


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาอาหาร  ซึ่งเปน

การนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม  SMEs รายสาขา   

และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดศึกษาไวมาวิเคราะหและประมวลผล  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความ

สมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 

ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน

ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 

38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 

ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 
 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 
 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย

จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ

ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ

บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   

รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 

 
 



 -ข- 

ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง

ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 

พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ

วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ

มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 

ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 

ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 

   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน

หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ

ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ

เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ

ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 

 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม

ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง

งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต

เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา

ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   

รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 

โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   

เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา

ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 

1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ

สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง

รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ

มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  

ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 

  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี

ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 

เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน

จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  

เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน

การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี

และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   

ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 

  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 

  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ

สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  

บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม กลาวคือ 



 -ฉ- 

            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 

ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  

            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล

ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ

ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   

             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 

and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 

Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 

             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ

ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ

สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้

ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ

บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  

              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม

เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  

8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ

ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว

เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



 

อุตสาหกรรมอาหาร 
 

1. โครงสราง สถานภาพ และความสาํคัญของอุตสาหกรรม 
1.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมอาหาร 

“อุตสาหกรรมอาหาร” หมายถึง อุตสาหกรรมที่นําผลผลิตจากภาคเกษตร ซึ่งไดแก ผลผลิตจาก

พืช ปศุสัตว และประมง มาใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ ในกระบวนการผลิต

เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่สะดวกตอการบริโภค หรือการนําไปใชในขั้นตอไป และเปนการยืดอายุการเก็บรักษา

ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว และประมง โดยผานกระบวนการแปรรูปข้ันตน หรือข้ันกลางเปนสินคากึ่งสําเร็จรูป 

หรือข้ันปลายที่เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

โครงสรางของอุตสาหกรรมอาหารภายใตการจัดแบงของสินคาและผลิตภัณฑแบงแบบ ISIC 

ตามสํานักงานสถิติแหงชาติ โดย ISIC ระดับ 2 หลัก ISIC 15 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) การผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว (ISIC 1511) ประกอบดวย  

การดําเนินการเกี่ยวกับโรงฆาสัตว การตกแตงและบรรจุ การผลิตเนื้อสัตวและสัตวปกที่สด แชเย็นหรือแช

เย็นจนแข็ง การเก็บถนอมและการปรุงแตงเนื้อสัตวและผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

2) การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตวน้ําและผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา (ISIC 1512) 
ประกอบดวย การเก็บถนอมอาหารจําพวกปลาและผลิตภัณฑจากปลา การผลิตปลาที่ทําใหสุกแลว  

การผลิตปลาปนที่เหมาะสมสําหรับมนุษยบริโภค หรือใชเปนอาหารสัตว 

3) การแปรรูปผลไมและผัก (ISIC 1513) ประกอบดวย การผลิตอาหารที่มีสวนประกอบ

ของผลไมหรือผักเปนหลัก การเก็บถนอมผลไมหรือผัก 

4) การผลิตน้ํามันจากพืช น้ํามันจากสัตวและไขมันจากสัตว (ISIC 1514) ประกอบดวย 

การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชหรือสัตว ยกเวนการเจียวและการกลั่นน้ํามันจากไขมันหมู และไขมัน 

จากสัตวอ่ืนๆ ที่บริโภคได การสกัดน้ํามันจากปลาหรือตับปลา การผลิตน้ํามันพืช 

5) การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม (ISIC 1520) ประกอบดวย การแปรรูปนม รวมทั้ง 

การกรอง การทดสอบ หรือการทําใหนมสดดวยการแชเย็น ของเหลวของนมหรือครีม การผลิตเนยธรรมชาติ 

หรือเนยที่สกัดน้ําออกแลว การผลิตน้ํามันเนย 

6) การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากการโม-สีธัญญพืช (ISIC 1531) ประกอบดวย การโม-สี

เมล็ดพืช เชน แปงเมล็ดหัก แปงหยาบ ขาวโพด เปนตน โรงสีขาว การผลิตแปงจากขาว การโม-สี พืช ผัก 

7) การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจากสตารช (ISIC 1532) ประกอบดวย การผลิตสตารช 

ไดแก สตารชจากขาวโพด ขาว ธัญพืชอ่ืนๆ การโม-สีเวทคอรน การผลิตกลูโคส และน้ําเชื่อมกลูโคส รวมทั้ง

การผลิตกลูเทน 

8) การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป (ISIC 1533) ประกอบดวย การผลิตอาหารสัตวเลี้ยง

สําเร็จรูป การเตรียมสวนผสมวัตถุดิบ หรือสวนผสมที่ใชสําหรับเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะ การผลิตอาหาร

สําเร็จรูปสําหรับฟารมเลี้ยงสัตว 
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9) การผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ (ISIC 1541) ประกอบดวย การผลิตขนมประเภทอบ

ชนิดกรอบ แชแข็ง หรือสด ขนมปงกรอบและขนมประเภทอบชนิดกรอบอื่นๆ 

10) การผลิตน้ําตาล (ISIC 1542) ประกอบดวย การผลิตน้ําตาลจากออยหรือหัวบีท น้ําตาล

ทรายดิบ น้ําตาลบริสุทธิ์ การผลิตกากน้ําตาล 

11) การผลิตโกโก ช็อกโกแลต และขนมที่ทําจากน้ําตาล (ISIC 1543) ประกอบดวย  

การผลิตโกโกเปนเพสต เปนผง หรือเปนแทง การผลิตโกโกบัตเตอร ไขมันหรือน้ํามันจากโกโก การผลิต

ช็อกโกแลต การผลิตขนมี่ทําจากน้ําตาล 

12) การผลิตมะกะโรนี เสนบะหมี่ เสนกวยเตี๋ยว เสนหมี่ วุนเสน และผลิตภัณฑอาหาร
ประเภทแปงที่คลายกัน (ISIC 1544) ประกอบดวย การผลิตผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของแปง เชน 

สปาเกตตี มะกะโรนี เสนบะหมี่ เสนกวยเตี๋ยว การผลิตคัสคัส การผลิตพาสตาแบบมีไสหรือที่ปรุงใหสุกแลว 

13) การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (ISIC 1549) 
ประกอบดวย กาแฟคั่ว บด การผลิตกาแฟเทียม การผลิตสิ่งสกัดหัวเชื้อที่เขมขนของกาแฟ การผลิตสิ่งสกัด

หรือหัวเชื้อที่เขมขนของชาหรือชามาเต การผลิตไขที่มีสภาพเปนของเหลว ผง หรือแชเย็นจนแข็ง การผลิต

น้ําผ้ึงเทียม การผลิตเครื่องเทศ ผงชูรส 
1.2  ประเภทสินคาที่ผลิต 

 ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร (ไมรวมน้ําตาล) ในภาพรวมป 2552 คาดวาจะมีการ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2551 ประมาณรอยละ 3.6  โดยมีภาวะการผลิตในแตละกลุม ดังนี้ 

 1) กลุมปศุสัตว  สินคาสําคัญ คือ ไกสดแชแข็งและไกแปรรูป  โดยปริมาณการผลิตในป 

2552 คาดการณวาจะอยูที่ 1,999,700 ตัน หรือเพิ่มข้ึนจากป  2551 รอยละ 26.5  

 2) กลุมประมง  สินคาสําคัญ คือ กุงและผลิตภัณฑจากกุง และผลิตภัณฑจากปลาทูนา  

ปริมาณการผลิตในป 2552 คาดการณวาจะอยูที่ 976,702.6 ตัน หรือเพิ่มข้ึนจากป  2551 รอยละ 1.2 

 3) กลุมผักผลไม สินคาสําคัญ คือ สับปะรดกระปอง และขาวโพดหวานกระปอง ปริมาณ

การผลิตในป 2552 คาดการณวาจะอยูที่ 1,005,244.3 ตัน หรือเพิ่มข้ึนจากป  2551 รอยละ 3 

  4) น้ํามันพืช   ปริมาณการผลิตในป  2552 คาดการณวาจะอยูที่  1,889,055.9 ตัน  

หรือขยายตัวพิ่มข้ึนจากป  2551 รอยละ 3 

 5) ผลิตภัณฑนม  ปริมาณการผลิตในป  2552 คาดการณวาจะอยูที่  967,401.4 ตัน  

โดยลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 4.5 

 6) ธัญพืชและแปง  ปริมาณการผลิตในป 2552 คาดการณวาจะอยูที่ 1,431,939.9 ตัน   

โดยปรับตัวลดลงจากปกอนรอยละ  15 

  7) อาหารสัตว ปริมาณการผลิตในป  2552 คาดการณวาจะอยูที่  7,446,487.4 ตัน    

หรือขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป  2551 รอยละ 3.6 
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 8) น้ําตาล ปริมาณการผลิตในป 2552 คาดการณวาจะอยูที่ 12,286,282.9 ตัน   โดยปรับตัว

ลดลงจากปกอนรอยละ 3 

  9) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปริมาณการผลิตในป 2552 คาดการณวาจะอยูที่ 160,052.5 ตัน   

โดยปริมาณการผลิตคงที่จากป 2551 
ตารางที่ 1 การผลิตผลิตภัณฑอาหารของไทย 

ปริมาณการผลิต (ตัน) 

  ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551p ป 2552f

ปศุสัตว 895,426.4 970,558.9 1,221,350.9 1,580,790.5 1,999,700.0 

ประมง 893,832.5 941,216.3 944,004.7 964,699.4 976,702.6 

ผักผลไม 847,056.4 1,021,593.5 910,165.4 975,965.3 1,005,244.3 

น้ํามันพืช 1,268,702.2 1,558,923.2 1,461,971.8 1,762,624.8 1,889,055.9 

ผลิตภัณฑนม 921,180.6 1,101,439.4 1,081,907.2 1,012,985.7 967,401.4 

ธัญพืชและแปง 1,781,646.1 2,234,531.2 2,130,723.7 1,684,635.2 1,431,939.9 

อาหารสัตว 5,674,148.6 6,282,622.5 7,007,387.7 7,189,811.1 7,446,487.4 

น้ําตาล 6,585,850.8 7,994,336.4 11,015,703.6 12,666,271.0 12,286,282.9 

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 171,970.6 166,154.4 169,688.4 160,052.5 160,052.5 

