บทความ
ค่ าเงินบาท กับ ความอยู่รอดของ SMEs ผู้ส่งออกอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ป
จากสถานะการณ์ที่คา่ เงินบาทแข็งค่าขึ ้นเป็ นอย่างมาก ต้ องยอมรับว่าแต่ละอุตสาหกรรมย่อมมีผลกระทบ
ไม่วา่ ผลกระทบจะเป็ นไปในทางบวกหรื อลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทต่างๆ ที่มีสว่ นผลักดัน
GDP ส่วนใหญ่ของประเทศ หากประมวลจากความเห็น นักวิชาการ ไม่วา่ จะเป็ นในนามของสถาบันวิจยั แต่ละสํานัก หรื อ
ผู้บริหารทังภาครั
้
ฐ และเอกชน มีแนวทางว่า ผลจากการแข็งค่าเงินบาทไม่ได้ กระทบต่ออุตสาหกรรมทังหมด
้
โดยแยกออก
ได้ วา่ มีอตุ สาหกรรมที่ได้ ประโยชน์ประมาณ 40% อุตสาหกรรมที่ไม่ถกู ผลกระทบประมาณ 30% และอุตสาหกรรมที่ได้ รับ
ผลกระทบมากประมาณ 30% โดยเฉพาะผู้ประกอบการส่งออกรายย่อย (SMEs) ที่มีมลู ค่าส่งออกไม่เกิน 200 ล้ านบาทต่อ
ปี ซึง่ ทังระบบมี
้
ประมาณ 17,000 ราย
หากพิจารณาผลกระทบในกลุม่ SMEs ผู้สง่ ออกที่ได้ รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็ง มากที่สดุ คือ
ประมาณ 30% เพื่อดูวา่ ประเภทอุตสาหกรรมใดมีผลกระทบแรงสุด จะพบว่า ประเภทอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกมาก แต่
นําเข้ าปั จจัยการผลิตน้ อย กระทบรุนแรงที่สดุ ดังนันกลุ
้ ม่ ธุรกิจที่สง่ ออกมากนําเข้ าน้ อยหรื อ Export Content สูง ขณะที่
Import Content ตํ่า เนื่องจากการประหยัดต้ นทุนจากการนําเข้ าที่ถกู ลงไม่มากพอที่จะทดแทนรายได้ ที่ลดน้ อยลงจาก
ราคาขายที่ลดลงได้ ซึง่ ก็หมายถึงว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เงินบาทแข็งค่าขึ ้น SMEs ผู้สง่ ออกกลุม่ นี ้ก็จะได้ รับรายได้ ที่ลดลง
ส่งผลให้ กําไรของ SMEs ประเภทนี ้ลดลงทันทีหรื อแม้ แต่อาจจะขาดทุนได้ ในบางราย ตัวอย่าง SMEs ผู้สง่ ออกกลุม่ นี ้ได้ แก่
กลุม่ ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์จากข้ าวและธัญพืช ผู้ผลิตยางแปรรูปขันต้
้ น (เช่น ยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง)
้ นมีสดั ส่วนการส่งออกสูง
เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีสดั ส่วนการส่งออกสูงมาก และนําเข้ าน้ อยมาก โดยผู้ผลิตยางแปรรูปขันต้
เกือบ 90% แต่แทบจะไม่มีการนําเข้ าวัตถุดิบ หรื อสินค้ าสําเร็จรูปเลย มีการให้ ความเห็นจากสํานักวิจยั หน่วยงานวิจยั
้ น
และสื่อมวลชน ว่า หากค่าเงินบาทแข็งค่าเกินกว่า 30 บาทต่อ ดอลลาร์ สหรัฐ ในไตรมาส 4 ปี นี ้ ผู้ผลิตยางแปรรูปขันต้
ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารจากข้ าวและธัญพืช จะประสบปั ญหาขาดทุน
จากข้ อสรุปถึงผลกระทบดังกล่าว ประเด็นของ SMEs ผู้สง่ ออกที่เป็ น Agribusiness อันหมายรวมถึงผู้ผลิต
และแปรรูปอาหารจากผลผลิตเกษตรต่างๆ คงต้ องพิจารณากันว่าจะสามารถปรับตัวกันอย่างไร SMEs รายใดที่ปรับตัวได้
ทันกับสถานการณ์ก็จะสามารถฝ่ าฟั นไปได้ และแน่นอนหาก SMEs รายใดไม่สามารถปรับตัวได้ ก็อาจจะไม่สามารถผ่าน
พ้ นวิกฤต นี ้ไปได้ ในเมื่อ ผู้สง่ ออกกลุม่ นี ้ ไม่สามารถได้ ประโยชน์จากต้ นทุนที่ลดลงได้ สิง่ ที่จะสามารถจูงใจให้ คคู่ ้ าใน
ต่างประเทศยังคงมีความต้ องการซื ้อสินค้ าของกิจการอยู่ และสามารถเจรจาต่อรองเรื่ องราคาได้ สินค้ านันต้
้ องมีความ
ุ ภาพเป็ นที่ยอมรับ และเหนืออื่นใด อาจไม่สามารถซื ้อหาได้ จากแหล่งอื่นๆ ดังนัน้ จะทํา
จําเป็ นในชีวิต มีมลู ค่าเพิ่ม มีคณ
อย่างไรให้ Agribusiness SMEs ผู้สง่ ออกยืนอยูไ่ ด้ จากปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมา
ความปลอดภัยอาหารบนห่ วงโซ่ อุปทาน
ในปั จจุบนั ความปลอดภัยอาหาร (Food safety) นันนั
