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บทท่ี 1 บทนํา 

 
ความเป็นมาของโครงการ 

 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทําแผนการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2555-2559 และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 แล้วนั้น  ซ่ึงมีการกําหนด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สําหรับ
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs นําไปประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการฯ  ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ท่ีเกิดจากการบูรณาการเชื่อมโยง
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

 เนื่องจากวิสาหกิจ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 
ครอบคลุมถึง กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่ง กิจการค้าปลีก หรือกิจการอ่ืนตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   ซ่ึงในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมมีลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
ประสบปัญหาและข้อจํากัดท่ีแตกต่างกัน   การส่งเสริม SMEs  จึงมีความจําเป็นต้องทราบสภาพ
ปัญหาและผลกระทบ ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนวทางการ
พัฒนา SMEs ให้เหมาะสม 

 ดังนั้น เพ่ือให้ทราบศักยภาพและขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละ
สาขา รวมท้ังเพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์นโยบายการส่งเสริม SMEs ในสาขาเป้าหมาย ท่ีสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11  และแผนการส่งเสริม SMEs 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2555-2559  สสว.จึงได้จัดทําโครงการ “จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมรายสาขา” ซ่ึงจะมีส่วนสําคัญให้แผนการส่งเสริม SMEs ฉบับท่ี 3 มีความชัดเจน
และบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  
 
วัตถุประสงค์ 

11..เพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม เพ่ือให้มีแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม SSMMEEss  รายสาขารายสาขาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

และทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยและทิศทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย  

22..เพ่ือให้มีกรอบและทิศทางและแนวทางการปฏิเพ่ือให้มีกรอบและทิศทางและแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริม บัติในการส่งเสริม SSMMEEss  รายสาขา สําหรับรายสาขา สําหรับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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33.. เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ SSMMEEss ในสาขาเป้าหมายท่ีเกิดจากการบูรณา ในสาขาเป้าหมายท่ีเกิดจากการบูรณา

การของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องนําไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมการของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องนําไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 
ขอบเขตการดําเนินงาน 

11..ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่างศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อ ประเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อ SSMMEEss  ของไทยในแต่ละสาขาและทบทวนผลการศึกษาการส่งเสริม ของไทยในแต่ละสาขาและทบทวนผลการศึกษาการส่งเสริม SSMMEEss  

รายสาขาท่ีผ่านมา เพ่ือคัดเลือก รายสาขาท่ีผ่านมา เพ่ือคัดเลือก SSMMEEss  เป้าหมายในการจัดทําแผนการส่งเสริม เป้าหมายในการจัดทําแผนการส่งเสริม SSMMEEss  รายสาขา รายสาขา   

22..ศึกษาและจัศึกษาและจัดทําแผนการส่งเสริม ดทําแผนการส่งเสริม SSMMEEss    ในสาขาเป้าหมาย ในสาขาเป้าหมาย   

11)  )  ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ มาตรการการแก้ไขปัญหา และแนวทางการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ ยุทธศาสตร์ มาตรการการแก้ไขปัญหา และแนวทางการ

ส่งเสริม ส่งเสริม SSMMEEss  ในแต่ละสาขาเป้าหมาย จากข้อมูลทุติยภูมิ และการเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการในแต่ละสาขาเป้าหมาย จากข้อมูลทุติยภูมิ และการเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการ

สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เป็นต้น สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เป็นต้น   

22)  )  จัดระดมความคิดเห็นจัดระดมความคิดเห็นเพ่ือรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานเพ่ือรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริม SSMMEEss  ในสาขาต่างๆในสาขาต่างๆ  

33)  )  วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริม วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ในการส่งเสริม SSMMEEss  ใน แต่ละสาขาใน แต่ละสาขา

เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการส่งเสริม เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการส่งเสริม / / แก้ปัญหาอุปสรรคแก้ปัญหาอุปสรรคให้ ให้ SSMMEEss  ในแต่ละสาขา ในแต่ละสาขา   

44)  )  จัดประชุมนําเสนอแผนการส่งเสริม จัดประชุมนําเสนอแผนการส่งเสริม SSMMEEss  รายสาขา เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาครายสาขา เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาค

ส่วนท่ีเก่ียวข้องส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

33..เผยแพร่ผลการศึกษาเผยแพร่ผลการศึกษา  
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บทท่ี 2 ขอบเขตของการศึกษา และสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร 
 
 
2.1นิยามและขอบเขตการศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าผลผลิตสูงและนอกจากนี้ยัง
อุตสาหกรรมอาหารยังมีความเชื่อมโยงกับผลผลิตท้ังในภาคการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และเชื่อมโยง
กับภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืน ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมยังประกอบไปด้วย
อุตสาหกรรมย่อยสาขาต่างๆมากมาย  ดังนั้นจึงจําเป็นท่ีจะต้องกําหนดนิยาม ขอบเขต และ  คําจํากัด
ความของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ 

 “อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม1” หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีนําผลผลิตจากภาคเกษตร ซ่ึง
ได้แก่ ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และประมง มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ในการผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกต่อการ
บริโภค หรือการนําไปใช้ในข้ันต่อไป และเป็นการยืดอายุการเก็บรัรกษาผลผลิตจากพืช ปศุสัตว์ และ
ประมงโดยผ่านกระบวนการแปรรูปข้ันต้น หรือข้ันกลางเป็นสินค้าก่ึงสําเร็จรูป หรือข้ันปลายท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม  แบ่งตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม รายละเอียดด้งนี้ 

1. การแปรรูปและการถนอมเนื้อสัตว์  ประกอบด้วยการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับโรงฆ่าสัตว์ การ
ตกแต่งและบรรจุ การผลิตเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกสด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง การเก็บถนอมและการ
ปรุงแต่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยสินค้าสําคัญ ได้แก่ ไก่แช่เย็น แช่แข็ง สินค้าสําเร็จรูปจาก
เนื้อไก่และสุกร เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูหย่อง และหมูแผ่น ฯลฯ 

2. การแปรรูปและการเก็บถนอมปลา สัตว์น้ํา และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา  ประกอบด้วย การ
เก็บถนอมอาหารจําพวกปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาก การผลิตปลาท่ีทําให้สุกแล้ว การผลิตปลาป่นท่ี
เหมาะสมสําหรับมนุษย์บริโภค หรือใช้เป็นอาหารสัตว์  โดยสินค้าสําคัญ ได้แก่ กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 
ปลาหมึกแช่เย็น แช่แข็ง ปลาทูน่ากระป๋อง อาหารทะเลอบแห้ง  และอาหารทะเลกระป๋อง ฯลฯ 
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3. การแปรรูปและการถนอมการผลไม้และผัก  ประกอบด้วย การผลิตอาหารท่ีมีส่วนประกอบ
ของผลไม้หรือผักเป็นหลัก การเก็บถนอมผลไม้หรือผัก  โดยสินค้าสําคัญ ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง น้ํา
สับปะรด ผักผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง ผักผลไม้กระป๋อง ผักผลไม้อบแห้งแช่อ่ิม และน้ําผลไม้อ่ืน ๆ  

4. การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว์  ประกอบด้วย การผลิตน้ํามันและไขมันจากพืช
หรือสัตว์ ยกเว้นการเจียวและการกลั่นน้ํามันจากไขมันหมู และไขมันจากสัตว์อ่ืน ๆ ท่ีบริโภคได้ การ
สกัดน้ํามันจกาปลาหรือตับปลา การผลิตน้ํามันพืช   

5. การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากนม  ประกอบด้วย การแปรรูปนม รวมท้ังการกรอง การ
ทดสอบ หรือการทําให้นมสดด้วยการแช่เย็น ของเหลวของนมหรือครีม การผลิตเนยธรรมชาติหรือ
เนยท่ีสกัดน้ําออกแล้ว การผลิตน้ํามันเนย  โดยมีสินค้า เช่น นมสด นมพร้อมด่ืม นมเปรี้ยว นมอัดเม็ด 
นมผง นมข้นหวาน โยเกิร์ต ครีม เนย ไอศกรีมและผลิตภัณฑ์ท่ีมีนมเป็นส่วนประกอบหลัก  

6. การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโม่-สีธัญญพืช  ประกอบด้วย การโม่-สีเมล็ดพืช เช่น แป้งเมล็ด
หัก แป้งหยาบ ข้าวโพด โรงสีข้าว การผลิตแป้งจากข้าว การโม่-สีพืช ผัก โดยสินค้าสําคัญในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสําปะหลัง เส้นหม่ี และบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 

7. การผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์จากสตาร์ช ประกอบด้วย การผลิตสตาร์ช ได้แก่ สตาร์ช
จากข้าวโพด ข้าว ธัญพืชอ่ืน ๆ การโม่-สีเวทคอร์น การผลิตกลูโคส และน้ําเชื่อม กลูโคส รวมท้ังการ
ผลิตกลูเทน การผลิตมันเส้นและมันอัดเม็ด การผลิตสตาร์มันสําปะหลัง  

8. การผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูป  ประกอบด้วย การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงสําเร็จรูป การ
เตรียมส่วนผสมวัตถุดิบ หรือส่วนผสมท่ีใช้สําหรับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ การผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

9. การผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอบ ประกอบด้วย การผลิตขนมประเภทอบชนิดกรอบ แช่แข็ง 
หรือสด ขนมปังกรอบและขนมประเภทอบชนิดกรอบอ่ืน ๆ  การผลิตแป้งผสมสําเร็จสําหรับใช้ทําขนม
ปังท่ีใช้การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการโม่-สีธัญพืช) 

10. การผลิตน้ําตาล ประกอบด้วย การผลิตน้ําตาลจากอ้อยหรือหัวบีท น้ําตาลทรายดิบ 
น้ําตาลบริสุทธ์ การผลิตกากน้ําตาล รวมท้ังการเก็บรวบรวมน้ําเลี้ยงในเนื้อเยื่อพืช และการผลิต
น้ําเชื่อมและน้ําตาลจากต้นเมเปิลท่ีดําเนินการในฟาร์ม 

11. การผลิตโกโก้ ช็อกโกแลต และขนมท่ีทําจากน้ําตาล ประกอบด้วยการผลิตโกโก้เป็นเพสต์ 
เป็นผง หรือเป็นแท่ง การผลิตโกโก้บัตเตอร์ ไขมันหรือน้ํามันจากโกโก้ การผลิตช็อกโกแตล การผลิตขนมท่ี
ทําจากน้ําตาล การผลิตหมากฝรั่ง การเชื่อม การแข่อ่ืม หรือกวนผลไม้ ผลไม้เปลือกแข็ง(นัท)  

12. การผลิตมะกะโรนี เส้นบะหม่ี เส้นก๋วยเต้ียว เส้นหม่ี วุ้นเส้น และผลิตภัณฑ์อาหาร
ประเภทแป้งท่ีคล้ายกัน การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีม่ีส่วนผสมของแป้ง 
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13. การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน ๆ ซ่ึงมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอ่ืน เช่น การผลิตกาแฟค่ัว 
กาแฟเทียม การผลิตน้ําผึ้งเทียม และคาราเมล การผลิตซุปในรูปของเหลว เป็นผงหรือของแข็ง การ
ผลิตเครื่องเทศ ซอส และเครื่องปรุงอาหารประจําโต๊ะ การผลิตน้ําส้มสายชู ยีสต์ หรือผลิตภัณฑ์
อาหารอ่ืน ผงชูรส การผลิตพิซซ่าสด และพิซซ่าแช่งแข็ง , เนื้อสัตว์แช่แข็งปรุงสําเร็จ อาหารจากสัตว์
ปีกปรุงสําเร็จ  

14. การกลั่น การกลั่นลําดับส่วน และการผสมสุรา รวมท้ังการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีได้จาก
การหมัก ประกอบด้วย การผลิตเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์โดยวิธีการกลั่น หรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกฮ
ฮอล์อ่ืน ๆ ซ่ึงมีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ท่ีกลั่นแล้ว การผลิตของปรุงแต่งแอลกอฮอล์ผสม
ประกอบชนิดท่ีใช้สําหรับผลิตเครื่องด่ืม การผลิตเอทิลแอลกฮอล์ โดยวิธีการหมักวัตถุดิบประเภทผัก
และลิกเคอท่ีได้จากการกลั่น 

15. การผลิตไวน์ ประกอบด้วย การผลิตไวนองุ่นซ่ึงไม่ได้ปลูกองุ่นเอง สปาร์กกลิ้นไวน์และ
ไวน์ท่ีปรุงกลิ่นรส การผลิตไวน์ท่ีเติมแอลกอฮอล์ การผลิตเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ท่ีเกิดจากการหมัก
ผลไม้ชนิดือ่น ๆ แต่ไม่ได้นํามากลั่น เช่น สาเก 

16. การผลิตมอลต์ลิกเคอและมอลต์ ประกอบด้วย การผลิตมอลต์ การผลิตมอลต์ลิกเคอ 
เช่น เบียร์ 

17. การผลิตเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมท้ังการผลิตน้ําแร่บรรจุขวด ประกอบด้วย การ
ผลิตเครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ รวมท้ังการผลิตน้ําด่ืมบรรจุขวด การผลิตเครื่องด่ืมท่ีปรุงกลิ่นรสด้วย
น้ําผลไม้ น้ําเชื่อมหรือวัตถุอ่ืน ๆ  การผลิตน้ําแร่บรรจุขวด การผลิตน้ําแร่บรรจุขวดท่ีแหล่งบ่อน้ําแร่  

 2.2ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร  ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นปัจจัยหลักต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ซ่ึงโดยปกติท่ัวไปค่าใช้จ่ายเพ่ือซ้ืออาหารบริโภคของคนเราจะประมาณครึ่งหนึ่ง
ของรายจ่าย  และจากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงเกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ส่งผลให้อาหารมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ผู้บริโภคในกลุ่มต่าง ๆ มากข้ึน รวมท้ังจากจํานวนประชากรท่ีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน และต้องการ
ปริมาณอาหารท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมยังสามารถขยายการเติบโตและ
สร้างตลาดใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อีกท้ังในมุมมองของอุตสาหกรรมท่ีเป็นห่วงโซ่ในระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ พบว่ามีความเชื่อมโยงในภาคการเกษตร และการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าวัตถุดิบ
ดังนี้  

� เช่ือมโยงกับภาคการเกษตร   ท้ังนี้เพราะพืชผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ เป็นผลิตผลข้ันปฐม
ภูมิ ซ่ึงประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ กําลังคน ขีดความสามารถ และ
อาชีพการเกษตรยังเป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ อีกท้ังในห่วงโซ่ในภาค
การผลิตของท้ัง 2 อุตสาหกรรม นับต้ังแต่การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว การแปรรูป
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ผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ  ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรและภาคการ
ผลิต กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  นอกจากนี้ยังสร้างและรักษาแรงงานให้อยู่ในพ้ืนท่ี 
ลดการอพยพเข้าสู่เมือง ช่วยลดปัญหาความแออัด สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง 

� เป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added)  ซ่ึงเกิดจากการแปร
สภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่าเพ่ิมข้ึน สะดวกต่อการอุปโภคบริโภค
รวมท้ังการคงรักษาสภาพสินค้าให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานข้ึน โดยการเกิดข้ึนของ
มูลค่าเพ่ิมท่ีค่อนข้างสูงนั้นจะพบในกระบวนการอุตสาหกรรมแปรรูปไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมน้ําผลไม้ อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมแช่
แข็ง หรืออุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เป็นต้น 

22..33 สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

11))ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ((GGDDPP))  

  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ((GGDDPP)) ในปี  ในปี 2554 2554 มีมูลค่า มีมูลค่า 1010,,539539,,446 446 ล้านบาท ล้านบาท 

แบ่งเป็นมูลค่าแบ่งเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากภาคเกษตร ท่ีเกิดจากภาคเกษตร 11,,406406,,504 504 ล้านบาท หรือ ล้านบาท หรือ 1313..33%% และภาคนอกเกษตร และภาคนอกเกษตร  

99,,113322,,994422  ล้านบาท หรือ ล้านบาท หรือ 8686..77%%  โดยในภาคนอกเกษตร พบว่า ภาคการผลิตเป็นกิจกรรมทางโดยในภาคนอกเกษตร พบว่า ภาคการผลิตเป็นกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีมีบทบาทต่อเศเศรษฐกิจท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสูงสุด คิดเป็น รษฐกิจสูงสุด คิดเป็น 3434..00%% รองลงมาเป็น ภาคการบริการ มีสัดส่วน  รองลงมาเป็น ภาคการบริการ มีสัดส่วน 

3030..99%%  

  เม่ือพิจารณาเม่ือพิจารณาถึงมูลค่าถึงมูลค่า  GGDDPP  ในภาคการผลิตในภาคการผลิต  จําแนกตามสาขาการผลิตจําแนกตามสาขาการผลิต  พบว่าพบว่า  สาขาการผลิตสาขาการผลิต

ท่ีมีมูลค่าการผลิตสูงสุดท่ีมีมูลค่าการผลิตสูงสุด  ได้แก่ได้แก่  สาขาอาหารและเครื่องด่ืมสาขาอาหารและเครื่องด่ืม  ((IISSIICC  1155))  มีมูลค่ามีมูลค่า  661177,,226699..33  ล้านบาทล้านบาท  มีมี

สัดส่สัดส่ววนคิดเป็นร้นคิดเป็นร้อยอยละละ  1177..22  ของมูลค่าของมูลค่า  GGDDPP  ในภาคการผลิตท้ังหมดในภาคการผลิตท้ังหมด  โดยโดยเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากวิสาหกิจเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากวิสาหกิจ

ขนาดใหญ่ร้อยละขนาดใหญ่ร้อยละ  6666..88  และเป็นมูลค่าท่ีเกิดจากและเป็นมูลค่าท่ีเกิดจาก  SSMMEEss  คิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ  3333..22  

  และเม่ือพิจารณาถึงมูลค่า และเม่ือพิจารณาถึงมูลค่า GGDDPP  ของ ของ SSMMEEss ในภาคการผลิต จําแนกตามสาขาการผลิต ก็ยัง ในภาคการผลิต จําแนกตามสาขาการผลิต ก็ยัง

พบว่าสาขาการผลิตของ พบว่าสาขาการผลิตของ SSMMEEss  ท่ีมีมูลค่าท่ีมีมูลค่าการผลิตสูงสุด ก็ยังคงเป็นการผลิตสูงสุด ก็ยังคงเป็นสาขาอาหารและเครื่องด่ืมสาขาอาหารและเครื่องด่ืม  ((IISSIICC  

1155))  มีมูลค่ามีมูลค่า  220055,,006699..33  ล้านบาทล้านบาท  มีสัดส่มีสัดส่ววนคิดเป็นร้นคิดเป็นร้อยอยละละ  1177..00  ของมูลค่าของมูลค่า  GGDDPP  ของ ของ SSMMEEss  ในภาคในภาค

การผลิตท้ังหมดการผลิตท้ังหมด  
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โครงสร้างการกระจายตัวของโครงสร้างการกระจายตัวของ  GGDDPP  ภาคการผลิตภาคการผลิต  จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรมจําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม  ปีปี  22555544  

SSMMEEss  LLEE  รวมรวม  

สาขาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม  สัดส่วนสัดส่วน
ต่อสาขาต่อสาขา
(%)(%)  

มูลค่ามูลค่า((ลบลบ.).)  

สัดส่วนสัดส่วน
ต่อต่อ

ท้ังหมดท้ังหมด
(%)(%)  

สัดส่วนสัดส่วน
ต่อสาขาต่อสาขา
(%)(%)  

มูลค่ามูลค่า((ลบลบ.).)  

