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คำนำ 
 

ดวยเหตุที่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) มีเปนจำนวนมาก ครอบคลุมภาคเกษตร ภาคผลิต 

ภาคการคา และภาคบริการ และเปนสวนขับเคลื่อนสำคัญ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ ทามกลางแนวโนม

โลกในอนาคต (Mega trend) โดยเฉพาะการตระหนักถึงส ุขภาพและความเปนอยู ท ี ่ด ี ส ิ ่งแวดลอมและ 

สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ นั้น สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมของประเทศ จึงไดร ับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 13 มีนาคม 2561  

ในการกำหนดนโยบายและมาตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสำหรับอุตสาหกรรมที่เปนเลิศ 

ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมดังกลาว คือ อุตสาหกรรมอาหาร  

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารของรายงานฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึง

ความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนสาขาอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง ตอยอดจากอุตสาหกรรมการเกษตรที่

ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ 1. ภาพรวมของอุตสาหกรรม

อาหาร เพื่อศึกษารายละเอียดสถานการณเบื้องตนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีขอมูลอุตสาหกรรมอาหารใน

ภาพรวม เปาหมายการพัฒนาผูประกอบการ แนวทางการดำเนินงานในประเทศตนแบบ แนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย และประเด็นปญหาและแนวทางการพัฒนาผูประกอบการ 2. ยุทธศาสตร

การพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อกำหนดทิศทาง เปาหมาย และนำเสนอแนวทาง 

การดำเนินงานในการสงเสริมผู ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และ 3. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาผู ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใหหนวยงานที่

เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน เชน การเชื่อมโยงความรวมมือระหวางหนวยงาน  

การสงเสริมนโยบายในเชิงพื้นที่ เปนตน เพื่อทำใหการสนับสนุน SME เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สำนักงานฯ ขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ที่สนับสนุนขอมูลในการจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร และหวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ

การดำเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศตอไป 

 

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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บทสรุปผูบริหาร 

อุตสาหกรรมอาหารเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ที่มีความเขมแข็ง ทั้งในระดับประเทศ 

และระดับโลก สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยในภาพรวม อุตสาหกรรมอาหารเปน

อุตสาหกรรมที ่อยู ในขั ้นกลางของหวงโซมูลคา โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจเปนการแปรรูปผลผลิตที ่ไดมาจาก

อุตสาหกรรมการเกษตร เชน ขาว ผลไม ปศุสัตว เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องดื่ม เชน เสนหมี่ น้ำมันรำ

ขาว ครีมเทียม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหารยังมีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เนื่องจากขยะ

เหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนั้น สามารถที่จะนำมาแปรรูปเพื่อใหเกิดประโยชนและสราง

มูลคาเพิ่มในฐานะผลิตภัณฑทางชีวภาพไดอีกดวย จึงกลาวไดวาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร และ

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพถือเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด และการพัฒนาศักยภาพของ

อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ยอมสงผลดีตออุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องทั้ง 2 ไดเชนกัน 

สถานการณของอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมของประเทศไทย พบวามีการเติบโตอยางตอเนื่องมาตลอด 

โดยในป พ.ศ. 2561 มีปริมาณการผลิตสินคาอาหารและเกษตรมากถึง 40,212,383.24 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

ชวงเวลาเดียวกันของป พ.ศ. 2560 ถึงรอยละ 14.21 โดยมีการผลิตสินคาอาหารสำคัญ คือ น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาล

ทรายขาว และน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ น้ำมันปาลมดิบ และน้ำมันปาลมบริสุทธิ์ เนื้อไกแปรรูป ทูนากระปอง และซารดีน

กระปอง 

ในดานการสงออก พบวา การสงออกสินคาอาหารของประเทศไทยมีแนวโนมการขยายตัวเปนบวกเชนกัน 

โดยมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจาก 546,575 ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 เปน 584,834 ลานบาท ในป พ.ศ. 2561 

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป สำหรับป พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 (CAGR2557-2561) รอยละ 1.71 ตอป โดย 

มีสินคาอาหารสงออกที่สำคัญ คือ ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปและอาหารกระปอง โดยสินคาอาหารที่มีมูลคาการสงออก 

สูงที่สุด 5 อันดับแรกในป พ.ศ. 2561 คือ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป มีมูลคาการสงออกถึง 124,927 ลานบาท 

รองลงมา คือ น้ำตาลทราย ผลไมกระปองและแปรรูป เคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จ 

จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย พบวาในป พ.ศ. 2561 มี SME  

ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งสิ้น 137,441 ราย คิดเปนรอยละ 4.47 ของจำนวน SME ทั้งประเทศ และคิดเปนรอยละ 

99.75 ของจำนวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด มีขนาดการจางงานทั้งหมด 815,435 ราย  

ในป พ.ศ. 2561 คิดเปนสัดสวนการจางงานรอยละ 5.00 ของจำนวนการจางงานทั้งประเทศ โดยเปนการจางงานใน

กลุม SME 608,074 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 74.57 ของการจางงานในอุตสาหกรรมอาหาร 

อยางไรก็ตาม พบวา SME ที่อยูในอุตสาหกรรมอาหารและเกี่ยวเนื่อง สวนใหญยังไมไดมีการนำเทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรมขั้นสูงมาปรับใชในการดำเนินธุรกิจของตน โดยกวารอยละ 95.15 ของกลุมตัวอยางเปนเพียง SME 

ระดับ 1.0 – 2.0 เทานั้น ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีมูลคาเพิ่มต่ำ นอกจากนี้ 

SME ในอุตสาหกรรมอาหารยังตองเผชิญความทาทายในดานความตองการของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

อยางรวดเร็ว ทั้งผูบริโภคในประเทศและผูบริโภคตางชาติ ไมวาจะเปนกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ 

กระแสการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งความทาทายเหลานี้สามารถเปนไดทั้งโอกาสและอุปสรรคของ 

SME ขึ้นอยูกับความสามารถในการปรับตัวและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของแตละราย 
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ประเด็นปญหาสำคัญและโอกาสผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 

สำหรับการศึกษาขอมูลผูประกอบการในอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย ตามกรอบการวิเคราะห 

Diamond Model สามารถสรุปสถานการณของผูประกอบการไดเปน 5 ดาน ดังตอไปนี้ 

1) ดานปจจัยการผลิต  

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีจุดแข็งในดานวัตถุดิบจากภาคการเกษตรที่มีความหลากหลาย ประกอบ

กับวัฒนธรรมอาหารที่มีเอกลักษณและเปนที่รูจักในระดับโลก อยางไรก็ตาม พบวาวัตถุดิบในการผลิตสินคาอาหาร

จากภาคการเกษตรยังมีปญหาในการควบคุมปริมาณและคุณภาพ จึงสงผลใหอุตสาหกรรมอาหารประสบปญหา 

การขาดแคลนวัตถุดิบและปญหาวัตถุดิบไมไดคุณภาพในบางฤดูกาล 

ในสวนของการควบคุมมาตรฐานการผลิต ซึ่งถึงแมจะทำไดดีในการควบคุมปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ  

แตยังขาดระบบการตรวจสอบยอนกลับที่ครบวงจร และยังพบวาผู ประกอบการสวนใหญในอุตสาหกรรมอาหาร  

ยังขาดองคความรูในการใชงานเทคโนโลยีนวัตกรรม และขาดทักษะในการสรางมูลคาเพิ่มดวยเครื่องมือทางการตลาด 

เชน การสรางเรื่องราวในผลิตภัณฑ 

นอกจากนี้ ผูประกอบการขนาดยอมที่มุงเนนการผลิตสินคาอาหารที่ใชนวัตกรรม ยังประสบปญหาในดานของ

เงินทุน เนื่องจากการทำวิจัยและพัฒนาตองอาศัยเงินลงทุนเปนจำนวนมาก และใชระยะเวลานาน ในขณะเดียวกัน 

สถาบันทางการเงินก็มีความคิดเห็นตอธุรกิจของผูประกอบการเหลานี้วาเปนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง จึงมักจะปฏิเสธ

การอนุมัติสินเชื่อแกผูประกอบการกลุมดังกลาว 

2) ดานอุปสงค 

สินคาอาหารไทยมีความไดเปรียบในตลาดโลก เนื่องจากประเทศคูคาหลายประเทศมีความเชื่อมั่นในมาตรฐาน

ดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไทย นอกจากนี ้ การขยายตัวของการบริโภคอาหารในระดับโลก 

อันสืบเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากร และการพัฒนาชองทางธุรกิจออนไลน ยังสงผลเชิงบวกตออุปสงคของ

อุตสาหกรรมอาหารไทยอีกดวย 

อยางไรก็ตาม เมื ่อพิจารณาอุปสงคภายในประเทศแลว กลับพบวาผู บริโภคอาหารในไทยสวนมากให

ความสำคัญกับราคามากกวาคุณภาพ กลาวคือ เปนผูบริโภคที่ออนไหวตอราคา (Price Sensitive Consumer)  

จึงสงผลใหธุรกิจอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูงมีกระแสตอบรับไมมากเทาที่ควร และไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการ 

ขนาดใหญได 

3) ดานอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเก่ียวเนื่อง 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรมอื่นอยูมาก ไม

วาจะเปนอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการขนสงและโลจิสติกส และยังรวมไปถึงภาคการวิจัยอีกดวย 

อุตสาหกรรมอาหารไทยมีจุดแข็งในดานความใกลชิดกับภาคการเกษตร โดยที่ผู ประกอบการบางรายอยูในภาค

การเกษตรเองดวย และในสวนของผูประกอบการขนาดยอม โดยเฉพาะกลุมธุรกิจอาหารมูลคาเพิ่มสูงที่มีความใกลชิด

กับภาคการวิจัย เนื่องจากเปนผูทีเ่คยอยูในภาคการวิจัยหรือภาคการศึกษามากอน 

ทั้งนี้ ความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมยังขาดประสิทธิภาพ นักวิจัยสวนใหญยังขาดความ

เขาใจ ทั้งในโครงสรางของอุตสาหกรรมและความตองการของผูประกอบการ สงผลใหงานวิจัยสวนใหญยังไมสามารถ



รายงานฉบบัสมบูรณ 

งานจัดทำยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

- III - 

นำมาตอยอดในเชิงพาณิชยไดโดยงาย นอกจากนี้ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ยังประสบปญหาเกี่ยวกับคาใชจายใน 

การขนสงสินคาที่คอนขางสูง เนื่องจากกระบวนการขนสงสินคาอาหารจำเปนที่จะตองเปนไปอยางปลอดภัยและ

เครงครัด เพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยในการบรโิภคอาหาร 

4) ดานกลยุทธ โครงสราง และสภาพการแขงขัน 

SME ในอุตสาหกรรมอาหารยังไมสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูที่จำเปนตอการทำการวิจัยและพฒันาได

อยางทั่วถึง สงผลใหผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทย สวนมากเปนเพียงสินคาอาหารแปรรูปขั้นกลางเทานั้น ซึ่งสงผล

ตอการสรางมูลคาเพิ่ม และยังพบวาสินคาของผูประกอบการอาหารสวนใหญมีความคลายคลึงกัน เปนอยางมาก 

กลาวคือ ยังขาดการประยุกตใชความคิดสรางสรรคเพื่อสรางเอกลักษณในสินคา 

ในสวนของสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหาร พบวา เปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง เนื่องจากมี

จำนวนผ ู ประกอบการภายในอุตสาหกรรมอย ู มาก และโอกาสในการเต ิบโตค อนขางต ่ำ อย างไรก ็ตาม 

พบวายังมีโอกาสทางธุรกิจสำหรับสินคาอาหารที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยู เนื่องจากยังมีจำนวนผูแขงขนัไมมาก 

และผลิตภัณฑดังกลาวยังเปนที่ตองการของผูบริโภคในตลาดโลกอีกดวย 

5) ดานหนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานเพื่อสงเสริม SME ในอุตสาหกรรมอาหารอยูอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของ

นโยบาย มาตรการสนับสนุน และโครงการตาง ๆ โดยประเด็นสำคัญที่ม ีการส งเสริมอยางตอเน ื ่อง คือ  

การพัฒนาองคความรูพื้นฐาน และการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการผลิต อยางไรก็ตาม กระบวนการและ

ขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐ ไมสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ เชน รอบเวลาการสนับสนุนที่จำกัดตามรอบ

งบประมาณ หรือการสรางแนวคิดการเปนผูประกอบการ (Entreprenuerial mindset) เปนตน จึงเปนขอจำกัดใน

การสงเสริมผูประกอบการ ซึ่งทำใหไดผลลัพธที่ไมมปีระสิทธิภาพเทาที่ควร 

ในสวนของกฎหมายและการควบคุมจากภาครัฐ พบวา หนวยงานภาครัฐมีการกำหนดมาตรฐานความ

ปลอดภัยของสินคาอาหารที่ชัดเจน แตกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานยังมีความลาชา และไมรองรับสินคาอาหาร

รูปแบบใหมที่ไมเคยมีมากอน สงผลให SME ผูผลิตสินคาอาหารที่มีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประสบปญหาใน 

การขอการรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารยังประสบปญหาเกี่ยวกับภาษีการนำเขา

เคร่ืองจักรที่จำเปนตอกระบวนการผลิตหรือกระบวนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสงผลใหเกิดคาใชจายในการผลิตมากขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

จากสถานการณ ประเด็นปญหา และโอกาสในการพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถ

นำมาวิเคราะหและจัดทำเปนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารได โดยมีจุดมุงหมาย

ในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยดวยผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ ่มสูง เพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มทางเศรษฐกิจ  

ทั้งจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการประยุกตใชทุนทางวัฒนธรรม ในสวนตาง ๆ ของกระบวนการผลิตหรือ

แปรรูป 
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โดยมีการกำหนดเปาประสงคหลักในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด 

3 ประเด็นหลัก คือ 

1) เพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารไทยใหสูงขึ้น 

2) เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทย 

3) สรางระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอาหาร ที่เอ้ือตอการพัฒนาตอยอดในอนาคต 

เปาประสงคในการดำเนินงานดังกลาว ใหความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

ใหมีความสามารถทางการแขงขัน สรางโอกาสในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยผูประกอบการกลุมเปาหมายใน

การสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารนี้ ประกอบดวย 3 กลุม ดังนี ้

1) SME ผูผลิตสินคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

2) ผูประกอบการรุนใหม (Startup) 

3) บุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพหรือมีความสนใจในการเริ่มตนธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ผูประกอบการกลุมเปาหมาย 2 กลุมแรก เปนผูที่อยูในอุตสาหกรรมอาหารอยูแลวและไดรับผลประโยชน 

โดยตรงจากการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรการพัฒนาผู ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ ่งส งผลให 

มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่เขมแข็งมากขึ้น มีความสามารถในการพัฒนาสินคาเพื่อสราง มูลคาเพิ่มไดมากขึ้น 

รวมถึงสามารถดำเนินธุรกิจไดโดยสะดวก จากการพัฒนาของโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่ กลุมเปาหมายที่ 3 นั้น 

จะเป นผ ู ท ี ่ม ีศ ักยภาพ หร ือเป นผ ู ท ี ่ม ี  ความสนใจในการเป น SME ในอุตสาหกรรมอาหารซ ึ ่ งสามารถ 

ที่จะไดรับประโยชนจากการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน ดานตาง ๆ โดยเฉพาะ การเผยแพรองคความรูและขอมูล 

เกี ่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื ่ม ซึ ่งจะจูงใจให กลุมเปาหมายที ่ 3 นี้ กลายมาเปนสวนหนึ ่งของ SME 

ในอุตสาหกรรมอาหารไดในอนาคต 

ทั้งนี้ การดำเนินงานไปสูเปาหมายหลักทั้ง 3 สวนขางตน ไดกำหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ 

SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 5 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับกระบวนการเพิ่มมูลคาสินคาอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการรับรูของผูบริโภคและพัฒนาชองทางการตลาด 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบใหรองรับตอการพัฒนาอาหารในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย 

โดยยุทธศาสตรที่ 1 – 3 นั้น มีแนวคิดมาจากโครงสรางของหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหาร ที่เริ่มตนจาก

ฝงอุปทาน คือ ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลคา และพัฒนาทักษะของตัวผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมอาหาร ไปจนถึงดานอุปสงค คือ การสรางความรูความเขาใจแกตลาดและผูบริโภค ในขณะที่

ยุทธศาสตรที่ 4 และ 5 เปนการสงเสริมและพัฒนาปจจัยที่อยูนอกเหนือหวงโซมูลคา แตมีความสำคัญและเกี่ยวเนื่อง

กับอุตสาหกรรมอาหาร คือ การพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอื่น ๆ 
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แผนภาพยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับกระบวนการเพิ่มมูลคาสินคาอาหาร 

เพื่อแกไขปญหาของอุตสาหกรรมอาหารและสินคาอาหารของประเทศไทยที่มีมูลคาเพิ่มต่ำ อันมีสาเหตุหลัก

มาจากการที่สินคาอาหารของไทยสวนใหญเปนสินคาอาหารแปรรูปขั้นกลางที่ขาดการสรางมูลคาเพิ่มดวยวิธีการ 

ทางวิทยาศาสตรหรือการตลาด ยุทธศาสตรที่ 1 นี้ จึงมุงเนนการยกระดับกระบวนการเพิ่มมูลคาของสินคาอาหารดวย

วิธีการตาง ๆ ทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ หรือทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ มาพัฒนาตอยอด

ใหเกิดเปนผลิตภัณฑอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูง และเปนที่ตองการของผูบริโภค 

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับกระบวนการเพิ่มมูลคาสินคาอาหาร ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 

กลยุทธที่ 1.1 สนับสนุนการเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูง 

กลยุทธที่ 1.2 สงเสริมผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นอยางสรางสรรค ใหสามารถแสดงออกไดถึงวัฒนธรรมของ

พื้นที่ ควบคูกับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน 

กลยุทธที่ 1.3 เสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหาร 

SME ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดยอมนั้น มักจะขาดทักษะพื้นฐานในการดำเนิน

ธุรกิจ ทั้งทักษะการบริหาร การบัญชี การตลาด ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการขนาดกลางที่มีทักษะพื้นฐานแข็งแรง

แลวนั้น ก็ประสบปญหาดานการแขงขัน เนื่องจากขาดทักษะพิเศษหรือทักษะเฉพาะทางที่จำเปนตอการสรางสรรค 

สินคาใหมเีอกลักษณและเปนที่จดจำ 

ยุทธศาสตรที่ 2 มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ ทั้งการสงเสริมทักษะขั้นพื้นฐานของ SME 

เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน การพัฒนาทักษะนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจเพื่อใหมี

ความสามารถทางการแขงขันเพิ่มขึ้น รวมถึงการตอยอดแพลตฟอรมการเรียนรูที่มีอยู ใหเปนแพลตฟอรมการเรียนรู

รูปแบบใหมที่ผูประกอบการสามารถใชงานไดโดยสะดวก และไดรับประโยชนจากการเรียนรูอยางแทจริง 

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหาร ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมศักยภาพและทักษะขั้นพื้นฐานของ SME ใหมีความเขมแข็ง 

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนา SME ในอุตสาหกรรมอาหารใหมีความสามารถทางการแขงขัน 

กลยุทธที่ 2.3 ตอยอดแพลตฟอรมการเรียนรูรูปแบบใหมสำหรับ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการรับรูของผูบริโภคและพัฒนาชองทางการตลาด 

ภาคอุปสงคของอุตสาหกรรมอาหารไทย มีประเด็นปญหา 2 ประเด็น คือ ปญหาดานผูบริโภค ยังขาดความ

เขาใจในการบริโภคอาหารที่ดี คุณคาทางโภชนาการ และคุณคาของสินคาอาหารมูลคาสูง สวนมากเลือกที่จะบริโภค

อาหารที่มีราคาถูกเปนหลัก และอีกประเด็นหนึ่ง คือ ปญหาดานชองทางการตลาด ซึ่งเปนอุปสรรคที่อยู คู กับ

ผู ประกอบการ SME ไทยมาเปนเวลานาน เนื ่องจากขอจำกัดทางดานเงินทุน ที ่สงผลใหผู ประกอบการ SME  

ไมสามารถเปนเจาของพื้นที่จัดแสดงและจำหนายสินคาของตนได ในขณะที่การเขาสูระบบการจำหนายสินคาแบบ 
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Modern Trade (รานสะดวกซื้อ / Supermarket / Hypermarket) ก็จำเปนที่จะตองมีคาใชจายในการเปดใบเสร็จ

ครั้งแรก ซึ่งถือวาเปนจำนวนเงินที่สูงมากสำหรับ SME 

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 3 สรางการรับรูของผูบริโภคและพัฒนาชองทางการตลาด ประกอบดวย  

2 กลยุทธ คือ 

กลยุทธที่ 3.1 เสริมสรางความรูความเขาใจและความตระหนักรูของผูบริโภค 

กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมชองทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูง 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบใหรองรับตอการพัฒนาอาหารในอนาคต 

จากการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปในอตุสาหกรรมอาหาร ทั้งการนำนวัตกรรม

หรืองานวิจ ัยมาเป นส วนหนึ ่งของขั ้นตอนการผลิต หรือการนำเครื ่องจ ักรและอุปกรณใหม ๆ มาใช งาน  

นั่นหมายความวากฎระเบียบตาง ๆ ที่บังคับใชในอุตสาหกรรมอาหาร ยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน เพื่อ

ไมใหกฎระเบียบเหลานั้น กลายเปนอุปสรรคที่ขัดขวางการดำเนินธุรกิจอยางกาวหนาของ SME 

ขณะเดียวกัน เพื่อใหกฎระเบียบที่บังคับใชในอุตสาหกรรมอาหารไทย สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ

SME ไดอยางเต็มที่ หนวยงานผูกำกับดูแลเรื ่องดังกลาวจำเปนที่จะตองมีการศึกษาประเด็นการเปลี่ยนแปลงใน

อุตสาหกรรมอาหารอยางตอเนื่อง และทำการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบ ใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน

ที่สุด 

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบใหรองรับตอการพัฒนาอาหารในอนาคต 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนา สงเสริม และควบคุมมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อใหอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทย  

เปนที่ยอมรับในระดบัสากล 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับรองมาตรฐาน ใหทันสมัยและเทาทนัการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธที่ 4.3 ทบทวนกฎระเบยีบและมาตรการจูงใจที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย 

เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถเติบโตไดอยางมั่นคง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในภาพรวม 

เพื ่อสรางระบบนิเวศที ่ด ีและเอื ้อตอการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมดังกลางในระยะยาวถือเปนเรื ่องจำเปน  

เนื่องดวยการที่จะบรรลุเปาหมายสูงสุดของยุทธศาสตรสงเสริม SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ใหมีการผลิตสินคา

อาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูงไดนั้น จำเปนที่จะตองอาศัยการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคาใชจายในการดำเนินการที่สูงมากสำหรบั 

SME และยังตองใชเวลาในการดำเนินการเปนระยะเวลานาน หากขาดปจจัยสนับสนุนที่อยูในรูปแบบของโครงสราง

พื้นฐานแลว ก็เปนการยากที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาว 

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย 

ประกอบดวย 3 กลยุทธ คือ 

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ตาง ๆ 

กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบโลจสิติกสและการขนสงผลิตภัณฑอาหาร 

กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการรายยอย ทั้งจากธนาคารและจากชองทางอื่น 
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อยางไรก็ดี การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารนี้ ยังตองอาศัย

การปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของ

ผูประกอบการมากยิ่งขึ้น ผานขอเสนอแนะเชิงนโยบายใน 6 ประเด็น คือ 

1) การกำหนดผูรับผิดชอบในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอยางชัดเจน 

2) การเชื่อมโยงความรวมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ 

3) การสงเสริมนโยบายการดำเนินงานที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 

4) การจัดกลุมผูประกอบการตามลักษณะเฉพาะเพื่อปรับปรุงแนวทางการสนับสนุน 

5) การปรับปรุงรูปแบบวิธีการประเมินและติดตามตัวชี้วัด 

6) การสนับสนุนการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองและแมนยำเพื่อการตอยอดและใชประโยชน 

ประเด็นขอเสนอแนะเชิงนโยบายสวนมาก เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับขั้นตอนการดำเนินงานภาครัฐที่เปน

อุปสรรคตอการสนับสนุนผูประกอบการ ซึ่งหากหนวยงานภาครัฐ สามารถรวมมือกันดำเนินงานเพื่อปรับปรุงวิธี 

การทำงานตามขอเสนอแนะเชิงนโยบายขางตนได จะสามารถอำนวยความสะดวกใหผูประกอบการ และขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตรนี้ใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ 1  

ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอาหารเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ที่มีความเขมแข็ง ทั้งในระดับประเทศ 

และระดับโลก และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยอยางตอเนื่อง ในภาพรวมเปนอุตสาหกรรมที่อยูใน 

ขั ้นกลางของหวงโซมูลคา โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารเปนการแปรรูปผลผลิตที่ไดมาจาก

อุตสาหกรรมการเกษตร เชน ขาว ผลไม ปศุสัตว เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องดื่ม เชน เสนหมี่ น้ำมัน 

รำขาว ครีมเทียม นอกจากนี้ ยังมีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เนื่องจากขยะเหลือทิ้งที่เกิดจาก

กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนั้น สามารถนำมาแปรรูปเพื่อใหเกิดประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มในฐานะ

ผลิตภัณฑทางชีวภาพไดอีกดวย  

จึงกลาวไดวาอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพถือเปน 

กลุมอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด และการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 

ยอมสงผลดีตออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้ง 2 ไดเชนกัน 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางของอุตสาหกรรมการเกษตรและเกี่ยวเนื่อง 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

การศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร มีขอบเขตในการศึกษาในระบบการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร 

เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งนับรวมเพียงการแปรรูปดวยกระบวนการขั้นกลาง - สูง เทานั้น  

โดยมีรายละเอียดการศึกษาแบงเปน 6 สวน คือ 

1) การทบทวนสถานการณอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับประเทศและในระดบัโลก 

2) การศึกษาภาพรวมผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

3) เปาหมายการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

4) กรณีศึกษาจากประเทศตนแบบที่มีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่ดี  

5) การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
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6) การสรุปประเด็นปญหาและโอกาสในการพัฒนาของผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

1.1 สถานการณอุตสาหกรรมอาหาร 

การศึกษาสถานการณในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร ไดทำการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงกระแสและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ 

โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สถานการณในภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลก และสถานการณอุตสาหกรรม

อาหารของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1.1.1 สถานการณในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลก 

จากรายงาน WORLD FOOD AND AGRICULTURE STATISTICAL POCKETBOOK 2018 ของ Food and 

Agricultural Organization of the United Nations พบวาอุตสาหกรรมอาหารมีการเติบโตอยางตอเนื่องมาตลอด 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมา โดยแผนภาพที่ 2 แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของมูลคาการผลิตสินคาอาหารของโลก

โดยเพิ่มขึ้นจาก 1,394,325 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2538 เปน 2,323,632 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2559 

หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR2538-2559) รอยละ 2.59 
แผนภาพที่ 2 มูลคาการผลิตสินคาอาหารของโลก (ลานเหรียญสหรัฐ) 

 
ที่มา: WORLD FOOD AND AGRICULTURE STATISTICAL POCKETBOOK 2018 - Food and Agricultural Organization 

จากรายงานฉบับเดียวกัน ยังพบวามูลคาการสงออกและนำเขาของสินคาอาหารเพิ ่มขึ ้นเชนเดียวกัน 

ซึ่งสอดคลองกับการขยายตัวของมูลคาการผลิต โดยมูลคาการนำเขามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก 310,744 ลานเหรียญ 

สหรัฐ ในป พ.ศ. 2538 เปน 962,538 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2559 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป 

(CAGR2538-2559) ถึงรอยละ 5.82 ในขณะที่มูลคาการสงออกมีการปรับตัว เพิ่มขึ้นจาก 297,998 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 

พ.ศ. 2538 เปน 926,686 ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 2559 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (CAGR2538-2559) 

ถึงรอยละ 5.84 ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 
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แผนภาพที่ 3 มูลคาการนำเขาและสงออกสินคาอาหารของโลก (ลานเหรียญสหรัฐ) 

 
ที่มา: WORLD FOOD AND AGRICULTURE STATISTICAL POCKETBOOK 2018 - Food and Agricultural Organization 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในสวนของผูคาหลักในตลาดโลก พบวาประเทศที่นำเขาสินคาอาหารมากที่สุด คือ 

ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมน ีสหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด ตามลำดับ และประเทศที่สงออกสินคาอาหาร 

มากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด บราซิล เยอรมนี และฝรั่งเศส โดยสามารถสรุป อันดับของประเทศผูนำ 

ในการนำเขาและสงออกสินคาอาหาร 20 อันดับแรก ไดดังตารางตอไปนี ้ 

ตารางที่ 1 ประเทศที่มีการนำเขาและสงออกสินคาอาหารสูงสุด 20 อันดับแรกของโลก ป พ.ศ. 2559 

อันดับ ประเทศ 

มูลคา 

การนำเขา 

(ลานเหรียญ 

สหรัฐ) 

สัดสวน

ตลาด 

 

อันดับ ประเทศ 

มูลคา 

การสงออก 

(ลานเหรียญ 

สหรัฐ) 

สัดสวน

ตลาด 

1 จีน 101,514 10.55%  1 สหรัฐอเมริกา 108,092 11.66% 

2 สหรัฐอเมริกา 81,436 8.46%  2 เนเธอรแลนด 55,648 6.01% 

3 เยอรมน ี 62,049 6.45%  3 บราซิล 54,249 5.85% 

4 สหราชอาณาจักร 39,392 4.09%  4 เยอรมน ี 51,616 5.57% 

5 เนเธอรแลนด 39,360 4.09%  5 ฝรั่งเศส 38,184 4.12% 

6 ญี่ปุน 36,830 3.83%  6 สเปน 37,399 4.04% 

7 ฝรั่งเศส 36,807 3.82%  7 แคนาดา 36,707 3.96% 

8 อิตาล ี 29,411 3.06%  8 จีน 34,110 3.68% 

9 เบลเยยีม 25,600 2.66%  9 เบลเยยีม 30,245 3.26% 

10 แคนาดา 23,762 2.47%  10 อิตาล ี 28,227 3.05% 

11 สเปน 21,337 2.22%  11 ออสเตรเลีย 25,107 2.71% 

12 อินเดีย 20,067 2.08%  12 อินโดนีเซีย 22,686 2.45% 
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อันดับ ประเทศ 

มูลคา 

การนำเขา 

(ลานเหรียญ 

สหรัฐ) 

สัดสวน

ตลาด 

 

อันดับ ประเทศ 

มูลคา 

การสงออก 

(ลานเหรียญ 

สหรัฐ) 

สัดสวน

ตลาด 

13 เม็กซิโก 19,349 2.01%  13 อารเจนตินา 22,215 2.40% 

14 เวียดนาม 17,503 1.82%  14 เม็กซิโก 22,107 2.39% 

15 เกาหลีใต 17,021 1.77%  15 โปแลนด 19,161 2.07% 

16 รัสเซยี 16,798 1.75%  16 อินเดีย 19,139 2.07% 

17 ซาอุดิอะราเบีย 15,583 1.62%  17 ไทย 18,559 2.00% 

18 สหรัฐอาหรับเอมเิรตส 12,730 1.32%  18 นิวซีแลนด 16,922 1.83% 

19 อินโดนีเซีย 12,020 1.25%  19 มาเลเซีย 16,150 1.74% 

20 โปแลนด 11,495 1.19%  20 ตุรก ี 13,571 1.46% 
ที่มา: WORLD FOOD AND AGRICULTURE STATISTICAL POCKETBOOK 2018 - Food and Agricultural Organization 