้ บว่ามีบทบาทและความสําคัญทังต่
้ อผู้ประกอบการ
เกษตร คนกลาง หรื อแม้ กระทัง่ ผู้บริโภคเอง เนื่องจากอาหารนันเป็
้ นปั จจัยที่สําคัญต่อการดํารงชีพของมนุษยชาติ อย่างไรก็
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ตามการพิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึง่ หรื อมุมใดมุมหนึง่ อาจไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยอาหารหรื อการจัดการที่ดีบน
ห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply chain) ที่มีความซับซ้ อนในปั จจุบนั ได้ อีกต่อไป เนื่องจากหลายปี ที่ผา่ นมาเราได้ พบเจอกับ
เหตุการณ์การระบาดของโรคมายมาย ไม่วา่ จะเป็ นโรคไข้ หวัดนก, โรคไข้ หวัดหมู, โรควัวบ้ า หรื อโรคอื่น ๆที่ไม่ได้ กล่าวใน
ที่นี ้ก็ตาม ซึง่ ในแต่ละปี ส่งผลให้ มีผ้ ปู ่ วยและผู้เสียชีวิตจํานวนมาก อีกทังยั
้ งเป็ นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลอีก
ด้ วย
้
“ความปลอดภัยอาหาร หรื อ Food safety” นันสามารถพิ
้
จารณาได้ จากอันตรายที่เกิดขึ ้นทังจากทาง
ชีวภาพ (Biological hazard) ได้ แก่อนั ตรายอันอาจเกิดจากสิง่ มีชีวิตหรื อสารที่สงิ่ มีชีวิตสร้ างขึ ้น เช่นจุลนิ ทรี ย์, ปรสิต
อันตรายที่เกิดจากทางเคมี (Chemical hazard) ได้ แก่อนั ตรายอันอาจเกิดจากสารเคมีที่มาจากธรรมชาติหรื อมากับ
ผลิตภัณฑ์ทางใดทางหนึง่ ก็ได้ เช่น สารเคมีทางการเกษตรตกค้ าง, สารฟอกขาว และอันตรายที่เกิดจากกายภาพ
(Physical hazard) ได้ แก่อนั ตรายอันอาจเกิดจากวัสดุหรื อสิง่ ของบางอย่าง เช่น เศษแก้ ว, โลหะ, ขนสัตว์ จากที่กล่าวมา
ในเบื ้องต้ นก็เพื่อที่จะทําความเข้ าใจก่อนว่าความหมายของคําว่า “ความปลอดภัยอาหาร หรื ออาหารปลอดภัย” นันมี
้
ความหมายครอบคลุมถึงประเด็นอะไรบ้ าง
การควบคุมคุณภาพ (Quality control) และการตรวจสอบติดตาม (Traceability) นันเข้
้ ามาเป็ นสิง่ ที่
เชื่อมโยงระหว่างอาหารปลอดภัยและห่วงโซ่อปุ ทานอย่างมีประสิทธิภาพหากใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์
โดยปั จจุบนั การใช้ การตรวจสอบติดตามนันมี
้ วิ วฒ
ั นาการอย่างรวดเร็วจากการจดบันทึกธรรมดามาสูก่ ารใช้ การตรวจสอบ
ติดตามด้ วยระบบอิเล็กโทรนิก (e-traceability) และการใช้ วสั ดุที่เรี ยกว่า RFID (Radio-frequency Identification) ที่มี
ความรวดเร็ว แม่นยํา และแสดงผลอย่างเป็ นปั จจุบนั (Real Time) โดยใช้ หลักการ FEFO (First to Expire, First Out) โดย
พิจารณาเลือกใช้ สนิ ค้ าที่จะหมดอายุก่อน แทนการใช้ หลักการแบบเดิมได้ แก่ FIFO (First In, First Out) มาก่อนใช้ ก่อน มาทีหลังใช้ ทีหลัง ส่งผลให้ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบติดตามสินค้ ามีประสิทธิภาพสูงสุด
สินค้ าเกษตรไทย สร้ างความเชื่อมั่นชาวโลก ในฐานะผู้นําการผลิตสินค้ าเกษตรและอาหารปลอดภัย...
ประเทศไทยเป็ นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก สินค้ าหลายชนิดที่ไทยเป็ นผู้
ส่งออกอันดับ 1 ไม่วา่ จะเป็ นข้ าว กุ้ง ไก่ สับปะรดกระป๋ อง ปลาทูน่ากระป๋ อง ข้ าวโพดหวานกระป๋ อง รวมทังผั
้ กผลไม้ เช่น
้ ้ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้ เปรี ยบทางด้ านภูมิประเทศ ที่
ข้ าวโพดฝั กอ่อน กระเจี๊ยบเขียว ลําไย ลิ ้นจี่ มะม่วง มังคุด ทังนี
มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพในทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้ ไทยสามารถผลิตสินค้ าเกษตรและ
อาหารได้ หลากหลายชนิดจนเป็ นที่ต้องการของตลาดโลกตลอดมา
แต่ด้วยภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่สง่ ผลให้ ประเทศต่างๆ