สัดส่วนสัดส่วน
ต่อต่อ

ท้ังหมดท้ังหมด
(%)(%)  

มูลค่ามูลค่า((ลบลบ.).)  

สัดส่วนสัดส่วน
ต่อต่อ

ท้ังหมดท้ังหมด
(%)(%)  

อาหารและเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่ม        3333..22    220055,,006699    1177..00        6666..88            441122,,220000          1177..44    661177,,226699          1177..22    

ยาสูบยาสูบ            11..00                      664433              00..11          9999..00              6611,,229988              22..66              6611,,994400              11..77    

สิ่งทอสิ่งทอ  สิ่งถักสิ่งถัก        3311..33              6600,,779988              55..00          6688..77            113333,,660099              55..66          119944,,440066              55..44    

เครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกาย        3344..66              9944,,889944              77..99          6655..44            117799,,117711              77..55          227744,,006655              77..77    

ฟอกและตกแต่งหนังสตัว์ฟอกและตกแต่งหนังสตัว์        4477..77              5544,,110022              44..55          5522..33              5599,,228822              22..55          111133,,338844              33..22    

ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้        7711..00              1111,,330066              00..99          2299..00                  44,,662200              00..22              1155,,992266              00..44    

กระดาษและผลิกระดาษและผลิตภณัฑ์ตภณัฑ์        2233..55              1155,,008800              11..33          7766..55              4499,,118888              22..11              6644,,226699              11..88    

การพิมพ์โฆษณาการพิมพ์โฆษณา        7799..99              2233,,335533              11..99          2200..11                  55,,888877              00..22              2299,,224400              00..88    

ปิโตรเลียมและเช้ือเพลิงปิโตรเลียมและเช้ือเพลิง        4433..11              6655,,555555              55..44          5566..99              8866,,448800              33..66          115522,,003355              44..22    

เคมีเคมี        6655..66          114488,,007744          1122..33          3344..44              7777,,668888              33..33          222255,,776622              66..33    

ยางและพลาสติกยางและพลาสติก        4444..33              6677,,002244              55..66          5555..77              8844,,118800              33..55          115511,,220044              44..22    

ผลิตภณัฑ์จากผลิตภณัฑ์จากแร่อโลหะแร่อโลหะ        2277..33              4433,,225566              33..66          7722..77            111144,,993311              44..88          115588,,118877              44..44    

โลหะข้ันมูลฐานโลหะข้ันมูลฐาน        5599..66              2266,,220066              22..22          4400..44              1177,,776611              00..77              4433,,996677              11..22    

โลหะประดิษฐ์โลหะประดิษฐ์        4444..77              4477,,775588              44..00          5555..33              5599,,116600              22..55          110066,,991188              33..00    

เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์        4455..66              7755,,000077              66..22          5544..44              8899,,558899              33..88          116644,,559966              44..66    

เครื่องจักรสํานักงานเครื่องจักรสํานักงาน            55..88              1100,,664477              00..99          9944..22            117722,,441111              77..33          118833,,005599              55..11    

เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรและอุปกรณ์
ไฟฟ้าไฟฟ้า        5566..11              3344,,119999              22..88          4433..99              2266,,778888              11..11              6600,,998888              11..77    

โทรทัศน์และการสื่อสารโทรทัศน์และการสื่อสาร        1111..33              2255,,440077              22..11          8888..77            220000,,331111              88..44          222255,,771177              66..33    

เครื่องมือท่ีใช้ทางการแพทย์เครื่องมือท่ีใช้ทางการแพทย์        1199..77                  77,,557777              00..66          8800..33              3300,,882255              11..33              3388,,440033              11..11    

รถพ่วงและรถก่ึงพ่วงรถพ่วงและรถก่ึงพ่วง            22..77              1100,,110066              00..88          9977..33            336600,,116666          1155..22          337700,,227722          1100..33    

อุปกรณ์การขนส่งอุปกรณ์การขนส่ง        4400..55              2222,,441100              11..99          5599..55              3322,,990033              11..44              5555,,331133              11..55    

เครื่องเรือนท่ีมไิด้จดัไว้ในเครื่องเรือนท่ีมไิด้จดัไว้ใน
ประเภทอ่ืนประเภทอ่ืน        5577..22          115566,,555555          1133..00          4422..88            111177,,330044              44..99          227733,,885599              77..66    

รวมรวม        3333..77      11,,220055,,002255      110000..00          6666..33      22,,337755,,775522      110000..00      33,,558800,,777777      110000..00    

ท่ีมา ท่ีมา ::  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
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22)) จํานวนผู้ประกอบการ  จํานวนผู้ประกอบการ SSMMEEss  และการจ้างงานและการจ้างงาน  

ในปี ในปี 2554 2554 พบว่าอุตสาหกรรมอาหารพบว่าอุตสาหกรรมอาหารอาหารและเครื่องด่ืมอาหารและเครื่องด่ืม มีจํานวนผู้ประกอบการ มีจํานวนผู้ประกอบการ  SSMMEEss  

ท้ังหมด ท้ังหมด 111414,,018018 ราย เม่ื ราย เม่ือพิจารณาถึงจํานวนผู้ประกอบการตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมอพิจารณาถึงจํานวนผู้ประกอบการตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ต่างๆ 

พบว่า  พบว่า  การผลิการผลิตผลิตภัณฑ์ตผลิตภัณฑ์จากจากธัญพืชธัญพืช  มีจํานวนผู้ประกอบการมากท่ีสุด จํานวน มีจํานวนผู้ประกอบการมากท่ีสุด จํานวน 6565,,063063 ราย หรือคิด ราย หรือคิด

เป็น เป็น 5757..0606%%    
  และมีการจ้างงานรวมท้ังหมด และมีการจ้างงานรวมท้ังหมด 552552,,915 915 ราย โดยการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช มีจํานวนการราย โดยการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช มีจํานวนการ

จ้างงานมากท่ีสุด จ้างงานมากท่ีสุด 116666,,009933  ราย หรือ ราย หรือ 3300..0044%%    
จํานวนผู้ประกอบการ จํานวนผู้ประกอบการ SSMMEEss  ในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ในปี ด่ืม ในปี 25542554  

  

จํานวนผู้ประกอบการจํานวนผู้ประกอบการ  SSMMEEss    
ตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม  

รายราย  สัดส่วนสัดส่วน  
การผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์และการผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์และ    ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์                    55,,338855    44..7722%%  

การแปรรูปและการเก็บถนอมสตัว์น้ําและผลิตภัณฑ์จากสัตวน์้ําการแปรรูปและการเก็บถนอมสตัว์น้ําและผลิตภัณฑ์จากสัตวน์้ํา                    44,,443388    33..8899%%  

การแปรรูปแการแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักละการเก็บถนอมผลไม้และผัก                    44,,114400    33..6633%%  