รวม 19,039,814.3 22,271,375.7 25,942,903.5 27,997,835.6 28,162,866.8 
รวม 

(ไมรวมน้ําตาล) 
12,453,963.4 14,277,039.2 14,927,199.9 15,331,564.6 15,876,583.9 

      ที่มา : ขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 2551 p เปนตัวเลขเบื้องตน  ป 2552f เปนตัวเลขพยากรณ       หมายเหตุ : ป

 1.3  การจําหนายภายในประเทศ 
ปริมาณการการจําหนายอาหารภายในประเทศ (ไมรวมน้ําตาล) ในภาพรวมป 2552 คาดวา 

จะมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2551 ประมาณรอยละ 4.2 โดยปริมาณการจําหนายอาหารในแตละกลุม 

มีรายละเอียด  ดังนี้ 

1) กลุมสินคาปศุสัตว ในป 2552 คาดการณวาปริมาณการจําหนายในประเทศเทากับ 

1,343,901.9 ตัน  โดยเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ  15 

2) ประมง ป 2552 คาดการณวาปริมาณการจําหนายในประเทศเทากับ 121,122.7 ตัน  

หรือเพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 1 

3) ผักผลไม  ป 2552 คาดการณวาปริมาณการจําหนายในประเทศเทากับ 211,914.8 ตัน  

หรือเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 5 

4) น้ํามันพืช ป 2552 คาดการณวาปริมาณการจําหนายในประเทศเทากับ 1,260,101.1 ตัน  

หรือเพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 2 

5) ผลิตภัณฑนม คาดการณวาในป 2552 ปริมาณการจําหนายนมจะเพิ่มข้ึนรอยละ 1 หรือคิด

เปนปริมาณการจําหนายประมาณ  916,947  ตัน 
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6) ธัญพืชและแปง  ปริมาณการจําหนายในป 2552 ลดลงจากป 2551 รอยละ 10 โดยมปีริมาณ

การจําหนายประมาณ  839,307  ตัน    

7) อาหารสัตว ป 2552 คาดการณวาปริมาณการจําหนายในประเทศเทากับ 6,870,500.4  ตัน  

หรือเพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 5.3 

8) น้ําตาล ปริมาณการจําหนายในป 2552 ลดลงจากป 2551 รอยละ 4 โดยมีปริมาณการ

จําหนายประมาณ  5,988,184.0  ตัน   

9) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปริมาณการการจําหนายอาหารภายในประเทศป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 3 

โดยมีปริมาณการจําหนายรวม  130,071.7  ตัน 

ตารางที่ 2 การจําหนายในประเทศผลติภัณฑอาหารของไทย 

ปริมาณการจําหนาย (ตัน) 

  ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551p ป 2552f

ปศุสัตว 736,534.6 786,760.7 951,509.7 1,168,610.3 1,343,901.9 

ประมง 117,168.6 125,351.4 131,041.0 119,923.5 121,122.7 

ผักผลไม 156,479.1 183,922.9 184,019.4 201,823.6 211,914.8 

น้ํามันพืช 999,803.0 1,133,201.3 1,059,913.8 1,235,393.2 1,260,101.1 

ผลิตภัณฑนม 732,929.6 923,052.0 954,899.0 907,868.8 916,947.5 

ธัญพืชและแปง 1,056,912.4 1,242,479.8 1,206,676.5 932,563.7 839,307.3 

อาหารสัตว 5,221,022.1 5,813,683.3 6,400,328.7 6,524,691.7 6,870,500.4 

น้ําตาล 3,999,261.4 4,025,415.7 5,199,495.1 6,237,691.7 5,988,184.0 

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 131,505.8 138,286.9 142,526.3 126,283.2 130,071.7 

รวม 13,151,616.8 14,372,154.1 16,230,409.3 17,454,849.7 17,682,051.4 
รวม 

(ไมรวมน้ําตาล) 
9,152,355.3 10,346,738.4 11,030,914.2 11,217,158.0 11,693,867.3 

       ที่มา : ขอมูลเพื่อการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 2551 p เปนตัวเลขเบื้องตน  ป 2552f เปนตัวเลขพยากรณ         หมายเหตุ : ป

1.4  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน 
อุตสาหกรรมอาหารนับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งทางเศรษฐกิจ โดย SMEs  

มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สสว   .พบวาในป 

2550   อุตสาหกรรมอาหารมีจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 150,637 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs 

จํานวน 150,329 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99. 80  ในสวนของการจางาน SMEs  อุตสาหกรรมแมพิมพมีการ

จางานถึง 516,664 คน  หรือคิดเปนรอยละ 59.34 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมอาหาร  
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ตารางที่ 3 จาํนวนวิสาหกจิ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550
จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

1511 การผลิต การแปรรูปและการเก็บ

ถนอมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ

เนื้อสัตว 

7,666 33 24 7,699 7,723 5.11 0.016 5.13 

1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว

น้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

5,774 93 54 5,867 5,921 3.89 0.036 3.93 

1513 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม

และผัก 

5,166 62 30 5,228 5,258 3.47 0.020 3.49 

1514 การผลิตน้ํามันพืช น้ํามันและไขมัน

สัตว 

605 36 11 641 652 0.43 0.007 0.43 

1520 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม 1,864 15 16 1,879 1,895 1.25 0.011 1.26 

1531 การผลิตผลิตภัณฑจากธัญญพืช 90,963 59 11 91,022 91,033 60.42 0.007 60.43 

1532 การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจาก

สตารช 

560 45 8 605 613 0.40 0.005 0.41 

1533 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป 1,097 38 21 1,135 1,156 0.75 0.014 0.77 

1541 การผลิตผลิตภัณฑขนมปง 6,813 13 9 6,826 6,835 4.53 0.006 4.54 

1542 การผลิตน้ําตาล 690 22 38 712 750 0.47 0.025 0.50 

1543 การผลิตโกโก ช็อคโกแลต และขนม

ชนิดเคลือบและมีไสเปนน้ําตาล 

1,549 9 3 1,558 1,561 1.03 0.002 1.04 

1544 การผลิตมักกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว 

เสนบะหมี่ เสนหมี่ วุนเสนและ

ผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงที่

คลายคลึงกัน 

7,214 5 7 7,219 7,226 4.79 0.005 4.80 

1549 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ที่

มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 

12,890 109 39 12,999 13,038 8.63 0.026 8.66 

1551 การตม การกลั่นและการผสมสุรา 

การผลิตเอทิลแอลกอฮอลที่ไดจาก

การหมัก 

2,736 6 17 2,742 2,759 1.82 0.011 1.83 

1552 การผลิตสุราผลไม (ไวน) 247 1 - 248 248 0.16 0.000 0.16 

1553 การผลิตมอลต และสุราที่ทําจาก

ขาวมอลต 

10 3 7 13 20 0.01 0.005 0.01 

1554 การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกฮอล

และการผลิตน้ําแร 

3,920 16 13 3,936 3,949 2.61 0.009 2.62 

รวม 149,764 565 308 150,329 150,637 99.80 0.20 100 

 :   ขอมูลจาก   สํานักงานสถิติแหงชาติ   ที่มา , กรมพัฒนาธุรกิจการคา,สํานักงานประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย,BOI, สํานักเทศกิจ  กทม  .,อบจ    .75  จังหวัด  ประมวลผลโดย  :  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ  2552  
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ตารางที่ 4 จาํนวนการจางงาน  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550
จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

1511 การผลิต การแปรรูปและการเก็บ

ถนอมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ

เนื้อสัตว 

28,389 6,211 42,562 34,600 77,162 3.97 4.89 8.86 

1512 การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว

น้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 

31,537 35,907 85,164 67,444 152,608 7.75 9.78 17.53 

1513 การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม

และผัก 

23,354 18,032 41,028 41,386 82,414 4.75 4.71 9.46 

1514 การผลิตน้ํามันพืช น้ํามันและไขมัน

สัตว 

3,422 3,940 5,496 7,362 12,858 0.85 0.63 1.48 

1520 การผลิตผลิตภัณฑที่ไดจากนม 6,414 1,904 12,406 8,318 20,724 0.96 1.42 2.38 

1531 การผลิตผลิตภัณฑจากธัญญพืช 154,967 6,227 4,712 161,194 165,906 18.51 0.54 19.05 

1532 การผลิตสตารชและผลิตภัณฑจาก

สตารช 

3,007 6,327 4,181 9,334 13,515 1.07 0.48 1.55 

1533 การผลิตอาหารสัตวสําเร็จรูป 9,311 5,576 37,450 14,887 52,337 1.71 4.30 6.01 

1541 การผลิตผลิตภัณฑขนมปง 23,164 3,067 15,567 26,231 41,798 3.01 1.79 4.80 

1542 การผลิตน้ําตาล 2,915 2,740 20,001 5,655 25,656 0.65 2.30 2.95 

1543 การผลิตโกโก ช็อคโกแลต และขนม

ชนิดเคลือบและมีไสเปนน้ําตาล 

6,046 2,043 1,045 8,089 9,134 0.93 0.12 1.05 

1544 การผลิตมักกะโรนี เสนกวยเตี๋ยว 

เสนบะหมี่ เสนหมี่ วุนเสนและ

ผลิตภัณฑอาหารจําพวกแปงที่

คลายคลึงกัน 

20,683 649 4,258 21,332 25,590 2.45 0.49 2.94 

1549 การผลิตผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ที่

มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 

73,759 19,030 40,181 92,789 132,970 10.66 4.61 15.27 

1551 การตม การกลั่นและการผสมสุรา 

การผลิตเอทิลแอลกอฮอลที่ไดจาก

การหมัก 

1,115 848 7,024 1,963 8,987 0.23 0.81 1.03 

1552 การผลิตสุราผลไม (ไวน) 288 63 - 351 351 0.04 0.00 0.04 

1553 การผลิตมอลต และสุราที่ทําจาก

ขาวมอลต 

294 444 3,616 738 4,354 0.08 0.42 0.50 

1554 การผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกฮอล

และการผลิตน้ําแร 

12,229 2,762 29,387 14,991 44,378 1.72 3.37 5.10 

รวม 400,894 115,770 354,078 516,664 870,742 59.34 40.66 100 

 :  ขอมูลจาก   สํานักงานสถิติแหงชาติ   ที่มา , กรมพัฒนาธุรกิจการคา,สํานักงานประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย,BOI, สํานักเทศกิจ  กทม  .,อบจ    .75  จังหวัด  ประมวลผลโดย  :  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี   สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ  2552  
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1.5 สภาพตลาดและการคาตางประเทศ  
 1.5.1 การสงออก  ผลิตภัณฑอาหารของไทย  แบงออกเปน 4 กลุมใหญ  คือ  ปศุสัตว  