ได้ รับผลกระทบ

อีกทังยั
้ งต้ องรับผลกระทบ

โดยตรงจากค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ ้น ประเทศไทยก็ได้ รับผลกระทบเช่นกัน ในด้ านการส่งออกสินค้ าเกษตรและอาหาร ถึงแม้
จะยังไม่กระทบมากนัก เพราะเป็ นสินค้ าที่ทกุ คนต้ องบริโภค แต่เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ คงทางด้ านอาหาร จึงจําเป็ นที่
ไทยจะต้ องสร้ างมาตรฐานและความปลอดภัย ด้ านสินค้ าเกษตรและอาหารให้ ชาวโลกตระหนักและไม่ปฏิเสธที่จะเลือกซื ้อ
สินค้ าภายใต้ แบรนด์ประเทศไทย
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ข้ อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้ งว่า ที่ผา่ นมาสินค้ าเกษตรและอาหารของไทย ต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาอุปสรรคด้ านมาตรฐาน และกฎระเบียบจากประเทศคู่ค้าและคูแ่ ข่งขัน ทําให้ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้ า
เกษตรและอาหารของไทยยังไม่เต็มศักยภาพที่มีอยู่ ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้ องดําเนินนโยบายการเกษตรในเชิงรุก เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการส่งออกสินค้ าเกษตร โดยการสร้ างมาตรฐานสินค้ าเกษตร และกําหนดกฎระเบียบด้ านความปลอดภัยอาหาร ทํา
ให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถเข้ าถึงอาหารอย่างปลอดภัย มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการต่อความต้ องการบริโภค และเพียงพอกับความ
ต้ องการทังทางกายภาพและทางเศรษฐกิ
้
จ ซึง่ จะทําให้ เกิดความมัน่ คงทางด้ านอาหารในอนาคต
ประเทศไทยยังมีกฎระเบียบเพื่อควบคุมดูแลด้ านความปลอดภัยสินค้ าเกษตรและอาหารมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ยังได้ มีการปรับปรุง แก้ ไข และออกกฎหมายใหม่ เพื่อให้ ทนั ต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ั ้ ปี 2551 เป็ นต้ นมา เพื่อส่งเสริ มการนํามาตรฐาน
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้ าเกษตร พ.ศ.2551 ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
สินค้ าเกษตรและอาหารไปใช้ ตลอดห่วงโซ่อาหาร กฎหมายฉบับนี ้จึงเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการควบคุม กํากับ ดูแล เพื่อให้
ประเทศไทยเป็ นผู้นําในภูมิภาค