การผลิตน้าํมันจากพืชการผลิตน้าํมันจากพืช  น้ํามันจากสัตว์และไขมันจากสตัว์น้ํามันจากสัตว์และไขมันจากสตัว์                          337711    00..3333%%  

การผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากนมการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากนม                    11,,110099    00..9977%%  

การผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืชการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช                6655,,006633    5577..0066%%  

การผลิตสตาร์ชและผลติภัณฑ์จากสตาร์การผลิตสตาร์ชและผลติภัณฑ์จากสตาร์ชช                          229922    00..2266%%  

การผลิตอาหารสัตวส์ําเร็จรูปการผลิตอาหารสัตวส์ําเร็จรูป                          441188    00..3377%%  

การผลิตผลิตภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปังขนมปัง                    55,,448800    44..8811%%  

การผลิตน้าํตาลการผลิตน้าํตาล                          778855    00..6699%%  

การผลิตนํา้ตาลจากพชืการผลิตนํา้ตาลจากพชื ( (ยกเว้นอ้อยยกเว้นอ้อย) ) การผลิตโกโก้ช็อกโกแลตและขนมการผลิตโกโก้ช็อกโกแลตและขนม

ชนิดเคลือบชนิดเคลือบ                          776600    00..6677%%  

การผลิตมะกะโรนี เส้นบะหม่ี เส้นก๋วยเตี๋ยวการผลิตมะกะโรนี เส้นบะหม่ี เส้นก๋วยเตี๋ยว  เส้นหม่ี วุ้นเส้น และเส้นหม่ี วุ้นเส้น และ

ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งทีค่ล้ายกันผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งทีค่ล้ายกัน                    44,,773311    44..1155%%  

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน  ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืนๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน                1144,,118833    1122..4444%%  

การต้มการกลั่นและการผสมสุราการผลิตเอทิลแอลกอฮอลการต้มการกลั่นและการผสมสุราการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์์      22,,886633    22..5511%%  

การผลิตสุราผลไม้การผลิตสุราผลไม้ ( (ไวน์ไวน์))          221133  00..1199%%  

การผลิตมอลต์และสุราทีท่ําจากข้าวมอลตการผลิตมอลต์และสุราทีท่ําจากข้าวมอลต์์              1188  00..0022%%  

การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และการผลิตนํา้แรการผลิตเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และการผลิตนํา้แร่่                    33,,776699  33..3311%%  

รวมรวม            111144,,001188    110000..0000%%  
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ท่ีมาท่ีมา  ::  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอม  

  

 28,921 , 25%

 4,731 , 4%

 4,438 , 4%

 5,385 , 5%

 5,480 , 5%

 65,063 , 57% การผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปัง

การผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเน้ือสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
การผลิตมักกะโรนี เส้นบะหมี่ เส้นก๋วยเต๋ียว เส้นหมี่
วุ้นเส้น และผลิตภัณฑ์อาหารจําพวกแป้งท่ีคล้ายคลึง
การแปรรูปและและการเก็บถนอมสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า

อ่ืนๆ

จํานวนผูป้ระกอบการ SMEs 
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  ในปี 2554
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จํานวนจํานวนการจ้างงานของการจ้างงานของผู้ประกอบการผู้ประกอบการ  SSMMEEss  ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  ในปี ในปี 25542554  

  

ท่ีมาท่ีมา  ::  สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

จํานวนจํานวนการจ้างงานของการจ้างงานของ
ผู้ประกอบการผู้ประกอบการ  SSMMEEss    ตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรม  

รายราย  สัดส่วนสัดส่วน  

การผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์และการผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเนื้อสัตว์และ    ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์์              4400,,991122    77..4400%%  

การแปรรูปและการเก็บถนอมสตัว์น้ําและผลิตภัณฑ์จากสัตวน์้ําการแปรรูปและการเก็บถนอมสตัว์น้ําและผลิตภัณฑ์จากสัตวน์้ํา              6666,,118800    1111..9977%%  

การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผักการแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผัก              4422,,884400    77..7755%%  

การผลิตน้าํมันจากพืชการผลิตน้าํมันจากพืช  น้ํามันจากสัตว์และไขมันจากสตัว์น้ํามันจากสัตว์และไขมันจากสตัว์                  77,,119977    11..3300%%  

การผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากนมการผลิตผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากนม                  77,,665566    11..3388%%  

การผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืชการผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช            116666,,009933    3300..0044%%  

การผลิตสตาร์ชและผลติภัณฑ์จากสตาร์ชการผลิตสตาร์ชและผลติภัณฑ์จากสตาร์ช                  77,,331166    11..3322%%  

การผลิตอาหารสัตวส์ําเร็จรูปการผลิตอาหารสัตวส์ําเร็จรูป              1155,,882277    22..8866%%  

การผลิตผลิตภัณฑ์การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปังขนมปัง              3333,,558800    66..0077%%  

การผลิตน้าํตาลการผลิตน้าํตาล                  55,,226699    00..9955%%  
การผลิตนํ้การผลิตนํ้าตาลจากพชืาตาลจากพชื ( (ยกเว้นอ้อยยกเว้นอ้อย) ) การผลิตโกโก้ช็อกโกแลตและขนมการผลิตโกโก้ช็อกโกแลตและขนม
ชนิดเคลือบชนิดเคลือบ                  77,,221155    11..3300%%  
การผลิตมะกะโรนี เส้นบะหม่ี เส้นก๋วยเตี๋ยวการผลิตมะกะโรนี เส้นบะหม่ี เส้นก๋วยเตี๋ยว  เส้นหม่ี วุ้นเส้น และเส้นหม่ี วุ้นเส้น และ

ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งทีค่ล้ายกันผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแป้งทีค่ล้ายกัน              2211,,991111    33..9966%%  

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน  ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่ๆ ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่ อ่ืนอ่ืน          110022,,229999    1188..5500%%  

การต้มการกลั่นและการผสมสุราการผลิตเอทิลแอลกอฮอลการต้มการกลั่นและการผสมสุราการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์์         4       4,,155155  00..7755%%  

การผลิตสุราผลไม้การผลิตสุราผลไม้ ( (ไวน์ไวน์))           641         641  00..1122%%  

การผลิตมอลต์และสุราทีท่ําจากข้าวมอลตการผลิตมอลต์และสุราทีท่ําจากข้าวมอลต์์           830         830  00..1155%%  

การผลิตเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และการผลิตนํา้แรการผลิตเคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และการผลิตนํา้แร่่       2     222,,999944  44..1166%%  

รวมรวม        555522,,991155    110000..0000%%  
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33,580, 6%