1.1.2 สถานการณอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

สถานการณในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร อางอิงจากรายงานภาวะ

เศรษฐกิจของสถาบันอาหาร ระบุวา ปริมาณการผลิตของสินคาอาหารและเกษตรในป พ.ศ. 2561 มีการปรับตัว

เพิ่มขึ ้นเมื ่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ ้นของผลผลิตใน 

อุตสาหกรรมการเกษตร อีกทั ้งอุตสาหกรรมอาหารยังไดร ับแรงขับเคลื ่อนสําคัญจากการสงออก เนื ่องจาก 

ความตองการบริโภคขยายตัวอยางตอเนื่อง รวมถึงการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 

โดยปริมาณการผลิตสินคาอาหารและเกษตรในป พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 40,212,383.241 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น

จากป พ.ศ. 2560 ถึงรอยละ 14.21 โดยมีการผลิตสินคาอาหารสำคัญ คือ น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาล

ทรายบร ิส ุทธิ์  น ้ำม ันปาล มด ิบ และน ้ำมันปาลมบร ิส ุทธิ์  เน ื ้อไก แปรร ูป ท ูน ากระปอง ซาร ด ีนกระปอง  

เพื่อรองรับความตองการบริโภคทั้งในและตางประเทศที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ในดานการสงออกป พ.ศ. 2561 มีมูลคา 31,447.72 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2560 

รอยละ 8.59 จากการสงออกที่เพิ่มขึ้นในกลุมผลิตภัณฑอาหารที่สำคัญ อาทิ เนื้อไกแปรรูป ทูนากระปอง ซารดีน 

กระปอง น้ำตาลทรายดิบ และสิ่งปรุงรสจากอาหาร โดยมีประเทศคูคาสำคัญ คือ กลุมประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุน 

และกลุมประเทศยุโรป 

สำหรับแนวโนมการสงออกของสินคาอาหารและเกษตรในป พ.ศ. 2562 คาดวาจะขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ป พ.ศ. 2561 เนื่องจากผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นตามสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

โดยเฉพาะประเทศคูคาหลักของไทยอยาง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุน และประเทศในกลุม CLMV 

โดยในเบื้องตนคาดวามูลคาการสงออกสินคาอาหารและเกษตรไทยในป พ.ศ. 2562 จะขยายตัวเพิ่มรอยละ 8.53 หรือ 

คิดเปนมูลคา 1,120,000 ลานบาท 
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แผนภาพที่ 4 แนวโนมการสงออกสินคาอาหารและเกษตรของประเทศไทย ป พ.ศ. 2562 

 
ที่มา: สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

จากข  อม ู ลจากสำน ั กงานปล ั ดกระทรวงพาณ ิชย  โดยความร  วมม ื อจากกรมศ ุลกากร  พบว า 

การสงออกสินคาอาหาร ของประเทศไทยมีแนวโนมการขยายตัวเปนบวก โดยมีมูลคาการสงออก เพิ่มขึ ้นจาก 

546,575 ลานบาท ในป พ.ศ. 2557 เปน 584,834 ลานบาท ในป พ.ศ. 2561 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป 

(CAGR2557-2561) รอยละ 1.71 ตอป 

แผนภาพที่ 5 มูลคาการสงออกสนิคาอาหารของประเทศไทย ป พ.ศ. 2557 – 2561 

 
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร  

และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 
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1.1.2.1 สินคาอาหารที่สำคัญของประเทศไทย 

สินคาอาหารของประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในระดับโลกทั้งในดานการผลิตและการสงออก คือ ผลิตภัณฑ 

อาหารแปรรูปและอาหารกระปอง โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑอาหารทะเล เชน กุ งแปรรูปและกุงกระปอง และ 

กลุมผลิตภัณฑผลไมแปรรูปและผลไมกระปอง โดยตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินคาอาหารที่มีมูลคา 

การสงออกสูงที่สุด 5 อันดับแรกในป พ.ศ. 2561 คือ อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ซึ่งมีมูลคาการสงออกถึง 

124,927.81 ลานบาท รองลงมา คือ น้ำตาลทราย ผลไมกระปองและแปรรูป เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล และบะหมี่ 

กึ่งสำเร็จรปูและอาหารสำเร็จ 

ตารางที่ 2 สินคาอาหารที่มีมูลคาการสงออกสูงสุด 5 อันดับแรกในป พ.ศ. 2561 

สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร มูลคาการสงออก ป พ.ศ. 2561 (ลานบาท) 

1. อาหารทะเลกระปองและแปรรูป 124,927.81 

2. น้ำตาลทราย 97,692.29 

3. ผลไมกระปองและแปรรูป 54,941.75 

4. เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอส 47,172.41 

5. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จ 41,144.88 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

โดยอาหารกระปองและแปรรูปที่ทำรายไดใหกับอุตสาหกรรมอาหารของไทยมากที่สุด คือ กลุมสินคาปลาทูนา

กระปอง ไมวาจะเปนปลาทูนาในน้ำมันพืชและปลาทูนาในน้ำเกลือ เปนตน โดยขอมูลของสถาบันอาหารระบุวาสินคา

อาหารที่สำคัญเหลานี้มีแนวโนมการเติบโตที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและมูลคา ทั้งนี้ หากพิจารณาในแงของการขยายตัว

ของตลาด พบวา สินคาที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดคือผลิตภัณฑจากมะพราว (แตไมรวมน้ำมะพราว) ซึ่งมีอัตรา 

การขยายตัวของปริมาณการสงออกในชวงป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560 ถึงรอยละ 15 

นอกจากนี้ จากรายงานของฝายวิจัยและขอมูลของสถาบันอาหาร พบวา ยังมีสินคากลุมอื่น ๆ ที่มีแนวโนม 

การขยายตัวที่ดี (Rising Star) เชนกัน ไดแก ผลิตภัณฑเบเกอรี่ เครื่องดื่มชูกำลัง นม ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ไมรวม

วิตามิน) และไอศกรีม  

ตารางที่ 3 กลุมสินคาที่มีแนวโนมการขยายตัวที่ดี (Rising Star) 

 
ที่มา: สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 
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1.1.2.2 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 

สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม มีการวิเคราะหหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมอาหารในเบื้องตน เพื่อแสดงใหเห็นถึงปจจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบดวยปจจัย

หลักใน 4 สวน คือ 

1) วัตถุดิบทางการผลิต (Input Factors) 

2) กระบวนการผลิต (Production) 

3) กระบวนการเชิงพาณิชย (Distribution/ Market) 

4) ปจจัยสนับสนุน  

แผนภาพที่ 6 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

1) วัตถุดิบทางการผลิต (Input Factors)  

กระบวนการตั้งตนในการผลิตอาหาร ทั้งสวนที่เปนวัตถุดิบหลัก และสวนผสมตาง ๆ เชน เครื ่องปรุง 

สารอาหาร เปนปจจัยการผลิตหลักของอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวัตถุดิบตั้งตนจากภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว 

รวมถึงวัตถุดิบจากภาคการผลิตอื่น ๆ ไมวาจะเปนจุลินทรียที ่ใชในการถนอมหรือเปนสวนประกอบของอาหาร  

และสารปรุงแตงอาหารตาง ๆ ซึ่งวัตถุดิบเหลานี้ จะมีการผลิตโดยตรงทั้งจากภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ และการนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ  

ผูประกอบการที่มีความเกี่ยวของกับวัตถุดิบนี้ สามารถแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือ 1) ผูประกอบการ ใน

ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนที่เปนผูผลิตวัตถุดิบ โดยเปนวัตถุดิบทางการเกษตรเปนหลัก และ 2) ผูประกอบการคา หรือ

พอคาคนกลาง ซึ่งเปนตัวแทนในการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร  
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การถนอมอาหาร โดย
ไม�มีการใช�เทคโนโลยี 
หร�อมีบางส�วนเท�านั�น

วัตถุดิบจากจุลินทร�ย�

สารปรุงแต�งอาหาร

การบรรจุเพ�่อรักษา
คุณภาพอาหาร

การหมัก

ป�จจยัสนบัสนนุ
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การว�จัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหาร การตรวจรับรองคุณภาพ/
มาตรฐาน Logistics

การประชาสัมพันธ�ผ�าน
การท�องเที่ยวผลิตภัณฑ�อาหารเคร�่องจักรในการผลิต บรรจุภัณฑ�

ช�องทางค�าส�ง โรงแรม
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2) กระบวนการผลิต (Production) 

กระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารจะแบงเปน 2 สวน คือ 1) กระบวนการแปรรูปขั ้นตน  

และ 2) กระบวนการแปรรูปขั้นกลางและขั้นสูง โดยขั้นตอนการผลิตทั้ง 2 สวน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กระบวนการแปรรูปขั้นตน เปนรูปแบบการผลิตสินคาอาหาร เพื่อการถนอมอาหาร ยืดระยะเวลาการเก็บ 

หรือการปรับเปลี ่ยนรูปแบบของอาหารไปจากวัตถุดิบตั ้งตนจากภาคการเกษตรเพียงเล็กน อย  

ซึง่กระบวนการแปรรูปขั้นตนสวนมาก ไมมีการใชเทคโนโลยี หรือมีการนำเทคโนโลยีอยางงายเขามาใชใน

บางขั้นตอนของการผลิตเทานั้น ตัวอยาง เชน การแชเย็น การตาก/อบแหง การปรุงอาหาร/ใชความรอน 

หรือการหมัก เปนตน 

2) กระบวนการแปรรูปขั้นกลางและขั้นสูง เปนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีระดับการใชเทคโนโลยี 

ขั้นกลางขึ้นไป เพื่อนำมาใชในการผลิต สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง และคุณคาทางอาหาร โดย

ขั้นตอนการผลิตของสินคาในกระบวนการนี้ มีตัวอยางเชน การเพิ่ม/ลดสาระสำคัญในอาหาร การฉาย

รังสี การทำแหงแบบแชเยือกแข็ง (Freeze Dry) หรือ การบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพอาหารในรูปแบบตาง 

ๆ ไมวาจะเปนการใชกาซในการยืดอายุการเก็บรักษา การบรรจุแบบสุญญากาศ เปนตน 

ผู ดำเนินการในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารนี ้ มีทั ้งผ ู ผลิตในกลุ มวิสาหกิจชุมชน และ

ผูประกอบการ SME ซึ่งมีการกระจายตัวทั้งรูปแบบการแปรรูปขั้นตน และขั้นกลาง สวนผูผลิตในรูปแบบการแปรรูป

ขั้นสูงนั้น สวนมากเปนผูประกอบการรายใหญ เนื่องจากตองมีการลงทุนสูง แตยังคงมีบางสวนที่เปนผูประกอบการ 

SME ซึ่งมีการลงทุนเพิ่มเติม  

3) กระบวนการเชิงพาณชิย (Distribution/ Market) 

สำหรับกระบวนการในเชิงพาณิชยนั้นเปนการจัดจำหนายสินคาอาหารไปยังผูบริโภค หรือการสงตอสินคา

อาหารไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยอาศัยชองทางตาง ๆ อยางไรก็ดี อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย  

มีชองทางการจัดจำหนายที่หลากหลายทั้งชองทางการคาในประเทศ และการสงออกตางประเทศ อีกทั้งยังสามารถ

เชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มี

มูลคาสูงของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมบริการ เชน รานอาหาร และโรงแรม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สามารถตอยอด

การจำหนายสินคาอาหารไดเชนเดียวกัน 

ในเบื้องตนนี้ ผูประกอบการในกระบวนการเชิงพาณิชยของอุตสาหกรรมอาหาร มีอยูในทุกกลุมทั้งวิสาหกิจ

ชุมชน ผูประกอบการ SME และผูประกอบการรายใหญ ซึ่งมีกลุมลูกคาที่แตกตางกัน ทั้งในและตางประเทศ 

4) ปจจัยสนับสนนุ  

สำหรับปจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมอาหาร เปนองคประกอบที่ชวยใหการดำเนินงานของผูประกอบการ

ภายในอุตสาหกรรมอาหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับผูประกอบการในตางประเทศไดอยาง

ทัดเทียม โดยปจจัยสนับสนุนในอุตสาหกรรมอาหารนี้ ประกอบไปดวย 4 สวนหลัก คือ 1) การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร 2) การตรวจรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน 3) การขนสงและระบบโลจิสติกส และ 

4) การประชาสัมพันธ 
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1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอาหาร ครอบคลุมถึงการวิจัยและพัฒนาในทุกเรื่อง ไมวาจะเปน

เคร่ืองจักร/อุปกรณในการผลิต ผลิตภัณฑอาหาร หรือบรรจุภัณฑ โดยการพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณ

ในการผลิตนั้น นับเปนจุดตั้งตนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร เนื่องจากการพัฒนาสินคาอาหารใน

รูปแบบใหม ๆ นั้น นอกจากอาศัยความคิดสรางสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแลว ยังจำเปนตองมี

เคร่ืองจักรและอุปกรณการผลิต ที่ชวยใหผูประกอบการสามารถผลิตสินคาในรูปแบบใหมออกมาได ทั้งนี้ 

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยปจจุบัน ยังอาศัยเทคโนโลยีและเครื ่องจักรในการผลิตจาก

ตางประเทศอยูเปนจำนวนมาก  

2) การตรวจรับรองคุณภาพ/มาตรฐาน ซึ่งมีการตรวจรับรองตลอดกระบวนการผลิต เชน หลักเกณฑวิธีการ

ที ่ด ีในการผลิตอาหาร (GMP: Good Manufacturing Practice) ระบบการวิเคราะหอ ันตรายและ 

จุดควบคุมที่สำคัญในการผลิตอาหาร (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point), ISO, 

อย. หรือ มาตรฐานอาหารฮาลาล รวมไปถึงมาตรฐานอาหารในตางประเทศ โดยการตรวจสอบรับรอง

คุณภาพ/มาตรฐานเหลานี้ เปนปจจัยที่สรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภควาอาหารจากผูผลิตนั้นมีคุณภาพ 

มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยตอการบริโภค ดังนั้น ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจึงให

ความสำคัญกับการตรวจรับรองมาตรฐานเหลานี้เปนอยางมาก โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการสงออก 

ทั้งนี้ การตรวจรับรองมาตรฐานบางสวนในปจจุบัน มีผูประกอบการภาคเอกชนเขามารวมใหบริการ 

เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางสะดวกรวดเร็ว 

3) การขนสงและระบบโลจิสติกส เปนปจจัยสนับสนุนอีกสวนหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากตองมีการขนสง

ตั ้งแตการนำวัตถุดิบเขาสู กระบวนการผลิต และการจัดสงสินคาไปยังผู บริโภค ตลาด หรือแหลง

อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยผลิตภัณฑอาหารบางชนิดยังตองการการขนสงในระบบแชเย็นหรือแชแข็ง 

เพื ่อรักษาคุณภาพของสินคาดวยเชนกัน ทั ้งนี ้ ระบบการบริหารจัดการการขนสงที ่คุ มคาและมี

ประสิทธิภาพ จะชวยใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสามารถบริหารจัดการตนทุนการดำเนนิงาน

ในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน โดยปจจุบัน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมอาหารสวนมากยังดำเนินการขนสงเอง มีเพียงผูประกอบการขนาดกลางบางสวน และ

ผูประกอบการขนาดใหญ ที่ใชบริการผูประกอบการโลจิสติกส ที่ใหบริการตั้งแตคลังสินคา การขนสงและ

กระจายสินคา รวมไปถึงการบริการบางสวนที่มีแอปพลิเคชันในการตรวจสอบ ติดตามการจัดสงสินคาได

อยางทันการ 

4) การสื่อสารประชาสัมพันธ เนื่องดวยอาหารไทยเปนอาหารที่มีจุดเดนมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหเดินทางเขามาสัมผัสถึงวัฒนธรรมการกินของประเทศไทย  

รวมไปถึงอาหารไทยในแตละภูมิภาคก็ยังมีความเปนเอกลักษณและวัฒนธรรม การรับประทานอาหาร 

ที่แตกตางกัน สงผลใหคนไทยเองก็ใหความสนใจในการรับประทานอาหารในภูมิภาคตาง ๆ  ดวยเชนกัน 

ดังนั้น การสื่อสารประชาสัมพันธถึงรากฐานวัฒนธรรมดานอาหารใหคนไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

ไดรับทราบ ถือเปนปจจัยสนับสนุนอีกสวนหนึ่งที่มีสวนสงเสริมใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถ

ขยายตัวไดในระยะยาว 
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1.2 ภาพรวมผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร พบวา มีความสอดคลองตามหลักรหัสธุรกิจ TSIC  

ป พ.ศ. 2552 คืออยูในหมวดใหญ C การผลิต และตรงตามขอบเขตของหมวดยอย 10 การผลิตผลิตภัณฑอาหาร 

และหมวดยอย 11 การผลิตเคร่ืองดื่ม 

จากขอมูลป พ.ศ. 2561 ของสสว. พบวา SME ในอุตสาหกรรม อาหารมีจำนวนทั ้งสิ ้น 137,441 ราย 

คิดเป นส ัดส วนรอยละ 4.47 ของจำนวน SME ทั ้งประเทศ และเมื ่อพิจารณา เปรียบเทียบเฉพาะในกลุม 

ว ิสาหก ิจอ ุตสาหกรรมอาหาร พบว า มีส ัดส วนของว ิสาหก ิจขนาดย อม ค ิดเป นส ัดส วนร อยละ 99.20 

ของจำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด และมีสัดสวนของวิสาหกิจขนาดกลาง คิดเปน สัดสวนรอยละ 0.55 

ของจำนวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด ดังแสดงรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 4 จำนวนวิสาหกิจในอตุสาหกรรมอาหาร ป พ.ศ. 2561 

จำนวนวิสาหกจิ SE ME SME LE Total 

ทั้งหมด 3,063,651 14,171 3,077,822 6,477 3,084,299 

อุตสาหกรรมอาหาร 136,678 763 137,441 343 137,784 

สัดสวน 4.46% 5.38% 4.47% 5.30% 4.47% 
ที่มา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ในสวนของการจางงาน จากขอมูลป พ.ศ. 2561 ของสสว. พบวา อุตสาหกรรมอาหารมีการจางงานทั้งหมด 

815,435 ราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 5.00 ของจำนวน การจางงานทั้งประเทศ โดยเปนการจางงานในกลุม SME 

ท ั ้งหมด 608,074 ราย (ค ิดเป นส ัดส วนร อยละ 74.57 ของการจ างงานในอุตสาหกรรมอาหารท ั ้งหมด) 

และแบงออกเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดยอม 530,882 ราย (คิดเปนสัดสวนการจางงานรอยละ 65.10 

ของอุตสาหกรรมอาหารทั ้งหมด) และเปนการจางงานในวิสาหกิจ ขนาดกลาง 77,192 ราย (คิดเปนสัดสวน 

การจางงานรอยละ 9.47 ของอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด) ดังแสดง รายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 5 จำนวนการจางงานในอุตสาหกรรมอาหาร ป พ.ศ. 2561 

จำนวนการจางงาน SE ME SME LE Total 

ทั้งหมด 12,669,715 1,280,540 13,950,255 2,372,491 16,322,746 

อุตสาหกรรมอาหาร 530,882 77,192 608,074 207,361 815,435 

สัดสวน 4.19% 6.03% 4.36% 8.74% 5.00% 
ที่มา: สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

นอกจากนี้ อางอิงจากรายงาน “แนวโนมอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูปไทยในยุคดิจิตอล”  

ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ซึ่งทำการสำรวจกลุมตัวอยาง SME ที่อยู 

ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของทั้งหมด 1,219 ราย แบงเปนอุตสาหกรรมอาหาร รอยละ 77.51 

และที่ไมใชอาหาร รอยละ 22.49 พบวา สวนใหญยังไมไดมีการนำการวิจัย เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมขั้นสูงมาปรับใช 

ในการดำเนินธุรกิจของตน โดยมีสัดสวนดังแผนภาพที่ 7 คือ 
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 SME 1.0 คือ ใชแรงงานเปนหลัก คิดเปนรอยละ 22.82 

 SME 2.0 คือ ใชแรงงานรวมกับเคร่ืองจักรขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 72.33 

 SME 3.0 คือ ใชเครื่องจักรหนักมากขึ้น คิดเปนรอยละ  1.97 

 SME 4.0 คือ ใชการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมข้ันสูง คิดเปนรอยละ  2.87 

แผนภาพที่ 7 สัดสวนผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารและเกี่ยวเนื่อง จำแนกตามระดบัการใชเทคโนโลยี 

 
ที่มา: “ผลสำรวจแนวโนมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทย”  

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 

จึงกลาวไดวา SME สวนใหญที่อยูในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนั้น เปนเพียงระดับ 1.0 – 2.0 เทานัน้ 

คือ ยังไมไดมีการนำเครื่องจักรหนัก หรือการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมขั้นสูง มาปรับใชในการดำเนินธุรกิจ 

และเปนหนึ่งในสาเหตุที่สงผลใหผลิตภัณฑเกษตรและอาหารของประเทศไทยมีมูลคาเพิ่มต่ำ 

อยางไรก็ตาม นอกเหนือจากการเพิ ่มมูลคาดวยการประยุกตใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูงใน 

กระบวนการผลิตหรือแปรรูปแลว พบวา ยังมีวิธีการอื่นที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑอาหารไดอยาง 

มี ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน คือ การสรางมูลคาเพิ่มในสินคาอาหารดวยทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียด 

ในสวนที่ 1.4 กรณีศึกษาจากประเทศตนแบบ ตอไป 

1.3 เปาหมายการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

จากการศ ึกษาแนวโน มการเปลี ่ยนแปลงที่อาจจะเก ิดข ึ ้นก ับอ ุตสาหกรรมอาหารในอนาคต พบวา 

ม ีแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงหลายประเด็น ซ ึ ่งจะสงผลกระทบตอปจจ ัยส วนตาง ๆ ตลอดหวงโซอ ุปทาน 

ของอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ 

 การหดตัวของแรงงานในภาคการเกษตร ซึ่งสงผลใหปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรที่เปนวัตถุดิบ 

สำหรับการผลิตสินคาอาหารลดลง 

 การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการผลิตและแปรรูป ซึ ่งส งผลใหการผลิตอาหารมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถผลิตอาหารรูปแบบใหมที่ไมเคยมีมากอนได เชน Freeze Dry, Spray 

SME 1.0, 
22.83%

SME 2.0, 
72.33%

SME 3.0, 
1.97%

SME 4.0, 
2.87%
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Dry, การสังเคราะหโปรตีนจากพืช การปรับแตงสารสำคัญในอาหาร รวมไปถึงการพัฒนา บรรจุภัณฑ เชน 

สารเคลือบอาหารจากธรรมชาติ อีกดวย 

 ชองทางการจำหนายสินคารูปแบบใหม เชน ตลาดสินคาออนไลน (E-Commerce) 

 ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การบริโภคอาหารแบบวีแกน (Vegan) การบริโภคอาหาร 

เพื ่อสุขภาพ การบริโภคอาหารที ่แสดงออกถึงวัฒนธรรมทองถิ ่น และ การบริโภคสินคาที ่เปนมิตร 

ตอธรรมชาติ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก สงผลใหเกิดแรงผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

รูปแบบใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารที่มีการประยุกตใชเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงได ก็จะมีมูลคาที่เพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก 

จากการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถสรุปเปนกลุมผลิตภัณฑ 

อาหารที่สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงได 5 ชนิด กลาวไดวา เปาหมายในการพัฒนาผูประกอบการ SME 

ในอุตสาหกรรมอาหาร คือการ “เพิ่มจำนวนผูประกอบการที่ผลิตสินคาอาหารที่มีมูลคาเพ่ิมสูง” เหลานี ้

โดยผลิตภัณฑอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูงทั้ง 5 ชนิด มีรายละเอียดดังนี ้

1)  อาหารอินทรีย (Organic Foods) คือ อาหารที่ไดมาจากวัตถุดิบทางการเกษตรแบบธรรมชาติ คือ ไมใชวัตถุ 

อันตรายในการปลูก ไมใชสายพันธุ ท ี ่ถูกตัดตอพันธุกรรม และไมใชสารเคมีในการแปรรูปเปนสินคาอาหาร 

เพื่อตอบโจทยการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ และการบริโภคสินคาที่เปนมิตรตอธรรมชาติ เนื่องจาก การผลิตอาหาร 

อินทรียจะไมมีการใชสารเคมี จึงไมเปนการสรางภาระใหแกสิ่งแวดลอม 

2)  อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) คือ อาหารที่มีการแปรรูปเพื่อใหเกิดประโยชน 

นอกจากคุณคาที ่ไดรับจากสารอาหารหลักที ่มีอยู แลว อาทิ เสริมสรางระบบภูมิคุ มกัน ชะลอความเสื่อมของ 

เซลลในอวัยวะตาง ๆ ควบคุมหรือลดอาการของโรค เชน เบาหวาน เพื่อตอบโจทยการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

สังคมผูสูงอายุ และอาหารนวัตกรรม 

3)  อาหารทางการแพทย (Medical Foods) คือ ผลิตภัณฑอาหารเพื่อการโภชนบำบัดสำหรับผูปวยเฉพาะโรค 

ซึ่งไมสามารถรับประทานอาหารปกติไดอยางเพียงพอ เชน โรคที่สงผลใหการกลืนอาหารบกพรอง หรืออยูในภาวะที่ 

รางกายตอตานสารอาหารบางชนิดเปนพิเศษ อาทิ การแพอาหาร โดยอาหารทางการแพทยนี้มีเปาหมายเพื่อรับมือกับ 

แนวโนมของผู ปวยและผูที่มีความเสี ่ยงในการปวยเปนโรคไมติดตอ (Non-Communicable Diseases: NCDs) 

ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

4)  อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม (Novel Foods) คือ ผลิตภัณฑอาหารนวัตกรรมที่ไดจากวัตถุดิบ หรือเทคนิค 

การผลิต แบบใหมที ่ไมเคยมีมากอน เพื ่อตอบโจทยความตองการอาหารที ่แปลกใหม และมีการใชเทคโนโลยี 

หรือนวัตกรรมขั้นสงูในกระบวนการผลิต 

5)  อาหารวัฒนธรรมและอาหารทองถิ่น (Cultural / Local Foods) คือ ผลิตภัณฑอาหารที่มีการใชวัตถุดิบ 

หรือ กระบวนการผลิตประจำทองถิ ่นหรือพื ้นที ่ เพื ่อแสดงออกถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมผานผลิตภัณฑ 

อาหารด ังกล าว โดยอาหารว ัฒนธรรมนี้  นอกจากจะสอดร ับก ับการเก ิดข ึ ้นของอุตสาหกรรมสร างสรรค 
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ที่มุงเนนการใชพลังออน (Soft Power) เชน ทุนทางวัฒนธรรม และยังตอบรับกับความตองการ ของผูบริโภคตางชาติ 

ที่สนใจในวัฒนธรรมไทย 

แผนภาพที่ 8 ผลิตภัณฑอาหารท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง 

 
ที่มา: McKinsey&Company  สถาบันอาหาร และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

 

1.4 กรณีศึกษาจากประเทศตนแบบ 

เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ และสามารถสงเสริมผูประกอบการ 

ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล จึงไดทำการรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

ของตางประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศที่อุตสาหกรรมอาหารมีศักยภาพสูง เพื่อนำมาใชเปนแนวทางและกรณีศึกษา

ตนแบบสำหรับการจัดทำมาตรการสนับสนุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรม

อาหารของประเทศไทย 

โดยมีขั้นตอนในการคัดเลือกประเทศที่นำมาใชเปนกรณีศึกษาตนแบบทั้งหมด 2 ขั้นตอน ไดแก 

ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกประเทศผูนำดานอุตสาหกรรมอาหาร โดยวัดจากอันดับคะแนน Overall Global Food 

Index ของ OXFAM ซึ่งอันดับคะแนนดังกลาว สะทอนถึงศักยภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรมอาหารโดยรวม 

ของแตละประเทศ โดยคำนวณจากปจจัยเก่ียวกับสินคาอาหารทั้งหมด 4 ดาน คือ 

 ปร ิมาณของส ินค าอาหาร (Enough to Eat) จาก Food and Agriculture Organization และ  

World Health Organization 
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 ความเขาถึงไดของสินคาอาหาร (Afford to Eat) จาก Food and Agriculture Organization และ 

International Labour Organization 

 คุณภาพของสินคาอาหาร (Quality of Food) จาก Food and Agriculture Organization 

 สุขภาพของผูบริโภค (Food for Health) จาก World Health Organization 

แผนภาพที่ 9 อันดับคะแนน OXFAM Global Food Index  

 
ที่มา: https://www.oxfam.org.uk/what-we-do/good-enough-to-eat 

 

ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกประเทศกรณีศึกษาตนแบบที่ดี จากเกณฑ 2 ประการ คือ 

1) เปนประเทศที่อุตสาหกรรมอาหารมีศักยภาพ โดยวัดจากทั้งจำนวนของสถานประกอบการที่ผลิตสินคา

อาหารในประเทศ และมูลคารวมของอุตสาหกรรมอาหาร 

2) เปนประเทศที่มีนโยบายสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาอาหารที่ชัดเจน โดยอาจเปนการสรางมูลคาเพิ่ม 

ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือกระบวนการทางการตลาดและ 

การสรางแบรนด เชน การสื่อสารคุณคาทางวัฒนธรรมผานสินคาอาหาร 

ซ ึ ่ งจากเกณฑท ั ้ง  2 ประการข างต นน ั ้น สามารถค ัดเล ือกกรณีศ ึกษาต นแบบได  2 ประเทศ คือ 

ประเทศเนเธอรแลนด และประเทศญี่ปุน รายละเอียดดังตอไปนี ้
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แผนภาพที่ 10 กรอบแนวทางและผลการคัดเลือกกรณีศึกษาตนแบบ 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

1.4.1 ประเทศเนเธอรแลนด 

ประเทศเนเธอรแลนด ตั้งอยูในทวีปยุโรป มีพื้นที่ประมาณ 41,526 ตารางกิโลเมตรและ มีจำนวนประชากร 

ประมาณ 17.25 ลานคน ซึ่งนอยกวาประเทศไทยประมาณ 4 เทา แตมี GDP มากถึง 8.26 แสนลานเหรียญสหรัฐ 

(ขอมูลป พ.ศ. 2560 จาก Trading Economics) อันมีสาเหตุมาจากความกาวหนา ในระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

โดยประเทศเนเธอรแลนดมีส ัดสวนการสงออกสินคา ประเภทเทคโนโลยีข ั ้นส ูง ค ิดเป นกวาร อยละ 18.6 

ของการสงออกทั้งหมด อีกทั้งยังมีทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูง เห็นไดจากอันดับคะแนน PISA ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และการอาน ที่สูงกวาคาเฉลี่ย OECD ทุกดาน 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนเธอรแลนดมีจุดเดนในดานผลิตภัณฑอาหารนวัตกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง 

จากการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตหรือแปรรูป สินคา หรือบรรจุภัณฑ 

และการสงเสริมการบริโภคอาหารอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

1.4.1.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร 

จากขอมูลสถิติป พ.ศ. 2559 ในรายงานของ Food and Agriculture Organization ประเทศเนเธอรแลนด 

มีมูลคาการผลิตสินคาอาหารกวา 13.96 พันลานเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2548 ที่ 11.59 พันลาน

เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 1.7 ตอป โดยมีการสงออกสินคาอาหาร 55.65 พันลานเหรียญสหรัฐ 

และนำเขา 39.36 พันลานเหรียญสหรัฐ (เกินดุลทางการคา 16.23 ลานเหรียญสหรัฐโดยประมาณ) 

และจากขอมูลปเดียวกันของ World Integrated Trade Solution (WITS) พบวา ประเทศคู คาหลักของ 