โดยการยกระดับสินค้ าเกษตรและอาหารของไทยให้ มีมาตรฐานคุณภาพและความ

ปลอดภัยรวมทังเป็
้ นหลักประกันที่สําคัญในการสร้ างความเชื่อมัน่ ด้ านความปลอดภัยของสินค้ าเกษตรและอาหารของไทย
เพื่อเป็ นการตอกยํ ้าความมัน่ ใจในคุณภาพมาตรฐานการผลิตสินค้ าเกษตรและอาหารของไทย และ เพื่อ
แสดงให้ เห็นว่าไทยมีความเข้ มงวด และให้ ความสําคัญในการสร้ างความปลอดภัยด้ านอาหารมากน้ อยเพียงไร เป็ นการ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริโภคทัว่ โลกในสินค้ าเกษตรและอาหารจากไทย ว่าได้ ผา่ นการควบคุมในทุกกระบวนการผลิต
เพื่อให้ สนิ ค้ ามีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ ทังนี
้ ้ ประเทศไทยมีความมุง่ หวังที่
จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสินค้ าเกษตรและอาหารไทย มาสูภ่ าพลักษณ์ของคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาดในปั จจุบนั
นอกจากการสร้ างความปลอดภัยด้ านอาหารแล้ ว ประเทศไทยยังมีความมุง่ มัน่ ในการสร้ างความมัน่ คงด้ าน
อาหารอีกด้ วย เพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา ทุกประเทศต่างวิตกกังวลเรื่ องวิกฤติอาหารขาดแคลน แต่สําหรับประเทศไทย
แล้ ว นอกจากเราจะผลิตอาหารเพียงพอต่อประชากรในประเทศแล้ ว เรายังมีบทบาทสําคัญในการเป็ นผู้ผลิตอาหารเลี ้ยง
ประชากรโลกด้ วย โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ เร่งดําเนินนโยบายปรับโครงสร้ างภาคเกษตรหลายด้ าน เพื่อสร้ างความมัน่ คง
ทางด้ านอาหาร ได้ แก่
1.เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนให้ ค้ มุ ค่ากับการลงทุน
2.การสร้ างความมัน่ คงด้ านอาหารในระดับชุมชน

คือการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ

สนับสนุนการทําเกษตรอินทรี ย์ ลดการใช้ สารเคมี
3.เร่งรัดการจัดหาแหล่งนํ ้าให้ ทวั่ ถึงและพอเพียง มีการเพิ่มพื ้นที่ชลประทานทังขนาดใหญ่
้
กลาง เล็ก
ตลอดจนขยายระบบการกระจายนํ ้าในพื ้นที่ชลประทานให้ ใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่
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4.คุ้มครองและรักษาพื ้นที่ที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรม

โดยมุง่ เน้ นพื ้นที่ที่ได้ รับการพัฒนาระบบ

ชลประทานแล้ ว
ทุกนโยบายและแผนงานที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ ดําเนินมานัน้ ถ้ าเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงใจไว้
ั้
คาดว่าใน
อนาคตภาคเกษตรไทยจะพัฒนาก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น แลสามารถนําพาชาติพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ และก้ าวไปสูผ่ ้ นู ําทางด้ านความ
ปลอดภัยและมัน่ คงทางอาหารของโลกในที่สดุ ซึง่ เมื่อถึงวันนัน้ เกษตรกรไทยทุกคนก็จะมีชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น
เกษตรเร่ งยกเครื่ องระบบฟู้ดเซฟตี ้ สร้ างจุดแข็ง-เพิ่มจุดขายสินค้ าไทยในตลาดโลก
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยสินค้ าเกษตรและอาหาร หรื อฟู้ดเซฟตี ้ (Food Safety)
ระยะที่ 2 ปี 2553-2555 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตรได้ มีแผนเร่งปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยอาหารด้ านพืชให้ ได้ มาตรฐาน เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั สินค้ าพืชผักและผลไม้ ของไทย ซึง่ สามารถนํามาใช้
เป็ นมาตรการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ าระหว่างประเทศ
พร้ อมสร้ างจุดขายให้ สนิ ค้ าพืชไทยมีความแตกต่างจาก
ประเทศคูแ่ ข่ง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้ านการผลิตและการค้ าพืชไทยในตลาดโลกด้ วย
สําหรับแนวทางปรับปรุงระบบความปลอดภัยอาหารด้ านพืชกําหนดไว้ 4 แนวทางหลัก คือ
1.พัฒนาระบบตรวจรับรองให้ ได้ มาตรฐาน เพื่อให้ ได้ รับการยอมรับและเชื่อมัน่ จากประเทศคูค่ ้ า
2.บังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
3.การเจรจาต่อรองด้ านเทคนิคกับคูค่ ้ าให้ ประสบความสําเร็จยิ่งขึ ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการส่งออก
สินค้ าพืชของไทย และ
4.การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยอาหารด้ านพืชให้ เกิดประสิทธิผล
เบื ้องต้ นมีแผนเร่ งพัฒนาระบบการตรวจรับรองให้ สอดคล้ องกับระบบจัดการคุณภาพทัง้ GAP พืช และ
GMP โรงคัดบรรจุ โดยจะนําหลัก ISO/IEC Guide 65 เข้ ามาช่วยพัฒนาระบบตรวจรับรองด้ วย พร้ อมพัฒนาและปรับปรุง
หน่วยตรวจรับรอง ทัง้ GAP, GMP, HACCP ห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ป๋ ยุ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร และพันธุ์พืช
ขณะเดียวกันยังส่งเสริ มให้ มีหน่วยตรวจรับรองของเอกชน
เพื่อช่วยดําเนินการตรวจรับรองให้ ทนั ต่อความต้ องการของ
เกษตรกรและผู้ประกอบ การ
กรมวิชาการเกษตร ยังจะเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้ อกําหนดของกรมที่เกี่ยวข้ องกับความ
ปลอดภัยอาหารด้ านพืช ให้ สอดคล้ องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การค้ าทังภายในและระหว่
้
าง ประเทศ ทังยั
้ ง
เร่งประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้กฎหมายของกรมให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย รับทราบ เพื่อจะได้ เป็ นแนวปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องและ
ครบถ้ วนตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ร.บ.กักพืช และพ.ร.บ.พันธุ์พืช โดยจะสร้ างและพัฒนาระบบตรวจติดตาม
เฝ้าระวังการผลิต การจําหน่าย การใช้ ป๋ ยและวั
ุ
ตถุอนั ตรายทางการเกษตร รวมทังเมล็
้ ดพันธุ์พืชให้ เป็ นไปตามกฎหมายด้ วย
นอกจากนัน้ กรมยังจะพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ด้านเทคนิค ความสามารถด้ านเจรจาต่อรอง และเร่งรัด
งานวิจยั ของกรมใช้ เป็ นข้ อมูลสนับสนุนการเจรจาต่อรอง อาทิคา่ ปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุด เทคนิคการตรวจวิเคราะห์
อย่างรวดเร็วและแม่นยํา การใช้ สารทดแทนสารเคมี และวิธีการอารักขาพืชในพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรที่ยงั ไม่มีคําแนะนํา
เป็ นต้ น และยังเร่งกระตุ้นให้ บคุ ลากรของกรมเห็นความสําคัญและร่วมกันปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การปรับปรุ งระบบความ
ปลอดภัยอาหารด้ านพืชมีความก้ าวหน้ าและประสบความ สําเร็ จเร็วขึ ้น
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ยุทธศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยสินค้ าเกษตรและอาหาร ปี 2553-2536
ทังนี
้ ้ หากพิจารณาจากภาพใหญ่ระดับประเทศ จะเห็นได้ วา่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ มี
คําสัง่ จัดตังคณะทํ
้
างานจัดทํายุทธศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยสินค้ าเกษตร และ อาหาร ปี 2553-2555 เมื่อ
วันที่ 28
สิงหาคม 2552 ต่อมาได้ มีการขยายระยะเวลาดําเนินการของแผนออกไปเป็ น ปี 2553-2556
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ได้ เสนอ ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้ าเกษตร
และอาหารเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาเมื่อเดือน เมษายน 2553 มีการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้ อม SWOT ไว้ ดงั นี ้
จุดแข็ง