42,840, 8%

66,180, 12%

166,093, 30%

40,912, 7%

203,310, 37%

การผลิตผลิตภัณฑ์จากธัญพืช

การแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์นํ้าและ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ํา
การแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผัก

การผลิตการแปรรูปและการเก็บถนอมเน้ือสัตว์
และ  ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์
การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมปัง

อ่ืนๆ

จํานวนการจ้างงานของผูป้ระกอบการ SMEs 
ในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  ในปี 2554

  

3)ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร 

ด้านการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ในปี 2555 (มค. – ตค.) จากข้อมูลศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
พบว่ามูลค่าการส่งออกของกลุ่มสินค้าในด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม รวมกับกลุ่มสินค้า
เกษตรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร มีมูลค่า 900,813.49 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีมีมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม 5 ลําดับแรกยังคงเป็นสินค้ามีมูลค่าการส่งออก
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 133,096.10 
ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ข้าว  น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และไก่แปรรูป  

ตารางท่ี  : มูลค่าการส่งออกของสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 10 อับดับแรกมูลค่า : ล้านบาท 
สินค้าอุตสาหกรรม ส่งออก ปี 2555 2553 2554 2554  

(มค. – ตค.) 
2555  

(มค. – ตค.) 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 130,086.00 152,080.45 124,299.62 133,096.10 
ข้าว 168,193.06 193,842.53 166,966.69 118,334.77 
นํ้าตาลทราย 69,318.50 109,447.52 98,545.48 115,300.80 
ผลิตภณัฑ์มันสําปะหลัง 68,592.10 79,805.19 64,457.32 71,834.22 
ไก่แปรรปู 50,346.10 57,045.42 47,326.26 51,603.67 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 44,939.48 51,986.02 44,188.12 39,921.78 
กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 53,023.03 52,101.89 42,722.95 37,682.79 
ผลไมส้ดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 17,225.24 28,809.02 24,826.39 31,846.25 
เครื่องดื่ม (LTR)                                                                                                          19,295.02 26,541.37 21,515.08 31,019.22 

ท่ีมา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 
หมายเหตุ :  ยกเว้นมูลค้าสินค้าเกษตร ยางพารา , เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สําหรับการเพาะปลูก , กล้วยไม้ ,  สัตว์น้ําจาํพวกครัสตาเซีย , 
คร่ัง , ฝ้าย) ท้ังน้ีในปี 2555 (มค. – ตค.) การส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีอัตราการขยายตัวเพียง 0.56   
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ตารางท่ี 2 : อัตราการขยายตัวของสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 10 อับดับแรก 
อัตราการขยายตัว สินค้าอุตสาหกรรม ส่งออก ปี 2555 

2554 2555( มค. – ตค.) 
รวมท้ังหมด 20.06 0.56 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 16.91 7.08 
ข้าว 15.25 -29.13 
น้ําตาลทราย 57.89 17.00 
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง 16.35 11.44 
ไก่แปรรูป 13.31 9.04 
ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 15.68 -9.65 
กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง -1.74 -11.80 
ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 67.25 28.28 
เครื่องด่ืม (LTR)                                                                                                           37.56 44.17 
อาหารสัตว์เลี้ยง 10.61 20.84 

  

ตลาดส่งออกอาหารแปรรูปตลาดส่งออกอาหารแปรรูป  
  ตลาดของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีสําคัญ เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกในปีตลาดของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีสําคัญ เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกในปี 2554  2554 

พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นตลาดท่ีสําคัญ มีมูลค่าการพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นตลาดท่ีสําคัญ มีมูลค่าการ

ส่งออก ส่งออก 7979,,198 198 ล้านบาท ล้านบาท 7070,,262 262 ล้านบาท ล้านบาท 4848,,918 918 ล้านบาท ล้านบาท 3030,,877 877 ล้านบาท และ ล้านบาท และ 2020,,904 904 ล้านล้าน

บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ บาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1515..2929, , 1313..5656, , 99..4444, , 55..96 96 และ และ 44..03 03 ของมูลค่ของมูลค่าการาการ

ส่งออกรวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปส่งออกรวมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

  ตลาดหลักของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ส่วนใหญ่จะนําเข้าอาหารแปรรูปจากประเทศไทย ตลาดหลักของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ส่วนใหญ่จะนําเข้าอาหารแปรรูปจากประเทศไทย 

ในสาขาต่างๆ ดังนี้ ในสาขาต่างๆ ดังนี้   

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา   ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และผลไม้กระป๋องและ

แปรรูป แปรรูป   

ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศญ่ีปุ่น   ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน้ําตาลทรายและรูป และน้ําตาลทรายและ

กากน้ําตาล กากน้ําตาล   

ประเทศจีน ประเทศจีน   ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และน้ําตาลทรายและกากน้ําตาลได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และน้ําตาลทรายและกากน้ําตาล  

ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย   ได้แก่ น้ําตาลทรายและกากน้ําตาล และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังได้แก่ น้ําตาลทรายและกากน้ําตาล และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง  

ประเทศมาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย   ได้แก่ ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว์ และน้ําตาลทรายและได้แก่ ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว์ และน้ําตาลทรายและ

กากน้ําตาลกากน้ําตาล  
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สัดสวนการสงออกอาหารแปรรูปไปยังประเทศตางๆ ในป 2554

 สหรัฐอเมริกา 
15.29%

 ญี่ปุน 
13.56%

 จีน 
9.44%

 อินโดนีเซีย 
5.96%

 พมา 
1.41%

 อ่ืนๆ 
30.84%

 เนเธอรแลนด 
2.03%

 ฟลิปปนส 
2.29%

 มาเลเซีย 
4.03%

 ออสเตรเลีย 
3.55%

 กัมพูชา 
2.85%

 เกาหลีใต 
2.78%

 ไตหวัน 
2.30%

 แคนาดา 
2.27%

 สิงคโปร 
1.39%

 

มูลค่าการนําเข้าอาหารมูลค่าการนําเข้าอาหาร  
  ในอุตสาหกรรมอาหาร แม้ว่าประเทศไทยจะส่งออกอาหารแปรรูปได้ในมูลค่าท่ีสูง คือ ในอุตสาหกรรมอาหาร แม้ว่าประเทศไทยจะส่งออกอาหารแปรรูปได้ในมูลค่าท่ีสูง คือ 

551188,,111177 ล้านบาท ในปี  ล้านบาท ในปี 2554 2554 ท่ีผ่านมา แต่การนําเข้าอาหารก็มีมูลค่าท่ีค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน และท่ีผ่านมา แต่การนําเข้าอาหารก็มีมูลค่าท่ีค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน และ

มีแนวโน้มท่ีจะมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในทิมีแนวโน้มท่ีจะมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนในทิศทางเดียวกับการส่งออก ดังจะเห็นได้จากในปี ศทางเดียวกับการส่งออก ดังจะเห็นได้จากในปี 25512551--