ประเทศเนเธอรแลนด คือกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและเอเชียกลาง คิดเปนสัดสวนกวารอยละ 76.87 ของ 

การสงออกทั้งหมด และรอยละ 63.51 ของการนำเขาทั้งหมด รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ตามลำดับ 

โดยเมื่อพิจารณาถึงสินคาอาหารที่สำคัญของประเทศเนเธอรแลนด พบวา เนื ้อสัตวและเนื้อสัตวแปรรูป 

มีมูลคาการสงออกที ่มากที่สุด คือ 4.55 พันลานเหรียญสหรัฐ และรองลงมา คือ ผลิตภัณฑจากนมวัว มีมูลคา 

การสงออก 3.85 พันลานเหรียญสหรัฐ 

ตามที่ไดกลาวไวกอนหนา ถึงจุดเดนของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนเธอรแลนด ที่มีการประยุกตใช 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูงในการผลิตและแปรรูปอาหารอยางแพรหลาย จากเว็บไซตของ World Food 

Innovations ซึ ่งมีการรวบรวมขอมูลเกี ่ยวกับนวัตกรรมที ่เกี ่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร พบวา ประเทศ 

เนเธอรแลนดมีนวัตกรรมดังกลาวกวา 241 ชนิด โดยเปนนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่มโดยตรงกวา 
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185 ชนิด นอกจากนี ้คือนวัตกรรมเกี ่ยวกับเครื ่องจักรและอุปกรณ โดยถือเปนประเทศที ่มีนวัตกรรมเกี ่ยวกับ 

อุตสาหกรรมอาหารมากที่สุดในโลก ซึ่งเปนผลจากการที่รัฐบาลของเนเธอรแลนดมุ งเปาการพัฒนาอุตสาหกรรม 

อาหาร ควบคูไปกับการสงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผูประกอบการ ซึ่งจะกลาวถึง รายละเอียด 

ในสวนถัดไป 

แผนภาพที่ 11 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารนวัตกรรมจากประเทศเนเธอรแลนด 

 
ที่มา: World Food Innovations ป พ.ศ. 2562 

 

1.4.1.2 แนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 

ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนเธอรแลนด มีความสามารถในการบริหารจัดการ 

หวงโซอุปทานไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ประกอบกับการสนับสนุนจากภาคการวิจัยที่มีความสามารถ 

ระดับโลก สงผลใหการผลิตอาหารของเนเธอรแลนดมีคาใชจายนอย แตไดผลมาก อยางไรก็ตาม รัฐบาลเนเธอรแลนด 

ไดเล็งเห็นถึงปญหาที ่เกิดขึ ้นในอุตสาหกรรมอาหาร อันเปนผลตอเนื่องจากความพยายามในการลดคาใชจาย 

และเพิ่มผลผลิตของผูประกอบการ ซึ่งนำไปสูแรงกดดันและปญหาในระบบนิเวศ ทั้งในเรื่องของความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม คุณภาพของน้ำดื่ม และภูมิทัศนตามธรรมชาติ จึงไดอาศัยกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ในการใชประโยชนจากวัตถุดิบใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดของเสียหรือขยะที่เกิดขึ้นจากการผลิตอาหาร 

เพื่อใหการผลิตและการแปรรูปอาหารในเนเธอรแลนด เปนอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 

กระทรวงเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหารแหงเนเธอรแลนด ไดวางกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 

อาหาร 3 แนวทาง คือ 

1) ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ (Economic Position) ของผูผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

(Economic Position of Farmers, Growers and Fisherman) ใหมีรายไดเพียงพอตอการพัฒนา รักษา 

และสงตอนวัตกรรมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ดี 
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2) สรางความชื่นชมในอาหาร (Appreciate in Food) ตั้งแตในระดับของผูบริโภครายยอย ไปจนถึงระดับ 

อุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการสรางขยะเหลือทิ้งจากการบริโภคอาหาร และลดชองวางระหวางผูผลติและ 

ผูบริโภค 

3) คงไว ซ ึ ่ งฐานะการเป นผูนำทางด านนว ัตกรรมการผล ิต (Innovation of Production Method) 

ในระดับโลก เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการผลิตและแปรรูปสินคาอาหารแกประเทศอื่น พรอมทั้งปองกันและ 

ฟนคืนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 

จากกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของเนเธอรแลนดขางตน เห็นไดวาประเด็นการพัฒนา 

มีความครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบอยางชัดเจน โดยแนวทางการพัฒนาที่ 1 ซึ่งมุงเนนการพัฒนาผูผลิต 

วัตถุดิบ คือฝงอุปทานของภาคอุตสาหกรรม (Supply-sided) แนวทางการพัฒนาที่ 2 ซึ่งมุงเนน การพัฒนาผูบริโภค 

ค ื อ ฝ   ง อ ุ ป ส ง ค   ( D e m a n d - s i d e d )  แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร พ ั ฒ น า ท ี ่  3  ซ ึ ่ ง ม ุ  ง เ น  น ก า ร พ ั ฒ น า 

นวัตกรรมการผลิตคือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ชวยสงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความแข็งแรง และพัฒนาได 

อยางยั่งยืน โดยกำหนดโครงสรางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารภายใตนโยบายดังกลาวไวทั ้งหมด 2 สวน 

ซึ่งสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี ้
แผนภาพที่ 12 โครงสรางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนเธอรแลนด 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ในสวนแรกคือการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร มีหนวยงานหลักในการดำเนินการ คือ กระทรวงเกษตร 

ธรรมชาต ิ และคุณภาพอาหารแหงเนเธอร แลนด ซ ึ ่ งม ีหน วยงานภายใต การกำก ับอ ีก 2 หน วยงาน คือ  

The Netherlands Nutrition Centre Foundation และ Food and Consumer Product Safety Authority 

นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานวิจัยอิสระ Health Council of the Netherlands ทำหนาที่ใหคำปรึกษาในประเด็น 

ที่เกี่ยวของกับอาหารและสุขภาพแกหนวยงานภาครัฐอีกดวย 

สวนถัดมาคือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มีหนวยงานหลักในการดำเนินการ คือ กระทรวง 

การเศรษฐกิจและนโยบาย (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy) โดยมีหนวยงานภายใตการกำกับ 

คือ Netherlands Enterprise Agency โดยรายละเอียดการดำเนินงานของแตละหนวยงาน มีดังนี้ 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

 กระทรวงเกษตร ธรรมชาติ และคุณภาพอาหาร ดำเนินการตามกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

ที่รัฐบาลไดกำหนดไว โดยกำกับนโยบายและดูแลภาพรวมของการพัฒนาเปนหลัก อาทิ การกำหนด 

มาตรการสงเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food) การสนับสนุนผูผลิตอาหารรายยอยและผูผลิต

ทองถิ่น โดยการสรางเครือขายความเชื่อมโยงของผูผลิตและผูบริโภค กลาวคือ ทำหนาที่รับผิดชอบ 

การพัฒนาดานอุปทานตาม แนวทางการพัฒนาที่ 1: ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ (Economic Position) 

ของผูผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

 The Netherlands Nutrition Centre Foundation ทำหนาที่เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 

ที่ดีและถูกสุขอนามัยแกผูบริโภค พรอมทั้งใหคำแนะนำแกผูบริโภคเก่ียวกับการลดปริมาณขยะจากอาหาร 

กลาวคือ ทำหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาดานอุปสงคตามประเด็นการพัฒนาที่ 2: สรางความชื่นชม 

ในอาหาร 

 Food and Consumer Product Safety Authority ทำหนาที ่ควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของ 

ผลิตภัณฑอาหารที่จำหนายอยูในตลาด และสรางความเชื่อมั่นของผูบริโภคตอสินคาอาหารภายในประเทศ  

 Health Council of the Netherlands เปนหนวยงานวิจัยอิสระ ซึ่งทำหนาที่ดำเนินการวิจัยในประเด็น 

ที ่เกี ่ยวของกับอาหารและสุขภาพรวมกับหนวยงานวิจ ัยอื ่น ๆ ทั ้งภายในและภายนอกประเทศ 

และทำหนาที่ ใหคำปรึกษากับหนวยงานภาครัฐในการกำกับนโยบายตาง ๆ 

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 กระทรวงการเศรษฐกิจและกำกับนโยบาย ทำหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 3: คงไวซึ่งฐานะการเปนผูนำทางดานนวัตกรรมการผลิต โดยการดำเนินงาน 

สวนใหญจะเปนการกำกับดูแลนโยบายในภาพรวม และพัฒนาปจจัยที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและ 

เทคโนโลยีในสถานประกอบการ อาทิ ปจจัยสนับสนุนทางการเงิน เชน การจัดตั้งกองทุนเงินพิเศษ 

“Innovative Future Funds” เพื ่อช วยเหลือผ ู ประกอบการ SME หรือหนวยงานวิจ ัยที ่ต องการ 

ความชวยเหลือทางการเงิน และการสงเสริมเครือขายความสัมพันธ เชน การจัดตั้งกลุมพันธมิตรระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคการวิจัย เพื่อมุงพัฒนานวัตกรรมสำหรับกลุมอุตสาหกรรม

ชั ้นนำ “Top Sector Alliance for Knowledge and Innovation (TKI)” ซึ ่งอุตสาหกรรมการเกษตร

และอาหาร (Agri-food) ก็รวมอยูในกลุม TKI นี้ดวยเชนกัน 

 Netherlands Enterprise Agency ทำหนาที่ดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการ  

โดยมุงเนนการสงเสริมสถานประกอบการที่มีการใชนวัตกรรมในการดำเนินกิจการ เพื่อตอบสนองประเด็น 

การพัฒนาที่ 3 โดยมีการดำเนินงานสำคัญ อาทิ Innovation Credit หรือมาตรการสนับสนุนทางการเงิน 

ในรูปแบบเงินกูดอกเบี้ยต่ำแกผูประกอบการรายยอย และ WBSO (R&D Tax Credit) ซึ่งก็คือมาตรการ

ชวยเหลือทางภาษีสำหรับสถานประกอบการที่มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 

เมื ่อพิจารณาแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารและผลการดำเนินงานของเนเธอรแลนดแลว พบวา 

ความสำเร็จ มาจากการกำหนดกรอบนโยบายหลักที่มี ความครอบคลุมทั ้งการพัฒนาดานอุปสงค อุปทาน 
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และโครงสรางพื้นฐาน ประกอบกับการกำหนดหนวยงานหลัก ในการทำหนาที่รับผิดชอบแตละแนวทางการพัฒนา 

ที่ช ัดเจนและมีความเฉพาะเจาะจง จึงทำใหมาตรการของ หนวยงานตาง ๆ สามารถแกไขปญหาและตอบรับ 

ความตองการของผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารไดเปนอยางดี 

1.4.1.3 สรุปประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ  

จากการศึกษาแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนเธอรแลนดที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา

รัฐบาลเนเธอรแลนดใหความสำคัญกับปจจัยทัง้หมด 6 ประการ ไดแก 

1) การสงเสริมการวิจ ัยและพัฒนา โดยเฉพาะในระดับของการผลิต ด วยการกำหนดนโยบายและ 

มาตรการสงเสริม รวมไปถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน อาทิ กลุมเครือขายเพื่อพัฒนาองคความรู 

2) การสงเสริมผูประกอบการรายยอยและผูผลิตอาหารทองถิ่น โดยผลักดันใหมีการทบทวนกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับบริบทของผูประกอบการรายยอย 

ใหมากขึ้น และสงเสริมใหผูบริโภคหันมาบริโภคสินคาอาหารจากผูผลิตในชุมชน 

3) มาตรฐานและความปลอดภัยของสินคาอาหาร ดวยการตรวจสอบดูแลของ Food and Consumer 

Product Safety Authority รวมไปถึงการสรางภาพลักษณที่ปลอดภัยของสินคาอาหารภายในประเทศ 

4) ความเขาใจและความตระหนักรู ของผูบริโภค ผานการเผยแพรขอมูลเกี ่ยวกับการบริโภคอาหารที ่ดี 

และถูกสุขอนามัย และการใหคำแนะนำแกผ ู บริโภคเกี ่ยวกับการลดปริมาณขยะจากอาหารของ  

The Netherlands Nutrition Centre Foundation 

5) ความเชื ่อมโยงทั ้งภายในและระหวางภาคอุตสาหกรรม ดวยการจัดตั ้ง Top Sector Alliance for 

Knowledge and Innovation (TKI) เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคการศึกษา และภาคการวิจัย 

6) มาตรการสนับสนุนทางการเงินและภาษี เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการเกิดแรงจูงใจในการทำการวิจัย 

และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม ๆ อาทิ Innovative Future Funds, Innovation Credit, และ 

WBSO (R&D Tax Credit) 

1.4.2 ประเทศญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุ น เปนประเทศหมูเกาะที่ตั ้งอยูในทวีปเอเชียตะวันออก มีจุดเดนในเรื ่องของวัฒนธรรมและ 

ว ัฒนธรรมย  อย  (Subculture) ท ี ่ เป  นท ี ่ ร ู  จ ั ก ไปท ั ่ ว โลก  ม ีพ ื ้ นท ี ่ ป ระมาณ 377,944 ตารางก ิ โ ล เมตร  

มีจำนวนประชากรประมาณ 127.1 ลานคน และมี GDP 4.87 ลานลานเหรียญสหรัฐ (ขอมูล ป พ.ศ. 2560  

จาก Trading Economics) โดยประเทศญี่ปุนถือเปนหนึ่งในผูนำดานเทคโนโลยีและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของโลก 

และย ังเป นประเทศที ่ม ีนโยบายการสน ับสน ุนผ ู ประกอบการ SME ท ี ่ เฉพาะเจาะจงและมีความช ัดเจน 

เปนอยางมาก 

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศญี่ปุน มีจุดเดนในดานของการสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น และ 

การพัฒนาอาหารวัฒนธรรม ซึ่งในปจจุบัน อาหารประจำชาติของประเทศญี่ปุนหรือ Washoku ซึ่งเปนที่รูจักอยาง 

แพรหลายในระดับโลก กไ็ดรับการรับรองจากองคการ UNESCO ในฐานะของมรดกโลกทางวัฒนธรรมเรียบรอยแลว 
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1.4.2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหาร 

จากขอมูลสถิติป พ.ศ. 2559 ในรายงานของ Food and Agriculture Organization ประเทศญี่ปุนมีมูลคา 

การผลิตสินคาอาหาร 16.61 พันลานเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากป พ.ศ. 2548 ที่ 18.20 พันลานเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเปนอัตราการหดตัวรอยละ 0.83 ตอป โดยสงออกสินคาอาหารทั้งหมด 2.58 พันลานเหรียญสหรัฐ แตมี 

การนำเขาสินคาอาหารเปนมูลคาถึง 36.83 พันลานเหรียญสหรัฐ (ขาดดุลทางการคา 34.26 ลานเหรียญสหรัฐ

โดยประมาณ) กลาวไดวา ประเทศญี่ปุนเปนผูนำเขาสินคาอาหารรายใหญของโลก 

จากขอมูลปเดียวกันของ World Integrated Trade Solution (WITS) พบวา คู คาหลักของประเทศ ญี่ปุน 

คือกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคแปซิฟค อาทิ เกาหลีใต สิงคโปร เวียดนาม โดยคิดเปนรอยละ 

60.43 ของการส  งออกท ั ้ งหมด และร อยละ 50.01 ของการนำเข  าท ั ้ งหมด รองลงมา ค ือ ประเทศจีน 

(สงออกใหเขตบริหารพิเศษ ฮองกงฯ เปนอันดับ 2 และนำเขาจากประเทศจีนเปนอันดับ 2) และสหรัฐอเมริกา 

เปนอันดับ 3 ตามลำดับ 

เมื ่อพิจารณาถึงสินคาอาหารสำคัญของประเทศญี่ปุ น พบวา อาหารแปรรูปเปนสินคาที ่มีความสำคัญ 

ตออุตสาหกรรมอาหารของญี่ปุ นเปนอยางมาก อางอิงจากขอมูลในรายงาน Global 250 Food and Beverage 

Manufactureres 2017 ของ ProFood World พบวา สถานประกอบการผลิตหรือแปรรูปอาหาร 250 อันดับแรก 

มีสถานประกอบการสัญชาติญี ่ป ุ นถึง 29 ราย ซึ ่งม ีความหลากหลายในรูปแบบ ผลิตภัณฑเป นอยางมาก 

ทั ้งผล ิตภัณฑเบเกอรี ่  อาหารสำเร ็จร ูป ผลิตภัณฑจากนม เครื ่องดื ่มต าง ๆ ขนมและ ของหวาน รวมทั้ง

เคร ื ่องปร ุงรสและซอส กล าวได ว า  อ ุตสาหกรรมอาหารของประเทศญ ี ่ป ุ นมีการพ ัฒนาท ี ่ครอบคลุม 

และทั ่วถ ึงผ ู ประกอบการเก ือบทุกร ูปแบบ ไมได ม ีการเต ิบโตเพียงกลุ มผลิตภ ัณฑเด ียว ซึ ่งแตกตางจาก 

ประเทศเนเธอร แลนด ท ี ่ม ุ  งเป าในการสงเสร ิมอาหารนวัตกรรมและส งเสริมผ ู ประกอบการด วยการนำ 

องคความรูทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกตใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑอาหาร ประเทศญี่ปุน 

ม ุ  ง เน  นน โยบายการส  ง เสร ิ มอาหารท  องถ ิ ่ น และผ ู  ป ระกอบการรายย  อยภายในช ุ มชน เป  น หลั ก 

โดยมีเปาประสงคในการสงเสริมใหผูประกอบการและผูบริโภค ตระหนักรูถึงคุณคาของวัฒนธรรมที่แฝงอยูในอาหาร 

ทองถิ่นของพื้นที่ตาง ๆ โดยจะกลาวถึงรายละเอียดแนวทางการสงเสริมในสวนถัดไป 
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แผนภาพที่ 13 อาหารประจำชาติญ่ีปุนซึ่งไดรับการรองรับจากองคการ UNESCO ในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 
ที่มา: http://www.washokulovers.com/blog/food-action-nippon/ 

1.4.2.2 แนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 

ปญหาการชะลอตัวของอัตราการเกิดในประเทศญี่ปุน สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน ทั้งในภาคการผลิต 

รวมถ ึ งอ ุตสาหกรรมเกษตร ซ ึ ่ งม ี ผลต อ เน ื ่ อง ให จำนวนว ัตถ ุด ิบ ในอ ุตสาหกรรมอาหารลดลงและ

สงผลเชิงลบตอการบริโภคสินคาอาหารอีกดวย รัฐบาลญี่ปุนจึงไดกำหนด แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยมีเปาหมายในการสรางมูลคาเพิ ่มในผลิตภัณฑอาหารเพื่อทดแทน อุปสงคที ่ลดลง ซึ ่งแบงเปน 2 สวน คือ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง และการพัฒนาสินคาอาหาร ดวยวัฒนธรรม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

เมื่อตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของอุตสาหกรรม ทั้งตอปจจัยนำเขาและความตองการของตลาด 

Food Industry Affairs Bureau สังกัดภายใตกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง (Ministry of Agriculture, 

Forestry and Fisheries) จึงไดจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ปาไม และประมง (Development of 

AFFriinovation for Agriculture, Forestry, and Fisheries) ซึ ่งมีเนื ้อหาครอบคลุมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 

อาหารดวย 

โดยมาตรการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารนี้ ถูกเรียกวา “Japan SIXTH Industrialization” 

ซึ่งมาจากแนวคิดการปฏิรูปอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ คือ การเชื่อมโยงกิจกรรมในหวงโซอุปทานเขาดวยกัน  

ทั้ง (1) กิจกรรมขั้นตนน้ำ (2) กิจกรรมขั้นกลางน้ำ และ (3) กิจกรรมขั้นปลายน้ำ “(1) x (2) x (3) = 6” และสามารถ 

สรุปกรอบแนวคิดไดดังนี ้
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แผนภาพที่ 14 กรอบแนวคิดมาตรการ Japan SIXTH Industrialization 

 
ที่มา: Development of AFFriinovation for Agriculture, Forestry, and Fisheries – Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 

Food Industry Affairs Bureau 

จากแผนภาพที ่ 14 เห็นไดว า กรอบแนวคิดมาตรการดังกลาว มีการเชื ่อมโยงกิจกรรมขั ้นตนน้ำหรือ 

ภาคการเกษตรและผู ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร กิจกรรมขั ้นกลางน้ำ หรือภาคอุตสาหกรรม 

และการแปรรูป และกิจกรรมขั้นปลายน้ำ หรือชองทางการจำหนายและระบบโลจิสติกส เขากับปลายทางของ 

หวงโซอุปทานอยางตลาดและผู บริโภค โดยมีเปาหมาย เพื ่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที ่ตอบรับความตองการ 

ของผูบริโภคไดอยางแทจริง 

โดยมาตรการ Japan SIXTH Industrialization มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เริ่มจากการสำรวจและวิจัยตลาด 

เพื่อใหทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภค โดยนำขอมูลที่ไดมาใช เปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรม ทั้ง 3 

ระดับ ดังตอไปนี ้

การพัฒนากิจกรรมขั้นตนน้ำ หรือภาคการเกษตรและผูผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยการสงเสรมิ 

การปลูกพืชที่สามารถนำไปแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มได และสงเสริมใหเกิดการยกระดับคุณภาพของสินคาเกษตร 

อันจะกลายเปนวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารตอไป 

การพัฒนากิจกรรมขั้นกลางน้ำ หรือภาคอุตสาหกรรมและการแปรรูป อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 

หรือแปรรูป เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินคาอาหารและสงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิตและแปรรูป 

การพัฒนากิจกรรมขั ้นปลายน้ำ หรือชองทางการจำหนายและระบบโลจิสติกส อาทิ จัดหาวิธีการและ 

ชองทางใหมในการจำหนายสินคา และการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของการโฆษณาสินคาอาหาร โดยรวมไปถึง 

การบังคับใชฉลากเพื่อแสดงรายละเอียดสินคาบนบรรจุภัณฑดวย 

โดยบทบาทหนาที่ของหนวยงานภาครัฐภายใตมาตรการ Japan SIXTH Industrialization เปนการสนบัสนุน 

และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาธุรกิจของผู ประกอบการเปนหลัก อาทิ สำรวจและวิจัยตลาด เผยแพร 

ขอมูลและขาวสารที ่จำเปน และสนับสนุนทางการเง ินแกผู ประกอบการ ซึ ่งมาตรการสนับสนุนทางการเงิน 

ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพนี้ ถือเปนอีกหนึ่งจุดเดนของมาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศญี่ปุน  

โดยมีตัวอยางโครงการที่สำคัญภายใตมาตรการ Japan SIXTH Industrialization คือ A-FIVE Sub Funds และ  

A-FIVE Subscriptions Project 
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A-FIVE Sub Funds และ A-FIVE Subscriptions Project คือ โครงการสนับสนุนทางการเงินดวยการจัดตั้ง

กองทุนพิเศษ ที่รวบรวมเงินและสิ่งอำนวยความสะดวก เชน เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ จากผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม

การเกษตรหรืออาหาร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ แลวจึงนำเงินและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ดังกลาว มอบใหแกสถานประกอบการที ่ม ีโครงการพัฒนาหรือตอยอดสินคาเกษตรหรืออาหารที ่มีศ ักยภาพ 

แตขาดแคลนเงินทุนหรือเครื่องจักรในการดำเนินโครงการ 

แผนภาพที่ 15 ศูนยตัวแทนกองทุน A-FIVE Sub Funds ในประเทศญี่ปุน 

 
ที่มา: Development of AFFriinovation for Agriculture, Forestry, and Fisheries – Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 

Food Industry Affairs Bureau 

การพัฒนาสินคาอาหารดวยวัฒนธรรม 

นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารขางตนแลว รัฐบาลญี่ปุ นยังไดดำเนินการพัฒนาสินคาอาหาร 

ดวยวัฒนธรรมอีกดวย โดยเปนสวนหนึ่งของนโยบาย Cool Japan ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และ

อุตสาหกรรม (Ministry of Economics, Trade and Industry: METI) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
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แผนภาพที่ 16 ภาพรวมกระบวนการและแนวทางการสงออกวฒันธรรมของญี่ปุนไปยังตางประเทศ 

ภายใตนโยบาย Cool Japan 

 
ที่มา: Cool Japan Initiative 2014 และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

นโยบาย Cool Japan เกิดจากการที่รัฐบาลญี่ปุนตองการพัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับกลุมอุตสาหกรรม

เปาหมายที่สามารถสะทอนความเปนญี่ปุนได กอนจะสงออกสินคาและบริการเหลานั้นไปยังตางประเทศ เพื่อสราง

ความมั่งคั่งของประเทศ (Increase National Wealth) โดยแนวทางการพัฒนาแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1) การพัฒนาสินคาและบริการที ่สะทอนความเปนญี ่ปุ น และมีศักยภาพในการสงออก (Combining 

Japanese Content and Consumer Goods) โดยคัดเลือกกลุมสินคาหรืออุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

ในการถายทอดความเปนญี ่ปุ น และสามารถสรางความแตกตางจากผลิตภัณฑหรือบริการทั ่วไป  

ซึ ่งหนวยงานภาครัฐจะเขามามีบทบาทในการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมหรือองคกรเพื ่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมเปาหมายดังกลาว พรอมทั้งสรางความรวมมือระหวางบริษัทขนาดใหญที่มีประสบการณและ

บริษัทขนาดเล็กที่มีความคิดสรางสรรคในการสรางหรือพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ  

2) กระตุ นกระแสญี่ปุ นนิยมในตางประเทศ (Creating Japanese Boom Overseas) ดวยการนำเสนอ

เนื้อหาความเปนญี่ปุ นผานสื่อตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนการรวมมือกับวิทยุและ

โทรทัศนทองถิ่น โดยหนวยงานภาครัฐจะเขามาทำหนาที่ชวยปรับรูปแบบการนำเสนอวัฒนธรรมของญี่ปุน

ที่สงออกใหเหมาะสมกับตลาด เชน การจัดทำสื่อและเนื้อหาที่สอดคลองกับบริบททองถิ่น โดยมีการ

สอดแทรก อาหาร สถานที่ หรือภาษาสำหรับตลาดเปาหมายเขาไปอยูในเนื้อหาเพื่อลดชองวางทาง

วัฒนธรรมและภาษา นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐของญี่ปุนยังสงเสริมการรับรูขอมูลเกี่ยวกับญี่ปุนผาน

ชองทางตาง ๆ อาทิ การจัดทำรายการโทรทัศนที่นำเสนอความเปนญี่ปุนภายใตชองโทรทัศนของสถานี

ทองถิน่ การจัดงานนิทรรศการ เทศกาลหรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับความเปนญี่ปุน การเชิญผูมีอิทธิพลทาง

ความคิด (Influencers) หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง (Celebrity) เขารวมงานกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกับ
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ญี่ปุนเพื่อสรางความเขาใจในความเปนญี่ปุน (Japanese Awareness) ตลอดจนจัดทำเว็บไซตแนะนำ

ความเปนญี่ปุน ดวยเนื้อหาที่มีความนาสนใจและสะทอนความเปนตนตำรับของญี่ปุน เปนตน 

3) ขยายธุรกิจไปยังประเทศเปาหมาย (Making Profits Locally) การที่ผูประกอบการจะขยายธุรกิจไปยัง

ตางประเทศไดนั้น จำเปนตองสำรวจชองทางการผลิตและจัดจำหนายสินคา รวมถึงศึกษากฎระเบียบ

ขอบังคับและพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดเปาหมายกอนเปนลำดับแรก ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุนจึงเขามา

เปนตัวกลางในการอำนวยความสะดวกและประสานความเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจ เชน การจัดงาน 

Cool Japan World Trial เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงระหวางบริษัทในตางประเทศกับผูประกอบการ

ชาวญี่ปุน ตลอดจนสรางความรวมมือกับรานคาปลีกและผูจัดจำหนายสินคาในตางประเทศ เพื่อชวย 

ในการกระจายสินคาไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุนยังใหการสนับสนุนในการจัดงาน 

Cool Japan Matching Grand-Prix เพื่อสนับสนุนผูประกอบการชาวญี่ปุนที่ตองการขยายความรวมมือ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการภายใตความรวมมือกับคูคา ทั้งนี้เพื่อใหการลงทุนในตางประเทศของ

ผ ู  ป ระกอบการชาวญ ี ่ ป ุ  นป ระสบความสำ เ ร ็ จ  ร วมท ั ้ ง สน ั บสน ุ นกา รหาแหล  ง เ ง ิ น ทุ น 

ผานการจัดตั้ง Cool Japan Fund เพื่อสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทญี่ปุนที่ไปเปดธุรกิจเปาหมายใน

ตางประเทศอีกดวย   

4) การดึงด ูดนักทองเที ่ยวให เข ามาใช จ ายในประเทศญี ่ป ุ น (Consuming in Japan) โดยหลังจาก 

การเกิดกระแสญี ่ปุ นนิยมและการกระจายสินคาในตางประเทศแลว หนวยงานภาครัฐจะดำเนิน 

การสงเสริมการรับรูขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในประเทศญี่ปุนในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดงาน Tourism 

Festival หรือจัดงาน International Exhibition เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาทองเที่ยวและใชจาย 

ในประเทศญี่ปุน รวมถึงกลุมนักทองเที่ยวเพื่อธุรกิจ เปนตน 

โดยตัวอยางการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาสินคาอาหารดวยวัฒนธรรม มีดังตอไปนี ้

การขึ้นทะเบียนอาหารประจำชาติญี่ปุนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม กับองคการ UNESCO เพื่อสรางความ 

ตระหนักรูในคุณคาของ อาหารประจำชาติญี่ปุน ตอทั้งผูบริโภครายยอยภายในและภายนอกประเทศ 

โครงการ Food Action Nippon เปนรายการโทรทัศนที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ 

อาหารวัฒนธรรมหรืออาหารทองถิ่นในแตละพื้นที่ของประเทศญี่ปุน โดยรูปแบบรายการที่นำเสนอมีเนื้อหาคลาย 

รายการทองเที ่ยว แตจะมุ งเนนการนำเสนอขอมูลที่เกี ่ยวกับอาหารเปนหลัก ตั ้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

และแปรรูป 

เมื่อพิจารณาแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารและผลการดำเนินงานของประเทศญี่ปุนแลว พบวา 

มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่คลายคลึงกับประเทศ เนเธอรแลนดอยู คือ มีความครอบคลุมทั้งการพัฒนา 

ด  า น อ ุ ปส งค  (Supply-sided) ด  ว ยม า ตรกา รพ ัฒนาอ ุ ต ส าหกร รม  J apan  S I XTH  Industrialization 

และการพัฒนาดานอุปทาน (Demand-sided) ดวยการสรางความตระหนักรู ในคุณคาของวัฒนธรรมที่อยูในสินคา 

อาหารแกผูบริโภคทั้งในและนอกประเทศผานนโยบาย Cool Japan จึงสงผลใหการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 

ของประเทศญี่ปุนประสบความสำเร็จไดเปนอยางดี 
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1.4.2.3 สรุปประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ  

จากการศึกษาแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศญี่ปุนที่กลาวมาขางตน เห็นไดวารัฐบาล

ญี่ปุนใหความสำคัญกับปจจัยทั้งหมด 6 ประการดวยกัน ไดแก 

1) การสงเสริมอาหารวัฒนธรรม เพื่อสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑอาหาร ดวยการขึ้นทะเบียนอาหารญี่ปุนเปน

มรดกทางวัฒนธรรมกับองค การ UNESCO และการเผยแพรและสงออกเนื ้อหาที่ เก ี ่ยวข องกับ 

อาหารญี่ปุนไปสูตลาดโลก  

2) การสงเสริมผูประกอบการรายยอยและผูผลิตอาหารทองถิ่น ดวยการนำเสนอคุณคาและความสำคัญของ 