ผลิตภัณฑประมงผักและผลไม  สินคาอาหารอื่นๆ (ขาว น้ําตาลทราย น้ํามันปาลม  แปงมันสําปะหลัง 

อาหารสัตว ฯลฯ) หากพิจารณาจากปริมาณและมูลคาการสงออก ป 2552 พบวากลุมสินคาอื่น ๆ มีปริมาณ

การสงออกสูงสุด ประมาณ 25 ลานตัน คิดเปนมูลคากวา 396,872  ลานบาท หรือรอยละ 51.78  ของ

มูลคาการสงออกทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากมีสินคาหลักที่สําคัญ คือ ขาว และน้ําตาล  รองลงมาไดแก สินคา

กลุมผลิตภัณฑประมง  ซึ่งมีมูลการคาการสงออกประมาณ 214,883 ลานบาท จากปริมาณการสงออก 

1,651,905  ตัน  หรือคิดเปนรอยละ 28.04 ของการสงออกอาหาร  ในสวนของสินคาปศุสัตว  ผักและผลไม 

มีมูลคาการสงออกรวมกันกวา 154,722 ลานบาท จากการสงออก 3,537,715  ตัน  โดยสัดสวนมูลคา 

การสงออกรวมกันรอยละ  20.19 ของการสงออกอาหาร  
ตารางที่  5 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑอาหารของไทย 

ปริมาณการสงออก (เมตริกตัน) 
สินคาสงออก 

2549 2550 2551p 2552f

สัดสวน 
ปริมาณการสงออก  
ป 2552 (รอยละ) 

ปศุสัตว 313,615 354,785 432,126 493,743 1.62 

ผลิตภัณฑประมง 1,477,854 1,534,318 1,560,633 1,651,905 5.43 

ผักและผลไม  2,410,829 2,436,840 2,735,754 3,043,972 10.01 

สินคาอาหารอื่นๆ   20,056,262 24,242,451 25,207,501 25,208,054 82.93 

รวมทั้งหมด  24,258,560 28,568,394 29,936,014 30,397,674 100 

       ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม       

       หมายเหตุ : ป 2551p เปนตัวเลขเบื้องตน  ป 2552f เปนตัวเลขพยากรณ 

ตารางที่  6 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑอาหารของไทย 

มูลคาการสงออก (ลานบาท) 
สินคาสงออก 

2549 2550 2551p 2552f

สัดสวน 
มูลคาการสงออก  
ป 2552 (รอยละ) 

ปศุสัตว 37,326 41,279 59,088 65,543 8.55 
ผลิตภัณฑประมง 183,138 179,141 202,960 214,883 28.04 
ผักและผลไม  70,570 71,311 82,743 89,179 11.63 

สินคาอาหารอื่นๆ   272,877 325,889 460,361 396,872 51.78 

รวมทั้งหมด 563,911 617,620 805,152 766,477 100 

       ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม       

       หมายเหตุ : ป 2551p เปนตัวเลขเบื้องตน  ป 2552f เปนตัวเลขพยากรณ 

  1.5.2  การนําเขา 
  สินคากลุมอาหารที่ไทยนําเขามาก  ไดแก กากพืชน้ํามัน เมล็ดพืชน้ํามัน  ปลาทูนาสด  

แชเย็น แชแข็ง  นมและผลิตภัณฑนม  หากพิจารณาจากปริมาณการนําเขาในป 2550 พบวา กากพืชน้ํามัน  
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มีการนําเขาสูงสุด 2,536,728.80 ตัน หรือรอยละ 28.47 ของปริมาณการนําเขาอาหาร รองลงมาไดแก 

เมล็ดพืชน้ํามัน จํานวน 1,590,759.80 ตัน หรือรอยละ 17.85 ปลาทูนาสด แชเย็น แชแข็ง รอยละ 8.14  

นมและผลิตภัณฑนม รอยละ 1.83 

  หากพิจารณาจากมูลคาการนําเขาในป 2550 พบวา ปลาทูนาสด แชเย็น แชแข็งมีมูลคา

การนําเขาสูงสุด  33,053.60  ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 15 ของมูลคาการนําเขาการนําเขาอาหาร  

รองลงมาไดแก  กากพืชน้ํามัน มูลคาประมาณ  24,059.80 ลานบาท หรือรอยละ 10.92 เมล็ดพืชน้ํามัน 

รอยละ 9.19  นมและผลิตภัณฑนม รอยละ 7.35 
ตารางที่ 7 ปริมาณการนําเขาผลิตภณัฑอาหารสาํคัญของไทย 

ปริมาณนําเขา (ตัน) 
สินคาสําคัญ 

ป 2549 ป 2550 

สัดสวนการนําเขา 
ป 2550 (รอยละ) 

กากพืชน้ํามัน 2,620,351.20 2,536,728.80 28.47 

เมล็ดพืชน้ํามัน 1,441,899.10 1,590,759.80 17.85 

ปลาทูนาสด แชเย็น แชแข็ง 783,443.50 725,236.50 8.14 

นมและผลิตภัณฑนม 184,642.20 162,638.20 1.83 

อาหารรวม 8,841,767.80 8,910,742.10 100 

:               ที่มา  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม       
ตารางที่ 8 มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑอาหารสําคัญของไทย

มูลคานําเขา (ลานบาท) 
สินคาสําคัญ 

ป 2549 ป 2550 

สัดสวนการนําเขา 
ป 2550 (รอยละ) 

ปลาทูนาสด แชเย็น แชแข็ง 31,268.20 33,053.60 15.00 

กากพืชน้ํามัน 21,501.00 24,059.80 10.92 

เมล็ดพืชน้ํามัน 14,992.80 20,245.80 9.19 

นมและผลิตภัณฑนม  13,190.10 16,196.50 7.35 

201,119.00 220,325.70 100 อาหารรวม 
              ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  กระทรวงพาณิชย และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม       

2.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมอาหาร 
  วัตถุดิบ   ปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญคือ ซึ่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร

สวนใหญจะเปนวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก   แตยังมีปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบบางชนิดซึ่งตองมี

การนําเขา  ในดานแรงงานอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีการจางงานมาก   แตแรงงานสวนใหญ 

ยังมีการศึกษาในระดับตํ่า 

เทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร1 สวนใหญจะเปนเทคโนโลยีระดับพื้นฐานที่สามารถ

หาไดภายในประเทศ สวนเทคโนโลยีในระดับสูงขึ้นไปตองนําเขาจากตางประเทศ  เชน  อุตสาหกรรมอาหาร

                                                 
1 โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (อุตสาหกรรมอาหาร) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แชเย็นแชแข็งโดยทั่วไปแลวเทคโนโลยีที่ใชอยูจะเปนเทคโนโลยีแบบธรรมดาสวนเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไป  อาทิ  

ระบบ  Individual Quick Frozen : IQF  ซึ่งเปนการแชแข็งอาหารโดยไมทําใหโครงสรางของเซลลในอาหาร

เสียหาย  เชน  การทํา  Spiral Frozen ยังตองพึ่งพาจากตางประเทศ  สวนอาหารที่ผานขบวนการถนอม

อาหารดวยความรอนนั้นสวนใหญจะใชเครื่องมือที่ เปนหมอฆาเชื้อความดันซึ่งเปนเทคโนโลยีใน

ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น    

แตสําหรับเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นไปที่ใชบรรจุภัณฑที่ดี  เชน  ถุงฆาเชื้อดวยความรอน )  Retort Pouch ( ตอง

นําเขาจากตางประเทศและมีแนวโนมที่จะไดรับความนิยมสูงขึ้น   เนื่องจากสามารถรักษาโครงสรางทาง

กายภาพของผลิตภัณฑไวไดอยางดีและมีคุณภาพ รสชาติเหมือนอาหารธรรมชาติกอนผานขบวนการ  

นอกจากนั้นในสวนของเทคโนโลยีอบแหงที่จะทําใหไดคุณภาพของการอบแหงที่ดีนั้นผูผลิต

สวนใหญจะใชเทคโนโลยีแบบธรรมดา   เชน   ใชตูอบโดยใชลมรอนหรือใชแกสทําใหเกิดลมรอน   แตถาใช

เทคโนโลยีที่สูงขึ้นในลักษณะของ  Freeze Dry เชน  กาแฟสําเร็จรูปหรือกุงที่ใสอยูในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารผงโดยใช   Spray Dry แลวประเทศไทยยังจะตองพึ่งพาเทคโนโลยี 

จากตางประเทศอยูเชนกัน 

  (Fermentation) สวนใหญเปนแบบพื้นบาน   เทคโนโลยีการหมักดอง ถาเปนเทคโนโลยีการ

หมักดองชั้นสูง  เชน  การทําเหลา  ไวน  สวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ   ซึ่งเทคโนโลยีการหมักดองนี้

จําเปนตองใชเชื้อเฉพาะที่นํามาใชในขบวนการผลิต/ถนอมอาหาร   ซึ่งเชื้อดังกลาวยังจะตองนําเขาจาก

ตางประเทศทําใหตนทุนคาใชจายคอนขางสูง 

  คือ   ผลผลิตจากพืช   ปศุสัตว   และ   ประมง    วัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร โดยนํา

ผลผลิตเหลานี้มาแปรรูปข้ันตน เชน เนื้อสัตวอาจมีการชําแหละ หรือมีแชเย็น แชแข็ง ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน

สินคากึ่งสําเร็จรูป  โดยขั้นตอไปนําผลิตภัณฑเหลานี้ไปเขาสูกระบวนการแปรรูปขั้นปลาย   อาจมีการบรรจุ

กระปองหรือหีบหอ หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหารอาจแสดงรูปไดดังนี้ 

 

 
วัตถุดิบ 

 
ผลผลิตจากผักและผลไม
ปศุสัตว และ ประมง 

 
    อาหารแปรรูปขั้นตน 

 
        สินคากึ่งสําเร็จรูป 

 
แปรรูปขั้นปลาย

 

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

                   ที่มา: แผนแมบทอุตสาหกรรมอาหาร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2547 

