารทีผ่ ลิต ปรุง ประกอบจากสัตวและพืช หรือผลผลิตจากสัตวและพืชทีม่ สี ารเคมีอันตราย
เภสัชเคมีภัณฑ หรือยาปฏิชีวนะตกคางในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(๖) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบดวยวัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
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๑.๕ หวงโซอาหาร หมายความวา วงจรการผลิตอาหารตั้งแตวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต การเพาะปลูก การ
เพาะเลี้ยง การตัดแตง การแปรรูป การขนสง การปรุง การประกอบ การบรรจุ การเก็บรักษา การจัดจำหนาย การ
กระจาย จนถึงผูบริโภค รวมทั้งการนำเขา การนำผาน และการสงออก
๑.๖ คุณภาพอาหาร หมายความวา อาหารที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและสวนประกอบที่พึงจะมี รวมถึง
มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสม
๑.๗ อาหารศึกษา หมายความวา กระบวนการสงเสริม พัฒนา และวิจัยเพื่อใหความรู ความตระหนัก และ
พฤติกรรมที่ถูกตองในหวงโซอาหารและในการบริโภคดานอาหาร
๑.๘ การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ใหนิยามไววา๔ กระบวนการที่ประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) การจัดการ
ความเสี่ยง (risk management) และการสื่อสารความเสี่ยง (risk communication)
๒. ประชาคมอาเซียน : หลักการและองคประกอบ
อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (the Association of Southeast
Asian Nations) กำเนิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ (๑๙๖๗) ดวยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่ง
ขณะนี้อาเซียนมีอายุประมาณ ๔๕ ป แลว โดยเริ่มตนจากสมาชิก ๕ ประเทศ กระทั่งปจจุบันมี ๑๐ ประเทศ* จาก
ขอมูลลาสุดป ๒๕๕๓ ขนาดประชากรของอาเซียนประมาณ ๖๐๐ ลานคน หรือรอยละ ๙ ของประชากรโลก มี
ขนาดเศรษฐกิจโดย GDP รวมประมาณ ๓,๒๐๐ พันลานดอลลารสากล (คิดเปนรอยละ ๔.๑ ของ GDP โลก)
ป ๒๕๔๐ การประชุมสุดยอดอาเซียนกำหนดวิสัยทัศน (ASEAN Vision ๒๐๒๐) ซึ่งมีเปาหมายให
ดำเนินการเพื่อการเปนประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จในป ๒๕๖๓ และดวยปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน
(the Declaration on ASEAN Concord II or Bali Concord II) ในป ๒๕๔๖ (๒๐๐๓) ใหประชาคมอาเซียนนี้
ประกอบดวย ๓ เสาหลัก (three pillars) คือ ประชาคมความมั่นคง (ASEAN Security Community: ASC หรือ
ASEAN Political-Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC)
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community) และตอมาดวยปฏิญญาเซบู (Cebu
Declaration) ในป ๒๕๕๐ (๒๐๐๗) ไดรนกำหนดเวลาของประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้น ๕ ป กลาวคือใหจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) โดยมีคำขวัญวา “One Vision, One Identity, One
Caring and Sharing Community”๔-๖
ประชาคมอาเซียนประกอบดวย ๓ เสาหลักซึ่งมีบทบาทและหนาที่แตกตางกัน โดยมีพิมพเขียว (blue
print) ของแตละเสาหลักเปนตัวกำหนดเสนทาง (roadmap) และกรอบเวลาดำเนินการ (time frame) ของ
กิจกรรมตาง ๆ ทัง้ นี้ สวนทีเ่ กีย่ วของกับสินคาเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอยางยิง่ อาหารปลอดภัยจะอยูในประชาคม
เศรษฐกิจ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เปนสำคัญ

* สมาชิกกอตั้ ง ป ๒๕๑๐ ได แ ก สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย ประเทศมาเลเซี ย สาธารณรั ฐ ฟ ลิ ป ปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และ
ราชอาณาจักรไทย สมาชิกลำดับตอมา คือ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (ป ๒๕๒๗) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ป ๒๕๔๐)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพมา (ป ๒๕๔๐) และราชอาณาจักรกัมพูชา (ป ๒๕๔๒) ตามลำดับ
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๓. สถิติมูลคาการคาสินคาเกษตรที่เปนอาหารและอาหารระหวางไทยและสมาชิกอาเซียน
ตารางที่ ๑ มูลคาการนำเขา-สงออกกลุมอาหารและกลุมสินคาเกษตรที่เปนอาหารใน ๒๐ อันดับแรกของ
การคาระหวางไทยและรายประเทศสมาชิก (ลานบาท)
ป
สิงคโปร
กัมพูชา
บรูไน
ลาว
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พมา
รวม
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