อาหารทองถิ่น เพื่อผลักดันใหเกิดการบริโภคสินคาอาหารภายในประเทศ ผานโครงการ Food Action 

Nippon 

3) มาตรฐานและความปลอดภัยของสินคาอาหาร ตลอดกระบวนการผลิตหรือแปรรูป และตลอดหวงโซ 

อุปทาน ดวยการสงเสริมใหเกิดการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาและโรงงานผลิตหรือ 

แปรรูปอาหาร และยังมีการกำกับดูแลเนื้อหาในการโฆษณาสินคาอาหารอีกดวย 

4) ความเขาใจและความตระหนักรู ของผูบริโภค ผานการเผยแพรขอมูลเกี ่ยวกับอาหารวัฒนธรรมทาง 

สื่อตาง ๆ ทั้งออนไลนและออฟไลน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

5) ความเชื่อมโยงทั้งภายในและระหวางอุตสาหกรรม เปนประเด็นหลักของการปฏิรูปอุตสาหกรรม Japan 

SIXTH Industrialization โดยมุงเนนการเชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตผูผลิตไปจนถึงผูบริโภค 

6) มาตรการสนับสนุนทางการเงินละภาษี เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการพัฒนาและสรางสรรคสินคาที่ 

มีศักยภาพ ดวยการจัดตั้ง A-FIVE Sub Funds และโครงการ A-Five Subscription Project 

1.4.3 สรุปประเด็นการถอดบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจากประเทศตนแบบ 

จากการศึกษาแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารจากประเทศตนแบบทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งไดแก ประเทศ 

เนเธอร แลนด  และประเทศญี ่ปุ น พบว า ม ี เป าหมายในการพ ัฒนาอ ุตสาหกรรมอาหาร ท ี ่แตกต างกัน 

ตลอดจนวิธ ีการท ี ่ เล ือกใช ในการพัฒนาผลิตภ ัณฑอาหาร โดยประเทศเนเธอร แลนด ม ุ  งเน นการพัฒนา 

อุตสาหกรรมอาหารดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สวนประเทศญี่ปุน มุงเนนการ 

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารดวยทุนทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางการตลาด ซึ่งสามารถสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี ้
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แผนภาพที่ 17 สรุปแนวทางการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศตนแบบ 

 

ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

อยางไรก็ตาม แนวคิดในการสงเสริมอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศนี้ มีรูปแบบที่คลายคลึงกัน เปนอยางมาก 

คือ มีการกำหนดประเด็นการพัฒนาทั้งดานอุปทาน (Supply-sided) และดานอุปสงค (Demand-sided) ที่ชัดเจน 

กลาวคือ ดำเนินการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและมีมูลคาเพิ ่มขึ ้น ควบคู ไปกับการพัฒนาตลาดและผู บริโภค 

ให ม ีความเข าใจและพร อมต อยอดส ินค าท ี ่ถ ูกพ ัฒนา และย ังม ีการพ ัฒนาโครงสร างพ ื ้นฐานท ี ่จำเปน 

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรม (การสงเสริมการทำวิจ ัยและพัฒนา ในกรณีของเนเธอรแลนดและการสงเสริม 

ผูประกอบการทองถิ่นและอาหารวัฒนธรรม ในกรณีของญี่ปุน) อยางจริงจัง เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนไปได 

ตามเปาหมายอยางราบรื่น 

1.5 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการจัดทำนโยบายและมาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร โดยความพยายามของ

หนวยงานภาครัฐปรากฏในทั้งระดับนโยบายของประเทศและนโยบายของกระทรวงหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีสวน 

เกี่ยวของ โดยในระดับประเทศมีแผนยุทธศาสตรหรือนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและ

เก่ียวเนื่องทั้งหมด 4 แผนดวยกัน ไดแก นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งแตละแผนมีประเด็นสำคัญในการ

พัฒนาดานอุตสาหกรรมอาหารดังตอไปนี ้

1) นโยบายประเทศไทย 4.0: สนับสนุนการเปลี่ยนจาก Traditional SME หรือ SME ที่ยังไมมีความสามารถใน

การแขงขันเพียงพอและตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล ไปสู การเปน Smart Enterprises และ 

Startups ที่มีศักยภาพสูงที่สามารถแขงขันกับผูประกอบการขนาดใหญได ควบคูไปกับการสงเสริมแรงงาน 

ที ่เนนการใชทุนทางธรรมชาติและองคความรูที ่มีอยู เดิม กาวไปสู การเพิ ่มทักษะและใชเทคโนโลยีใน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาอาหาร และมีเปาหมายในการพัฒนา 

อุตสาหกรรมอาหารของไทยใหไปสูการเปนอุตสาหกรรมอาหารที่มีการใชเทคโนโลยี (Foodtech) 

2) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน: ใหความสำคัญกับการปฏิรูปที่เนนการพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม

หลักของประเทศ ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร ในดานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

3) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579): มุงเนนการสรางความสามารถทางการแขงขัน ทั้งการพัฒนา

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาภาคการผลิตซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร เสริมสรางการเปน 

ฐานการผลิตเขมแข็ง โดยมีเปาหมายใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตอาหารที่มีความมั่นคงและปลอดภัย 

และเปนฐานการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12: ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและนำนวัตกรรมมาใชเพิ่ม

คุณคาทางเศรษฐกิจในทุกภาคสวน การสงเสริมความรวมมือของทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาภาคเอกชน

ในทุกสาขาการผลิตและบริการ รวมถึงตองสามารถบูรณาการการวิจัยและพัฒนากับการนำไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชยได และยังมุงเนนการสงเสริมธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

และปดชองวางการพัฒนาเศรษฐกิจในองครวมอีกดวย 

นอกจากนี้ ยังไดทำการศึกษานโยบายที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด 2 ฉบับ 

ซึ่งถือเปนนโยบายหลักในการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย คือ แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

อุตสาหกรรมอาหาร ภายใตแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555 – 2574) และ มาตรการการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (พ.ศ.2561 – 2570) โดยมีว ัตถุประสงค เพ ื ่อว ิเคราะหถ ึงประเด็นการพัฒนา 

ที่มุงเนนในแตละนโยบาย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.5.1 แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา อุตสาหกรรมอาหาร ภายใตแผนแมบทการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555 – 2574) 

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา อุตสาหกรรมอาหาร อยูภายใตกรอบแนวทางของแผนแมบทการพัฒนา 

อุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555 – 2574) ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีเนื้อหาหลัก ในการแกไขปญหาที่มีอยู 

ในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ความไมแนนอนในสายการผลิต ทั้งคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต 

ที่ตรวจสอบยอนกลับไดยาก สงผลใหสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ในระดับโลก อีกทั้ง ผูบริโภคยังขาดความรู 

ความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร เนนการบริโภคอาหาร ที่มีราคาต่ำเปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีประเด็น 

เร่ืองของการขาดความเชื่อมโยงดานการบริหารจัดการระหวางภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอีกดวย 

โดยแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา อุตสาหกรรมอาหาร ฉบับนี้ มุงเนนการพัฒนาเพื่อนำอุตสาหกรรม 

อาหารไปสูเปาหมายหลัก “อุตสาหกรรมอาหารจะมีระบบการผลิตอยางยั่งยืน ภายในป 2593 โดยเปนระบบการผลิต 

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมทำลายทรัพยากรธรรมชาติ” ซึ่งมีรายละเอียดของประเด็นการพัฒนาดังตอไปนี้ 

1) การพัฒนากระบวนการผลิต 

2) การตรวจสอบมาตรฐานการผลติ 

3) การสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ 
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4) การพัฒนาบรรจุภัณฑสำหรับรายยอย 

5) การสรางความตระหนักดานอาหาร 

6) การพัฒนาชองทางการตลาด 

1.5.2 มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (พ.ศ. 2561 – 2570) 

มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (พ.ศ. 2561 – 2570) เปนแผนนโยบายซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน

เศรษกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการออกแบบมาตรการฯ ใหสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ  

ของอุตสาหกรรมอาหารไทย ไมวาจะเปนการสงเสริมจุดแข็งในดานวัตถุดิบทางการเกษตร มาตรฐานและความเชื่อมั่น 

ของผูบริโภคที่มีตออาหารไทย การแกไขจุดออนในเรื่องของการเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑอาหาร การบริหารจัดการ 

วัตถุดิบ และการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการ SME และยังรวมไปถึงการรับมือกับโอกาสและขอจำกัด 

ในการพัฒนา อาทิ กระแสการบริโภคอาหารสุขภาพ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 ความรุนแรงของการแขงขันในตลาดโลก และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เชน 

สภาวะอากาศ และโรคพืช/สัตวอุบัติใหม 

โดยมาตรการฯ ดังกลาว มีวิสัยทัศนหลักคือ “ไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหารมูลคาเพิ่มสูงแหงอาเซียน  

ควบคูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งมีรายละเอียดของประเด็นการพัฒนาดังตอไปนี้ 

1) ยกระดับความสามารถทางการแขงขันใหกับผูประกอบการ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสนิคาที่มีมลูคาเพิ่มสูง 

3) ผลักดันการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลย ีและนวัตกรรมดานเกษตรและอาหาร  

4) เพิ่มมูลคาและผลิตภาพ (Productivity) ใหกับสินคาอาหาร 

5) บูรณาการการทำงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

6) สนับสนนุใหเกิดปจจัยเอื้อเพื่อใหเกิดการลงทุนในประเทศ 

7) สนับสนนุการสรางเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อรองรับ Digital Economy 

1.5.3 สรุปประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย 

จากการศึกษานโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยทั้ง 2 ฉบับ พบวา นโยบายสงเสริม 

อุตสาหกรรมอาหาร มีเน ื ้อหาและแนวทางการสงเสริมที่เก ี ่ยวของและสอดคลองกันอยู  โดยสามารถสรุป 

ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยออกเปน 6 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ การสงเสริมปจจัย ดานตาง ๆ 

ที ่จะสงผลใหสถานประกอบการมีประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ ้น ไมวาจะเปนเชิงปริมาณ เชน ผลผลิตเพิ่มขึ้น 

คาใชจายในการผลิตลดลง หรือเชิงคุณภาพ เชน ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย ผลผลิตมีคุณคา 

ทางโภชนาการสูงขึ้น โดยเปาหมายของการสงเสริมในประเด็นนี้ ไดแก การพัฒนาศักยภาพและองคความรูของ 

ผูประกอบการ การปรับปรุง ประสิทธิภาพสถานที่ผลิตหรือแปรรูปอาหาร รวมไปถึงการสงเสริมการลงทุนภายใน 

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

ประเด็นที ่ 2 ความเชื ่อมโยงทั ้งภายในและระหวางอุตสาหกรรม การสงเสริมใหเกิดการรวมกลุ มกัน 

ทั้งภายในอุตสาหกรรมอาหารเอง เชน กลุมผูประกอบการแปรรูปอาหารชนิดตาง ๆ กลุมผูประกอบการแปรรูป 
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อาหารในช ุมชน และการรวมกล ุ มระหว างภาคอ ุตสาหกรรมอาหาร และภาคอ ุตสาหกรรมอ ื ่น  เชน 

เครือขายระหวางผูประกอบการแปรรูปอาหารและเกษตรกร หรือเครือขายระหวางผูประกอบการแปรรูปอาหาร 

และนักวิจัย 

ประเด็นที ่ 3 การสงเสริมการทำวิจ ัยและพัฒนา การสงเสริมใหเก ิดการวิจ ัยและพัฒนาในประเด็น 

ที ่เกี ่ยวของกับผลิตภัณฑอาหาร ไมว าจะเปนการพัฒนาวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิตหรือแปรรูป 

หร ือการพัฒนาบรรจ ุภ ัณฑ โดยม ุ งเน นการสร างปจจ ัยแวดลอมท ี ่ เก ื ้อหน ุนการทำวิจ ัยและพัฒนา เชน 

การจัดตั้งหนวยงานเพื่อทำหนาที่ประสานงานระหวางนักวิจัยและผูประกอบการ หรือการรวบรวมและเผยแพรขอมูล 

เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแกผูประกอบการ 

โดยตัวอยางการดำเนินงานของภาครัฐที ่เกี ่ยวของในประเด็นของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เชน 

โครงการ Food Innopolis และอุทยานวิทยาศาสตร 

ประเด็นที ่ 4 การพัฒนาสินคาและบรรจุภัณฑ การสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ ่มในสินคาอาหาร ดวย 

การพัฒนาสินคาหรือบรรจุภัณฑ ดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชน การพัฒนาสินคาอาหารใหม 

ที ่ยังไมเคยมีมากอน การพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความสามารถในการเก็บรักษาสินคาไดดีขึ ้น หรือกระบวนการ 

ทางการตลาด เชน การสรางเรื่องราวและประวัติที่มาของสนิคา การออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม 

โดยตัวอยางการดำเนินงานของภาครัฐที ่เกี ่ยวของในประเด็นของการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เชน 

โครงการ ITAP และศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมภูมิภาค (ITC) 

ประเด็นที ่  5 มาตรฐานและการตรวจสอบยอนกลับ การควบคุมการผลิตสินคาอาหารใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ และมาตรฐานความปลอดภัยของกระบวนการผลิตที ่ไดกำหนดไว  

ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยสนับสนุนผูประกอบการในดานตาง ๆ เชน การสนับสนุนองคความรูเกี่ยวกับ 

เงื่อนไขของมาตรฐานตาง ๆ การสนับสนุนใหผูประกอบการปรับปรุงสถานที่ผลิตหรือแปรรูปใหไดมาตรฐานและ 

การอำนวยความสะดวกในการเขารับการตรวจสอบมาตรฐาน 

ประเด็นที ่ 6 ความเขาใจและความตระหนักรู ของผูบริโภค การเผยแพรขอมูลและองคความรู เกี ่ยวกับ 

การบริโภคอาหารที่ถูกตอง เพื่อใหผู บริโภคเกิดความใสใจในการเลือกซื้อและบริโภคสินคาอาหารที่มีคุณภาพ 
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และสงเสริมใหผูบริโภครูจักและใหความสำคัญกับเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานตาง ๆ บนฉลากสินคาอาหาร เชน 

GMP, HACCP หรืออาหารทางเลือกสุขภาพ 

แผนภาพที่ 18 ประเด็นการพัฒนาภายใตกรอบนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณานโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารจากทั้ง 3 ประเทศ ซึ่งไดแก เนเธอรแลนด ญี่ปุน 

และไทยแลว พบวามีประเด็นการพัฒนาที่คลายคลึงกันในบางประเด็น ขณะเดียวกัน แตละประเทศก็มีประเด็น 

การพัฒนาที่เดนชัดเปนของตัวเองเชนกัน โดยสามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 6 สรุปประเด็นการพัฒนาตามนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารของท้ัง 3 ประเทศ 

มาตรการและนโยบายในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
 

เนเธอรแลนด 
 

ญี่ปุน 
 

ไทย 

 
การพัฒนาสินคาอาหาร 

เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

• มุงเนนการพัฒนาสินคา อาหารนวตักรรม 

• สนับสนุนใหผูประกอบการใชนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีในการผลิตและแปรรูป 

สินคาอาหาร 

• มุงเนนการพัฒนาสินคา อาหารวฒันธรรม 

• สนับสนุนการเผยแพรขอมลูเกี่ยวกับ 

วัฒนธรรมทางอาหาร เพื่อสรางความ 

ตองการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ 

• นโยบายหลักของอุตสาหกรรมอาหาร 

ทั้ง 2 ฉบับ กลาวถึงการสรางมูลคาเพิ่ม

ในสินคาอาหาร ดวยการยกระดับคุณภาพ  

และผลิตภาพของกระบวนการแปรรูป 

 

 
การสงเสริมการทำวิจัยและพัฒนา 

• นโยบายสงเสริม R&D ในระดับประเทศ 

• นโยบายสนับสนุนการทำ R&D ภายใน 

สถานประกอบการ 

• นโยบายสงเสริม R&D ในระดับประเทศ 

• มีประเด็นการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

แทรกในแผนนโยบายและแผนพฒันา

อุตสาหกรรมเกือบทุกฉบับ 

• การจัดตั้งศูนยสงเสริม ในเขตพื้นท่ีตาง ๆ 

เชน อุทยานวิทยาศาสตร 

• นโยบายสนับสนุนสินคาที่ทำ R&D หรือ 

ใชเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เชน ITAP 

 
การสงเสริมผูประกอบการรายยอย 

/ ผูผลิตอาหารทองถิ่น 

• นโยบายสนับสนุนผูประกอบการรายยอย 

และผูผลิตอาหารทองถิ่น โดยสงเสริม 

การเชื่อมโยงผูผลิตรายยอยและผูบริโภค

ภายในพื้นท่ี (Farm-to-Folk) 

• Food Action Nippon – โครงการสงเสริม

การบริโภคอาหารภายในประเทศ รวมไป

ถึงอาหารทองถิ่น เพื่อสนับสนุน 

ผูประกอบการรายยอยในพ้ืนที่ตาง ๆ 

• โครงการพัฒนาบรรจภุัณฑสำหรับรายยอย 

• การเสริมสรางองคความรูแกผูประกอบการ

รายยอย โดยเฉพาะวิสาหกจิชุมชน 

 
ความเขาใจและความตระหนักรู

ของผูบริโภค 

• The Netherlands Nutrition Centre 
Foundation - เผยแพรขอมลูเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารที่ดตีอสุขภาพ และให
คำแนะนำในการลดปรมิาณขยะจากอาหาร 

• Cool Japan – นโยบายสงเสริมเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของญี่ปุน  
ผานการจดัทำและเผยแพรสื่อที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาหารญี่ปุนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

• มาตรการสงเสรมิความตระหนักรูของ
ผูบริโภค เพื่อการเลือกบรโิภคอาหารที่ดี
ผานการใชตราสญัลักษณและเครือ่งหมาย 
เชน ผลิตภัณฑทางเลือกสุขภาพ 
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มาตรการและนโยบายในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
 

เนเธอรแลนด 
 

ญี่ปุน 
 

ไทย 

 

 
มาตรฐานและความปลอดภัย 

ของสินคาอาหาร 

• Food and Consumer Product Safety 
Authority - ดูแลความปลอดภัยและสราง
ความเชื่อมั่นในสินคาอาหาร 

• การตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาการ
โฆษณา เชน การติดฉลาก การใหขอมูล
เกี่ยวกับวัตถุดิบและสถานท่ีผลิต 

• มาตรการสงเสรมิมาตรฐานความปลอดภัย  
เชน HACCP 

• การกระจายอำนาจในการตรวจสอบ
มาตรฐานสูหนวยงานภาคเอกชน  
(เฉพาะสินคาอาหารแปรรูปขั้นตนบางชนิด) 

• มาตรการสงเสรมิมาตรฐานความปลอดภัย 
เชน GAP, GMP, HACCP 

 

 
ความเชื่อมโยงท้ังภายในและ

ระหวางภาคอุตสาหกรรม 

• Health Council of the Netherands – 
หนวยงานวิจัยที่ใหคำปรึกษากับภาครัฐ 

• Top Sector Alliance for Knowledge 
and Innovation (TKI) – 
กลุมพันธมิตรของอุตสาหกรรมทีม่ศีักยภาพ 

• SIXTH-Sector Industrialization –  
แผนนโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรม 
โดยมรีูปแบบการพัฒนาตลอดทั้งหวงโซ
มูลคา มุงเนนการรวมมือกันระหวาง
ภาคอุตสาหกรรม 

• อุทยานวิทยาศาตร และ สถาบันอาหาร 
ทำหนาท่ีเปนตัวกลางในการเชื่อมโยง
ระหวางภาคการวิจัยและผูประกอบการ 
เพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยในการผลิต 

 

 
มาตรการสนับสนนุ 

ทางการเงินและภาษ ี

• Innovative Future Fund –  
กองทุนเงินพิเศษสำหรับ SME และ
หนวยงานดานการวิจยัโดยเฉพาะ 

• Innovation Credit – การสนับสนุนเงินกู

แกผูประกอบการรายยอย 

• WBSO (R&D Tax Credit) – สิทธิ์
ลดหยอนภาษีสำหรับผูที่ลงทุนใน R&D 

• A-FIVE Sub Funds และ A-FIVE 
Subscription Projects – กองทุนพิเศษ 
ที่รวบรวมเงินหรือสิ่งอำนวยความสะดวก 
จากผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือ 
แกสถานประกอบการที่ตองการ 

• ITAP (โดย สวทช.) – ชวยเหลือเงิน 
ในการทำ R&D ครึ่งหนึง่ของคาใชจาย
ทั้งหมด (ไมเกิน 4 แสนบาท) 

• เงินสนับสนุน Open Innovation และ 
Thematic Innovation โดย NIA 

ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา
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1.6 สรุปประเด็นปญหาและโอกาส และแนวทางการพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 

1.6.1 สรุปประเด็นปญหาและโอกาสของผูประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร 

ผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย ประสบทั้งปญหาในการดำเนินธุรกิจหลายประการ ขณะเดียวกันก็มีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งสามารถ

สรุปโดยแยกเปน 5 ดาน ตามกรอบ Diamond Model ซึ่งแสดงในแผนภาพดงัตอไปนี้ 

แผนภาพที่ 19 สรุปประเด็นปญหาและโอกาสในการพัฒนาของผูประกอบในอุตสาหกรรมอาหารการตามกรอบ Diamond Model 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา

ป�จจัยการผลิต

(+) มีความหลากหลายทางช�วภาพของวตัถุดิบ
(-) ปร�มาณและคุณภาพของวัตถุดิบควบคุมไม�ได�
(+) มีวัฒนธรรมทางอาหารท่ีเป�นเอกลักษณ�ชัดเจน และเป�นที่รู�จักในระดับโลก
(-) ขาดการสร�างมูลค�าเพ��มด�วยเคร�่องมือทางการตลาด เช�น การสร�างเร�อ่งราว
(+) มีความเช�่ยวชาญในการผลิตให�ได�มาตรฐาน ทั�งปร�มาณและคุณภาพ

(-) ขาดระบบการตรวจสอบย�อนกลับ
(-) แรงงานขาดองค�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและนวตักรรม
(-) ค�าใช�จ�ายในการทํา R&D สูงมาก
(-) สถาบันการเง�นมองว�ามีความเสี่ยงสูง

(โดยเฉพาะผู�ประกอบการรายเล็กที่มุ�งเน�นธรุกิจอาหารอนาคต)

ด�านอุปสงค�

(+) โอกาสจากความเช�อ่มั�นในคุณภาพสินค�าอาหารไทย
(+) มีตลาดส�งออกขนาดใหญ�รองรบั และมีแนวโน�มที่จะขยายตัว
(+) สามารถคาดการณ�อปุสงค�ล�วงหน�าได� จากการสั�งซ�้อล�วงหน�าของลกูค�า

(โดยเฉพาะกลุ�มธุรกิจ OEM)

(+) โอกาสในการทําธรุกิจผ�านช�องทางออนไลน�
(-) ผู�บร�โภคภายในประเทศให�ความสําคัญกับราคามากกว�าคุณภาพ
(-) ความต�องการอาหารอนาคตภายในประเทศยังต่ําอยู�

อุตสาหกรรม
ที่สนับสนุนและ

เกี่ยวเนื่อง

(+) มีความใกล�ช�ดกับภาคการเกษตร (บางรายเป�นผู�ท่ีอยู�ในภาคการเกษตร)
(-) อุตสาหกรรมการเกษตรยังขาดการควบคุมปร�มาณและคุณภาพของผลผลิต
(+) สามารถรับจ�างผลิตล็อตใหญ�ให�รายอื่นเพ�่อลดต�นทุนการผลิตได�
(-) ผู�ประกอบการส�วนมากต�องพ�่งพาอุปสงค�ของผู�จ�างงานเป�นหลัก เน่ืองจากทํา OEM

(-) ระบบโลจ�สติกส�มีค�าใช�จ�ายสูง
(+) มีความใกล�ช�ดกับภาคการว�จัย (บางรายเป�นผู�ท่ีอยู�ในภาคการว�จัย)
(-) มีการร�วมมือแบบ Triple Helix Model แต�ยังไม�ใกล�ช�ดมากพอ ทําให�มีการทํา R&D 

ในหัวข�อท่ีซ้ํากัน และงานว�จัยท่ีนํามาใช�ในเช�งพาณิชย�ได�ยาก

กลยุทธ� โครงสร�าง
และสภาพการแข�งขนั

(-) การกีดกันทางการค�าจากประเทศคู�ค�า โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยที่แตกต�างกัน
(-) ขาดความคิดสร�างสรรค� ในผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�
(-) มีผู�ผลิตสินค�าทดแทนอยู�มาก ยังขาดการทํา Product- Differentiation
(-) ผู�ประกอบการส�วนมากมุ�งเน�นการผลิตเช�งปร�มาณ

(-) ผู�ประกอบการส�วนมากไม�เห็นความสําคัญของการลงทุนเพ�่อทํา R&D
(+) ธุรกิจอาหารอนาคตเป�นตลาดใหม�ท่ีมีโอกาสทางธรุกิจสูง
(-) การแข�งขันจากบร�ษัทขนาดใหญ�ท่ีมีระดับเทคโนโลยีที่สูงกว�า

ภาครัฐ

(+) ภาครัฐมีการสนับสนุนในด�านต�างๆ ทั�งเง�นทุน องค�ความรู� และอุปกรณ�
(-) งบประมาณท่ีภาครัฐสามารถสนับสนุนต�อราย ไม�เพ�ยงพอต�อการยกระดับขนาดธุรกิจ
(-) การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม�สามารถสร�างแนวคิดทางธุรกิจให�กับผู�ประกอบการในกลุ�มน้ี
(-) การออกกฎหมายของภาครฐัไม�เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของอตุสาหกรรม ไม�รองรับต�อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ�

(+) มีการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยท่ีชัดเจน เป�นท่ียอมรับของประเทศคู�ค�า
(-) การกําหนดมาตรฐานฯ ทําแยกกันหลายหน�วยงาน ทําให�เกิดทั�งช�องโหว�และความซ้ําซ�อน
(-) การตรวจสอบและอนุมัติมาตรฐานฯ ทําได�ช�า ไม�ทั�วถึง และไม�ต�อเน่ือง
(-) ภาษ�นําเข�าเคร�่องจักรท่ีจําเป�นต�อการพัฒนาผลิตภัณฑ�
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1) ดานปจจัยการผลิต 

การพิจารณาประเด็นปญหาและโอกาสของผูประกอบการในสวนของปจจัยการผลิตมีขอบเขต

ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตจากภาคการเกษตร และขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหร ซึ่งมี

ประเด็นสำคัญดังนี ้

 อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีจุดแข็งในดานวัตถุดิบจากภาคการเกษตรที ่ม ีความ

หลากหลาย ประกอบกับวัฒนธรรมอาหารที่มีเอกลักษณและเปนที่รูจักในระดับโลก อยางไรก็ตาม 

พบว าว ัตถ ุด ิบจากภาคการเกษตรในการผล ิตส ินค าอาหารย ังม ีป ญหาในการควบคุม

ปริมาณและคุณภาพ สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและปญหา

วัตถุดิบไมไดคุณภาพในบางฤดูกาล 

 การควบคุมมาตรฐานการผลิต ซึ ่งถึงแมจะทำไดดีในการควบคุมปริมาณและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ แตยังขาดระบบการตรวจสอบยอนกลับที่ครบวงจร และยังพบวาผูประกอบการสวน

ใหญในอุตสาหกรรมอาหาร ยังขาดองคความรูในการใชงานเทคโนโลยีนวัตกรรม  

 ผูประกอบการขนาดยอมที่มุงเนนการผลิตสินคาอาหารที่ใชนวัตกรรม ยังประสบปญหาในดาน

ของเงินทุน เนื่องจากการทำวิจัยและพัฒนาตองอาศัยเงินลงทุนเปนจำนวนมาก และใชระยะ

เวลานาน ในขณะเดียวกัน สถาบันทางการเงินก็มีความคิดเห็นตอธุรกิจของผูประกอบการวามี

ความเสี่ยงสูง จึงมักจะปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อใหกับผูประกอบการกลุมดังกลาว 

2) ดานอุปสงค 

สำหรับการพิจารณาประเด็นดานอุปสงค เปนสวนที่เกี ่ยวเนื่องกับการตลาด และกระบวนการ 

เชิงพาณิชย โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

 สินคาอาหารไทยมีความไดเปรียบในตลาดโลก เนื่องจากประเทศคูคาหลายประเทศมคีวามเชื่อมั่น

ในมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารไทย  

 การขยายตัวของการบริโภคอาหารในระดับโลก ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเพิ่มจำนวนของประชากร 

และการพัฒนาชองทางธุรกิจออนไลน สงผลเชิงบวกตออุปสงคของอุตสาหกรรมอาหารไทย 

 อุปสงคภายในประเทศ พบวาผูบริโภคอาหารในไทยสวนมากใหความสำคัญกับราคามากกวา

คุณภาพ กลาวคือ เปนผูบริโภคที่ออนไหวตอราคา (Price Sensitive Consumer) จึงสงผลให

ธุรกิจอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูงมีกระแสตอบรับที่ไมมากเทาที่ควร และไมสามารถแขงขันกับ

ผูประกอบการขนาดใหญได 

3) ดานอตุสาหกรรมที่สนับสนุนและเก่ียวเนื่อง 

ในสวนนี้เปนการพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมในการผลิตของผูประกอบการอาหาร โดยประกอบไป

ดวยการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตร และโลจิสติกส ปจจัยดานการวิจัยและพัฒนา การรวมกลุม

ผูประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 อุตสาหกรรมอาหารมีจุดแข็งในดานความใกลชิดกับภาคการเกษตร โดยที่ผูประกอบการบางราย

อยูในภาคการเกษตรเอง และในสวนของผูประกอบการขนาดยอม โดยเฉพาะกลุมธุรกิจอาหาร
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มูลคาเพิ ่มสูง มีความใกลช ิดกับภาคการวิจ ัยดวยเช นกัน เนื ่องจากบางสวนเปนผู ที่อยู  

ในภาคการวิจัย หรือภาคการศึกษามากอน 

 ความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมยังขาดประสิทธิภาพ นักวิจัยสวนใหญยังขาด

ความเขาใจ ทั้งในโครงสรางของอุตสาหกรรมและความตองการของผูประกอบการ สงผลให

งานวิจัยสวนใหญยังไมสามารถนำมาตอยอดในเชิงพาณิชยไดดีเทาที่ควร 

 SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ยังประสบปญหาเกี่ยวกับคาใชจายในการขนสงสินคาที่คอนขางสูง 

เนื่องจากกระบวนการขนสงสินคาอาหารจำเปนที่จะตองเปนไปอยางปลอดภัยและเครงครัด เพื่อ

รักษาคุณภาพและความปลอดภัยในการบรโิภคอาหาร 

4) ดานกลยุทธ โครงสราง และสภาพการแขงขัน 

ประเด ็นดานกลยุทธ  โครงสร าง และสภาพการแขงข ัน เป นสถานการณโดยรวมของ

ผูประกอบการ โดยเฉพาะดานศักยภาพและ สภาพการแขงขันของกลุมผูประกอบการอาหารที่มีอยูทั้งใน

และตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 SME ในอ ุตสาหกรรมอาหารย ังไม สามารถเข าถ ึงข อม ูลและองค ความรู  ท ี ่จำเป นตอ 

การทำการวิจัยและพัฒนาไดอยางทั่วถึง ทำใหผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทย สวนมาก

เปนเพียงสินคาอาหารแปรรูปขั้นกลางเทานั้น ซึ่งสงผลตอการสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑอาหาร  