3.  การวิเคราะห SWOT analysis ของอุตสาหกรรมอาหาร 
 เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารมีสินคาหลากหลายชนิดในการวิเคราะห SWOT Analysis จงึเปน

การกลาวถึงผลิตภัณฑอาหารตางๆโดยรวม   โดยจุดแข็ง   จุดออน   โอกาส   และอุปสรรคของอุตสาหกรรม

อาหารสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength)  
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1) ประเทศไทยมีความไดเปรียบในเรื่องภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการปลูกพืช

และเลี้ยงสัตว ทําใหมีพันธุพืชและสัตวเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด และมีวัตถุดิบในการผลิตอาหารที่อุดม

สมบูรณ  อุตสาหกรรมอาหารของไทยเปนอุตสาหกรรมมีการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศในสัดสวนคอนขางสูง

เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ไทยจึงมีขอไดเปรียบทางดานปจจัยการผลิตดานวัตถุดิบมาก 

2) ผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหารมีการสะสมประสบการณมาเปนเวลายาวนานอุตสาหกรรม

อาหารไทยมีรากฐานดานเทคโนโลยีเปนของตนเองพอควร ทําใหพึ่งพาตัวเองในดานนี้ไดมาก 

  3) แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารของไทยฝมือแรงงานดี สะอาดและประณีตเปนที่ยอมรับของ

ตลาดโลก 

 ภายใตโครงการครัวไทยครัวโลก 4) รัฐบาลไดใหความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย

5) โรงงานในอุตสาหกรรมอาหารหลายโรงงานเปนโรงงานที่ไดมาตรฐานและมีการบริหาร

จัดการที่ดี   เนื่องจากผูประกอบการไทยหลายรายมีระบบการควบคุมโรงงานตั้งแตพื้นฐาน   คือ   GMP 

HACCP รวมทั้งระบบ  ISO ตางๆ  และ  BRC (British Retail Consortium) อีกทั้งภาครัฐและเอกชนยังมี

ความรวมมือกันที่ดี 
จุดออน (Weakness) 

  เชน   ปลาทูนา   1) ยังตองมีการนําเขาวัตถุดิบอาหารบางชนิด และวัตถุดิบสําหรับการผลิต

อาหารสัตว 

 ๆ ที่สรางมูลคาเพิ่มของสินคา 2) ขาดการสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑใหม

3) อุตสาหกรรมอาหารจํานวนมากเปน   SME ซึ่งมีขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีการบริหาร  

การตลาดและการเงิน 

4) คาจางแรงงานมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น 

5) ขาดแคลนเครื่องมือและบริการการตรวจสอบคุณภาพสินคา 
โอกาส (Opportunity) 

  1) คูแขงของไทยยังปรับตัวในกลุมอาหารที่มีมูลคาเพิ่มไดชากวาไทย เพราะติดปญหาดานการ

ผลิตและการตลาด ทําใหไทยยังคงสามารถรักษาความสามารถทางการแขงขันของอุตสาหกรรมนี้ไวได 

  2) ลูกคาสวนใหญของอาหารแปรรูปไทยเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีอํานาจซื้อสูง และตองการ

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงดวย  ทําใหไทยสามารถพัฒนาการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาในประเทศดังกลาวได 

  3) รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหประเทศไทยเปนครัวเอกของโลก (Kitchen of the World) จึงเริ่ม 

มีการใหความความชวยเหลือจากหนวยงานของภาครัฐ  เชน  กรมวิทยาศาสตร  กรมประมงมากขึ้น   ดังนั้น

แนวโนมในเรื่องคุณภาพสินคาและความคลองตัวในเรื่องนโยบายจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วและดีข้ึน 
อุปสรรค (Threat)  
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1) การคุกคามจากประเทศคูแขงในผลิตภัณฑอาหารที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวา  ตัวอยางเชน   

มีวัตถุดิบและคาแรงต่ํากวา อาจสงผลใหความสามารถทางการแขงขันของไทยถูกกระทบได 

2) การกีดกันการคาแบบไมใชภาษี จะมีโอกาสขยายตัวมากยิ่งขึ้น 

3) ปจจุบันการสงสินคาของไทยกําลังเผชิญปญหาการเขามาของสินคาจากประเทศคูแขง 

รายใหมเชน จีนและเวียดนาม 
4.  ปญหาของอุตสาหกรรมอาหาร   

สําหรับปญหาของอุตสาหกรรมอาหาร หากพิจารณาในดานของการผลิตจะพบวามาตรฐาน 

ของสินคายังไมมีความสม่ําเสมอเนื่องจากปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพไมดีพอและมีปริมาณ 

ไมสม่ําเสมอ การขาดการประสานงานกันในหวงโซอุปทานระหวางผูผลิตวัตถุดิบและผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพรวมกัน นอกจากนี้ผูประกอบการโดยเฉพาะรายเล็ก 

ยังขาดความรูและเทคโนโลยี ทําใหมีขอจํากัดในการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและ 

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อแขงขันกับคูแขงที่มีตนทุนในการผลิตที่ต่ํากวา เชน จีนและเวียดนาม  ในดาน

การจัดจําหนายและขยายตลาดของสินคาพบวาผูประกอบการจํานวนมากยังขาดความรูและประสบการณ

ทางดานการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานของตลาดตางประเทศที่มีกฎเกณฑขอบังคับจํานวนมาก 

และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคายังมีอยูจํากัด 

ผูประกอบการยังไมสามารถนําเอาจุดเดนหรือเอกลักษณของอาหารไทยมาสรางเปนตราผลิตภัณฑ 

เพื่อแขงขันไดดีพอ  

นอกจากนี้ ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการขาดการประสานงานและทํางานรวมกันอยาง 

มีประสิทธิภาพระหวางภาครัฐและผูประกอบการในการแกไขปญหาตางๆ เชน ความไมเพียงพอของบริการ

การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินคา   ระเบียบกฎเกณฑและคาใชจายในการออกใบรับรองคุณภาพ  

การพัฒนาบุคลากรเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรม ฯลฯ 
5.  กลุมธุรกิจ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรมสูง การผลิตนอกจาก 

จะเพื่อตอบสนองการบริโภคภายในประเทศแลว ยังเปนการผลิตเพื่อสงออกไปยังตางประเทศดวย ในป 2549 

มูลคาการสงออกโดยรวมของอุตสาหกรรมอาหาร (ไมรวมขาว) นั้นสูงถึง 336,181.6  ลานบาท (ขอมูลราย

สาขาจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) โดยสินคาและผลิตภัณฑหลักที่มีการสงออกไปจําหนาย 

ในตางประเทศ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป เนื้อสัตวแปรรูปและแชแข็ง ผักและผลไมแปรรูป 

ผลิตภัณฑธัญพืชและแปง ฯลฯ อยางไรก็ดี นอกจากสินคาและผลิตภัณฑเหลานี้ ในชวงไมกี่ปที่ผานมา 

กลุมผลิตภัณฑอาหารพื้นเมืองของไทย ซึ่งมีสินคาหลากหลายมาก  เชน  ขนมหวานนานาชนิด  เคร่ืองแกง 

และเครื่องปรุงรส  (น้ําปลา  น้ําสมสายชู  น้ําพริก) ผักและผลไมหมักดองและแปรรูปในลักษณะอื่น  เครื่องดื่ม 

ที่ผลิตจากผลไมและสมุนไพร  ฯลฯ ก็ไดรับการยอมรับจากตางประเทศและมีการสงออกมากขึ้น แมจะยังมี
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การสงออกในปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับสินคาออกอาหารที่สําคัญ   เชนปลากระปองหรือสับปะรด

กระปอง 

สําหรับสินคาและผลิตภัณฑหลักที่มีการสงออกไปจําหนายในตางประเทศนั้น สวนใหญไดมีการทํา

ตลาดมาอยางตอเนื่องและมีปริมาณการสงออกเปนจํานวนมากอยูแลว ผูผลิตสวนมากเปนโรงงานขนาด

ใหญ ดังนั้น SMEs เปาหมายของอุตสาหกรรมอาหารที่ควรจะทําการสงเสริมนั้น จึงควรจะเปนกลุม

ผลิตภัณฑอาหารพื้นเมืองของไทย เพราะเปนสินคาและผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณประจําชาติสะทอนใหเห็นถึง

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของไทย  ผลิตโดยผูประกอบการขนาดเล็กเปนสวน

ใหญซึ่งกระจายอยูในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีการใชวัตถุดิบทางการเกษตรในทองถิ่นหลายชนิดไมวาจะ

เปน ผักและสมุนไพร รวมทั้งผลไมตางๆ เชน ล้ินจี่ ทุเรียน ลําใย ฯลฯ ซึ่งสามารถนํามาแปรรูปใหเปนผลไม

อบแหง น้ําผลไม อาหารเสริมหรือขนม ฯลฯ ทําใหสามารถแกปญหาสินคาเกษตรลนตลาดและเปนการเพิ่ม

มูลคาใหกับสินคาและผลิตภัณฑ ในดานของแนวโนมของตลาด อาหารพื้นเมืองของไทยยังมีโอกาสในการ

เจริญเติบโตขึ้นอีก เนื่องจากประโยชนทางดานสรรพคุณและสวนผสมของสมุนไพรในอาหารที่มีตอสุขภาพ 

ทําผูบริโภคในตางประเทศหันมาใหความนิยมมากขึ้น ประกอบกับจํานวนรานอาหารไทยที่เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ

รานอาหารไทยในตางประเทศ ทําใหมีปริมาณการสั่งซื้อเครื่องแกงและเครื่องปรุงรสจากประเทศไทยมีมากขึ้น 

นอกจากนี้ อาหารพื้นเมืองของไทยเหลานี้ไมเพียงแตสามารถสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศไดมาก

ข้ึน  ยังมีการขยายตัวในตลาดภายในประเทศดวย จากการติดตอคมนาคมที่สะดวกขึ้น  การขยายตัวของ

ทองเที่ยวภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม การบริโภค และการสงเสริมของรัฐ 
6. ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในการสงเสริม SMEs สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
วัตถุประสงค: เพื่อยกระดับผลิตภัณฑของ SMEs ใหมีคุณภาพและมาตรฐานทางดานสุขอนามัย