ไทยเป็ นผู้ผลิตและผู้สง่ ออกสินค้ าเกษตรและอาหารที่มีความหลากหลายสูง
รัฐบาลให้ ความสําคัญเรื่ องความปลอดภัยด้ านอาหาร
ผู้ประกอบการไทยมีประสบการณ์ และความยืดหยุน่ สูง สามารถปรับตัวได้ คอ่ นข้ างเร็ว

จุดอ่ อน

ไทยมีเกษตรกรรายย่อยจํานวนมากเป็ นข้ อจํากัดในการเข้ าสูร่ ะบบมาตรฐานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากต้ องใช้ การลงทุนเพิ่ม
มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่อาหารต้ องอาศัยการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้
เกิดการบูรณาการ

โอกาส

ตลาดสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐานมีการขยายตัว รวมทังมี
้ ตลาดสําหรับสินค้ าคุณภาพชนิด
ใหม่ๆ
ประชาชนให้ ความสนใจเรื่ องคุณภาพมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารมากขึ ้น ไม่ได้ ซื ้อหา
สินค้ าโดยพิจารณาจากราคาแต่เพียงอย่างเดียว
ในระยะ 2-3 ปี ที่ผา่ นมานี ้ ประเทศผู้สง่ ออกสินค้ าเกษตรและอาหารรายใหญ่ ประสบปั ญหา
ภาพพจน์ที่เสียหายจากสินค้ าที่ด้อยมาตรฐาน ทําให้ ตลาดต่างประเทศหลายแห่งเริ่มหาแหล่ง
นําเข้ าอื่น

ภัยคุกคาม

ประเทศต่างๆ มีการใช้ มาตรการเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัยเป็ นข้ อต่อรองทางการค้ ามากขึ ้น
มีมาตรฐานเอกชนเกิดขึ ้นจํานวนมากซึง่ มีความเข้ มงวดมาก เป็ นข้ อจํากัดและภาระกับผู้ผลิต
และผู้ประกอบการไทย
มีภยั คุกคามใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาหาร อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต-การค้ าสินค้ าเกษตร
และอาหารรวมทังต้
้ องจัดระบบป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่ทนั ท่วงที

วิสัยทัศน์
“สร้ างมาตรฐานและความปลอดภัย สินค้ าเกษตรและอาหาร เพื่อคนไทยและตลาดโลก” (Standard and Safety for All)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับด้ านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสินค้ าเกษตร และ อาหารของไทย เพื่อ
ประโยชน์ทงของผู
ั้
้ ผลิตและผู้บริโภค
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของไทย โดยใช้ มาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย
3. เพื่อสนับสนุนให้ เกิดความต้ องการสินค้ าเกษตรและอาหารที่มีมาตรฐาน
4. เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่นๆ ทังภาครั
้
ฐ เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
โดยมีการนําเสนอรายละเอียด เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน งบประมาณ กลไกการ
ดําเนินงานเพื่อรองรับ ทุกวัตถุประสงค์อย่างครบถ้ วน
ดังนัน้ หากภาครัฐบาล หน่วยงานสนับสนุน SMEs ต่างๆ รวมทัง้ Supply Chain ทังหลายพร้
้
อมใจกัน
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มาตรฐานความปลอดภัยสินค้ าเกษตรและอาหาร ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ผู้
ส่งออกอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเอง ย่อมมีสว่ นสําคัญที่สดุ ในการที่จะก้ าวพ้ นต่ออุปสรรคและสามารถอยูร่ อดได้ ใน
ท่ามกลางสงครามค่าเงินในขณะนี ้

นายกันตพนธ์ แก้ วมณี
SME BANK
10 พ.ย.53

เอกสารข้ อมูลอ้ างอิง
- หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
- หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
- www. Food industry Thailand.com
- www. ftawatch.ory
- ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
- ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกนําเข้ าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)
- สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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