 สินคาของผูประกอบการอาหารสวนใหญมีความคลายคลึงกันมาก กลาวคือ ยังขาดการประยุกต 

ใชความคิดสรางสรรคเพื่อสรางเอกลักษณในสินคา 

 ในสวนของสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหาร พบวา เปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง 

เนื่องจากมีจำนวนผูประกอบการมาก และโอกาสในการเติบโตคอนขางต่ำ  

 โอกาสทางธุรกิจสำหรับสินคาอาหารที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยียังมีอยูมาก เนื่องจากยังมี

จำนวนผูประกอบการในกลุมนีไ้มมากนัก และผลิตภัณฑดังกลาวยังเปนที่ตองการของผูบริโภคใน

ตลาดโลกอีกดวย 

5) ดานหนวยงานภาครัฐ 

นโยบายการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการอาหารของหนวยงานภาครัฐ สามารถสรางโอกาสใหกับ

ผูประกอบการไดหลายสวน แตในขณะเดียวกันก็มีบางประเด็นที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาผูประกอบการ

เชนกัน โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานเพื ่อสงเสริม SME ในอุตสาหกรรมอาหารอยางตอเนื ่อง  

ทั้งในรูปแบบของนโยบาย มาตรการสนับสนุน และโครงการตาง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาองค

ความรูพื้นฐาน และการสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณในการผลิต  

 กระบวนการและขั ้นตอนการดำเน ินงานของภาครัฐ ไมสอดคลองกับการดำเน ินธ ุรกิจ  

เชน รอบเวลาการสนับสนุนที ่จำกัดตามรอบงบประมาณ หรือการสรางแนวคิดการเปน

ผ ู ประกอบการ (Entreprenuerial mindset) เป นตน จ ึ ง เป นขอจำก ัดในการส  ง เสริม

ผูประกอบการ ซึ่งทำใหไดผลลัพธที่ไมมปีระสิทธิภาพเทาที่ควร 
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 กฎระเบียบและการควบคุมความปลอดภัยในการบริโภคอาหารจากภาครัฐ พบวา หนวยงาน

ภาครัฐมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาอาหารที ่ช ัดเจน แตกระบวนการ

ตรวจสอบมาตรฐานยังมีความลาชา และไมรองรับสินคาอาหารรูปแบบใหมที่ไมเคยมีมากอน 

สงผลให SME ผูผลิตสินคาอาหารที ่ม ีการใชเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ประสบปญหาใน 

การขอการรับรองมาตรฐาน  

 อัตราภาษีการนำเขาเครื่องจักรที่จำเปนตอกระบวนการผลิตหรือกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

มีอัตราที่สูง ซึ่งสงผลใหเกิดคาใชจายในการผลิตมากขึ้น 

1.6.2 สรุปแนวทางการพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 

ทั้งนี้ เพื่อใหเปนประโยชนตอการวิเคราะห และการจัดทำยุทธศาสตรในการสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมอาหาร จึงไดสรุปปจจัยในการพัฒนาในประเด็นตาง ๆ ทั้งหมด 7 ปจจัย โดยยึดหลักตามโครงสราง

ของหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี ้

แผนภาพที่ 20 สรุปแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

1) วัตถุดิบจากภาคการเกษตร ตองมีความแนนอนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลาวคือ มีปริมาณการผลิต 

ที่สามารถประมาณการและควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการได ควบคูไปกับการมีมาตรฐานใน 

ดานตาง ๆ อาทิ ความปลอดภัย คุณคาทางโภชนาการ รวมไปถึงรสชาติและลักษณะภายนอกที่สวยงาม 

2) ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร มีความเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขัน ทั้งทักษะพื้นฐานที่

จำเปนตอการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบริหารจัดการหวงโซอุปทานและสายการผลิต การบัญชี การตลาด และ

ทักษะพิเศษที่สงเสริมการดำเนินธุรกิจ อาทิ การทำวิจัยและพัฒนา การออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑ และ

ยังรวมไปถึงการวิเคราะหแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงในตลาดอีกดวย และนอกจากนี้ ยังตองมุงเนนให

ผูประกอบการที่มีศักยภาพ ทำการสรางแบรนดสินคาของตัวเอง เพื่อใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 
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3) กระบวนการผลิตสินคาอาหาร ซึ่งประกอบไปดวยเครื่องจักร อุปกรณ และสถานที่ ที่มีประสิทธิภาพและ

ถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว นอกจากนี้ ผูประกอบการยังตองสามารถเขาถึงปจจัยใน 

การผลิตที่จำเปนหรือตองการไดโดยงาย และปราศจากอุปสรรคในการเขาถึง เชน ภาษีการนำเขาเครื่องจักร

จากตางประเทศ 

4) กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มในสินคาอาหาร เปนอีกหนึ่งประเด็นที่สามารถยกระดับมูลคาของสินคาและ

อุตสาหกรรมอาหารไทยได ซึ ่งประกอบดวยแนวทางหลัก 2 แนวทาง โดยแนวทางแรก คือ การสราง

มูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงเปนพิเศษ บรรจุภัณฑที่

สามารถคงความสดใหมของสินคาอาหารไดโดยไมสูญเสียสารอาหาร และอีกแนวทางหนึ่ง คือ การสราง

มูลคาเพิ่มดวยทุนทางวัฒนธรรม ไมวาจะเปนการพัฒนาอาหารทองถิ่น หรือการสอดแทรกเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมในสินคาอาหาร ทังนี้ กระบวนการสรางมูลคาเพิ่มที่ดียังตองมีระบบหรือกลไก ที่สามารถเชื่อมโยง

ผูประกอบการอาหารเขากับผูเชี่ยวชาญจากสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย 

5) การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพสินคาอาหาร ประกอบดวย 3 ประเด็นยอย คือ 

 ประเด็นที่ 1 คือ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับสินคาอาหาร ตองมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัย 

เทาทันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอยูตลอดเวลา เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว หากกฎหมายและระเบียบมีความลาสมัย ก็อาจกลายเปนอุปสรรคตอผูประกอบการได  

 ประเด็นที่ 2 คือ กลไกและกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพสินคาอาหารที่มีประสทิธิภาพ 

เขาถึงการตรวจสอบไดโดยสะดวก การตรวจสอบใชระยะเวลาสั ้น และในสวนของการตรวจสอบ

มาตรฐานหรือคุณภาพสินคาอาหารที่ดำเนินการโดยภาคเอกชน ตองมีคาใชจายในระดับที่ผูประกอบการ 

สามารถเขาถึงได เพื่อลดภาระงานในสวนนี้ของภาครัฐลง 

 ประเด็นที่ 3 คือ การยกระดับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานและคุณภาพของไทย ใหเปนที่ยอมรับใน

ระดับสากล โดยจำเปนที่จะตองมีการพัฒนาระบบการตรวจสอบใหสามารถตรวจสอบไดอยางทั่วถึง 

ตอบสนองตอคำรองเรียนจากผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว และเปดเผยความคืบหนาของการตรวจสอบ 

อยางโปรงใส พรอมกันนี้ ยังตองมีการควบคุมกระบวนการตรวจสอบใหเปนไปอยางเครงครัดอีกดวย 

6) ตลาดและผูบริโภค ประกอบดวย 2 ประเด็นยอย คือ  

 ประเด็นที่ 1 คือ ชองทางการตลาดและการขนสงที่รองรับกับผูประกอบการ SME โดยตองมีชองทาง

การตลาดที่หลากหลายใหเลือกใช ประกอบกับระบบการขนสงที่มีประสิทธิภาพ ขนสงไดอยางรวดเร็ว 

ปลอดภัย และมีคาใชจายในระดับที่ SME สามารถใชบริการได 

 ประเด็นที่ 2 คือ ผูบริโภคที่เขาใจในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ รับรูไดถึงความแตกตาง

ระหวางอาหารที่สงผลดีและอาหารที่สงผลเสียตอสุขภาพ นอกจากนี้ ยังตองเขาใจถึงความสำคัญของ

การทำวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑอาหารและคาใชจายที่เกิดขึ้น และพรอมที่จะบริโภคสินคาอาหาร

มูลคาสูง และนอกจากนี้ ยังตองใสใจและใหความสำคัญกับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบนฉลากหรือ

บรรจุภัณฑอีกดวย 
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7) นโยบายและมาตรการสนับสนุน ในดานตาง ๆ ทั้งจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุงเนนไปที่การ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ องคความรูและขาวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมอาหาร การสนับสนุนการเรียนรูและฝกฝนทักษะของผูประกอบการ การพัฒนารูปแบบการ 

บริหารจัดการดานการขนสง และการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการ SME โดยเฉพาะ

ผูประกอบการรายยอยและธุรกิจ Startup ที่สถาบันทางการเงินมองวามีความเสี่ยงสูง 
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บทที่ 2  

ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

จากสถานการณ ประเด็นปญหา และโอกาสในการพัฒนาผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถ

นำมาวิเคราะหและจัดทำเปนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารได โดยมีจุดมุงหมาย

ในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยดวยผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูง เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยมี

มูลคาเพิ่มสูงขึ ้น ทั้งจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการประยุกตใชทุนทางวัฒนธรรม ในสวนตาง ๆ  

ของกระบวนการผลิตหรือแปรรูป 

โดยมีการกำหนดเปาประสงคหลัก ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 

3 ประเด็นหลัก คือ 

1) เพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารไทยใหสูงขึ้น 

2) เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทย 

3) สรางระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอาหาร ที่เอ้ือตอการพัฒนาตอยอดในอนาคต 

เปาประสงคในการดำเนินงานดังกลาวใหความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยให

มีความสามารถทางการแขงขัน สรางโอกาสในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยผูประกอบการกลุมเปาหมายในการ

สนับสนุนตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารนี้ ประกอบไปดวย 3 กลุม ดังนี ้

1) SME ผูผลิตสินคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

2) ผูประกอบการรุนใหม (Startup) 

3) บุคคลทั่วไปที่มีศักยภาพหรือมีความสนใจในการเริ่มตนธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 

แผนภาพที่ 21 ผูประกอบการกลุมเปาหมายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

ผูประกอบการกลุมเปาหมาย 2 กลุมแรก เปนผูที่อยูในอุตสาหกรรมอาหารอยูแลวและไดรับผลประโยชน 

โดยตรงจากการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรการพัฒนาผู ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ ่งส งผลให 

ผูประกอบการเหลานี้มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่เขมแข็งมากขึ้น มีความสามารถในการพัฒนาสินคาเพื่อสราง 

มูลคาเพิ่มไดมากขึ้น รวมถึงสามารถดำเนินธุรกิจไดโดยสะดวก จากการพัฒนาของโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่ 

กลุมเปาหมายที่ 3 นั้น จะไมใชผู ประกอบการที่อยู ในอุตสาหกรรมอาหาร แตเปนผูที ่มีศักยภาพ หรือเปนผูที่มี 
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ความสนใจจะเปน SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งสามารถไดรับประโยชนจากการสนับสนุนปจจัยพื้นฐาน ดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะ การเผยแพรองคความรู และขอมูลเกี ่ยวกับผลิตภัณฑอาหารและเครื ่องดื ่ม ซึ ่งจะสนับสนุนให 

กลุมเปาหมายที่ 3 นี้ กลายมาเปนสวนหนึ่งของ SME ในอุตสาหกรรมอาหารไดในอนาคต 

ทั้งนี้ การดำเนินงานไปสูเปาหมายหลักทั้ง 3 สวนขางตน ไดกำหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ 

SME ในอุตสาหกรรมอาหารใน 5 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับกระบวนการเพิ่มมูลคาสินคาอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหาร 

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการรับรูของผูบริโภคและพัฒนาชองทางการตลาด 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบใหรองรับตอการพัฒนาอาหารในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย 

โดยยุทธศาสตรที่ 1 – 3 นั้น มีแนวคิดมาจากโครงสรางของหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหาร ที่เริ่มตนจาก

ดานอุปทาน คือ ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลคา และพัฒนาทักษะของตัวผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมอาหาร ไปจนถึงดานอุปสงค คือ การสรางความรูความเขาใจแกตลาดและผูบริโภค ในขณะที่

ยุทธศาสตรที่ 4 และ 5 เปนการสงเสริมและพัฒนาปจจัยที่อยูนอกเหนือหวงโซมูลคา แตมีความสำคัญและเกี่ยวเนื่อง

กับอุตสาหกรรมอาหาร คอื การพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานอื่น ๆ 

ซึ่งรายละเอียดเนื้อหาของแตละยุทธศาสตรตอไปนี้ ประกอบดวย ตัวชี้วัด กลยุทธ และตัวอยางโครงการสำคัญ 

เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงรายละเอียดเปาหมาย พรอมทั้งแนวทางการดำเนินการ และนำไปขับเคลื่อนให

เกิดผลตามที่ไดตั้งเปาหมายไวตอไป 
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แผนภาพที่ 22 ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา
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2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับกระบวนการเพิ่มมูลคาสินคาอาหาร 

ยุทธศาสตรที ่ 1 มีหลักคิดมาจากปญหาของอุตสาหกรรมอาหารและสินคาอาหารของประเทศไทย  

ที่มีมูลคาเพิ่มต่ำ อันมีสาเหตุหลักมาจากการที่สินคาอาหารของไทยสวนใหญเปนสินคาอาหารแปรรูปขั้นกลางเทานั้น 

ยุทธศาสตรที ่ 1 นี้ จึงมุ งเนนการยกระดับกระบวนการเพิ่มมูลคาของสินคาอาหารดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งการนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ หรือทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ มาพัฒนาตอยอดใหไดผลิตภัณฑอาหารที่มี

มูลคาเพิ่มสูง และเปนที่ตองการของผูบริโภค 

2.1.1 ตัวชี้วัด 

จากแนวคิดการยกระดับกระบวนการเพิ ่มมูลคาสินคาอาหาร มีการกำหนดตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน 

ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) จำนวนงานวิจัยที่มีการตอยอดโดย SME ไปสูผลิตภัณฑอาหารหรือเครื่องดื่ม 

พิจารณาจากจำนวนของงานวิจัยในสถาบันการศึกษา ที่ไดมีการนำไปพัฒนาตอยอดโดย SME 

ใหเปนผลิตภัณฑ อาหารหรือเครื ่องดื ่ม เพื ่อสะทอนใหเห็นถึงระดับการเขาถึงงานวิจ ัยของ SME 

ในอุตสาหกรรมอาหาร และมีความสัมพันธก ับเป าประสงค ในการเพิ ่มจำนวนผลิตภ ัณฑอาหาร 

ที่มีมูลคาเพิ่มสูงอีกดวย 

2) มูลคาเพิ่มสุทธิ (Gross Value Added) ของ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เปนการพิจารณาถึงผลสำเร็จของยุทธศาสตรที ่ 1 ในดานการเพิ ่มมูลคาอุตสาหกรรมอาหาร

ของประเทศไทย โดยมุงเนนกลุม SME โดยเฉพาะเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่ม 

ในผลิตภัณฑ ของ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

ในเบื ้องตนมีหนวยงานที ่ทำการเก็บขอมูลมูลคาเพิ ่มสุทธิอยู แลว คือ สำนักงานเศรษฐกิจ

อ ุตสาหกรรม กระทรวงอ ุตสาหกรรม หากแตเป นการเก ็บข อม ูลในภาพรวม ไม สามารถจำแนก 

ถึงมูลคาเพิ่มที่เกิดจากกลุม SME โดยเฉพาะได 

2.1.2 กลยุทธการดำเนินงาน 

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับกระบวนการเพิ่มมูลคาสินคาอาหาร มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

กลยุทธที่ 1.1 สนับสนนุการเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองคความรู ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารมลูคาเพิ่มสูง 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูงนั้น มีขั้นตอนที่ซับซอนมากกวาการผลิตผลิตภัณฑอาหารทั่วไป โดย

ในขั้นตอนแรกนั้น ผูประกอบการจำเปนตองมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงานวิจยัในดานอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และ

ดานอื่น ๆ อยางละเอียด เพื่อใหไดแนวคิดใหมในการสรางสรรคหรือพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ขั้นตอนถัดมา คือการ

คนหาผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจใชระยะเวลาดำเนินการที่คอนขาง

นาน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่การวิจัยและพัฒนาจะประสบความลมเหลว จึงกลาวไดวาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

มูลคาเพิ่มสูงนั้นมีความเสี่ยงอยูไมนอย 

กลยุทธนี ้ จึงมีเปาหมายในการสนับสนุนผูประกอบการอาหาร หรือผูที ่มีศักยภาพหรือความตองการ 

ที่จะเปนผูประกอบการอาหาร อาทิ ผูประกอบธุรกิจรานอาหาร นักวิจัย หรือแมแตบุคคลทั่วไป ใหสามารถสรางสรรค
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ผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ ่มสูงไดสะดวกมากขึ ้น โดยการสงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับ

ผูประกอบการ ซึ่งรวมไปถึงองคความรู บุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณที่เก่ียวของทั้งหมด 

ดังนั ้นจึงจำเปนตองมีการเผยแพรองคความรู ดานงานวิจัยและกรณีศึกษาที ่เกี ่ยวของจากทั ้งในและ

ตางประเทศ เพื่อเปนการจุดประกายความคิดสรางสรรคแกผูประกอบการในการพัฒนาสินคาอาหารรูปแบบใหม  

มีการสงเสริมใหผูประกอบการสามารถเขาถึงบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางไดโดยงาย โดยเฉพาะบุคลากรใน 

ภาคการวิจัย และยังตองมีการสงเสริมใหผู ประกอบการเขาถึงเครื ่องจักรและอุปกรณที ่จำเปน เพื่อสนับสนุน

ผูประกอบการใหสามารถทดลองผลิตสินคาตัวอยางไดอีกดวย 

 

กลยุทธที่ 1.2 สงเสริมผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นอยางสรางสรรค ใหสามารถแสดงออกไดถึงวัฒนธรรมของ

พื้นที่ ควบคูกับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน 

นอกจากการพัฒนาอาหารมูลคาเพิ่มสูงดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว การสรางมูลคาจากทุนทาง

วัฒนธรรมก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทยไดเปนอยางดี เนื่องดวยประเทศไทยมีเอกลักษณ

ทางวัฒนธรรมที่ชัดเจน เปนที่รูจักอยางกวางขวางในระดับโลก หากแตผูประกอบการ SME สวนใหญยังไมสามารถ

นำเอาจุดแข็งดังกลาวมาปรับใชกับผลิตภัณฑของตนได 

กลยุทธนี้ จึงมุงเนนการสงเสริมการพัฒนาอาหารทองถิ่น ซึ่งเปนอาหารที่มีศักยภาพในการแสดงออกถึง

เอกลักษณทางวัฒนธรรมของไทย ใหกลายเปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที ่มีทั ้งความเปนไทย ความสรางสรรค  

และมีมาตรฐานทั้งในดานความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการ 

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มีอยูแลวแตขาดการสอดแทรกวัฒนธรรมความเปนไทย

ไวอีกดวย โดยสนับสนุนใหผู ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไดเขาถึงบุคลากรผูมีความสามารถในการสราง

มูลคาเพิ ่มจาก Soft Power เหลานี ้ ไมวาจะเปนผู เชี ่ยวชาญดานการออกแบบ หรือแมกระทั ่งผู ประกอบการ 

ดวยกันเอง ที่ประสบความสำเร็จจากการนำเสนอเอกลักษณทางวัฒนธรรมเขาไปในสินคาของตน และยังมุงเนน 

ใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการอาหารที่มีความสามารถทางการผลิต กับวิสาหกิจชุมชนที่มีองคความรู

เก่ียวกับอาหารทองถิ่นอีกดวย 

 

กลยุทธที่ 1.3 เสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ 

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูง จำเปนที่จะตองอาศัยการดำเนินงานรวมกับทั้งหนวยงานวิจัยและ

ภาคการศึกษา รวมไปถึงการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ หรือที่รูจักกันในรูปแบบความรวมมือแบบ Triple Helix 

Model ซึ่งความรวมมือรูปแบบ นี้นั้น ถือเปนกุญแจสำคัญในการยกระดับการสรางสรรคนวัตกรรมภายในประเทศ 

ใหไปสู อีกระดับหนึ ่ง ซึ ่งจะสรางผลกระทบเชิงบวกตอ SME ในอุตสาหกรรมอาหารไดเปนอยางดี เนื ่องจาก

ผูประกอบการจะสามารถเขาถึงองคความรูและงานวิจัย รวมไปถึงบุคลากรทางการวิจัยที่ตองการไดงายมากขึ้น 

ในขณะที่ภาคการวิจัยก็สามารถที่จะรับรูความตองการของภาคธุรกิจและผลิตงานวิจัยที่ตอบโจทยการนำไปใชใน 

เชิงพาณิชยไดมากขึ้นอีกดวย  
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โดยการดำเน ินงานภายใต กลย ุทธ น ี ้  ม ุ  ง เน นการพ ัฒนาความร วมม ือแบบ Triple Helix Model  

ที่ใกลชิดภายในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ การจัดทำฐานขอมูลสวนกลางที่เชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

นวัตกรรมอาหารจากทุกหนวยงานเขาดวยกัน ไมวาจะเปนขอมูลงานวิจัย ขอมูลนักวิจัย ขอมูลผูประกอบการ หรือ

ขอมูลผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูง นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเชื่อมโยงผูประกอบการเขากับบุคลากรทางการวิจัย 

อาทิ การจัดกิจกรรมนวัตกรรมอาหารประจำป และการพัฒนาระบบแพลตฟอรมที่เปดใหผูประกอบการทำการคนหา

หรือเสนอความตองการทางการวิจัยของตน 

2.1.3 ตัวอยางโครงการสำคัญ  

ยุทธศาสตรที ่ 1 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 2 กลยุทธนั ้น มีแนวทางการดำเนินงานที่เปนตัวอยาง

โครงการสำคัญจำนวน 3 โครงการ ดังนี ้

1) โครงการรวบรวม/สงตอ/แลกเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณในการวิจัยและพัฒนาระหวาง

ผูประกอบการ 

รายละเอียดเบื้องตน: จัดตั้งหนวยงานหลักในการทำหนาที่เปนผูรวบรวมเครื่องจักรและอุปกรณใน 

การทำวิจัยและพัฒนา จากผูประกอบการที่มีเครื่องจักรสภาพดีที่ไมไดใชงานแลว 

เพื่อสงตอใหกับผูประกอบการที่ขาดแคลนเครื่องจักร อุปกรณ หรือทุนในการทำ

วิจัยและพัฒนา เพื่อใหนำไปใชในการผลิตสินคาตัวทดลอง (Prototype) รวมถึง

ทำการออกแบบสิทธิประโยชนสำหรับผู ประกอบการที ่เขารวมการสงมอบ

เคร่ืองจักรหรืออุปกรณในโครงการนี้อีกดวย 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย  กรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

2) โครงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ GI สูผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น 

รายละเอียดเบื้องตน: รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการอาชีวะศึกษาภายในประเทศ เพื่อ

จัดการประกวดแขงขันในหัวขอ “การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ GI สูผลิตภัณฑ

อาหารทองถิ่น” โดยใหนักศึกษาจากหลายคณะ/สาขาวิชามารวมตัวกัน เพื่อ

รวมกันพัฒนาตอยอดสินคา GI ในแตละพื้นที่ และทำการออกแบบกระบวนการ

แปรรูปตลอดทั้งหวงโซมูลคา 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันอาหาร  

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ  กระทรวงอุตสาหกรรม   

สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค  กระทรวงศึกษาธิการ 
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3) โครงการจัดทำฐานขอมูลนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนกลาง 

รายละเอียดเบื้องตน: จัดทำระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญสวนกลาง โดยรวบรวมขอมูลสำคัญ

ของนักวิจัย อาทิ สาขาวิชาที่ถนัด ที่อยูและชองทางการติดตอ ประวัติงานวิจัย 

จากหนวยงานดานการวิจัย หนวยงานดานอาหาร และมหาวิทยาลัยภายใน 

ประเทศ เพื่อใชเปนแนวทางในการจับคูนักวิจัยและผูประกอบการ SME ใหตรง

ตามความตองการและความถนัด 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันอาหาร  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลยัภายในประเทศ 

2.2 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหาร 

หลักคิดของยุทธศาสตรที่ 2 มีพื้นฐานอยูบนปญหาดานทักษะในการดำเนินธุรกิจของ SME ในอุตสาหกรรม

อาหาร โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดยอมนั้น มักจะขาดทักษะพื้นฐานในการดำเนินธรุกิจ อาทิ การบริหาร การบัญชี 

การตลาด ในขณะเดียวกัน ผู ประกอบการขนาดกลางที ่มีทักษะพื ้นฐานแข็งแรงแลวนั ้น ก็ประสบปญหาดาน 

การแขงขัน เนื่องจากขาดทักษะพิเศษหรือทักษะเฉพาะทางที่จะสรางสรรคผลิตภัณฑของตนใหมีเอกลักษณใหเปนที่

จดจำได 

ยุทธศาสตรนี้ จึงมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ SME ทั้งการสงเสริมทักษะขั้นพื้นฐานของ

ผูประกอบการ เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน การพัฒนาทักษะนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ

เพื่อใหมีความสามารถทางการแขงขันเพิ่มขึ้น รวมถึงการตอยอดแพลตฟอรมการเรียนรูที่มีอยู ใหเปนรูปแบบใหมที่

ผูประกอบการสามารถใชงานไดโดยสะดวก และไดรับประโยชนจากการเรียนรูอยางแทจริง 

2.2.1 ตัวชี้วัด 

จากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหาร มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน ดังรายละเอียด

ตอไปนี ้

1) อายุเฉลี่ยของ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร  

โดยพิจารณาถึงความยั่งยืนของการดำเนินงาน ซึ่งมีความมุงหวังใหผูประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจไดดวย

ตนเองเองในระยะยาว โดยไดรับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกจากหนวยงานภาครัฐ 

2) ผลกำไรเฉลี่ยตอรายของ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เปนการพิจารณาผลสำเร็จและศักยภาพของผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม  

ซึ่งสามารถนำมาศึกษาขอมูลเพิ่มเติมถึงระดับความสำเร็จของการดำเนินการสนับสนุนผูประกอบการ SME  

ในอุตสาหกรรมอาหารในเชิงนโยบาย วาสามารถเพิ่มทักษะความสามารถทางการแขงขันแกผูประกอบการ

และสนับสนุนใหผูประกอบการประสบความสำเร็จหรือมีความสามารถในการบริหารธุรกิจมากนอยเพียงใด 
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2.2.2 กลยุทธการดำเนินงาน 

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการอาหาร มรีายละเอียดดังตอไปนี ้

กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมศักยภาพและทักษะขั้นพื้นฐานของ SME ใหมีความเขมแข็ง 

กลยุทธที่ 2.1 เนนการสงเสริมศักยภาพและทักษะขั้นพื้นฐานของผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินธุรกิจ คือ การบริหารจัดการ การบัญชี และการตลาด เพื่อให

การดำเนินธุรกิจมีความเขมแข็งและยั่งยืนในระยะยาว โดยสรปุไดดังตอไปนี ้

 ดานการบริหารจัดการ ผูประกอบการตองมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งการบริหาร

จัดการภายในองคกร อาทิ การควบคุมการผลิตทั้งหมดใหมีความคงที่ มั ่นคง ควบคุมไดตามความ

ตองการ มีปรมิาณการผลิตที่แนนอนไมขาดชวง และการบริหารจัดการภายนอกองคกร อาทิ การติดตอ

ซื้อขายและแลกเปลี่ยนกับธุรกิจอื่น  

 ดานการบัญชี ผูประกอบการตองมีความสามารถในการทำความเขาใจงบการเงินของธุรกิจ สามารถ

เขาใจไดถึงองคประกอบหลักของการดำเนินธุรกิจ เชน รายได คาใชจาย และผลกำไร และยังตองมี

ความสามารถในการควบคุมกระแสเงินสดของธุรกิจใหมีความคลองตัว และมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดี  

 ดานการตลาด ผูประกอบการตองมีความสามารถในการผลักดันและนำเสนอผลิตภัณฑของตนผาน

เครื่องมือทางการตลาดตาง ๆ ทั้งออฟไลนและออนไลน เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจในตลาดยุคใหม 

ที่ตองพึ่งพาชองทางการสื่อสารแบบดิจิทัลเปนอยางมาก 

 

กลยุทธที่ 2.2 พัฒนา SME ในอุตสาหกรรมอาหารใหมคีวามสามารถทางการแขงขัน 

กลยุทธที่ 2.2 มุงเนนไปที่การพัฒนาทักษะที่อยูนอกเหนือไปจากทักษะพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจโดยตรง เชน 

ทักษะดานการออกแบบ ทักษะดานการวิจัยและพัฒนา หรือทักษะดานภาษาอื ่น ๆ ซึ ่งทักษะพิเศษเหลานี้ 

มีบทบาทสำคัญอยางยิ ่งในการเพิ ่มศักยภาพทางการแขงขัน และสงเสริมใหกิจการของผูประกอบการประสบ

ความสำเร็จเหนือคูแขงรายอื่น 

กลยุทธเปนการเชื่อมโยงผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเขากับหนวยงาน หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่

สามารถสรางโอกาสทางการแขงขันใหกับผูประกอบการได โดยอาจเปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือการจัดอบรม

แบบตอเนื่องในระยะยาว เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

กลยุทธที่ 2.3 ตอยอดแพลตฟอรมการเรียนรูรูปแบบใหมสำหรับ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

นอกจากความไมตอเนื่องในการดำเนินการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐแลว อีกหนึ่งสาเหตุที่สงผลใหการ

พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการประสบความสำเร็จนอยกวาที่ควร คือ ความไมตอเนื่องในการเขารวมโครงการของ

ผูประกอบการเอง เนื่องจาก SME มักจะมีขอจำกัดทางดานการเงินและเวลา จึงสงผลใหการเขารวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานนั้นเปนเร่ืองที่ไปไดยากสำหรับ SME 

กลยุทธนี้จึงมีเปาหมายในการพัฒนาระบบแพลตฟอรมการเรียนรู ที่ผูประกอบการสามารถเขาถึงไดอยาง

สะดวก เปนการเรียนรูทางไกลผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวยระบบออนไลน โดยผูประกอบการสามารถที่จะเรียนรูที่
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ไหนและเมื่อไหรก็ไดตามความตองการของตนเอง (On-Demand System) นอกจากนี ้ระบบแพลตฟอรมดังกลาวยัง

ทำหนาที่เปนชองทางการรวบรวมและเผยแพรขาวสารและองคความรู โครงการและกิจกรรมสนับสนุน รวมไปถึง

ขอมูลและสถติิที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อทำหนาที่ในฐานะแพลตฟอรมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการเต็ม

รูปแบบ 

2.2.3 ตัวอยางโครงการสำคัญ 

ยุทธศาสตรที ่ 2 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 3 กลยุทธนั ้น มีแนวทางการดำเนินงานที่เปนตัวอยาง

โครงการสำคัญจำนวน 3 โครงการ ดังนี ้

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผูประกอบการ เพื่อผูประกอบการ 

รายละเอียดเบื้องตน: เชิญผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนิน 

ธุรกิจมาเปนผู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เพื่อถายทอดประสบการณและองคความรูที่สามารถนำไปใชพัฒนาการดำเนิน 

ธุรกิจไดจริง 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมการคาภายใน 

2) โครงการจัดประกวดแขงขันเพื่อคนหาผูประกอบการอาหารที่มีศักยภาพ 

รายละเอียดเบื้องตน: ทำการรวมมือกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของกับการวิจัย นวัตกรรม และอาหาร 

และจัดงานประกวดแขงขันในหัวขอ “ผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ ่มส ูง”  