และส่ิงแวดลอมตามมาตรฐานสากล 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตอาหารใหอยูในระดับสากลเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําให

ผูบริโภคเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังเปนใบเบิกทางในการนําผลิตภัณฑเพื่อเขาไป

จําหนายในตลาดโดยเฉพาะตลาดตางประเทศที่สําคัญๆ เชน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังนั้นภาครัฐและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถาบันอาหาร คณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณะสุข สถาบันพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) และ

สถาบันการศึกษาตางๆ ตองเขาไปชวยเหลือและใหคําปรึกษากับ SMEs ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรที่ 

 1) แผนการสงเสริมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคา 
การยกระดับคุณภาพใหมีความสอดคลองกับขอกําหนดทางดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 

เปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังเปนใบเบิกทาง

ในการนําผลิตภัณฑเพื่อเขาไปจําหนายในตลาดโดยเฉพาะตลาดตางประเทศที่ สําคัญตางๆ เชน 
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สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ดังนั้นจึงควรจัดใหมีการอบรมใหคําแนะนําแก   SMEs โดยควรมีการ

ตั้งเปาหมายให SMEs ที่ผานการอบรมนั้นสามารถพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตจนสามารถไดการ

รับรองมาตรฐานที่สําคัญตางๆ ไมวาจะเปนหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good manufacturing 

practice: GMP) และระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard 

analysis and critical control point system: HACCP)  

สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแผนปฏิบัติการนี้ ไดแก สถาบันอาหาร คณะกรรมการ

อาหารและยาของกระทรวงสาธารณะสุข สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED)  

และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยหนวยงานเหลานี้อาจมีการวางแผน

รวมกันในการจัดโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหกับ SMEs ซึ่งไดแก โครงการอบรมความรูทางดาน

คุณภาพและมาตรฐานสินคา โครงการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาในดานคุณภาพและมาตรฐานกับผูประกอบการ 

เปนตน โดยทางคณะกรรมการอาหารและยาอาจจะรับหนาที่เปนหนวยงานหลักในการกําหนดหลักสูตรในการ

อบรมและใหขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบมาตรฐานที่สําคัญตางๆ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.) ทําหนาที่ในการประสานงานไปยังสถาบันอาหาร และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม  (ISMED) เพื่อประชาสัมพันธและดําเนินโครงการตอไป 
2) แผนการพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา 
เนื่องจากผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตอง

พัฒนาระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาใหสะดวกรวดเร็วและงายตอการเขาถึงของ

ผูประกอบการที่กระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ โดยในการพัฒนานั้นควรเนนทั้งในเรื่องของ 

ตัวระบบตรวจสอบและเครื่องมือตางๆ ใหมีความรวดเร็วและทันสมัย การลดขั้นตอนทางดานเอกสาร 

ตลอดจนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่จะเขามาทํางานในสวนนี้ดวย 

สําหรับหนวยงานที่ เกี่ยวของในการดําเนินการแผนปฏิบัติการนี้  ไดแก  สถาบันอาหาร 

คณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณะสุข และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (สสว.) โดยทาง สสว. ควรทําหนาที่เปนผูประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด

การประชุมตกลงในการพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพดังกลาว 
3) แผนการสรางเครือขายพันธมิตรและเชื่อมโยงในหวงโซอุปทาน 
คุณภาพและความสม่ํา เสมอของปริมาณของวัตถุดิบที่มาจากภาคการผลิตตางๆ  เชน  

ภาคการเกษตร ประมง และปศุสัตว ฯลฯ ลวนแลวแตมีความสําคัญอยางยิ่งในการยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมใหเกิดการสรางความเชื่อมโยง 

ในหวงโซอุปทานระหวางผูผลิตวัตถุดิบและผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพรวมกัน สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแผนปฏิบัติการนี้ ไดแก สถาบันอาหาร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยทาง 

สสว.ควรทําหนาที่เปนตัวกลางใหเกิดการประสานงานระหวางผูผลิตและหนวยงานตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ 
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โดยอาจจะตองเริ่มจากการเชิญทุกฝายที่เกี่ยวของมาหารือถึงแนวทางในการสรางเครือขาย หลังจากนั้น 

จึงคอยๆ พัฒนารูปแบบใหมีความชัดเจนมากขึ้น 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาเปนสิ่งที่สําคัญอยางมากตอการขยายตลาดและการ

เตรียมพรอมสําหรับรับมือกับการแขงขันจากคูแขงที่มีตนทุนการผลิตต่ํากวา เชน จีนและเวียดนาม ดังนั้น

แผนการสงเสริมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคา และแผนการพัฒนาระบบตรวจรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสินคาจึงจําเปนที่จะตองรีบดําเนินการภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป พ.ศ. 2551-2552 

หลังจากนั้นในป พ.ศ.2553 จึงเร่ิมดําเนินการแผนการสรางเครือขายพันธมิตรและเชื่อมโยงในหวงโซอุปทาน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มมูลคาในการผลิต 
วัตถุประสงค: เพื่อเพิ่มโอกาสในการการสรางรายไดและความสามารถในการแขงขันของ SMEs

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยถึงแมจะมีขอเปรียบในดานวัตถุดิบที่มีอยูมากมาย แต   SMEs  

สวนใหญยังขาดความรูความสามารถในการแปรรูปดวยเทคโนโลยีสมัยใหมและการพัฒนาผลิตภัณฑ ทําให

สูญเสียโอกาสในการสรางรายได และตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นจากประเทศคูแขงที่สามารถผลิต

ผลิตภัณฑแปรรูปข้ันพื้นฐานไดเหมือนกันและมีตนทุนต่ํากวา เชน จีน และเวียดนาม ดังนั้นภาครัฐและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถาบันอาหาร สถาบันการศึกษาตางๆ อาจจะตองชวยเหลือ SMEs ในการ

ถายทอดเทคโนโลยี การปรับปรุงกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ฯลฯ  
 2  การเพิ่มมูลคาในการผลิต แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรที่ 

  วัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ คือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการการสรางรายไดและความสามารถในการ

แขงขันของ SMEs โดยแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 
1) แผนการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ 
การพัฒนาผลิตภัณฑทั้งในดานกระบวนการผลิตและการคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหมจะชวยสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหแกผูประกอบการ ในการสงเสริมนั้น ภาครัฐ

และหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เชน สถาบันอาหาร สถาบันการศึกษาที่มีการทําการวิจัยทางดานอาหาร 

จําเปนที่จะตองเขามาใหความชวยเหลือในการใหความรูและถายทอดเทคโนโลยีใหแก SMEs โดยอาจมี

การจัดโครงการอบรมความรูและเทคนิคในการผลิตสมัยใหม นอกจากนี้ ยังอาจจะมีการตั้งศูนยรวมขอมูล

ความรูและใหคําปรึกษาทางดานวิทยาศาสตรการอาหารเพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงความรูและ

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมได 
2) แผนการสงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 บรรจุภัณฑของสินคามีความสําคัญในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนในดานของการรักษาคุณภาพของ

อาหาร ความยากงายในการขนสง การใหขอมูลเกี่ยวกับตัวสินคา การดึงดูดและเรียกความสนใจจากผูซื้อ 

ฯลฯ ดังนั้นควรมีการสงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑใหกับ SMEs โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม   (ISMED) หรือสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจจะเขามา
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รับหนาที่ในการจัดโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการโดยอาจเชิญวิทยากรจาก

กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย หรือผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จเพื่อมาใหความรู 
3) แผนการพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรอาหาร 
การพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรอาหารเปนสิ่งที่ตองทําตอเนื่อง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ

กระบวนการผลิตใหมีความล้ําหนาอยูเสมอ ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรและ

การศึกษาในสาขาดังกลาว โดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาจะตองชวยกันในการพัฒนา

หลักสูตรใหทันสมัย ตลอดจนทําการประชาสัมพันธใหผูที่สนใจไดเขามาศึกษา 

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัติของแผนปฏิบัติการ เนื่องจากภาวะการแขงขันที่สูงและความเสียเปรียบ

ในดานตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารของไทย ดังนั้นแผนการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและแผนการ

สงเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑนั้นจําเปนที่จะตองรีบดําเนินการโดยทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป 

พ.ศ. 2551-2552 ในสวนของแผนการพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรอาหารอาจสามารถเริ่มดําเนินการได

ในภายหลัง คือในป พ .ศ . 2553 โดยอาจจะตองมีการประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา

หลักสูตรและประชาสัมพันธหลักสูตร กอนที่จะเกิดผลในทางรูปธรรมได 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางทางดานการตลาด 
วัตถุประสงค: เพิ่มชองทางการจัดจําหนายและขยายตลาดใหกับ SMEs

ความรูดานการตลาด ตลอดจนขอมูลขาวสารและกฎระเบียบทางดานการตลาดในอุตสาหกรรม 

เปนสิ่งสําคัญตอการประสบความสําเร็จของSMEs เพราะจะทําใหผูประกอบการสามารถวางแผนในการ

สงเสริมและจัดจําหนายผลิตภัณฑของตนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยในดานการผลิตและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหทันสมัยและตรงกับความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ตาม เนื่องจากขอมูลขาวสารและ

กฎระเบียบทางดานการตลาดในอุตสาหกรรมมีอยูมากมาย   จึงยากที่  SMEs จะมีความสามารถเขาถึงได

ครบถวน นอกจากนี้ ศักยภาพในการเจาะตลาดตางประเทศยังมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นภาครัฐจึงควรเขาไป

ชวยเหลือเผยแพรขาวสาร แนะนําการเขาถึงขาวสารทางอิเล็กโทรนิคสตางๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

กระทรวงพาณิชยอาจชวยอบรมความรูทางดานการตลาดและพา SMEs ไปรวมออกงานในตางประเทศ 
 3 การพัฒนาและเสริมสรางทางดานการตลาด แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรที่

  คือ เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและขยายตลาดใหกับ SMEsวัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้  

โดยแผนปฏิบัติการที่จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 
1) แผนการเสริมสรางความรูทางดานการตลาด 

 ความรูทางดานการตลาดและการขยายชองทางในการจัดจําหนายสิ่งสําคัญตอการประสบความสําเร็จ

ของผูประกอบการ เนื่องจาก SMEs สวนใหญยังขาดความรูและประสบการณดานการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในดานของตลาดตางประเทศ ดังนั้นหนวยงานกรมสงเสริมการสงออกของกระทรวงพาณิชยอาจจะเปนเจาภาพ

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกลาว เชน  จัดโครงการอบรมความรูทางดานการตลาด  โครงการนํา  SMEs 

ออกไปหาประสบการณ ในตลาดตางประเทศ ทั้งการดูงานและการออกบูธแสดงในงาน 
2) แผนการสงเสริมการพัฒนาตราผลิตภัณฑที่เปนสัญลักษณของไทย 
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ตราผลิตภัณฑหรือการสรางแบรดเปนสิ่งสําคัญในการทําตลาด ดังนั้นจึงควรมีการสงเสริมความรู

ทางดานการตลาดในการสรางตราผลิตภัณฑ รวมทั้งใหขอมูลรายละเอียดสําหรับการจดทะเบียนตรา

ผลิตภัณฑใหกับ SMEs โดยกระทรวงพาณิชยอาจจะเขามาชวยในสวนนี้ 
3) แผนงานจัดทํา Website เพื่อเปนสื่อกลางใหแกลูกคาทั้งในและตางประเทศ 
ในปจจุบันการเผยแพรขอมูลทาง Website ถือวามีตนทุนที่ไมสูงมากนักและสามารถเขาถึง

ผูบริโภคไดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นเพื่อชวยสงเสริมและขยายชองทางทางการตลาดแก

ผูประกอบการ จึงควรมีการจัดทํา Website ที่เปนศูนยรวมเกี่ยวกับขอมูลของผูประกอบการและผลิตภัณฑ

อาหารตางๆ ในประเทศ และมีการสรางการเชื่อมโยงตอไปยัง Website ของผูประกอบการแตละราย 

สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการแผนปฏิบัติการนี้ ไดแก สถาบันอาหาร กระทรวงพาณิชย 

และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยทาง สสว. ควรทําหนาที่เปนผู

ประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ในการวางแผนสราง Website ที่เปนสื่อกลาง ตลอดจนประชาสัมพันธ

ใหผูประกอบการทราบและเริ่มพัฒนา Website ของตนเพื่อมาเชื่อมโยงกับ Website สวนกลาง  
4) แผนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการประกอบธุรกิจ นอกจากจะชวยใหการบริหาร

จัดการมีประสิทธิภาพแลว ยังชวยเสริมสรางขีดความสามารถในการพัฒนาตลาดของผูประกอบการอีกดวย 

เชน การพัฒนาระบบตรวจสอบสินคา ระบบตรวจสอบบัญชี และการสราง Website เพื่อเปนหนารานและ

ชองทางในการเขาถึงของผูบริโภคอีกทางหนึ่ง 

ในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวง

พาณิชย และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) อาจเขามาชวยผลักดันและ

ดําเนินการ โดยทาง สสว. ควรทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานของภาครัฐเพื่อจัดการอบรมความรูทางดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม และประชาสัมพันธขอมูลใหผูประกอบการที่สนใจเพื่อมาเขารับการอบรม 
 (Cluster) 5) แผนการสงเสริมการรวมกลุมเปนเครื่อขายวิสาหกิจ

การรวมมือในลักษณะเครื่อขายวิสาหกิจจะเปนประโยชนในหลายดาน   ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี  

การตลาด   และอ่ืนๆ  การสงเสริมเครือขายในอุตสาหกรรมอาหารนั้นอาจเจาะลงไปในแตละพื้นที่  หรือใน

กลุมสินคาที่มีความเกี่ยวของกัน   และควรใหสถาบันการเงิน   สถาบันอาหาร   และสถาบันการศึกษา   

ตลอดจนผูบริโภคมีสวนรวมในการพัฒนาเครือขายนี้ สถาบันอาหารอาจเปนผูประสานงานในเรื่องนี้ 

สําหรับกรอบเวลาในทางปฏิบัตินั้น แผนการเสริมสรางความรูทางดานการตลาดควรเริ่มดําเนินการ

โดยทันทีภายในกรอบระยะเวลา 2 ปแรก คือป พ.ศ. 2551-2552 เพื่อใหผูประกอบการ SMEs ไดขอมูล

เกี่ยวกับทางดานตลาดและความตองการของผูบริโภคเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑ

ของตนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  หลังจากนั้นในป พ.ศ.2553 จึงเริ่มดําเนินการแผนการ

สงเสริมการพัฒนาตราผลิตภัณฑที่เปนสัญลักษณของไทย แผนงานจัดทํา Website เพื่อเปนสื่อกลางใหแก

ลูกคาทั้งในและตางประเทศ และแผนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ SMEs ในสวนของ
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แผนการสงเสริมการรวมกลุมเปนเครื่อขายวิสาหกิจจะเริ่มดําเนินการในป พ.ศ.2554 โดยอาจจะตองเริ่ม

จากการเชิญทุกฝายที่เกี่ยวของมาหารือถึงแนวทางในการสรางเครือขาย หลังจากนั้นจึงคอยๆ พัฒนา

รูปแบบใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
7. นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 
    7.1  นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายรัฐบาลที่แถลง ณ กระทรวงการตางประเทศ เมื่อธันวาคม 2551 มีนโยบายสงเสริม

อุตสาหกรรมอาหาร  ดังนี้  

• กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต 

เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม

อัญมณี เปนตน โดยปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนดานภาษีและที่มิใชภาษีใหสามารถจูงใจนักลงทุนได 

และสงเสริมการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีข้ันสูง(นโยบายขอ  4.2.2.2) 

• ขยายฐานภาคบริการในโครงสรางการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ

บริการ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน พัฒนาแรงงานฝมือทั้งในดานคุณภาพและความรูดาน

ภาษา และเชื่อมโยงธุรกิจ ภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจ

สุขภาพ อาหาร และการทองเที่ยว รวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของวัฒนธรรม

และภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม (นโยบายขอ 4.2.3.1) 

• จัดใหมีสํานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อทําหนาที่แกไข

ปญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยยึดมั่นหลักการสรางความสมานฉันทและแนวทาง “เขาใจ 

เขาถึง และพัฒนา” ใชกระบวนการยุติธรรมกับผูกระทําผิดอยางเครงครัดและเปนธรรม กําหนดจังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีการสนับสนุนแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา สิทธิพิเศษดานภาษี และ

อุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนับสนุนใหเปนเขตพัฒนาพิเศษที่มีความยืดหยุนและหลากหลายทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม (นโยบายขอ 1.1.2) 

• สงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินคา

อาหารและบริการฮาลาล   อุตสาหกรรมภาพยนตร สินคาและบริการที่ใชนวัตกรรมและภูมิปญญา  

การลงทุนที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พรอมทั้งสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศในสาขาที่ผูประกอบการไทย

มีศักยภาพ และสรางเครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ  )ขอนโยบายขอ  4.2.4.6  (  

 7.2  นโยบายและมาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตว ป 2552 
 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการกําหนดนโยบายและมาตรการนํา เข าวัตถุดิบอาหารสัตว  

ป 2552 ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ  ดังนี้ 
 1. กากถั่วเหลือง 
  1.1 การนําเขาภายใต WTO 
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   1.1.1 อากรนําเขาในโควตาปรับลดจากอัตรารอยละ 4 เหลือรอยละ 2 เพื่อลดภาระตนทุน

วัตถุดิบอาหารสัตวแกเกษตรกรและผูมีสิทธินําเขา ไดแก  ผูมีสิทธินําเขาเดิมประกอบดวย 7 สมาคม 

(สมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย  สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย  สมาคมผูเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก  

สมาคมผูเลี้ยงเปดเพื่อการคาและการสงออก สมาคมปศุสัตวไทย  สมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศ

ไทยในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมสงเสริมผูใชวัตถุดิบอาหารสัตว) และมีเงื่อนไขใหผูมีสิทธินําเขาตอง

รับซ้ือกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศของโรงงานสกัดน้ํามันพืชทั้งหมดในราคาไมต่ํากวา

ข้ันต่ําที่กําหนด  ซึ่งกําหนดสอดคลองกับราคาเมล็ดถั่งเหลืองเกรดสกัดน้ํามันตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ (กษ.) กําหนด โดยผูมีสิทธินําเขาตองทําสัญญาการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวไวกับ พณ.และ กษ. 

   1.1.2 อากรนําเขานอกโควตารอยละ  

  1.2 การนําเขาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) กําหนดอากรนําเขารอยละ 5  

 1.3 การนําเขาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย  ไทย- นิวซีแลนด (FTA) และความ

ตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) กําหนดอากรนําเขารอยละ 0  

  1.4 การนําเขาทั่วไป กําหนดอากรนําเขารอยละ 6 และคาธรรมเนียมพิเศษ ตันละ  2,519  บาท 

  ทั้งนี้  การนําเขาตามขอ 1.1 – 1.4 ใหนําเขาไดไมจํากัดปริมาณและชวงเวลานําเขา 
 2. ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
  2.1 การนําเขาภายใต WTO 

   2.1.1 กําหนดอากรนําเขาในโควตารอยละ 20 ปริมาณโควตา 54,700 ตัน ตามที่ผูกพัน 

โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขา และกําหนดระยะเวลานําเขาระหวางวันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2552 

   2.1.2 อากรนําเขานอกโควตารอยละ 73 และคาธรรมเนียมพิเศษตันละ 180 บาท 

  2.2 การนําเขาภายใต AFTA กําหนดอากรนําเขารอยละ 5 หรือกิโลกรัมละ 2.75 บาท 

  2.3 การนําเขาตามความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด(FTA)ตามความตกลงหุนสวน

เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) กําหนดอากรนําเขารอยละ 0 

  2.4 การนําเขาตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA) กําหนดอากรนําเขาในโควตา

รอยละ 14.67 ปริมาณโควตา 6,648.82 ตัน โดยใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาระหวางวันที่ 1 มีนาคม

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และอากรนําเขานอกโควตารอยละ 65.70 

  2.5 การนําเขาตามยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง 

(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS)หรือประเทศ

สมาชิกใหมอาเซียน กําหนดอากรนําเขารอยละ 0 ผูมีสิทธินําเขาตองจดทะเบียนเปนผูนําเขากับกรมการคา