เพื่อคนหาและคัดเลือกผูประกอบการที่มีศักยภาพหรือมีแนวคิดในการผลิตสินคา

อาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูง โดยผูชนะในการแขงขันดังกลาวจะไดรับรางวัลเปน

เงินทุนสำหรับการทำวิจัยและพัฒนาสินคาอาหารมูลคาเพิ ่มสูง และไดรับ

คัดเลือกเขาสูโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจตอไป 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สถาบนัอาหาร   

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย 

3) โครงการเชื่อมโยงระบบแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลนสำหรับผูประกอบการ 

รายละเอียดเบื้องตน: เชื ่อมโยงแพลตฟอรมการเรียนรู แบบออนไลนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ  

โดยมุงเนนสาขาวิชาที่ผูประกอบการสนใจ และเมื่อจบคอรสก็สามารถเขารับการ

ทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือใบรับรองได 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  กระทรวงพาณิชย  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม  มหาวิทยาลยัภายในประเทศ 
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2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 สรางการรับรูของผูบริโภคและพัฒนาชองทางการตลาด 

ยุทธศาสตรที ่ 3 มีหลักคิดมาจากปญหาในสวนอุปสงคของอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยแบงออกเปน  

2 ประเด็น คือ ปญหาดานผูบริโภค ซึ่งยังขาดความเขาใจในการบริโภคอาหารที่ดี คุณคาทางโภชนาการ และคุณคา

ของสินคาอาหารมูลคาสูง โดยผูบริโภคสินคาอาหารสวนมากเลือกที่จะบริโภคอาหารที่มีราคาถูกเปนหลัก และ 

อีกประเด็นหนึ่ง คือ ปญหาดานชองทางการตลาด ซึ่งเปนอุปสรรคที่อยูคูกับผูประกอบการ SME ไทยมาเปนเวลานาน 

ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากขอจำกัดทางดานเงินทุน ที่สงผลใหผูประกอบการ SME ไมสามารถเปนเจาของพื้นที่จัดแสดง

และจำหนายสินคาของตนได ในขณะที่การเขาสูระบบการจำหนายสินคาแบบ Modern Trade อาทิ รานสะดวกซื้อ/ 

Supermarket / Hypermarket ก็จำเปนที่จะตองมีคาใชจายในการเปดใบเสร็จครั้งแรก ซึ่งถือวาเปนจำนวนเงนิที่สูง

มากสำหรับ SME จึงเห็นไดวา ประเด็นในสวนอุปสงคของอุตสาหกรรมอาหารไทยนั้น มีปญหาทั้งในสวนของชองทาง

การจำหนายและตัวผูบริโภคเอง 

2.3.1 ตัวชี้วัด 

จากแนวคิดการสรางการรับรูของผูบริโภคและพัฒนาชองทางการตลาด มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน 

ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) ระดับความเขาใจเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่ดีของผูบริโภค 

เพื่อพิจารณาระดับความสำเร็จในการเสริมสรางความรูความเขาใจของผูบริโภค ในดานการบริโภค

อาหารที่ดี รวมไปถึงระดับความใสใจในการเลือกซื้อสินคาอาหารของผูบริโภคอีกดวย โดยจำเปนตองมี 

การจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภคอยางตอเนื่องอยูเปนประจำ เชน มีการจัดทำ

แบบสอบถามทุกป เพื่อใหไดชุดขอมูลรายปสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับความเขาใจของ

ผูบริโภค โดยแบบสอบถามดังกลาว จะสอบถามขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาทิ ความเขาใจ

เก่ียวกับอาหารนวัตกรรม ราคาของสินคาอาหารที่ยินดีจาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารเบื้องตน 

2) การขยายตัวของยอดขายของ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

การสนับสนุนและสงเสริมชองทางการตลาดสำหรับ SME ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีเปาหมาย 

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการคาใหแก SME ดังนั้น การพิจารณาระดับความสำเร็จในสวนนี้จึงพิจารณาถึงผลลพัธ 

ของการดำเนินงาน คือ การพิจารณาวายอดขายของ SME ในอุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวเพิ ่มขึ้น 

หรือไม 

2.3.2 กลยุทธการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรที ่ 3 นี้ จึงมุ งเนนการดำเนินงานทั้งหมด 3 สวน โดยในสวนแรกเปนการดำเนินการเกี่ยวกับ 

การพัฒนาผูบริโภค สวนที่สองเปนการพัฒนาชองทางการตลาด และสวนสุดทายเปนการสงเสริมธุรกิจของผูประกอบ

กิจการรานอาหาร  

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 3 สรางการรับรูของผูบริโภคและพัฒนาชองทางการตลาด มีรายละเอียด

ดังตอไปนี ้
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กลยุทธที่ 3.1 เสริมสรางความรูความเขาใจและความตระหนักรูของผูบริโภค 

ในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคสินคาอาหารของไทย ใหเลือกบริโภคสินคาจากคุณคามากกวา

ราคานั้น จำเปนตองอาศัยทั้งการเสริมสรางความรูความเขาใจในประเด็นที่เก่ียวของกับการบริโภคอาหาร ไมวาจะเปน

การเผยแพรขอมูลโภชนาการของอาหารชนิดตาง ๆ หรือแนวทางในการบริโภคอาหารที่ดีและประโยชนในระยะยาว 

และยังตองอาศัยการสรางความตระหนักรูในคุณคาของผลิตภัณฑอาหารมูลคาสูงแกผูบริโภคอีกดวย 

การดำเนินงานภายใตกลยุทธนี ้ มุ งเนนการเผยแพรขอมูลที่ผู บริโภคสามารถรับรู และเขาใจไดโดยงาย  

โดยอาจอยูในรูปแบบของสื่อตาง ๆ เชน บทความ Infographic หรือคลิปวีดีโอ ที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ ชัดเจน และ 

รวมไปถึงการเสริมสรางความเขาใจกับผูบริโภครุนใหมใหใสใจในสุขภาพมากขึ้น โดยมุงเนนใหเด็กและเยาวชนไดมีการ

เรียนรูเกี่ยวกับอาหารชนิดตาง ๆ และผลดี/ ผลเสีย จากการบริโภคอาหารเหลานั้น เพื่อใหเด็กและเยาวชนเหลานี้ไดมี

ความเขาใจ และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ พรอมที่จะกลายเปนผูบริโภคสินคาอาหารที่มีศักยภาพใน

อนาคต  และนอกจากน ี ้  ย ั ง ต  อ งม ี ก า รดำ เน ิ น ง าน เพ ื ่ อสน ับสน ุ นและส  ง เ ส ร ิ ม เคร ื ่ อ งหมายและ 

ตราสัญลักษณที ่เกี ่ยวของกับสินคาอาหาร โดยมุ งเนนใหผู ประกอบการรู จักและเชื ่อมั ่นในเครื ่องหมายและ 

ตราสัญลักษณดังกลาว เพื่อเปนการสงเสริมผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพอีกทางหนึ่ง 

กลยุทธที่ 3.2 สงเสริมชองทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูง 

ปญหาการไมมีช องทางในการจำหนายสินคา เปนอีกหนึ ่งอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ของ SME 

ซึ่งมีสาเหตุมาจากขอจำกัดดานเงินทุน และปญหาดังกลาวยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับกลุมผู ประกอบการ

ที่จำหนายสินคาอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูง เนื่องจากตองมีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น สงผลใหมีภาระทาง

การเงินทีม่ากกวาปกต ิ

กลยุทธนี้ จึงมุงเนนการดำเนินงานเพื่อสงเสริมชองทางการตลาดที่มีอยูแลว และพัฒนาใหเกิดชองทาง

การตลาดใหม ๆ ที ่เหมาะสมกับ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ทั ้งนี ้ เพื ่อใหมีความสอดคลองกับแนวคิดหลัก 

ของยุทธศาสตร จึงมุงการสนับสนุนไปที่ผลิตภัณฑอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูง อาทิ ผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูงและ

ผลิตภัณฑอาหารวัฒนธรรม โดยอาจเลือกสงเสริมจากผลิตภัณฑที ่ไดรับรางวัลจากการประกวดหรือแขงขันกอน  

แลวจึงขยายการดำเนินงานไปสูผูประกอบการอาหารรายอื่น ๆ 

2.3.3 ตัวอยางโครงการสำคัญ 

ยุทธศาสตรที่ 3 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 3 กลยุทธนั้น มีแนวทางการดำเนินงานที่เปนตัวอยาง

โครงการสำคัญจำนวน 2 โครงการ ดังนี ้

1) โครงการพัฒนาระบบนิเวศภายในสถานศึกษา เพื่อการเรียนรูเร่ืองโภชนาการที่ดีของเยาวชน 

รายละเอียดเบื้องตน: สงเสริมการเรียนรู เกี ่ยวกับการบริโภคอาหารที ่ถูกสุขลักษณะของเยาวชน  

เพื ่อสรางพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที ่ด ีของผู บริโภครุ นใหม  

โดยมุงเนนการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา อาทิ ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

อาหารและโภชนาการมากขึ ้น ปรับเปลี ่ยนอาหารและเครื ่องดื ่มภายใน

สถานศึกษาใหมีแตอาหารที่ดีตอสุขภาพ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป
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ภายในสถานศึกษาพรอมการใหคำแนะนำเรื่องโภชนาการจากแพทย จัดทำสื่อ

การเรียนรูประยุกต เชน การแสดงผลคุณคาทางโภชนาการผานสมารทโฟน 

(Augmented Reality: AR) 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  สถาบันอาหาร   

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

2) โครงการความรวมมือ เพ่ือจัดตั้งพื้นที่นำเสนอสินคาของผูประกอบการ SME 

รายละเอียดเบื้องตน: พัฒนาความรวมมือกับเจาของสถานที่จัดแสดงสินคาหรือผูจัดงานแสดงสินคา 

เพื่อเจรจาขอพื้นที่ในการจัดแสดงสินคาของผูประกอบการอาหารที่มีศักยภาพ 

อาท ิ ส ินค าอาหารได ร ับรางว ัลจากการประกวดแขงข ันแนวคิดอาหาร 

มูลคาเพิ่มสูง 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  กระทรวงพาณิชย 

2.4 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบใหรองรับการพัฒนาอาหารในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 4 มีแนวคิดหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปใน

อุตสาหกรรมอาหาร ไมวาจะเปนการนำนวัตกรรมหรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตรมาเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการผลิต 

หรือการนำเอาเคร่ืองจักรและอุปกรณใหม ๆ มาใชงาน นั่นหมายความวากฎระเบียบตาง ๆ ที่บังคับใชในอุตสาหกรรม

อาหารยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน ดังนั้น เพื่อไมใหกฎระเบียบเหลานั้น กลายเปนอุปสรรคที่ขัดขวาง 

การดำเน ินธุรกิจของผู ประกอบการ หนวยงานผู กำกับดูแลเร ื ่องด ังกลาวจำเปนตองมีการศึกษาประเด็น 

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารอยางตอเนื่อง และทำการทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบใหมีความเหมาะสม

กับบริบทของอุตสาหกรรมอาหารอยางเปนปจจุบันที่สุด 

2.4.1 ตัวชี้วัด 

จากแนวคิดการพัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบใหรองรับตอการพัฒนาอาหารในอนาคต มีการกำหนด

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) จำนวนหนวยงานสนับสนุนที่ทำหนาที่ตรวจสอบหรือรับรองมาตรฐานสินคาอาหาร 

เพื่อใหรองรับกับการพัฒนาสินคาอาหารของไทยในอนาคต จำเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงกลไก 

ในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยตองมีการกระจายภาระงานในการตรวจสอบสินคาอาหารไปยัง 

หนวยงานอื่นที่มีความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินงานดังกลาว โดยเปนไดทั้งหนวยงานภาครัฐและ 

หนวยงานเอกชน 

ดังนั้น เพื่อวัดระดับความสำเร็จในการพัฒนากลไกการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาอาหาร 

จึงพิจารณาจากจำนวนหนวยงานสนับสนุนที่ทำหนาที่ตรวจสอบหรือรับรองมาตรฐาน นอกเหนือไปจาก 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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2) จำนวนประเทศคูคาที่ใหการยอมรับมาตรฐานสินคาอาหารของไทย 

เพื ่อพิจารณาถึงระดับความสำเร็จในการผลักดันมาตรฐานของสินคาอาหารของไทย ใหเปน 

ที่ยอมรับในระดับสากล จำเปนตองมีการพิจารณาถึงจำนวนประเทศคูคาที่ใหการยอมรับและเชื่อมั ่นใน

มาตรฐานสินคาอาหารของไทย โดยวัดจากจำนวนประเทศที่อนุญาตใหนำเขาและจำหนายสินคาอาหาร

จากประเทศไทยไดโดยไมจำเปนตองมีการตรวจสอบเพิ่มเติม 

2.4.2 กลยุทธการดำเนินงาน 

กลยุทธภายใตยุทธศาสตรที่ 4 นี้ กลาวถึงการพัฒนามาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทย การพัฒนาระบบ

และกลไกในการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนการทบทวนกฎระเบียบและมาตรการจูงใจ  

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรนี้ พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบใหรองรับตอการพัฒนาอาหารในอนาคต 

มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

กลยุทธที่ 4.1 พัฒนา สงเสริม และควบคุมมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อใหอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทย เปนที่

ยอมรับในระดับสากล 

กลยุทธที่ 4.1 มีเปาหมายในการทำใหอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทยมีมาตรฐานรองรับที่ถูกตองตามกฎหมาย

และเปนที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งการที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวไดนั้น จำเปนที่จะตองมีการดำเนินการทั้งหมด  

3 ขั้นตอน คือ 

1) การพัฒนามาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูง เชน อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) และอาหารใหม 

(Novel Food) ของประเทศไทย ซึ ่งสามารถทำไดดวยการทบทวนกรณีศึกษาจากประเทศอื ่น ๆ  

ที่มีการสงเสริมอาหารมูลคาเพิ่มสูงมากอนแลว เพื่อเปนแนวทางในการกำหนดมาตรฐานอาหาร

มูลคาเพิ่มสูงของประเทศไทย  

2) การสงเสริมมาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทยที่ไดกำหนดไว โดยเผยแพรใหเปนที ่รู จักอยาง

แพรหลายในระดับ ประเทศ ทุกฝายเขาใจในมาตรฐานดังกลาวทั้งผูผลิตและผูบริโภค 

3) การควบคุมและกำกับดูแลผู ประกอบการและผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ ่มสูงในไทยใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 

ทั้งนี้ เพื่อใหมาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทย เปนที่ยอมรับในระดับสากลไดอยางแทจริงแลว การ

ควบคุมและกำกับดูแลอาหารมูลคาเพิ่มสูงนั้นจะตองมีการดำเนินงานที่ทั่วถึง เขมงวด และตอเนื่อง ผลิตภัณฑอาหาร

มูลคาเพิ่มสูงทุกชนิดไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากหนวยงานที่ดูแล ในขณะที่การดำเนินการควบคมุก็

ตองเปนไปอยางเขมงวด โปรงใส และยังตองมีการตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑที่ผานการรับรองไปแลวอยาง

ตอเนื่อง เพื่อปองกนัไมใหผูประกอบการละเวนการรักษาระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑอาหารของตน 

 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับรองมาตรฐาน ใหทันสมัยและเทาทนัการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธที่ 4.2 เปนการพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคาอาหาร 

โดยมีเปาหมายเพื่อใหระบบการตรวจสอบมาตรฐานอาหารของไทยมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย และมีคาใชจาย 

ในระดับที่ SME เขาถึงได 
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โดยเปนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ การขาดแคลนบุคลากรผูทำ

หนาที่ตรวจสอบมาตรฐานอาหาร การตรวจสอบอาหารที่มีสวนประกอบคลายคลึงกันซ้ำซอน และการเตรียมความ

พรอมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ การพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาหารแกบุคลากรที่เกี่ยวของ การจัดทำแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานอาหารใหมที่ยังไมเคยมีมากอน 

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการสรางความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบมาตรฐานหรือคุณภาพอาหารที่ไมใช

ภาครัฐ เพื่อจัดทำขอตกลงรวมกันในการมอบสิทธิประโยชนแกผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ

กลุมที่มีผลิตภัณฑอาหารที่มีการใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมข้ันสูงในการผลิต 

 

กลยุทธที่ 4.3 ทบทวนกฎระเบยีบและมาตรการจูงใจที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหาร 

นอกจากการพัฒนามาตรฐานและกลไกในการตรวจสอบมาตรฐานแลว การทบทวนกฎระเบียบและมาตรการ

จูงใจที่มีอยู เปนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ตองไดรับการสงเสริม ในปจจุบัน หนวยงานภาครัฐมีการดำเนินโครงการเพื่อ

สงเสริมใหผู ประกอบการอาหารทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหม ๆ อยางตอเนื ่อง อยางไรก็ตาม 

ผูประกอบการ SME สามารถเขารับการสนับสนุนไดเพียงบางโครงการเทานั้น โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดยอม  

ยิ่งประสบปญหาในการเขาถึงความชวยเหลือในสวนนี ้

การดำเนินงานภายใตกลยุทธนี ้เปนการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมผูประกอบการ SME เพื่อ

นำมาแกไขปรับปรุงระเบียบหรือเงื ่อนไข หรือรวมถึงมาตรการจูงใจที่มีอยู  ใหตอบโจทยความตองการและมี 

ความเหมาะสมกับบริบทและขอจำกัดของผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น ยกตัวอยางเชน การลด

หรือยกเวนภาษีบางประการ สำหรับธุรกิจที่ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเปนการสนับสนุนใหเกิดผลิตภัณฑที่ดีตอ

สุขภาพของผูบริโภค และสามารถยกระดับคุณภาพของอาหารในภาพรวมใหสูงขึ้นไดในอนาคต 

2.4.3 ตัวอยางโครงการสำคัญ 

ยุทธศาสตรที่ 4 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 3 กลยุทธนั้น มีแนวทางการดำเนินงานที่เปนตัวอยาง

โครงการสำคัญจำนวน 3 โครงการ ดังนี ้

1) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงของประเทศไทย 

รายละเอียดเบื้องตน: ศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินคาอาหาร

มูลคาเพิ่มสูงในตางประเทศ เพื่อออกแบบและจัดทำรางมาตรฐานสินคาอาหาร

มูลคาเพิ่มสูง ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของผูประกอบการอาหารในประเทศ

ไทย 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สถาบนัอาหาร   

สถาบนัโชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2) โครงการพัฒนาผูตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสินคาอาหารรุนใหม 

รายละเอียดเบื้องตน: รวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการชีวะศึกษา ในการสงเสริมใหผู ที่

ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบมาตรฐานหรือคุณภาพของสินคา

อาหาร เขารวมการอบรมฝกฝน และทำการสอบใบอนุญาตตรวจสอบมาตรฐาน

หรือคุณภาพของสินคาอาหาร เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรในสายงานดังกลาว 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  สถาบันอาหาร  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  สถาบนัโชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3) โครงการใหสิทธปิระโยชนทางภาษสีำหรับกลุมผลิตภัณฑอาหาร 

รายละเอียดเบื้องตน: ทำการศึกษาถึงนิยามของอาหารที่สงผลดีตอสุขภาพ และขึ้นทะเบียนอาหารที่

เขาเกณฑด ังกลาว เพ ื ่อมอบสิทธ ิประโยชน ทางภาษี เพ ื ่อช วยเหลือให

ผูประกอบการอาหารมูลคาเพิ่มสูงสามารถแขงขันดานราคาไดในตลาดที่ใหญขึ้น 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  สถาบันอาหาร  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงการคลัง  กรมสรรพากร 

2.5 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย 

ยุทธศาสตรที่ 5 มีแนวคิดหลักเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในภาพรวม หรือการสรางระบบนิเวศที่ดีและ 

เอ้ือตอการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอาหารไทยในระยะยาว เนื่องดวยการที่จะบรรลุเปาหมายสูงสุดของยุทธศาสตร

สงเสริม SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ใหมีการผลิตสินคาอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูงไดนั้น จำเปนตองอาศัยการวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งมีคาใชจายในการดำเนินการที่สูงมากสำหรับ SME และยังตองใชเวลาในการดำเนินการนาน หากขาดปจจัย

สนับสนุนที่อยูในรูปแบบของโครงสรางพื้นฐานแลว การยกระดับผลิตภัณฑและธุรกิจของ SME จะมีความยากลำบาก

เปนอยางยิ่ง 

2.5.1 ตัวชี้วัด 

จากแนวคิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย มีการกำหนด

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) จำนวน Co-working Lab ของภาครัฐและเอกชนที่เปดใหใชบริการ 

ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยนั้น สิ่งที่จำเปน 

อยางยิ่งคือการเพิ่มจำนวน Co-working Lab ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเปนสถานที่ที่เปดโอกาสให 

SME สามารถพบปะ หรือเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู หรือในบาง Lab อาจรวมถึงการพัฒนาดานการ

เขาถึงการวิจัยและพัฒนาดานอาหาร เพื ่อใหเกิดการวิจ ัยและพัฒนาสินคาอาหารไดสะดวกมากขึ้น 

และยังสงผลใหคาใชจาย ในการทำวิจัยและพัฒนาในภาพรวมลดลงอีกดวย 

ดังนั ้น เพื ่อวัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน จึงพิจารณาจากจำนวนของ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาสินคาอาหาร หรือ Co-working Lab ดานอาหาร แยกเปน 2 ฝง คือ ฝงภาครัฐและ 

ฝงภาคเอกชน เพื่อใหเห็นถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 
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2) ตนทุนเฉลี่ย ดานโลจิสติกสของ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

การพิจารณาตนทุนเฉลี่ย ดานการขนสงและโลจิสติกสของผูประกอบการ SME ถือเปนตัวชี้วัด

ความสำเร็จของระบบการขนสงและโลจิสติกสของอุตสาหกรรมอาหารไดโดยตรง โดยสะทอนความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ วางแผน ใหเกิดการสูญเสียของผลผลิตนอยที่สุด และสงผลใหตนทุน

ดานโลจิสติกสของ SME ในอุตสาหกรรมอาหารลดลง และการคิดตนทุนเฉลี ่ยตอจำนวน SME ใน

อุตสาหกรรม ก็เพื่อปองกันการวิเคราะหขอมูลที่ผิดพลาดอันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยน แปลงของจำนวน

ผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

2.5.2 กลยุทธการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรที่ 5 นี้ กลาวถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ประกอบดวยการพัฒนาความเชื่อมโยงเพื่อ

สรางความเขมแข็งภายในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อลดภาระคาใชจาย  

และการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SME 

โดยกลยุทธภายใตยุทธศาสตรนี้ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย 

มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ตาง ๆ 

SME ประเภทหนึ่งที่มีอยูอยางกระจัดกระจายอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศนั้น คือ SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ

อาหาร เนื่องจากสามารถใชวัตถุดิบที่มีอยูในพื้นที่ แปรรูปเปนอาหารไดอยางหลากหลาย แตสำหรับการแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูงนั้น ตองอาศัยกระบวนการในการแปรรูปที่ยาก และซับซอนขึ้นกวาการแปรรูปเปน

อาหารทั่วไป แมยังสามารถใชวัตถุดิบตั้งตนที่เปนวัตถุดิบจากการเกษตรในการนำมาแปรรูปได แตยังติดปญหาหรือ

ขาดปจจัยสนับสนุนในการเพิ่มจำนวนผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูงในบางพื้นที่ เชน ขาด

หนวยงานบมเพาะผูประกอบการอาหาร ศูนยใหคำปรึกษาผูประกอบการ หรือหนวยงานสนับสนุนดานการวิจัยและ

พัฒนา เปนตน 

จึงเปนที่มาของกลยุทธนี้ในการพัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหเกิดการทำงาน

รวมกัน ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เกิดการรวมกลุมกันของผูประกอบการ เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ ไมวาจะเปนบุคลากรดานการวิจัย เจาหนาที่จากหนวยงานที่

เกี่ยวของ ผูประกอบการ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร เปนตนซึ่งปจจัยที่จะเอื้อใหเกิด

การทำงานรวมกันนั้น ตองอาศัย platform ในการพบปะกัน ยกตัวอยางเชน Co-working Lab ทางดานอาหาร  

ที่เปนสถานที่พบปะ และจัดกิจกรรมทางดานอาหารเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือจุดประกายความคิดทางธุรกิจ

ใหกับผูประกอบการอาหาร หรือในบาง Lab สามารถจัดตั้งเปนศูนยวิจัยดานอาหารขนาดยอม เพื่อใหผูประกอบการ

สามารถเขาถึงการบริหารดานการวิจัยและพัฒนา หรือการเขาถึงเครื่องมือ หรืออุปกรณดานการวิจัยและพัฒนาได

มากขึ้นอีกดวย 

นอกจากปจจัยดาน platform แลวนั้น การพัฒนากระบวนการทำงานของหนวยงานภาครัฐที่เอื ้อใหเกิด 

การทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน หรือสามารถสรางความรวมมือกับหนวยงานที่ไมใชหนวยงานภาครัฐ เชน  

องคกรไมแสวงหาผลกำไร หรือภาคธุรกิจ ใหเกิดการทำงานรวมกัน หรือเกิดกิจกรรมใหม ๆ ก็สามารถสรางระบบ
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นิเวศของการทำงานรวมกัน ซึ ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรอื ่น ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได 

 

กลยุทธที่ 5.2 พัฒนาระบบโลจิสติกสและการขนสงผลิตภัณฑอาหาร 

ระบบการขนสงและโลจิสติกสในอุตสาหกรรมอาหาร เปนอีกหนึ่งประเด็นที่ตองไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหผลิตภัณฑอาหารไปถึงผูบริโภคโดยคงความสดใหม สะอาด ปลอดภัย ที่สำคัญ ตองมีความ

รวดเร็วโดยที่สินคาไมเสียหาย และมีคาใชจายที่เหมาะสม 

โดยการดำเนินงานภายใตกลยุทธนี้ มุงเนนทั้งการพัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น อาทิ การพัฒนาจุดพักและกระจายสินคาอาหาร และรวมไปถึงการพัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสรูปแบบ

ใหมที่รอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ การพัฒนาระบบขนสงสำหรับผลิตภัณฑอาหารอินทรีย

โดยเฉพาะ เพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีจากผลิตภัณฑอาหารชนิดอื่น หรือการขนสงอาหารที่ตองควบคุมอุณหภูมิ

เฉพาะ 

 

กลยุทธที่ 5.3 สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนของ SME ทั้งจากธนาคารและจากชองทางอื่น 

แหลงเงินทุน ถือเปนอุปสรรคที่สำคัญที่สุดสำหรับ SME โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดยอม ที่ยังขาดความ

ม ั ่ น ค ง ท า ง ธ ุ ร ก ิ จ แ ล ะ เ ส ถ ี ย ร ภ า พ ท า ง ก า ร เ ง ิ น  ส  ง ผ ล ใ ห  แ ห ล  ง เ ง ิ น ท ุ น ห ล ั ก อ ย  า ง ส ถ า บั น 

ทางการเงินมองวาเปนกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง และไมอนุมัติเงินกูให หรืออาจอนุมัติใหดวยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา

ปกติ ทำใหผูประกอบการไมสามารถขยายธุรกิจและเติบโตได 

โดยการดำเนินงานภายใตกลยุทธนี้ มุงเนนการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการ โดยเฉพาะ

แหลงเงินทุนดั้งเดิมที่มีอยูแลว อาทิ การพัฒนาความรวมมือกับสถาบันทางการเงินและธนาคารพาณิชย และการ

สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนทางเลือกที่ยังไมมีหรือมีอยูนอย อาทิ การจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมอาหาร (Food 

Innovation Venture Capital Funds) รวมไปถึงการสนับสนุนผูประกอบการที่มีแนวคิดใหม ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรม

อาหาร เชน การพัฒนาระบบการประเมินมูลคาสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะสงผลตอเนื่องไปสูการผลักดัน

ใหสถาบันทางการเงินยอมรับการใชสิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญาเปนสินทรัพยในการค้ำประกัน 

2.5.3 ตัวอยางโครงการสำคัญ 

ยุทธศาสตรที ่ 5 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 3 กลยุทธนั ้น มีแนวทางการดำเนินงานที่เปนตัวอยาง

โครงการสำคัญจำนวน 4 โครงการ ดังนี ้
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1) โครงการสนับสนุนการจัดตัง้ Co-working Lab ดานอาหาร 

รายละเอียดเบื้องตน: จัดหาพื้นที่ หรือสนับสนุนใหภาคเอกชนจัดตั้ง Co-workink Lab ดานอาหาร 

เพื่อเปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู พบปะระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ หรือผูที่สนใจ เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมอาหารที่นาสนใจในแตละพื้นที่ เชน Workshop สอนการทำอาหาร

พื้นเมืองในรูปแบบใหม ผานการใชเคร่ืองจักรที่ทันสมัยในการผลิต เปนตน  

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  กระทรวงอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมจังหวัด  สถาบันอาหาร   

 

2) โครงการพัฒนากลไกการสงตอขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุน SME กลุมอุตสาหกรรม

อาหาร 

รายละเอียดเบื้องตน: รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสนับสนุน SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เพื่อศึกษาแนวทางการสงตอขอมูลของ SME ที่เขารับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

ภาครัฐ ใหไดรับความชวยเหลือที่ตอเนื่อง ไมขาดตอน และมีความเหมาะสมกับ 

Business Cycle ของ SME แตละราย 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  สำนักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ  กระทรวงอตุสาหกรรม  สถาบันอาหาร  สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลยัมหิดล  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงพาณชิย 

3) โครงการความรวมมือ เพื่อพัฒนาศูนยกระจายสินคาเกษตรและอาหารของ SME 

รายละเอียดเบื้องตน: รวมมือกับผูประกอบการดานการขนสงและโลจิสติกส ในรูปแบบของพันธมิตร 

การดำเนินงาน เพื่อจัดสรรพื้นที่บางสวนภายในจุดพักและกระจายสินคาที่มีอยู 

ใหกับ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร พรอมทั้งมอบสิทธิประโยชนในรูปแบบของ 

สวนลดคาใชจายในการขนสงแก SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สสว.  สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ   

กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณชิย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

4) โครงการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Venture Capital Funds) 

รายละเอียดเบื้องตน: ศึกษาแนวทางการจัดทำกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับ

สินคาอาหาร เพื่อสรางแหลงเงินทุนรูปแบบใหมสำหรับผูประกอบการ SME  

ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยและธุรกิจ Startup  

ที่มีความเสี่ยงสูง 

หนวยงานที่เกี่ยวของ: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรมแหงชาติ  

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  สถาบันอาหาร  สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ  สสว.  