ตางประเทศ และใหมีการกํากับดูแลการนําเขาอยางเขมงวดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 

  2.6 การนําเขาทั่วไป กําหนดอากรนําเขากิโลกรัมละ 2.75 บาทและคาธรรมเนียมพิเศษตันละ 

1,000 บาท 
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  ทั้งนี้  การนําเขาตามขอ 2.1-2.6 นอกเหนือจากในโควตาใหนําเขาไดไมจํากัดปริมาณและ

ชวงเวลานําเขา  
 3. ปลาปน 
  การนําเขาภายใต AFTA และการนําเขาทั่วไปคงอัตราอากรนําเขาเทามาตรการป 2551 (อากร

นําเขารอยละ 5 และ 15 ตามลําดับ) สําหรับการนําเขาภายใตความตกลงการคาเสรี FTA ความตกลง

หุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) อัตราอากรนําเขาปรับลดตามขอผูกพัน ดังนี้ 

 3.1 ปลาปนโปรตีน 60% ข้ึนไปใหนําเขาโดยไมจํากัดปริมาณและชวงเวลานําเขา โดย 

  3.1.1 การนําเขาตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA) กําหนดอากรนําเขารอยละ 3  

  3.1.2 การนําเขาตามความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กําหนดอากรนําเขารอยละ 5  

 3.1.3 การนําเขาทั่วไป กําหนดอากรนําเขารอยละ 15  

 3.2 ปลาปนโปรตีนต่ํากวา 60% เปนสินคาตองขออนุญาตนําเขา โดย 

  3.2.1 การนําเขาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (FTA)และการนําเขาภายใต

ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน กําหนดอากรนําเขารอยละ0  

  3.2.2 การนําเขาทั่วไป กําหนดอากรนําเขารอยละ 6  

 3.3 ปลาปนทุกชนิดโปรตีน 

  3.3.1 การนําเขาภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)กําหนดอากรนําเขารอยละ 5 

 3.3.2 การนําเขาภายใตความตกลงการคาเสรีไทย-นิวซีแลนด  กําหนดอากรนําเขารอยละ 3  

  3.3.3 การนําเขาตามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน (JTEPA) ชวงเดือนมกราคม-

มีนาคม 2552 กําหนดอัตราอากรนําเขารอยละ 6.67 และรอยละ 5 ชวงเดือนเมษายน-ธันวาคม 2552 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายใหกระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรดําเนินการออกประกาศ

กระทรวงการคลังเพื่อลด/ยกเวนอัตราอากรขาเขาวัตถุดิบอาหารสัตวดังกลาว ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 

มกราคมถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552      
 7.3 แผนแมบทอุตสาหกรรมอาหารป 2551-2555 
  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) รวมกับสถาบันอาหาร  จัดทําโครงการแผนแมบท

อุตสาหกรรมอาหารป 2551-2555 เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย   โดยกําหนด

ยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ ภายใตกรอบแนวคิดที่สําคัญ คือ  การเรงเครื่องประเทศไทยดวยอุตสาหกรรม

อาหาร ที่มุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยอยางกาวกระโดด ดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในการแปรรูปสินคาทางการเกษตรของไทย การเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆซึ่งเปนจุดสําคัญสําหรับการแขงขันที่เขมขนในปจจุบัน  

  แผนแมบทดังกลาวจะกําหนดยุทธศาสตรเรงเครื่องประเทศไทยดวยอุตสาหกรรมอาหาร 

ที่มุงเนนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอยางกาวกระโดดดวยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป

สินคาทางการเกษตร การเพิ่มผลผลิต และอื่นๆ ซึ่งจะตองดําเนินการควบคูไปกับการใชยุทธวิธีทาง
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การตลาดเพื่อเรงการสรางยอดขายจากปนี้ที่คาดวามูลคาการสงออกจะอยูที่ 800,000 ลานบาท และจะ

เพิ่มเปน 1 ลานลานบาทในป 2555 เปาหมายที่สําคัญคือ มูลคาสงออกตองเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ10 

ตอป โรงงานผลิตอาหารไดรับรองการผลิตในระดับสากลไมนอยกวา รอยละ 50 ของโรงงานทั้งหมด   

 7.4  นโยบายความปลอดภัยดานอาหาร )  Food Safety) กระทรวงสาธารณสุขปลอดภัยดาน
อาหาร  เพื่อควบคุม  ดูแล และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย อาหารที่ผลิตทุกขั้นตอนตลอดหวงโซ

อาหาร (Food Chain) ตั้งแตวัตถุดิบ (การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง) การผลิต การแปรรูป การจัดจําหนาย จนถงึ

ผูบริโภคอาหาร หรือที่กลาววาจากฟารมสูโตะอาหาร (From Farm to Table) หรือจากฟารมสูชอน (From 

Farm to Fork) ทั้งนี้มาตรฐานที่ใชในการควบคุมตองมีความเทาเทียมกับมาตรฐานสากล เชน การใช

มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS) ซึ่งอยูบนพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร  โดยมียุทธศาสตรในการดําเนินงาน จะประกอบดวยยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้ 
 1) ดานการพัฒนามาตรฐานกฎหมายใหเปนสากล  
  - กําหนดใหเนนการคุมครองผูบริโภคอยางเทาเทียมกัน ระหวางอาหารนําเขา ผลิต และสงออก 
 2) ดานความเขมแข็งในการกํากับดูแลใหอาหารปลอดภัย  
  - สรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลใหอาหารปลอดภัยอยางครบวงจร ตั้งแตการควบคุม

การนําเขา การผลิต การจําหนาย และการขนสง  

  - สรางแรงจูงใจใหผูประกอบการมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
 3) ดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  
  - รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธใหผูบริโภคมีความรู มีพฤติกรรมที่ถูกตองในการเลือกซื้อ 

ประกอบ และบริโภคอาหารอยางปลอดภัย 
 4) ดานการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการ   
  - ฝกอบรมบุคลการใหมีความรู สามารถพิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพอาหารได

ตามภาระหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ 

  - สรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  

  - ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

  - เชื่อมโยงระบบขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ  
 5) ดานการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ 
  - จัดหาครุภัณฑที่จําเปนในการตรวจวิเคราะหใหเพียงพอ  
8. ผลกระทบของขอตกลงทางการคาระหวางประเทศกับอุตสาหกรรมอาหาร 

-ญี่ปุน )   8.1 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย JAPAN-THAILAND ECONOMIC PARTNERSHIP 
AGREEMENT : JTEPA) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ไดประเมินผลกระทบในภาพรวม 

JTEPA พบวา ไทยจะไดรับประโยชนจากการเปดเสรีการคาไทย-ญี่ปุนคอนขางชัดเจน ในดานเศรษฐกิจ

โดยรวม ดุลการคาระหวางประเทศจะปรับตัวดีข้ึน และ สวัสดิการของประเทศจะดีข้ึน แตอุตสาหกรรมไทย

จะไดรับ ผลกระทบในเชิงลบ 4 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมอุปกรณการขนสงปรับตัวลดลงรอยละ 29.37 
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เหมืองแรปรับตัวลดลงรอยละ 8.17 โลหะปรับตัวลดลงรอยละ 4.64 เคมีภัณฑปรับตัวลดลงรอยละ 2.72 

สวนอุตสาหกรรมไทยที่จะไดรับประโยชนอยางชัดเจน คือ อุตสาหกรรมแปรรูป อาหารขยายตัวรอยละ 

24.91 ธัญพืชขยายตัวรอยละ 23.13 และเนื้อสัตวขยายตัวรอยละ 17.11  

  สําหรับการประเมินผลกระทบภาพรวมจากฝายญี่ปุน โดย Mr. Kenichi Kawasaki นักวิชาการจาก

สถาบันวิจัยดานเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ของญี่ปุน (Research Institute of Economy, Trade 

and Industry: RIETI) ชี้ใหเห็นผลกระทบ ของการเปดเสรีการคาสินคาในทํานองเดียวกับฝายไทย โดยการ

เปดเสรีการคาสินคานั้น จะสงผลใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกันดุลการคาของไทยจะ

ปรับตัวดีข้ึน สวนการไดเปรียบดุลการคาของญี่ปุนจะลดลง ในดานสวัสดิการ ชาวญี่ปุนจะไดประโยชนจาก 

ราคาสินคานําเขาจากไทยลดลงในกลุมสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร ญี่ปุนยังจะไดประโยชน 

ในกลุมเคมีภัณฑ เหล็ก อุปกรณการขนสง และเครื่องจักรและอุปกรณ 
 8.2  FTA ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) 
   สินคาที่ไทยจะไดประโยชน ที่สําคัญ ไดแก  อาหารทะเล  อาหารแปรรูป ผักผลไมสด รถปกอัพและ

รถยนตขนาดเล็ก กระปอง ส่ิงทอและเสื้อผาสําเร็จรูป เคร่ืองใชไฟฟา เคมีภัณฑ ผลิตภัณฑพลาสติก อัญมณีและ

เครื่องประดับ และผลิตภัณฑยาง ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของมูลคาการสงออกไปออสเตรเลีย  

  นอกจากนี้ สินคาเกษตรของไทยหลายรายการ เชน ไกแชแข็ง ผักผลไมสด ซึ่งเดิมติดปญหา

สุขอนามัยของสินคาพืชและสัตว ไมสามารถสงออกไปได จะไดรับการดูแลแกไข โดยทั้งสองฝายไดตกลง

จัดตั้งกลุมผูเชี่ยวชาญดานสุขอนามัย (SPS) ข้ึนมาดูแลและแกไขปญหาดังกลาวใหลุลวงภายใน 2 ป ซึ่งจะ

ทําใหผลไมไทย เชน มังคุด ลําไย ล้ินจี่ ทุเรียน สับปะรด มะมวง เนื้อไก และกุง มีโอกาสเขาตลาด

ออสเตรเลียได  

  สวนสินคาที่ออสเตรเลียจะไดประโยชนที่สําคัญ ไดแก นมและผลิตภัณฑ เนย พลาสติก เหล็ก 

ขาวสาลีและมอลต เชื้อเพลิง ทองแดง รถยนตขนาดใหญ อาหารสัตว สังกะสี ไวน และเนื้อวัว ซึ่งคิดเปน

สัดสวนรอยละ 39  ของมูลคาที่ไทยนําเขาจากออสเตรเลีย 
อินเดีย   8.3 FTA ไทย-

 ปจจุบัน ผูประกอบการไทยสามารถใชประโยชนจาก FTA ไทย-อินเดีย ไดแลวภายใตขอตกลงการ

เรงลดภาษีสินคาบางสวนทันที หรือที่เรียกวา Early Harvest Scheme (EHS) ซึ่งเปนสินคากลุมแรกที่ทั้ง 2 

ประเทศตกลงใหมีการลดภาษีกันกอนที่จะมีการลดภาษีสินคาอื่นๆ สินคาในกลุม EHS มีจํานวนทั้งสิ้น 82 

รายการ โดยเริ่มลดภาษีไปแลวตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยในชวงแรกจะลดภาษีลงไปรอยละ 50  

ของอัตราภาษีขาเขาทั่วไปในป 2547 (ปฐาน) หลังจากนั้นในวันที่ 1 กันยายน 2548 จะลดลงอีกรอยละ 25 

ของอัตราปฐาน (รวมลดไปรอยละ 75 ของอัตราในปฐาน) และตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2549 เปนตนไปทั้ง

สองฝายจะยกเลิกการเก็บภาษีสําหรับ 

 สินคา EHS 82 รายการ ครอบคลุมสินคาสําคัญ เชน เงาะ ลําไย มังคุด ทุเรียน องุน ขาวสาลี 

อาหารทะเลกระปอง (ปลาซารดีน ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล และปู) และสินคาอุตสาหกรรมที่ไทยมี
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ศักยภาพในการสงออก เชน อัญมณีและเครื่องประดับ (พลอยสี) เม็ดพลาสติก เครื่องปรับอากาศและ

สวนประกอบ พัดลม ตูเย็น เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ เครื่องสีขาว  หมอแปลงไฟฟา 

เครื่องประมวลผลขอมูล วงจรพิมพ สวนประกอบของเฟอรนิเจอร ลูกปน (บอล แบริง)  และสวนประกอบ

ของเครื่องยนต เปนตน 
9. แนวโนมอุตสาหกรรมอาหาร 
                   ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2551 มีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปกอน  

โดยมีมูลคาการสงออก 24,198 ลานเหรียญสหรัฐ และในป 2552 มีแนวโนมลดลง  โดยมีปจจัยภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกา และประเทศผูนําเขาทั้งสหภาพยุโรปและญี่ปุน เปนปจจัยหลักที่ทําใหการ

ผลิตและการสงออกของไทยในสินคาอาหารชะลอตัวลง  และยังตองติดตามปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน ความ

กังวลตอภาวะเศรษฐกิจในประเทศของผูบริโภคที่ยังชะลอการจับจายใชสอย  การแพรระบาดของเชื้อไขหวัด

นกรอบใหม  ภัยธรรมชาติที่ไมอาจคาดการณได  และมาตรการกีดกันทางการคารูปแบบตางๆ ที่ประเทศ 

ผูนําเขาจะประกาศใชในอนาคต เชน การประกาศมาตรการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑสัมผัสอาหารของยุโรป  

มาตรการการบังคับปดฉลากเพิ่มเติมของสหรัฐฯ และการประกาศเกณฑข้ันต่ําของสารตกคางในอาหารที่

เขมงวดมากขึ้นในหลายสินคาของจีน ญี่ปุน และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยังตองเฝาระวังการประกาศ

มาตรการกีดกันรูปแบบใหม  โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของแรงงาน ซึ่งจะทะยอย

ประกาศใชเพื่อปกปองอุตสาหกรรมในประเทศ  อยางไรก็ดีหากพิจารณาปจจัยเสริมที่ไดรับจากการทํา

ขอตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระหวางไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economics Partnership Agreement : 

JTEPA) ที่มีผลบังคับใชแลว อาจทําใหการสงออกสินคาเกษตร เชน กุงสดแชเย็นแชแข็ง กุงแปรรูป และไก

ปรุงสุก ขยายตัวในเชิงมูลคาไดจากราคาเปรียบเทียบที่ลดลง และเปนที่สนใจของผูบริโภคญี่ปุน ประกอบกับ

ตลาดยุโรปกําลังพิจารณาใหสิทธิพิเศษทางภาษี GSP รอบใหม ในลักษณะการทําขอตกลงการคาเสรี

อาเซียน-ยุโรปสําหรับการคาดการณแนวโนมการผลิตและสงออกในป 2552 ในแตละกลุม 
10. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรมีการสงเสริมและใหขอมูลทางดานการตลาด เพื่อให SMEs สามารถปรับตัวและสรางสินคา

และผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได 

2) ควรใหความรูและสงเสริมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและมาตราฐานตางๆ เชน GMP 

HACCP ใหแก SMEs  

3) ประเทศไทยมีรากฐานมาจากระบบเศรษฐกิจเกษตรกรรม ดังนั้นจึงควรหาทางเอาผลิตภัณฑ 

ทางการเกษตรมาตอยอดหรือเพิ่มมูลคาเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใหประชาชนสวนใหญที่เปนเกษตรกรสามารถ

ขายสินคาและผลิตภัณฑไดราคาที่ดี มีตลาดรองรับ  

4) ประเทศไทยมีการปลูกขาวและผักผลไมมาก ซึ่งบางครั้งผลผลิตหลายชนิดก็มีการลนตลาด เชน 

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลําใย ฯลฯ ดังนั้นจึงนาจะมีการสงเสริมให SMEs นําเอาผลผลิตทางการเกษตรเหลานี้
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มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่เพิ่มมูลคาและสงออก นอกจากนี้ควรจะมีการจัดตั้งศูนยแปรรูปอาหารชุมชน

ระดับภูมิภาค 
11. ตัวอยางโครงการในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการอบรมระบบคุณภาพมาตรฐานอาหาร 
หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตอาหารใหอยูในระดับสากลเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทํา

ใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังเปนใบเบิกทางในการนําผลติภณัฑเพือ่เขา

ไปจําหนายในตลาดโดยเฉพาะตลาดตางประเทศ  อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูประกอบการ SMEs  

ในอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญเปนรายเล็ก ขาดความรูในดานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของ

อาหาร การผลิตมักจะใชวัตถุดิบในพื้นที่และวิธีการดั้งเดิมที่ปฏิบัติมา ดังนั้นจึงทําใหคุณภาพของอาหาร 

ที่ผลิตในบางครั้งไมสม่ําเสมอและขาดความปลอดภัย เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึงจําเปนที่จะตอง

มีการใหความรูและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตของผูประกอบการใหผานการรับรอง 

ตามเกณฑมาตรฐานสากล คือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good manufacturing practice: 

GMP) และระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard analysis 

and critical control point system: HACCP)  
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหความรูกับผูประกอบการเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่สําคัญของผลิตภัณฑอาหาร 

 2. เพื่อกระตุนใหผูประกอบการพยายามปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตของตนใหได

ตามมาตรฐานสากล 
กลุมเปาหมาย 
 ผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารพื้นเมืองของไทยซึ่งกระจายอยูตามชนบทและภูมิภาคตางๆ ของประเทศ 
การดําเนินการ 
 1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมงาน โดยคณะกรรมการจะประกอบดวยตัวแทนจาก

คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันอาหาร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

 2. กําหนดหัวขอและเนื้อหาที่จะจัดอบรม วิทยากรที่จะเปนผูบรรยาย และวันเวลาและสถานที่

สําหรับการจัดอบรม 

 3. ดําเนินการประชาสัมพันธและเปดรับสมัครใหแกผูประกอบการที่สนใจ 

 4. ดําเนินการจัดการอบรม 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูประกอบการมีความรูและความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสากลที่สําคัญของ

ผลิตภัณฑอาหาร 

 2. ผูประกอบการมตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพและความปลอดภัย และกระตือลือลน 

ที่จะพัฒนาปรับปรุงการผลิตของตนใหดียิ่งขึ้น 
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กรอบเวลาในการดําเนินการ 
 โดยมีกรอบเวลา 3 เดือน โดยประมาณดังนี้ 

 เดือนที่  1  จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดเนื้อหาและรูปแบบในการอบรม 

 เดือนที่ 2 ประชาสัมพันธและเปดรับสมัคร 

 เดือนที่ 3  ดําเนินการจัดอบรม 
งบประมาณที่คาดวาจะตองใช 
 ข้ึนอยูกับคาใชจายการประชุมและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ จํานวนผูที่จะเขาอบรม คาใชจาย

ในดานของคาวิทยากร คาเอกสาร คาอาหาร และคาสถานที่จัดอบรม  

 

  



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมอาหาร

วตัถุดิบ

ผลผลิตจากผักและ
ผลไมปศุสัตว 
และประมง

วตัถุดิบ

ผลผลิตจากผักและ
ผลไมปศุสัตว 
และประมง

อาหารแปรรูปข้ันตน

 สินคาก่ึงสําเร็จรูป

อาหารแปรรูปข้ันตน

 สินคาก่ึงสําเร็จรูป

แปรรูปข้ันปลาย

ผลิตภณัฑสําเร็จรูป

แปรรูปข้ันปลาย

ผลิตภณัฑสําเร็จรูป

฿฿

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

F

 
 

 การสงเสริมการตลาดการสงเสริมการตลาด
  การพัฒนาดานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑการพัฒนาดานคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การพฒันาและเสริมสรางการพฒันาและเสริมสราง

ทางดานการตลาดทางดานการตลาด 
• การเสริมสรางความรูและทักษะ
ทางดานการตลาดใหกบั ผปก.
• การสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
• การสงเสริมการรวมกลุมเปน 
Cluster

การเพิม่มูลคาในการผลิตการเพิม่มูลคาในการผลิต 
• การสงเสริม R&D
• การพฒันาบุคลากร

การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

• การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ใหสอดคลองกบัมาตรฐานสากล
• การเสริมสรางความเช่ือมโยง
หวงโซอปุทาน 

• สงเสรมิการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานสนิคา
• การสรางเครอืขายพันธมิตรและ
เช่ือมโยงในหวงโซอุปทาน 

• แผนการสงเสรมิการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
• แผนการสงเสรมิการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ
• การพัฒนาบุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรอาหาร 

• สงเสรมิการรวมกลุมเปนเครอืขาย
วิสาหกิจ (Cluster)฿฿

F

F

F
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