   รายงานฉบบัสมบูรณ 

งานจัดทำยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร 
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2.6 แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางของ 5 ยุทธศาสตรนั้น จึงไดกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการสำคัญ ในชวงระยะเวลา 5 ป  

(พ.ศ. 2563 – 2567) ไดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 7 แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด และชวงการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ ตัวอยางโครงการสำคัญ 

ชวงการดำเนินการ 

ระยะสั้น 

(1-2 ป) 

ระยะกลาง 

(2-3 ป) 

ระยะยาว  

(4-5 ป) 

ยุทธศาสตรที่ 1:  

ยกระดับ

กระบวนการ 

เพิ่มมูลคา 

สินคาอาหาร 

1.1) จำนวนงานวิจัย 

ที่มีการตอยอดไปสู

ผลิตภัณฑอาหาร

หรือเครื่องดื่ม 

1.2)  มูลคาเพิ่มสุทธิ 

(Gross Value 

Added) ของ SME 

ในอุตสาหกรรม

อาหาร 

1.1) สนับสนนุการเขาถึงเทคโนโลย ี

และนวัตกรรม รวมถึงองคความรู  

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภณัฑ

อาหารมูลคาเพิ่มสูง 

1.2) สงเสริมผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น

อยางสรางสรรค ใหสามารถ

แสดงออกไดถึงวัฒนธรรมของพืน้ที่  

ควบคูกับการพัฒนาใหมีมาตรฐาน 

1.3) เสริมสรางความเชื่อมโยงระหวาง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 

และภาครัฐ 

1) โครงการรวบรวม/สงตอ/แลกเปลี่ยน

เครื่องจักรและอุปกรณในการวิจัยและ

พัฒนาระหวางผูประกอบการ 

   

2) โครงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ GI 

สูผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น 

   

3) โครงการจัดทำฐานขอมูลนักวิจยั 

และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสวนกลาง 

   



   รายงานฉบบัสมบูรณ 

งานจัดทำยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ ตัวอยางโครงการสำคัญ 

ชวงการดำเนินการ 

ระยะสั้น 

(1-2 ป) 

ระยะกลาง 

(2-3 ป) 

ระยะยาว  

(4-5 ป) 

ยุทธศาสตรที่ 2:  

พัฒนาศักยภาพ

ผูประกอบการ

อาหาร 

2.1) อายุเฉลี่ยของ SME 

ในอุตสาหกรรม 

อาหาร 

2.2) ผลกำไรเฉลี่ยตอ

รายของ SME ใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2.1) สงเสริมศักยภาพและทักษะขั้น

พื้นฐานของ SME ใหมีความเขมแข็ง 

2.2) พัฒนา SME ในอุตสาหกรรมอาหาร

ใหมีความสามารถทางการแขงขัน 

2.3) ตอยอดแพลตฟอรมการเรียนรู

รูปแบบใหมสำหรับ SME 

ในอุตสาหกรรมอาหาร 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โดยผูประกอบการเพื่อผูประกอบการ 

   

2) โครงการจัดประกวดแขงขันเพื่อคนหา

ผูประกอบการอาหารที่มีศักยภาพ 

   

3) โครงการเชื่อมโยงระบบแพลตฟอรม

การเรียนรูออนไลนสำหรับ

ผูประกอบการ 

   

ยุทธศาสตรที่ 3:  

สรางการรับรู

ของผูบริโภคและ

พัฒนาชองทาง

การตลาด 

3.1) ระดับความเขาใจ

เก่ียวกับการบริโภค

อาหารที่ดีของ

ผูบริโภค 

3.2) การขยายตัวของ

ยอดขายของ SME 

ในอุตสาหกรรม

อาหาร 

3.1) เสริมสรางความรูความเขาใจและ

ความตระหนักรูของผูบริโภค 

3.2) สงเสริมชองทางการตลาดสำหรับ

ผลิตภัณฑอาหารมลูคาเพิ่มสูง 

1) โครงการพัฒนาระบบนิเวศภายใน

สถานศึกษา เพื่อการเรียนรูเรื่อง

โภชนาการที่ดีของเยาวชน 

   

2) โครงการความรวมมือ เพื่อจัดตั้งพื้นที่

นำเสนอสนิคาของผูประกอบการ 

SME 

   



   รายงานฉบบัสมบูรณ 

งานจัดทำยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ ตัวอยางโครงการสำคัญ 

ชวงการดำเนินการ 

ระยะสั้น 

(1-2 ป) 

ระยะกลาง 

(2-3 ป) 

ระยะยาว  

(4-5 ป) 

ยุทธศาสตรที่ 4:  

พัฒนามาตรฐาน

และกฎระเบียบ

ใหรองรับการ

พัฒนาอาหารใน

อนาคต 

4.1) จำนวนหนวยงาน

สนับสนนุที่ทำหนา -

ที่ตรวจสอบ หรือ 

รับรองมาตรฐาน

สินคาอาหาร 

4.2) จำนวนประเทศ 

คูคาที่ใหการยอมรับ

มาตรฐานสินคา

อาหารของไทย 

4.1) พัฒนา สงเสริม และควบคุม

มาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อใหอาหาร

มูลคาเพิ่มสูงของไทย เปนทีย่อมรับ

ในระดับสากล 

4.2) พัฒนาระบบและกลไกในการรับรอง

มาตรฐาน ใหทนัสมัยและเทาทนั 

การเปลี่ยนแปลง 

4.3) ทบทวนกฎระเบียบและมาตรการ 

จูงใจที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

1) โครงการศึกษาแนวทางการพฒันา

มาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิม่สูง

ของประเทศไทย 

   

2) โครงการพัฒนาผูตรวจสอบมาตรฐาน

ความปลอดภัยสนิคาอาหารรุนใหม 

   

3) โครงการใหสิทธิประโยชนทางภาษี

สำหรับกลุมผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ 

   



   รายงานฉบบัสมบูรณ 

งานจัดทำยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร 
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ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ ตัวอยางโครงการสำคัญ 

ชวงการดำเนินการ 

ระยะสั้น 

(1-2 ป) 

ระยะกลาง 

(2-3 ป) 

ระยะยาว  

(4-5 ป) 

ยุทธศาสตรที่ 5:  

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานที่จำเปน

ตอการสงเสริม

อุตสาหกรรม

อาหารไทย 

5.1) จำนวน  

Co-working Lab 

ของภาครัฐและ

เอกชนที่เปดใหใช

บริการ 

5.2) คาใชจายเฉลี่ยดาน 

โลจิสติกสของ SME 

ในอุตสาหกรรม

อาหาร 

5.1) พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม

อาหารในพื้นที่ตาง ๆ 

5.2) พัฒนาระบบโลจิสติกสและ 

การขนสงผลิตภัณฑอาหาร 

5.3) สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนของ

SME ทั้งจากธนาคารและจาก

ชองทางอื่น 

1) โครงการสนบัสนนุการจัดตัง้  

Co-working Lab ดานอาหาร 

   

2) โครงการพัฒนากลไกการสงตอขอมูล

ระหวางหนวยงานภาครัฐเพื่อ

สนับสนนุ SME กลุมอุตสาหกรรม

อาหาร 

   

3) โครงการความรวมมือ เพื่อพัฒนาศูนย

จัดเก็บและกระจายสินคาเกษตรและ

อาหารของ SME 

   

4) โครงการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม

อาหาร (Food Innovation Venture 

Capital Funds) 

   

ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 



   รายงานฉบบัสมบูรณ 

งานจัดทำยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหาร 
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แนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการการพัฒนาผูประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น ในชวง 

1-2 ปแรก ประกอบดวยโครงการภายใตทั้ง 5 ยุทธศาสตร โดยการดำเนินโครงการ 2 รูปแบบ คือ โครงการระยะสั้น 

และโครงการระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

โครงการระยะสั้น มีทั้งหมด 2 โครงการ คือ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผูประกอบการเพื่อผูประกอบการ  

2) โครงการพัฒนาระบบนิเวศภายในสถานศึกษา เพื่อการเรียนรูเรื่องโภชนาการที่ดีของเยาวชน 

ซึ่งเปนโครงการที่สามารถเริ่มดำเนินการไดทันที และใชระยะเวลาในการดำเนินโครงการจนแลวเสร็จไมนาน 

สามารถเห็นผลผลิตของโครงการไดภายในระยะ 2 ปแรกของการดำเนินแผนปฏิบัติการ จึงควรรีบดำเนินตั้งแตปแรก 

เพื่อใหเกิดความพรอมทั้งในดานของศักยภาพ SME และความเขาใจของผูบริโภค 

โครงการระยะยาว มีทั้งหมด 10 โครงการ คือ  

1) โครงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ GI สูผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น 

2) โครงการจัดทำฐานขอมูลนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนกลาง  

3) โครงการเชื่อมโยงระบบแพลตฟอรมการเรียนรูออนไลนสำหรับผูประกอบการ  

4) โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงของประเทศไทย  

5) โครงการพัฒนาผูตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสินคาอาหารรุนใหม  

6) โครงการใหสิทธิประโยชนทางภาษีสำหรับกลุมผลิตภัณฑอาหาสุขภาพ 

7) โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Co-working Lab ดานอาหาร 

8) โครงการพ ัฒนากลไกการส  งต อข อม ูลระหว างหน วยงานภาคร ัฐ เพ ื ่ อสน ับสน ุน SME  

กลุมอุตสาหกรรมอาหาร  

9) โครงการความรวมมือ เพื่อพัฒนาศูนยจัดเก็บและกระจายสินคาเกษตรและอาหารของ SME  

10) โครงการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Venture Capital Funds) 

ซึ ่งโครงการระยะยาวเหลานี ้ ลวนเกี ่ยวของกับระบบหรือกลไกที ่จำเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

อาหารในระยะยาว โดยเฉพาะโครงการท ี ่  7-10 ซ ึ ่งอยูภายใตย ุทธศาสตร ท ี ่  5 พ ัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน 

ที่จำเปนตอการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทย เนื่องจากการดำเนินโครงการเหลานี้ ตองใชระยะเวลาคอนขางนาน 

จึงจำเปนตองเร่ิมตนการดำเนินงานตั้งแตระยะแรกเชนเดียวกัน 

ในการดำเนินงานชวงปที ่ 2-3 ของแผน เป นชวงการพัฒนาตอยอด SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

หลังจากที่ไดรับการสงเสริมทักษะขั้นพื้นฐานจากโครงการในชวงแรก โดยโครงการหลักในสวนนี้คือ โครงการ 

จัดประกวดแขงขันเพื่อคนหาผูประกอบการอาหารที่มีศักยภาพ เพื่อผลักดันให SME พัฒนาทักษะและ ความสามารถ 

ของตน โดยเฉพาะทักษะที ่สงเสริมใหมีศัยภาพทางการแขงขันมากขึ ้น รวมไปถึงการเริ ่มดำเนินโครงการที่ 

สงเสริมการเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑอาหารของ SME เชน โครงการรวบรวม/สงตอ/แลกเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ

ในการวิจัยและพัฒนาระหวางผูประกอบการ และ โครงการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ GI สูผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น 

พรอมกันนี้ ยังเปนชวงที่ตองเริ่มโครงการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SME กลุมอุตสาหกรรมอาหารดวย 

คือ โครงการความรวมมือ เพื่อจัดตั้งพื้นที่นำเสนอสินคาของผูประกอบการ SME และ โครงการใหสิทธิประโยชนทาง
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ภาษีสำหรับกลุมผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ เพื่อเปนการชวยเหลือ SME กลุมอุตสาหกรรมอาหารที่กำลังเติบโต 

ใหสามารถดำเนินกิจการได อยางราบรื่นและมั่นคง  

ทั้งนี้ ภาครัฐควรเร่ิมทำการประเมินผลโครงการที่สิ้นสุดลงไปแลวในการดำเนินงานระยะกลางนี้ เพื่อใหไดรับ

ขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สามารถนำไปวิเคราะหประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อ

เปนแนวทางการดำเนินโครงการในชวงสุดทายของแผน 

อยางไรก็ดี การดำเนินการโครงการสำคัญที่กลาวทั้งหมดขางตน ควรใหความสำคัญกับโครงการศึกษาแนว

ทางการพัฒนามาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงของประเทศไทย และโครงการพัฒนาผูตรวจสอบมาตรฐาน 

ความปลอดภัยสินคาอาหารรุนใหม เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการที่มีความสามารถและองคความรูเพียงพอตอ 

การพัฒนาสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูง สามารถผลักดันสินคาของตนเขาสูทองตลาดไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และมี

มาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อไมใหเกิดการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

อุตสาหกรรมอาหาร และสามารถเติบโตไปเปนผูผลิตสินคาอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูงไดอยางเขมแข็ง และเปนแบบอยาง 

ที่ดีใหกับ SME รายอื่น ๆ ตอไป 

2.7 สรุปมาตรการสำคัญของการพัฒนา SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

เพื่อใหการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา SME ในอุตสาหกรรมอาหาร บรรลุไดตามเปาหมาย 

ที่กำหนดไว คือ 1) เพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารไทยใหสูงขึ ้น 2) เพิ่มจำนวนผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูง 

ของไทย และ 3) สรางระบบนิเวศของอุตสาหกรรมอาหารที่เอื้อตอการพัฒนาตอยอดในอนาคต จึงตองมีมาตรการ

สำคัญที่ควรเรงดำเนินการ โดยมุงเนนการแกไขปญหาที่เผชิญในปจจุบันควบคูไปกับการวางพื้นฐานเพื่อรองรับ 

การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารตอไปในอนาคต ซึ่งมาตรการสำคัญที่ควรดำเนินงานอยางเรงดวนใน 

ชวง 1-2 ปแรกนี้ ประกอบไปดวย 4 มาตรการหลกั คือ  

1) มาตรการ TEAM: เชื่อมโยง SME และนักวิจัยเขาดวยกัน เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑอาหารมูลคาเพิ่มสูง 

2) มาตรการ TECH: สรางกลไกในการสงตอเครื่องจักร ระหวางสถานประกอบการรายใหญและ SME 

3) มาตรการ TRADE: พัฒนาชองทางการตลาด เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจแก SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

4) มาตรการ TEST: ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SME 

โดยมีกลุมเปาหมายคือ SME ผูผลิตอาหารและเครื่องดื่มโดยทั่วไปอยูแลว รวมถึงผูประกอบการรุนใหม 

(Startup) โดยพัฒนาใหทั้งสองกลุม เปน SME ที่ผลิตอาหารมูลคาเพิ่มสูง ไมวาจะเปน อาหารอินทรีย อาหารและ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารทางการแพทย อาหารที่ผลิตขึ้นใหมทางนวัตกรรม หรืออาหารวัฒนธรรม โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี ้
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แผนภาพที่ 23 มาตรการสงเสริม SME กลุมเปาหมายในอุตสาหกรรมอาหาร 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

1) TEAM: เชื่อมโยง SME และนักวิจัยเขาดวยกัน เพื่อสรางสรรคผลิตภัณฑอาหารมลูคาเพิ่มสูง 

มาตรการ TEAM นี้ มีจุดประสงคเพื่อเชื่อมโยงผูที่อยูในภาคธุรกิจเขากับผูที่อยูในภาคการวิจัย เพื่อแกไข 

ปญหางานวิจัยไมตอบโจทยความตองการของผูประกอบการ คือ ไมสามารถนำไปตอยอดเชิงพาณิชยได หรือ 

ทำไดยาก ซึ่งการเชื่อมโยง SME และนักวิจัยเขาดวยกันในรูปแบบของทีมนักพัฒนาสินคาอาหาร จะสงผลให 

ทั้ง 2 ฝาย มีเปาหมายในการทำงานเปนหนึ่งเดียวกัน นักวิจัยเขาใจในแนวคิดของ SME วาตองการสินคาแบบใด 

SME ก็เขาใจในรายละเอียดของงานวิจัย วาสามารถนำไปตอยอดเปนผลิตภัณฑไดอยางไร ซึ่งการที่ทั้งสองฝายมี 

ความเขาใจในมุมมองของอีกฝายมากขึ้น สงผลใหกระบวนการพัฒนาสินคาดวยการวิจัยและพัฒนาเปนไปได 

งายขึ้นและเร็วขึ้น 

การดำเนินงานภายใตมาตรการ TEAM นี้ ใหความสำคัญกับการ เชื่อมโยง SME และนักวิจัยและสนับสนุน 

การทำวิจัย และพัฒนา เพื่อทำให SME ในอุตสาหกรรมอาหารสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสินคาอาหารดวย 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมไดโดยงาย โดยประกอบดวยการดำเนินงานดังตอไปนี ้

 ปรับปรุงระบบคลังขอมูลนักวิจ ัยไทยที ่ม ีอยู  ใหสามารถใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว รวมถึง 

ทำการรวบรวมขอมูลงานวิจัยและนักวิจัยจากแหลงอื่นเพือ่ใหมีความครบถวนสมบูรณมากขึ้น 

 พ ัฒนา Thailand Research Database Mobile Application เพ ื ่ อ ให  เข  าก ับ  Digital Lifestyle 

ของผูประกอบการยุคใหม และสอดรับกับกรอบแนวคิด Thailand 4.0 

 การสนับสนุนดานการเง ิน เช นระบบคูปองเง ินสดสำหรับการทำ Lab Test ในหองว ิจ ัยทั้ ง 

ของภาครัฐและเอกชน แกทีมนักพัฒนา สินคาอาหาร (SME และนักวิจัยที่จับคู กันเรียบรอยแลว 

และมแีนวคิดในการพัฒนาสินคาที่ชัดเจน) 

มาตรการ TEAM นี้ มุงหวังใหเกิดงานวิจัยที่สามารถนำไปตอยอดเชิงพาณิชยไดมากขึ้น SME สามารถเขาถึง 

งานวิจัยและบุคลากรทางการวิจัยไดงายขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการเปนจำนวนสินคาอาหารที ่มี 

มูลคาเพิ่มสูงของประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้น และขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมอาหารไทยมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 
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2) TECH: สรางกลไกในการสงตอเคร่ืองจักร ระหวางสถานประกอบการรายใหญและ SME 

ในสวนของมาตรการ TECH มีวัตถุประสงคในการสนับสนุนให SME ในอุตสาหกรรมอาหารสามารถเขาถึง 

ปจจัยพื้นฐานของการพัฒนาสินคาอาหาร นั่นคือเครื ่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ปรับลดชองวางของระดับ 

เทคโนโลยีระหวางผูประกอบการขนาดใหญและ SME ดวยการสรางกลไกในการสงตอเครื่องจักรหรืออุปกรณจาก 

ผูประกอบการขนาดใหญ ไปสู SME ที่มีความตองการใชงานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณเพื่อทดลองผลิตสินคาตัวอยาง 

หรือเพื ่อทำการวิจัยและพัฒนา และยังรวมไปถึงการสงตอองคความรู ในการใชงานเทคโนโลยีจากผูท ี ่มี 

ประสบการณ ไปสู SME ที่ยังขาดความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยีอีกดวย 

การดำเนินงานภายใตมาตรการ TECH นี ้ ใหความสำคัญกับการ สรางการเขาถึงเทคโนโลยี และ 

ความเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรม เพื่อที่ SME ในอุตสาหกรรมอาหารจะสามารถยกระดับการใชเทคโนโลยี 

ภายในธุรกิจ และนำไปสูการพัฒนาสินคาอาหารที่มีมูลคาเพิ่มสูงไดในที่สุด โดยประกอบดวยการดำเนินงาน

ดังตอไปนี ้

 รวบรวมรายชื่อ และสำรวจขอมูลศักยภาพดานเทคโนโลยีของ SME เชน เคร่ืองจักร อุปกรณในการผลิต 

ภายใตความรับผิดชอบของ หนวยงานที่เกี่ยวของในแตละพื้นที่ เชน อุตสาหกรรมจังหวัด สสว. 

 จับคู SME และผูประกอบการตามประเภทของเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ไดลงทะเบียนไว โดยผูมอบ 

มีหนาที่ในการถายทอดวิธีการใชงานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณดังกลาวดวย 

 มอบสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีแบบพิเศษ แกผูประกอบการที่เขารวมการสงมอบเครื่องจักร 

หรืออุปกรณ 

 ในกรณีที่มีผู สงมอบ แตยังไมมี SME ที่ตองการเครื่องจักรหรืออุปกรณชนิดนั้น หนวยงานภาครัฐ 

อาจนำเครื่องจักรหรืออุปกรณดังกลาวไปเปนเครื่องจักรสวนกลางของสาธารณะ เพื่อใหผูที่ตองการ 

ทำการทดลองหรือพัฒนาสินคา สามารถเขามาใชงานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณได 

มาตรการ TECH นี้ มุงหวังใหระดับเทคโนโลยีที่ใชในการดำเนินธุรกิจของ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

สูงขึ้น SME มีเครื่องจักรหรืออุปกรณที่จำเปนตอการพัฒนาสินคาอาหาร หรือทดลองผลิตสินคาตัวอยาง รวมถึง 

มุงหวังให SME ในอุตสาหกรรมอาหารมีความสามารถในการใชงานเครื่องจักรและอุปกรณมากขึ้น และสามารถ 

ใชงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ไดอยางเชี่ยวชาญ 

3) TRADE: พัฒนาชองทางการตลาด เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจแก SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

สืบเนื่องจากปญหาหลักในการดำเนินธุรกิจของ SME คือ ไมมีชองทางในการวางจำหนายสินคา มาตรการ 

TRADE จึงมีวัตถุประสงคในการสงเสริมโอกาสทางการคาแก SME อาหารที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ กลุมที่เปน 

SME อาหารมูลคาเพิ ่มสูง ดวยการสนับสนุนชองทางการตลาดทั ้ง ภายในประเทศและชองทางการตลาด 

ในระดับโลก 

การดำเนินงานภายใตมาตรการ TRADE นี้ ใหความสำคัญกับการ สรางชองทางการขายใหม และพัฒนา 

ชองทางการขายเดิม เพื่อสรางโอกาสทางการคาใหกับ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถนำเสนอสินคา 

ของตนสูผู บริโภคในตลาดที่กวางมากขึ้น มาตรการ TRADE นี้ ประกอบไปดวยการดำเนินงาน 2 สวน คือ 
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การสงเสริมชองทางการตลาดภายในประเทศ และการสงเสริมชองทางการตลาดในตางประเทศ โดยมี 

รายละเอียดดังนี ้

การดำเนินงานสวนที่ 1: การสงเสริมชองทางการตลาดภายในประเทศ 

 พัฒนาความรวมมือกับสถานที่จัดจำหนายสินคา อาทิ หางสรรพสินคา รานคาปลีก ในรูปแบบของ 

การทำ MOU เพื่อจัดสรรพื้นที่ในการวางจำหนายสินคาอาหารของ SME โดยเฉพาะ โดยหนวยงาน 

ภาครัฐเปนผูสนับสนุนคาใชจายในการใชงานพื้นที่ดังกลาว 

 คัดเลือกสินคาของ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเขารับสิทธิ์ในการวางจำหนายในพื้นที่จัดแสดง 

สินคาจากความรวมมือในสวนกอนหนา โดยมุ งเนนการสนับสนุนสินคาอาหารที ่มีมูลคาเพิ ่มสูง 

หรือมีศักยภาพในการเปนสินคาอาหารมูลคาเพิ ่มสูง อาทิ สินคาอาหารที่มีการใชเทคโนโลยีหรือ 

นวัตกรรมในการพัฒนา และสินคาอาหารวัฒนธรรม 

 ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของชองทางการจำหนายที่เกิดจากความรวมมือ โดยวัดจาก 

ยอดขายที่เกิดขึ้นในแตละชองทาง และความคิดเห็นจาก SME ที่จัดแสดงสินคา เพื่อปรับปรุงและ 

พัฒนาประสิทธิภาพของชองทางดังกลาว 

การดำเนินงานสวนที่ 2: การสงเสริมชองทางการตลาดในตางประเทศ 

 สำรวจแนวโนมความตองการของผูบริโภคประเทศเปาหมายในการสงออก เพื่อศึกษาถึงกลุมสินคา 

ที่เปนที่ตองการของประเทศนั้น ๆ 

 คัดเลือกสินคาของ SME ในอุตสาหกรรมอาหารที ่มีมูลคาเพิ ่มสูงและมีศัยกภาพในการสงออก 

โดยคัดเลือกจากสินคาที่ไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันรายการตาง ๆ และมีความสอดคลอง 

กับความตองการของผูบริโภคในประเทศเปาหมาย 

 รวมมือกับกระทรวงพาณิชย เพื่อนำ SME ผูผลิตสินคาอาหารที่ไดรับคัดเลือก เขารวมงานจัดแสดง 

สินคาในประเทศเปาหมาย โดยหนวยงานภาครัฐเปนผู สนับสนุนคาใชจ ายตลอดทั ้งโครงการ 

ทั้งคาเดินทางและคาเชาพื้นที่ 

มาตรการ TRADE นี้ มุงหวังให SME ในอุตสาหกรรมอาหารมีชองทางในการนำเสนอและจัดจำหนายสนิคาที่ 

มากขึ ้น รวมถึงลดภาระดานคาใชจ ายดานชองทางการตลาดลง เพื ่อสรางโอกาสทางธุรกิจแก SME ใน 

อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะสงผลใหผลประกอบการของ SME สูงขึ้นไดในระยะถัดมา และสามารถดำเนินธุรกิจได 

อยางเขมแข็งในระยะยาว 
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4) TEST: ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อสนบัสนุนการดำเนินธุรกิจของ SME 

มาตรการ TEST นี ้ มีการดำเนินการ 2 สวน คือ การพัฒนามาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิ ่มสูงของ 

ประเทศไทย เพื ่อเปนการเตรียมพรอมตอการพัฒนาสินคาอาหารและเครื ่องดื ่มชนิดใหมในอนาคต และ 

การพัฒนาผูตรวจสอบมาตรฐานอาหารรุนใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน 

การดำเนินงานสวนที่ 1: การพัฒนามาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงของประเทศไทย มุงเนนการศึกษา

การจัดทำมาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูงของประเทศตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานสินคา

อาหารมูลคาเพิ่มสูงสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ รวมไปถึงการสรางความเขาใจในมาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูง 

ทั้งแกผูประกอบการผลิตอาหารและผูบริโภค สงเสริมใหผูประกอบการผลิตอาหารมูลคาเพิ่มสูงนำสินคาของตน

เขารับการตรวจสอบเพื่อใหไดรับการรับรอง ควบคุมและจัดการลงโทษผูประกอบการผลิตอาหารมูลคาเพิ่มสูงที่

ไมผานการตรวจสอบ และตรวจสอบสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงในทองตลาดอยางเขมงวด เพื่อคงไวซึ่งความเปน

มาตรฐาน และใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

การดำเนินงานในสวนแรก ใหความสำคัญกับการ กำหนดกรอบมาตรฐาน สรางความเขาใจ สงเสริม 

ควบคุม และตรวจสอบ เพื ่อทำใหผู ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

มูลคาเพิ่มสูงไดโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ โดยประกอบดวยประเดน็สำคัญในการดำเนินงานดังตอไปนี ้

 ศึกษาแนวทางการปฏิบัติ ในการพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงในตางประเทศ 

อาทิ สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด เพื่อออกแบบและจัดทำรางมาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงที่

เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

 เผยแพรขอมูลและสรางความเขาใจในมาตรฐานสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงของไทย แกทั้งผูประกอบการ

ผลิตอาหารและผูบริโภค 

 สงเสริมใหผูประกอบการที่ผลิตอาหารมูลคาเพิ่มสูงเขารับการตรวจสอบ และนำตราสัญลักษณการ

รับรองมาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูงไปไวบนบรรจุภัณฑ เพื่อเปนการสรางความตระหนักรูและความคุน

ชินแกผูบริโภค 

 กำหนดบทลงโทษสำหรับผูประกอบการที่จำหนายสินคาที่ไมผานการตรวจสอบมาตรฐาน 

 จัดทำฐานขอมูลสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงทั้งหมด เพื่อทำการตรวจสอบสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงใน

ทองตลาดอยางใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง 

การดำเนินงานสวนที่ 2: การพัฒนาผูตรวจสอบมาตรฐานอาหารรุนใหม โดยมุงเนนการแกไขปญหาขาด

แคลนบุคลากรทางดานการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงในหนวยงานภาครัฐ 

อันเปนสาเหตุหลักของการตรวจสอบมาตรฐานที่ลาชา และเปนอุปสรรคที่สำคัญในการบรรลุเปาหมายของการ

เป นอ ุตสาหกรรมอาหารม ูลค า เพ ิ ่มส ู ง โดยม ีข ั ้นตอนการดำเน ินงานในส วนนี้จำนวน 2 ข ั ้นตอน  

โดยขั้นตอนแรก คือ การยกระดับวิชาชีพของบุคลากร ดานการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพอาหารที่มีอยูให

ด ีขึ ้น เพื ่อสรางแรงจูงใจ ใหผ ู ท ี ่มีความสามารถและมีศักยภาพในการทำหนาที ่ด ังกลาวผันตัวมาเขาสู

ตลาดแรงงานดานนี้ และขั้นตอนถัดมา คือ การสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มจำนวน

แรงงาน ที่มีศักยภาพในการเปนผูตรวจสอบมาตรฐานและคณุภาพสินคาอาหาร 
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ซึ่งวัตถุประสงคหลักของการดำเนินงานในสวนที่ 2 นี้ คือ การเพิ่มจำนวนบุคลากรที่ทำหนาที่ตรวจสอบและ

รับรองสินคาอาหาร ใหเพียงพอตอจำนวนสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงที่จะเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารไทย  

เพื่อลดระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบไมใหเปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจของผูประกอบการ โดยประกอบดวย

ประเด็นสำคัญในการดำเนินงานดังตอไปนี ้

 ยกระดับคุณภาพของวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพสินคา

อาหาร ทั้งดานรายไดและความมั่นคง 

o ออกแบบแนวทางการสอบใบอนุญาตตรวจสอบมาตรฐานสินคาอาหาร และใบอนุญาตตรวจสอบ

คุณคาทางโภชนาการ 

o พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานที่มีตำแหนงงานรองรับ ไมวาจะเปน อย. สถาบันอาหาร หรือ

สถาบันโภชนาการ (มหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อจัดสรรตำแหนงงานที่เหมาะสมแกผูที่ไดรับใบอนุญาต

ขางตน 

 สนับสนุนการศึกษาในสาขาวิชา / หลักสูตร ที่เกี ่ยวของกับการตรวจสอบมาตรฐานสินคาอาหาร  

โดยมุงเนนไปที่กลุมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีศักยภาพ

ในการทำหนาที ่เปนผู ตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพอาหาร อาทิ โครงการพัฒนาผู ตรวจสอบ

มาตรฐานความปลอดภัยสินคาอาหารรุนใหม (ยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 4.2) 

ผลจากการดำเนินงานภายใตมาตรการนี้ มุงหวังใหอุตสาหกรรมอาหารไทยมีมาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูง 

ที ่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ มีระบบการตรวจสอบที ่รองรับอาหารชนิดใหมที ่ไมเคยมีมากอน และ 

มีเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูง ที่เปนที่รู จักและเปนที่ยอมรับของผูบริโภคทั้งในและ

ตางประเทศและยังมุงหวังใหอุตสาหกรรมอาหารไทย มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานอาหารมูลคาเพิ่มสูงที่มี

ประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบมีความรอบรู เขาใจในผลิตภัณฑอาหารและนวัตกรรมที่เกี ่ยวของ กระบวนการ

ตรวจสอบทำไดรวดเร็ว แมนยำ และไมเปนอุปสรรคตอการดำเนินธุรกิจ 

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา SME ในอุตสาหกรรมอาหาร แผนปฏิบัติการ แนวคิดหลักของแผน

ยุทธศาสตร และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร ที่กลาวมาทั้งหมดขางตนนี้ เปนแนวทางการสนับสนุนและ

ยกระดับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการที่ผลิตสินคาอาหารที่มี 

มูลคาเพิ่มสูง ใหมีความมั่นคง แข็งแรง และเปนหนึ่งในกลไกที่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

ไปสูการเปนอุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็งทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ นอกจากมีขนาดการผลิตและ 

การสงออกที่ใหญแลว ยังตองมีมูลคาเพิ่มในสินคาที่สูงดวย เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยสามารถเติบโตในระดับ 

นานาชาติไดอยางยั่งยืน
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บทที่ 3  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME  

ในอุตสาหกรรมอาหาร 

จากการวิเคราะหการดำเน ินงานและการนำเสนอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาผู ประกอบการ SME  

ในอุตสาหกรรมอาหาร พบวา นอกจากการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรแลว ยังมีการดำเนินงานบางสวนของ

หนวยงานภาครัฐที่จำเปนตองไดรับการปรับปรุง เพื่อใหการสนับสนุนผูประกอบการเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการมากที่สุด  

โดยแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการ SME ใน

อุตสาหกรรมอาหารนี้ ไดจัดทำเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายทั้งหมด 6 ประเด็น คือ  

1) การกำหนดผูรับผิดชอบในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอยางชัดเจน 

2) การเชื่อมโยงความรวมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ 

3) การสงเสริมนโยบายการดำเนินงานที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 

4) การจัดกลุมผูประกอบการตามลักษณะเฉพาะเพื่อปรับปรุงแนวทางการสนับสนุน 

5) การปรับปรุงรูปแบบวิธีการประเมินและติดตามตัวชี้วัด 

6) การสนับสนุนการเปดเผยขอมูลที่ถูกตองและแมนยำเพื่อการตอยอดและใชประโยชน 

โดยมีรายละเอียดขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้  

3.1 การกำหนดผูรับผิดชอบในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาอยางชัดเจน 

โครงการของแตละหนวยงานภาครัฐมีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนาผูประกอบการในประเด็นที่ทับซอนกัน 

เชน การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีหนวยงานที่ดำเนิน

โครงการดังกลาวอยูหลายหนวยงาน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ โดยในภาพรวมจะเห็นไดวาแตละหนวยงานอาจมีบทบาทการดำเนินงาน 

ที่ใกลเคียงหรือเหมือนกันบางสวน สงผลใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไมเขาใจและสับสนใน

การติดตอประสานงานในแตละหนวยงาน จึงทำใหการดำเนินงานไมบรรลตุามเปาหมายที่ตั้งไว  

ดังนั้น การมีหนวยงานกลางซึ่งเปนหนวยงานหลักในการดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑดานอาหารของประเทศ 

จะมีความจำเปนอยางยิ่งในการพัฒนา ใหเกิดผูประกอบการอาหารที่มีประสิทธภาพ และเกิดผลิตภัณฑอาหาร

มูลคาเพิ่มสูงมากขึ้นไดอนาคต โดยหนวยงานดังกลาว จะเปนหนวยงานที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาของ

อุตสาหกรรมอาหาร รสมถึงเปนผูประสานงานความรวมมือไดทั้งภาครัฐ ภาคการวิจัย และภาคเอกชน โดยกำกับทิศ

ทางการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 สามารถกำหนดใหหนวยงานภาครัฐ มีบทบาทการสนับสนุนเงนิงบประมาณโครงการสนับสนุน SME ใน

ขอบเขตการดำเนินงานที่ไมซ้ำซอนกัน แตควรเปนลักษณะการเชื่อมโยงและสนับสนุนการทำงาน

ระหวางหนวยงานมากยิ่งขึ้น 
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 ประสานกับหนวยงานวิจัย ใหมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ โดยการสราง

ความสามารถในการแขงขันผานการเผยแพรองคความรู และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยี และยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลนักวิจัยและผูประกอบการระหวางหนวยงาน เพื่อเพิ่ม 

ความเชื่อมโยงของภาคการวิจัยและภาคเอกชน 

 รวมถึงสนับสนุนใหภาคเอกชน มีการรวมตัวและรวมมือกันในลักษณะกลุมผูประกอบการ หรือสมาคม

มากขึ ้น และประสานความตองการมายังหนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานกลางในการพัฒนา

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อชวยเหลือและแกไขปญหาในการดำเนินธุรกิจ  

นอกจากนี้ หนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบการสนับสนุน SME ในภาพรวม อาจสรางความรวมมือกับ

สถาบันการเงิน เพื ่อใหการสนับสนุนบริการหาแหลงเงินทุนสำหรับผูประกอบการ ซึ ่งหากแตละหนวยงานมี 

ความรวมมือกันในการผลักดันนโยบายตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม ลดความซ้ำซอนของโครงการ พัฒนากิจกรรมหรือ

โครงการใหม ๆ ที่เปนประโยชนแกผูประกอบการ พรอมทั้งกระจายโอกาสใหกับผูประกอบการในพื้นที่ตาง ๆ อยาง

ทั่วถึง จะเปนการสนับสนุนศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทยไดอยาง

เขมแข็งตอไป 

3.2 การเชื่อมโยงความรวมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ 

ในปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานที่มีบทบาทดานการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมหลายหนวยงาน ซึ่งแตละภาคสวนมีภารกิจเกี่ยวของกับการพัฒนาผูประกอบการในประเด็นที่แตกตางกันขึ้นอยู

กับวัตถุประสงคของการดำเนินงานนั้น ๆ โดยแตละหนวยงานมีการดำเนินโครงการที่สนับสนุนผูประกอบการ 

ตามขอบเขตภารกิจหลักที่รับผิดชอบ โดยขาดผูประสานงานหรือการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนในภาพรวม  

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมผานสถาบันการศึกษา ตลอดจน

การพัฒนาและดำเนินโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานกลางในการสรางความรวมมือดังกลาว  

ควรมีมุมมองในการสนับสนุนผูประกอบการตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแตการสรางแนวคิดใหมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ไปจนถึงการหาตลาดใหผูประกอบการ ผานการพิจารณาโครงการหรือแนวทางการพัฒนาผูประกอบการ 

SME ของหนวยงานตาง ๆ ในภาพรวม ประเมินชองวางในการดำเนินงาน พรอมทั้งประสานขอความรวมมือใน 

การพัฒนาที่สอดคลองและเชื่อมโยงกันในแตละหนวยงาน เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน

ผูประกอบการไปพรอมกันทั้งองคาพยพ ทั้งนี ้ เมื ่อผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพ 

ที่เขมแข็ง จะสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาขึ้นตอไป 

3.3 การสงเสริมนโยบายการดำเนินงานที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 

จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะในพืชพันธุ ตาง ๆ ที่มีอยู เปนจำนวนมาก 

สงผลใหสินคาการเกษตรในแตละพื้นที่ของประเทศไทยมีความแตกตางที่เปนเอกลักษณเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งเห็นได

จากสินคาที่ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (สินคา GI) ประเภทขาวและผักผลไมของไทย มีมากถึง 48 รายการ 

จากรายการสินคา GI ทั้งหมด 75 รายการ (คิดเปนรอยละ 64) 

โดยอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเกษตรเปนอยางมาก เนื่องจากการผลิต 

สินคาอาหารและเครื่องดื่ม จำเปนตองอาศัยวัตถุดิบที่ลวนเปนผลผลิตจากภาคการเกษตรทั้งสิ้น กลาวไดวาความ
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หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ถือเปนจุดเดนที่เสริมสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับอุตสาหกรรม 

อาหารเชนกัน 

ดังนั้น การสงเสริมและสนับสนุน SME ในอุตสาหกรรมอาหาร ใหพัฒนาตอยอดสินคาอาหารจากสินคาเกษตร 

ที่มีมากหรือเปนเอกลักษณประจำพื้นที่ จึงเปนนโยบายที่ควรผลักดันใหครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ควบคูไปกับ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการตอยอดสินคาเกษตรไปสูผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม เชน 

การตรวจสอบและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสารสำคัญในสินคาเกษตรแตละชนิดในพื้นที่ เพื่อให SME ในอุตสาหกรรม 

อาหาร สามารถนำไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาสินคาไดตอไป ซึ่งแนวคิดการดำเนินงานดังกลาวจำเปนตองอาศัย

ความรวมมือจากหนวยงานในพื้นที่ที่มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการสนับสนุนจากหนวยงานสวนกลาง 

เพื่อผลักดันนโยบายการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ไปในจังหวัด เพื่อใหเกิดผลลัพธในการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม 

มากยิ่งขึ้น 

3.4 การจัดกลุมผูประกอบการตามลักษณะเฉพาะเพื่อปรับปรุงแนวทางการสนับสนุน 

อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายเปนอยางมาก ทั้งในดานของประเภทสินคา  

ขนาดของธุรกิจ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ศักยภาพของผูประกอบการ รวมไปถึงระดับของเทคโนโลยีที่ใชงาน สงผลให 

SME แตละรายในอุตสาหกรรมอาหารมีความตองการการสนับสนุนที่แตกตางกัน ดังนั้น การดำเนินการสงเสริมและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารดวยแผนยุทธศาสตรที่หวังผลในการสงเสริมผูประกอบการทุกราย และมีการดำเนินงาน

แบบหวานแห จึงไดผลลัพธที่ไมประสบผลสำเร็จเทาที่คาดไว 

โดยภาครัฐควรทำการศึกษาเชิงลึกในกลุม SME ในอุตสาหกรรมอาหารอยางละเอียด เพื่อทำความเขาใจถึง 

ลักษณะเฉพาะและประเด็นการสนับสนุนที่ SME แตละกลุมตองการ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการออกแบบและ

ปรับปรุงการสนับสนุนจากภาครัฐ ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการจัดกลุม SME ในอุตสาหกรรม 

สามารถทำไดหลายรูปแบบ อาทิ 

 การแบงกลุมผูประกอบการตามรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เชน วสิาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอม และ Startup  

 การแบงกลุมผูประกอบการตามประเภทสินคา เชน สินคาอาหารแปรรูปขั้นกลาง สินคาอาหารแปรรูป 

ขั้นสูง และสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูง 

ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการแบงกลุมผูประกอบการ ไมวาจะเปนการจัดกลุมผูประกอบการตามรูปแบบการดำเนิน

ธุรกิจ การจัดกลุ มตามประเภทสินคา หรือการจัดกลุ มในรูปแบบอื ่น ๆ จำเปนตองพิจารณาใหครอบคลุมกับ

ผูประกอบการอาหารทั้งหมด เพื่อใหนโยบายหรือการสนับสนุนผูประกอบการที่หนวยงานภาครัฐจัดทำขึ้น มีความ

ครอบคลุมและลดความเหลื่อมล้ำของผู ประกอบการในแตละกลุ มที ่มีรายละเอียดความตองการที ่แตกตางกัน  

ซึ่งการปรับรูปแบบของนโยบายใหเหมาะสมกับผูประกอบการแตละกลุมนี้ สามารถสงผลใหการพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารในภาพรวมเกิดผลลัพธที่ชัดเจนมากขึ้นดวย 
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3.5 การปรับปรุงรูปแบบวิธีการประเมินและติดตามตัวชี้วัด 

การวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของโครงการหรือการดำเนินงานของภาครัฐที ่ใหการสนับสนุน

ผูประกอบการ SME เดิมมีขอจำกัด ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 

 ระยะเวลาที่ตองดำเนินงานใหแลวเสร็จตามปงบประมาณ 

 การมุงเนนการประเมินผลลัพธในเชิงปริมาณ เชน จำนวนของผูประกอบการที่เขารวมโครงการหรือ 

ใชบริการจากสถาบันการศึกษา มากกวาการประเมินคุณภาพ เชน รายไดหรือประสิทธิภาพการดำเนิน

ธุรกิจหลังจากจบโครงการ ซึ่งเปนการประเมินที่ตองอาศัยระยะเวลาในการติดตาม ทำใหการพัฒนา

ผูประกอบการ SME ผานสถาบันการศึกษายังไมคลองตัวและไมสามารถชวยเหลือผูประกอบการ SME 

ไดอยางทั่วถึงเทาที่ควร 

ทั ้งนี้ ควรมีการทบทวนในเรื ่องของตัวชี ้ว ัด (KPI) ในประเด็นดานของระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

เพื ่อพัฒนาผู ประกอบการ SME ที ่สอดคลองกับป ญหาและสถานการณในการพัฒนาของผู ประกอบการ  

เนื่องจากผูประกอบการ SME ในหลายกลุม มีระดับของการพัฒนาไมเทากัน อีกทั้งชวงเวลาที่ใชในการพัฒนาธุรกิจ 

อาจไมสอดคลองกับปงบประมาณ หรือใชเวลามากกวา 1 ป ซึ่งการดำเนินการจะตองพิจารณาถึงประเด็นดังกลาว 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพแกผูประกอบการ SME ที่ตองการรับการบมเพาะอยางแทจริง 

3.6 การสนับสนุนการเปดเผยขอมลูที่ถูกตองและแมนยำเพื่อการตอยอดและใชประโยชน 

ภาครัฐควรขับเคลื ่อนนโยบายการเปดเผยขอมูล (Open data) รวมถึงชุดขอมูล (Data Set) เพื ่อให 

ผูประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนำไปใชพัฒนานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเปนอยู 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของขอมูลดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ขอมูลงานวิจัยและขอมูลผลิตภัณฑตนแบบ  

ซึ่งเปนการเปดโอกาสให SME เขาถึงองคความรูที่จำเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑ 

โดยการจ ัดเก็บและเผยแพรข อมูลดังกลาวควรมีการดำเน ินงานอยางตอเน ื ่อง เพ ื ่อม ีความเปน 

ปจจุบันมากที่สุด พรอมกันนี้ ยังตองมีการตรวจสอบความถูกตองแมนยำของขอมูลอยูเสมอ เพื่อใหผูประกอบการ

สามารถนำไปวิเคราะหและตกผลึกเปนแนวคิดในการพัฒนาสินคาไดตอไป 

อยางไรก็ตาม ขอมูลดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สวนใหญจะไดรับการคุมครองจากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร 

สงผลใหมีขอจำกัดในการเผยแพรสูสาธารณะและการนำไปใชในเชิงพาณิชย จึงเปนหนาที่ของหนวยงานที่ทำการเก็บ 

รวบรวมและเผยแพรขอมูลดังกลาว ในการเจรจาและตกลงกับผูครอบครองลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร ถึงรายละเอียดของ 

ขอมูลทีจ่ะทำการจัดเก็บและเผยแพร วายินดีที่จะเปดเผยขอมูลมากนอยเพียงใด 

กลาวโดยสรุป สำหรับการนำยุทธศาสตรการพัฒนาผู ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอาหารไปสู 

การปฏิบัติจริงนั ้น จำเปนตองมีความรวมมือกันระหวางผู มีสวนเกี ่ยวของทุกฝาย ในการขับเคลื ่อนแผนและ 

การดำเนินการ โดยมีเปาหมายของการพัฒนาที่สอดคลองและบูรณาการกันตั้งแตตนน้ำไปจนถึงปลายน้ำ รวมไปถึง 

การมองถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการบมเพาะและพัฒนาผูประกอบการผานการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐและ

ภาคการวิจัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและครอบคลุมในทุกมิติที่มีความจำเปนไดอยางยั่งยืนตอไป 
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ภาคผนวก  

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ในอดีตการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ผานมาในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยอยูในระบบเศรษฐกิจแบบ 

“Linear Economy” หรือ “แนวคิดเศรษฐกิจเสนตรง” ซึ่งเนนการเพิ่มกำไรภายในระบบเศรษฐกิจใหมากที่สุด  

โดยใชทรัพยากรที่มีอยู นำมาใชเพื่อผลิตและสงมอบใหผูบริโภค และเมื่อสิ้นอายุขัยก็จะถูกปลอยทิ้งไป ไมไดนำมา

หมุนเวียนใชเปนวัตถุดิบอีก ถึงแมวาในเวลาตอมา จะมีการรณรงคใหเกิดแนวคิดการลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งจาก 

การผลิตอุตสาหกรรมตาง ๆ อาทิ การ Reduce, Recycle, และ Reuse เปนตน แตก็ยังเปนเพียงการแกปญหาที่ 

ปลายเหตุเทานั้น  

แผนภาพที่ 24 การเปลี่ยนผานแนวคิดการพัฒนาจากเศรษฐกิจเสนตรง สูเศรษฐกิจหมนุเวียน 

 
ที่มา: A Circular Economy in the Netherlands by 2050 

 

ดังนั ้นการนำแนวคิด “Circular Economy” หรือ “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เขามาประยุกตใชกับ

อุตสาหกรรมในประเทศ จะเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในระบบอุตสาหกรรมและภาคการผลิต เนื่องจากเปนแนวคิดที่ให

ความสำคัญกับการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน 

ใหถูกนำกลับไปเปนทรัพยากรที่หมุนเวียนอยูในระบบดวยกระบวนการที่เหมาะสม โดยผลิตใหม (Re-process) 

อ อ ก แ บ บ ใ ห ม   ( Re-design) ส ร  า ง ค ุณ ค  า ใ หม   ( Added value) ห ร ื อ ส ร  า ง น ว ั ต ก ร รม  ( Innovation)  

เพื่อเปนการแกปญหาการใชทรัพยากรเกินขนาดจากการขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นของประชากรโลก และปญหา 

การจัดการขยะจากอุตสาหกรรมตาง ๆ ภายในประเทศ 
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แผนภาพที่ 25 Circular Economy Concept 

 
ที่มา: Industry 2020 in the Circular Economy, European Commission 

ในการศ ึกษาคร ั ้งนี้  ไดนำแนวคิด Circular Economy เข ามาเป นส วนหนึ ่งในการวิ เคราะหและหา 

ความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อหาจุดรวม

ของการเชื่อมโยงระหวางทั้ง 3 อุตสาหกรรม อันจะนำไปสูการพิจารณาและการวิเคราะหใหการจัดทำแผนยุทธศาสตร 

การดำเนินงาน และแนวทางการสนับสนุนของภาครัฐในอนาคต มีการบูรณาการความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรม 

และเกิดประสิทธิภาพในภาพรวมของประเทศตอไป 

ประเภทของเศรษฐกิจหมุนเวียน 

แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นจากการตองการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคา และเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยเบื้องตนของการแบงประเภทของเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงใชเกณฑการพิจารณาประเภทของ

วัตถุดิบในการผลิตเปนสำคัญ 

โดยวัตถุดิบหรือวัสดุที่ถูกนำมาใชในการอุปโภคและบริโภคในปจจุบัน สามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมหลัก 

คือ วัสดุจากชีวภาพ และวัสดุเชิงเทคนิค ซึ่งหลักคิดในการหมุนเวียนวัสดุทั้ง 2 ประเภทเหลานี้ ใหสามารถนำมา

ประยุกตและพัฒนาใหเกิดการหมุนเวียน ใชซ้ำวัสดุตาง ๆ ไดเหมือนกัน แตตางกันที่กระบวนการ เทคโนโลยี และ

ขั้นตอนการดำเนินงานใหเกิดการหมุนเวียนวัสดุทั้ง 2 ประเภทที่มีความยาก-งายแตกตางกัน ซึ่งการศึกษาขอมูลจาก 

Wageningen University ในประเทศเนเธอรแลนด พบวา สามารถแบงวงจรการหมุนเวียนวัสดุในการอุปโภค บริโภค

ไดเปน 2 วงจรหลักตามวัสดุตั้งตน ดังแผนภาพ 
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แผนภาพที่ 26 การแบงประเภทของเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 
ที่มา: Circular Economy: An Interdisciplinary Approach, Wageningen University 

1) การหมุนเวียนวัสดจุากชีวภาพ  

เริ่มตนจากวัตถุดิบในฝงการเกษตรผานกระบวนการผลิต แปรรูป และการบริการที่เกี่ยวของจนกระทั่งถึง

ผูบริโภค ซึ่งเมื่อผูบริโภคไดประโยชนจากสินคาเหลานั้น ไมวาจะเปนการบริโภค หรืออุปโภคแลว ของเหลือบางสวน

จะถูกจัดเก็บรวบรวม ไปผานกระบวนการสกัดสารสำคัญทางชีวภาพ จนเกิดเปนเคมีช ีวภาพ (Biochemical 

feedstock)  สารสกัดชีวเคมี (Extraction of biochemical) หรือวัตถุดิบประเภทอื่น ๆ เชน กาซชีวมวล (Biogas) 

เพื่อนำกลับไปเปนองคประกอบในการผลิต หรือเปนวัตถุดิบตั้งตนในการผลิตสินคาอื่น ๆ ใหแกผูบริโภคไดตอไป  

2) การหมุนเวียนวัสดุเชิงเทคนิค 

เริ ่มตนจากการใชวัตถุดิบในเชิงเทคนิคจากอุตสาหกรรมหนัก เชน เหล็ก ทองแดง รวมไปถึงพลาสติก  

มาใชในการผลิตสินคาประเภทตาง ๆ เพื่อใหผูใชงานไดใชประโยชนจากผลิตภัณฑตาง ๆ เหลานั้น โดยระหวางการใช

งาน ตองมีการซอมบำรุงเพื่อใหสินคาเหลานั้นสามารถใชงานไดอยางคุมคามากที่สุด และเมื่อไมมีการใชงานสินคา

เหลานั้นจากผูใชคนแรกแลว อาจมีการนำกลับไปใชใหม (Reuse/Redistribute) โดยผูใชรายอื่น ๆ ตอไป นอกจากนี้ 

ช ิ ้นสวนหลักบางสวนที ่ยังใชงานได สามารถนำไปดัดแปลง ผลิตใหมโดยเปลี ่ยนองคประกอบหลักบางสวน 

(Refurbish/Remanufacture) เพื ่อใหกลับมาใชงานไดใหม หรือสวนประกอบบางสวน สามารถนำไปรีไซเคิล

เปลี่ยนแปลงเปนวัตถุดิบในรูปแบบอื่น สำหรับสินคาใหม หรือสินคาเดิมก็ไดเชนกัน 

จากการหมุนเวียนวัสดุทั้ง 2 ประเภทนี้ เมื่อมีการใชงานจนถึงที่สุดแลว จะถูกรวบรวมกลับไปแปรรูปเปน

พลังงาน (Energy recovery) และเปนของเหลือกลับคืนสูพื้นดินตอไป ซึ่งเห็นไดวาการหมุนเวียนวัตถุดิบหรือวัสดุ 

ตั้งตนในการผลิตนั้น ถูกนำกลับมาวนเวียนใชซ้ำไดหลายครั้ง เพื่อใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางคุมคาสูงสุด 
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แนวคิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตรและเกี่ยวเนื่องตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 

จากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน และการแบงประเภทของเศรษฐกิจหมุนเวียนดังรายละเอียด

ขางตนนั้น พบวาการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและเกี่ยวเนื่อง คอื อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพ 

เปนอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกันตามแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียน ในกลุมที่มีวัสดุชีวภาพเปนวัตถุดิบตั้งตน

ของการผลิตและเชื่อมโยงผานกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาอุปโภคและบริโภคที่มีความเกี่ยวเนื่องและ

หมุนเวียนไปเปนสินคาตั้งตนของสินคาประเภทอื่น ๆ ตอไป โดยสามารถปรับปรุงรายละเอียดใหมีความสอดคลองและ

แสดงใหเห็นถึงความเก่ียวเนื่องของอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 3 อุตสาหกรรมไดดังแผนภาพตอไปนี้ 

แผนภาพที่ 27 แนวทางการเชื่อมโยงการผลิตของอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 
ที่มา: Circular Economy: An Interdisciplinary Approach, Wageningen University และการวิเคราะหของที่ปรึกษา 

จากวัตถุดิบซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรซึ่งมีความแตกตางหลากหลายในแตละพื้นที่ สามารนำมาแปรรูปได

ในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนสินคาอาหาร หรือสินคาอุปโภคจากวัสดุชีวมวล โดยการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร

นั้น ยอมมีของเหลือที่เกิดขึ้นจากการเกษตร รวมไปถึงของเหลือจากการผลิตที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งหาก

อาศัยองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นำมาแปรรูปใหเปนวัตถุดิบตั้งตนในการผลิตสินคาอุปโภคจากวัสดุ

ชีวมวลสามารถสงผลใหเกิดมูลคาเพิ่มจากของเหลือจากการผลิตเหลานั้นไดอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ ของเหลือจากการผลิตที่ไมสามารถนำไปแปรรูปใหเกิดประโยชนไดอีก จะถูกนำไปคัดแยกเพื่อ

ผลิตเปนกาซชีวมวลหรือนำกากของเหลือบางสวนไปใชกลับเปนปุย หรือผลิตภัณฑสนับสนุนในภาคการเกษตรตอไป  

เชนเดียวกับของเหลือจากการบริโภค หลังจากที่ผูบริโภคไมตองการและไมสามารถใชประโยชนเพิ่มเติมจากของเหลือ

เหลานั้นแลว ของเหลือตาง ๆ จะถูกนำกลับสูการคัดแยกเชนเดียวกับระบบการคัดแยกของเหลือจากการผลิต

เชนเดียวกัน 
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โดยแนวคิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 3 อุตสาหกรรม คืออุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม

อาหาร และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ สามารถนำมาเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานในประเทศไทยได  

ผานการไดรับความรวมมือ และบูรณาการการดำเนินงานจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของเพื ่อใหเกิดผลสัมฤทธิ ์ใน 

การดำเนินงานตามกรอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยตอไป 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นอกจากแนวทางในการบูรณาการนโยบายและแผนการดำเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐแลวนั้น  

การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเว ียน ยังกอใหเก ิดผลกระทบเช ิงบวกตอสิ ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจางงานที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมการจัดการขยะและอุตสาหกรรมโลจิสติกส สำหรับภาคธุรกิจจะชวยในการลดตนทุนและเพิ่มรายไดจาก

เทคโนโลยีที ่ใชวัตถุดิบไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ ้น พรอมทั ้งโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม เชน ธุรกิจ 

การใหบริการดานการขนสงและกระจายสินคา ธุรกิจรีไซเคิลขยะคุณภาพสูง ธุรกิจ Re-manufacturing ธุรกิจ 

Biofuel ธุรกิจแบบ Sharing platform และธุรกิจที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี เปนตน โดยทุกภาคสวนจะไดรับประโยชน

จากระบบเศรษฐกิจนี้ และเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางยั่งยืน บนพื้นฐานของการรวมมือกัน

ระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนตอไป ซึ ่งในปจจุบัน ประเทศไทยไดมีแนวคิดในการเชื ่อมโยง

อุตสาหกรรม ตามแนวทางดังกลาว โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนหนวยงานหลัก

ในการรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนนี ้

แผนภาพที่ 28 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย 

 
ที่มา: การวิเคราะหของที่ปรึกษา 

จากการศึกษาขอมูลและวิเคราะหภาพรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรและเกี่ยวเนื่อง พรอมกับแนวคิด 

การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนจากประเทศตนแบบ พบวาประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมตาง ๆ  

ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม

เกษตร อาหารและเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งในเบื้องตนนี้ สามารถกำหนดเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
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ภาพรวมของประเทศไทยโดยใหความสำคัญกับ “การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยโดยมุงคํานึงถึง

ประสิทธิภาพและการหมุนเวียนทรัพยากรในระบบการผลิตใหเกดิประโยชนสูงสุด”  

การพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมายเบื้องตนดังกลาว ตองมีการพัฒนาปจจัยหลักที่สนับสนุนใหเกิด 

การหมุนเวียนของวัสดุและทรัพยากรในระบบอุตสาหกรรม นั่นคือการบริหารจัดการและจัดเก็บของเหลือจาก 

แตละอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร หรืออุตสาหกรรมชีวภาพ ควบคูไปกับการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูป หรือสกัดสารสำคัญของวัสดุตั้งตนหรือของเหลือจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาใช 

ในการพัฒนาใหเกิดเปนวัสดุ หรือผลิตภัณฑใหมที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดตอไป 

อยางไรก็ดี การพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวมและเปนปจจัย

สนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 3 อุตสาหกรรมนั้น เปนการดำเนินงานอีกสวนหนึ่งที่มีความจำเปนอยางยิ่งใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเหลานี้ใหเกิดผล โดยปจจัยสนับสนุนดังกลาวประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก คือ  

1) ดานการตลาด 2) ดานกฎระเบียบ 3) ดานบุคลากร และ 4) ดานมาตรการทางการเงิน 

1) การสนับสนุนปจจัยดานการตลาด 

สำหรับปจจัยดานการตลาด ควรเนนการกระตุนการรับรู และตระหนักรูของตลาดและผูบริโภคใหเห็น

ความสำคัญของการบริโภคที่ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามากที่สุด และเชื่อมโยงมายังการสงเสริม

ใหผูบริโภคเลือกใชผลิตภัณฑที่มีการผลิตบนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเกิดอุปสงค

ในฝงผู บริโภค หากแตการสรางการรับรู และจิตสำนึก ความใสใจในสิ่งแวดลอมนี้ ตองดำเนินงานอยางตอเนื่อง  

เพื่อทำใหเกิดความตองการสินคาที่ผลิตบนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้เปนที่ตองการของผูบริโภค 

ในระยะยาว จนกลายเปนบรรทัดฐานการผลิตสินคาในอนาคต 

2) การสนับสนุนปจจัยดานกฎระเบียบ 

การสนับสนุนปจจัยดานกฎระเบียบในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยนั้น ยังคงมี

ขอจำกัดอยูมาก โดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการ รวมไปถึงการเคลื่อนยายและการกำจัดของเสียหรือของเหลือ

จากอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งตองไดรับการพิจารณา ทบทวนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานใหผูประกอบการ

สามารถเคลื่อนยายของเสียหรือของเหลือจากแตละอุตสาหกรรมไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหอุตสาหกรรมในหวงโซถัดไป

นำไปใชประโยชนไดอยางคุมคามากที่สุด ซึ่งเปนการสนับสนุนแนวคิดการดำเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได

ในระยะยาว 

3) การสนับสนุนปจจัยดานบุคลากร 

สวนของการเตรียมความพรอมดานบุคลากรนั้น เปนการเตรียมองคความรู ทักษะ ความสามารถของ

บุคลากรรุนใหม ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ใหมีความรูความสามารถรองรับการขยายตัวของรูปแบบการพัฒนา

อุตสาหกรรมแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ รูปแบบของการเตรียมความพรอมในเบื้องตนนั้น 

จำเปนอยางยิ่งในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานงานวิจัย โดยเฉพาะการคนควา วิจัยหาการใช

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในแตละพื้นที่ ซึ ่งไมควรเปนการพัฒนาในกลุมผู ประกอบการเทานั้น 

หากแตควรเริ่มปลูกฝงทักษะ ความรูตาง ๆ ตั้งแตระดับเยาวชน เพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจ อีกทั้งแสดงใหเห็น

โอกาส และทางเลือกความกาวหนาในอาชีพในอนาคตไดอีกดวย 
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4) การสนับสนุนปจจัยดานมาตรการทางการเงิน 

ปจจัยการสนับสนุนผูประกอบการในอุตสาหกรรที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนในสวนสุดทาย คือ  

การพัฒนามาตรการสนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบการที่ประกอบธุรกิจโดยอาศัยหลักคิดดานเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในการดำเนินงาน หรือการยกระดับผูประกอบการทั่วไปขึ้นเปนผู ประกอบการนวัตกรรม (Innovation Driven 

Enterprise: IDE) เนื่องจากกรอบแนวคดิดานเศรษฐกิจหมุนเวียนเปนแนวคิดใหมที่เกิดขึ้น การลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ

หรือเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ยังไมเกิดขึ้น จึงสงผลใหผูประกอบการเหลานี้ไมสามารถขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน

การเงินไดสะดวกมากนัก ดังนั้น หากหนวยงานภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนดานการเงินแกผูประกอบการในกลุมนี้ ไม

วาจะเปนการสนับสนุนผานสถาบันการเงิน หรือการสนับสนุนผานแหลงเงินทุนทางเลือก จะสามารถเปนสวนสำคัญที่

ทำใหผูประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวของมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหประสบความสำเร็จในระยะยาวไดตอไป 

สรุปการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานไมวาจะเปนภาพรวมของอุตสาหกรรมเกษตรและเกี่ยวเนื่อง  

หรือการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น จำเปนตองสรางความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ ใหมีการทำงานที่เชื่อมโยงและสอดคลองกันอยางเปนระบบ ควบคูกับการกำหนดเปาหมายการดำเนินงาน

รวมกัน โดยสนใจการพิจารณาความสำเร็จของการดำเนินงานในเชิงคุณภาพมากกวาการพิจารณาผลลัพธในเชิง

ปริมาณ เพื่อใหผูประกอบการที่เกี่ยวของในทุกอุตสาหกรรมไดรับประโยชนสูงสุดในการขับเคลื่อนนโยบายสนบัสนุน

อยางเปนรูปธรรม และมีความยั่งยืนตอไป 