2554 2554 มีมูลค่าการนําเข้าอาหาร มีมูลค่าการนําเข้าอาหาร 298298,,033 033 ล้านบาท ล้านบาท 252252,,286 286 ล้านบาท ล้านบาท 293293,,222 222 ล้านบาท และ ล้านบาท และ 

351351,,285 285 ล้านบาท ตามลําดับ หรือมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ดังในปี ล้านบาท ตามลําดับ หรือมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน ดังในปี 2553 2553 และ และ 2554 2554 

มีอัตราการขยายตัว มีอัตราการขยายตัว 1616..2323%% และ  และ 1919..8080%% ตามลํา ตามลําดับ  ดับ    

สาขาอาหารท่ีประเทศไทย ยังคงต้องนําเข้าเป็นหลัก ได้แก่ สาขาพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช สาขาอาหารท่ีประเทศไทย ยังคงต้องนําเข้าเป็นหลัก ได้แก่ สาขาพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 

สาขาสัตว์น้ํา สด แช่เย็นสาขาสัตว์น้ํา สด แช่เย็น  แช่แข็ง แปรรูปและก่ึงสําเร็จรูป       สาขาผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีทําแช่แข็ง แปรรูปและก่ึงสําเร็จรูป       สาขาผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีทํา

จากผักจากผัก  ผลไม้ และสาขาสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ท่ีมีผลไม้ และสาขาสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ท่ีมีมูลค่าการนําเข้าในปี มูลค่าการนําเข้าในปี 25542554 เ เป็นจํานวนป็นจํานวน  
177177,,241 241 ล้านบาท ล้านบาท 7474,,847 847 ล้านบาท ล้านบาท 3131,,541 541 ล้านบาท และ ล้านบาท และ 2525,,094 094 ล้านบาท ตามลําดับล้านบาท ตามลําดับ  หรือคิดหรือคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.4650.46, , 21.3121.31, , 8.988.98 และ  และ 7.147.14 ของมูลค่าการนําเข้ารวมของอุตสาหกรรมอาหาร  ของมูลค่าการนําเข้ารวมของอุตสาหกรรมอาหาร 

ตามลําดับตามลําดับ  

สําหรับ ในปี สําหรับ ในปี 25542554  สาขาอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการนําเสาขาอุตสาหกรรมอาหารท่ีมีอัตราการขยายตัวของมูลค่าการนําเข้าข้า

เพ่ิมข้ึนจากปี เพ่ิมข้ึนจากปี 2553 2553 มากท่ีสุด ได้แก่ สาขาสัตว์มีชีวิตไม่ได้ทําพันธ์ ท่ีมีอัตราการขยายตัว มากท่ีสุด ได้แก่ สาขาสัตว์มีชีวิตไม่ได้ทําพันธ์ ท่ีมีอัตราการขยายตัว 7373..0101%%  

รองลงมาคือ สาขาเนื้อสัตว์สําหรับการบริโภค ท่ีมีอัตราการขยายตัว รองลงมาคือ สาขาเนื้อสัตว์สําหรับการบริโภค ท่ีมีอัตราการขยายตัว 4949..1111%% และ สาขาข้าวและ และ สาขาข้าวและ

ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ท่ีมีอัตราการขยายตัว ผลิตภัณฑ์จากแป้ง ท่ีมีอัตราการขยายตัว 3131..2323%%  
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ตารางมูลค่าการนําเข้าอาหารในแต่ละสาขา ในช่วงปี ตารางมูลค่าการนําเข้าอาหารในแต่ละสาขา ในช่วงปี 2551 2551 -- 2554 2554  

ที่มา กระทรวงพาณชิย์ที่มา กระทรวงพาณชิย์  

  
ตลาดนําเข้าอาหารตลาดนําเข้าอาหาร  

  ตลาดนําเข้าอาหารท่ีสําคัญ เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการนําเข้า ในปี ตลาดนําเข้าอาหารท่ีสําคัญ เม่ือพิจารณาจากมูลค่าการนําเข้า ในปี 2554 2554 พบว่าประเทศพบว่าประเทศ

บราซิล สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น  และออสเตรเลีย เป็นตลาดนําเข้าท่ีบราซิล สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น  และออสเตรเลีย เป็นตลาดนําเข้าท่ีสําคัญ มีมูลค่าการนําเข้า สําคัญ มีมูลค่าการนําเข้า 

4422,,771133 ล้านบาท  ล้านบาท 4141,,747 747 ล้านบาท ล้านบาท 3232,,441 441 ล้านบาท ล้านบาท 1818,,294 294 ล้านบาท และ ล้านบาท และ 1717,,376 376 ล้านบาท ล้านบาท 

ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1212..1616, , 1111..8888, , 99..2424, , 55..21 21 และ และ 44..95 95 ของมูลค่าการนําเข้ารวมของมูลค่าการนําเข้ารวม

ของอุตสาหกรรมอาหารของอุตสาหกรรมอาหาร  

  ตลาดนําเข้าหลักของอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนใหญ่จะตลาดนําเข้าหลักของอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นการนําเข้าอาหาร ในสาขาต่างๆ เป็นการนําเข้าอาหาร ในสาขาต่างๆ 

ดังนี้ ดังนี้   

ประเทศบราซิล ประเทศบราซิล   ได้แก่ ได้แก่   พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสัตว์และผลิตภัณฑ์จากพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์สัตว์  

ประเทศสหรัฐอเมริกา     ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา     ได้แก่   พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  และสัตว์น้ํา สด แช่เย็นและสัตว์น้ํา สด แช่เย็น  แช่แข็ง แช่แข็ง 

แปรรูปและก่ึงสําเร็จรูปแปรรูปและก่ึงสําเร็จรูป  

ประเทศจีน                  ได้แก่ ประเทศจีน                  ได้แก่   ผัผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีทําจากผักก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีทําจากผัก  ผลไม้ผลไม้  และพืชและและพืชและ

ผลิตภัณฑ์จากพืชผลิตภัณฑ์จากพืช  

มูลค่ามูลค่า  ::  ล้านบาทล้านบาท  อัตราขอัตราขยายตัว ยายตัว (%)(%)  
สาขาสาขา  

25512551  25522552  25532553        25542554    25522552  25532553        25542554    

พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช  114455,,441177  112233,,332200  114499,,663388  117777,,224411  --1155..2200  2211..3344  1188..4455  

สัตว์น้ํา สด แช่เย็นสัตว์น้ํา สด แช่เย็น  แช่แข็ง แช่แข็ง 

แปรรูปและก่ึงสําเร็จรูปแปรรูปและก่ึงสําเร็จรูป  
7733,,112288  6600,,998877  6611,,991100  7744,,884477  --1166..6600  11..5511  2200..9900  

ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ีผัก ผลไม้และของปรุงแต่งท่ี

ทําทําจากผักจากผัก  ผลไม้ผลไม้  
2200,,110055  2222,,117711  2255,,223333  3311,,554411  1100..2288  1133..8811  2255..0000  

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์  2233,,113355  1177,,993399  2233,,002244  2255,,009944  --2222..4466  2288..3344  88..9999  

นมและผลิตภัณฑ์นมนมและผลิตภัณฑ์นม  1177,,993355  99,,666622  1155,,339900  1188,,441199  --4466..1133  5599..2288  1199..6699  

เนื้อสัตว์สําหรับการบริโภคเนื้อสัตว์สําหรับการบริโภค  77,,990099  77,,221166  77,,338899  1111,,001188  --88..7766  22..4400  4499..1111  

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  44,,883344  55,,115555  55,,112211  66,,772200  66..6644  --00..6666  3311..2233  

อาหารปรุงแต่งสําหรับการอาหารปรุงแต่งสําหรับการ

ใช้เลี้ยงทารกใช้เลี้ยงทารก  
55,,225511  55,,667722  55,,222200  55,,889911  88..0000  --77..9977  1122..8866  

สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทําพันธ์สัตว์มีชีวิตไม่ได้ทําพันธ์  331199  116644  229977  551144  --4488..5500  8800..7788  7733..0011  

รวมรวม  229988,,003333  225522,,228866  229933,,222222  335511,,228855  --1155..3355    1166..2233    1199..8800    
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ประเทศญ่ีปุ่นประเทศญ่ีปุ่น  ได้แก่ ได้แก่   สาขาพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชสาขาพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช          และสาขาสัตว์น้ํา         และสาขาสัตว์น้ํา 

สด แช่เย็นสด แช่เย็น  แช่แข็งแช่แข็งแปรรูป และก่ึงสําเร็จรูปแปรรูป และก่ึงสําเร็จรูป  

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย   ได้แก่ ได้แก่   สาขาพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสาขานมและสาขาพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช และสาขานมและ

ผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์นม  

  

สัดสวนการนําเขาอาหารจากประเทศตางๆ ในป 2554

บราซิล
12.16%

สหรัฐอเมริกา
11.88%

จีน
9.23%

ญีปุ่น
5.21%

ออสเตรเลีย
4.95%อินโดนีเซีย

3.89%
ไตหวัน
3.70%

อ่ืนๆ
33.54%

เนเธอรแลนด
1.06% เยอรมนี

1.25%

พมา
0.70%

เวียดนาม
1.57% อินเดีย

3.69%

มาเลเซีย
3.68%

นิวซีแลนด
3.49%
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4.กลุ่มเป้าหมายของอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มเป้าหมายของอุตสาหกรรมอาหาร  
VVaalluuee  CChhaaiinn  และสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของการศึกษาและสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายของการศึกษา  

Value Chain ของอุตสาหกรรมอาหาร

• ผลผลิตจากพืชสวน ผัก ผลไม้
• ผลผลิตจากพืชไร ่ขา้ว มนั 
• ผลผลิตประมง
• ผลผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์

• อาหารแปรรูปขัน้ต้น นําผลผลิต
ทางการเกษตรมาผ่านขัน้ตอนแปร
รูปอย่างง่าย ใชเ้ทคโนโลยีพื้นฐาน

• อาหารแปรรูป นําผลผลิตทางการ
เกษตร/สินค้าอาหารแปรรูปขัน้ต้น
มาผ่านกระบวนการแปรรูปเพิ่มเติม 
ใชเ้ทคโนโลยีสูงมากขึน้

• ร้านอาหาร
• โรงแรม

วัตถุดิบ:
สินค้าเกษตร

การแปรรูปอาหาร
Processed food

การกระจาย
สินค้า

การบริการ
ร้านอาหาร

• ค้าส่ง
• ค้าปลีก
• ส่งออก

  

ห่ห่วงโซ่อุปทานวงโซ่อุปทาน ( (SSuuppppllyy  CChhaaiinn) ) ของอุตสาหกรรมอาหารในส่วนของวัตถุดิบจะเก่ียวข้องกับของอุตสาหกรรมอาหารในส่วนของวัตถุดิบจะเก่ียวข้องกับ

เกษตรกรเกษตรกร ชาวสาว ชาวไร่ และผู้ทํากา ชาวสาว ชาวไร่ และผู้ทําการประมง ผู้เลี้ยงสัตว์รประมง ผู้เลี้ยงสัตว์  และในส่วนของปลายน้ําจะเก่ียวข้องกับ และในส่วนของปลายน้ําจะเก่ียวข้องกับ

ธุรกิจภาคการค้าท่ีมีส่วนในการสนับสนุนธุรกิจภาคการค้าท่ีมีส่วนในการสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร โดยโดยมีมี

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องธุรกิจท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคัญ ท่ีสําคัญ ได้แก่ได้แก่  ร้านอาหาร และโรงแรมร้านอาหาร และโรงแรม ภัตตาคาร ภัตตาคาร ซ่ึงอยู่ในภาคบริการและการ ซ่ึงอยู่ในภาคบริการและการ

ท่องเท่ียวท่องเท่ียว  

ในการศึกษาจัดในการศึกษาจัดทําแผนการทําแผนการยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการส่งเสริม และแผนปฏิบัติการส่งเสริม SSMMEEss  สาขาอาหารสาขาอาหาร  มีมี

ขอบเขตการศึกษามุ่งเน้นขอบเขตการศึกษามุ่งเน้นความสําคัญความสําคัญท่ีข้ันกลางน้ําของอุตสาหกรรมอาหารท่ีข้ันกลางน้ําของอุตสาหกรรมอาหาร  ได้แก่อุตสาหกรรมอาหารได้แก่อุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปแปรรูป  ((ffoooodd  pprroocceessssiinngg))  ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการเพ่ิมมูลค่า ในการเพ่ิมมูลค่า ((vvaalluuee  aaddddeedd))    และรักษาผลผลิต และรักษาผลผลิต 

((ffoooodd  pprreesseerrvvaattiioonn))  สิสินค้าเกษตรให้มีอายุนานข้ึนนค้าเกษตรให้มีอายุนานข้ึน    ลดความเสี่ยงจากอันตรายลดความเสี่ยงจากอันตรายท่ีอาจมาจากการท่ีอาจมาจากการ

ปนเป้ือนปนเป้ือนในอาหาร ในอาหาร ((ffoooodd  hhaazzaarrdd))  และเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และอํานวยความสะดวก

ต่อการบริโภคในปัจจุบันต่อการบริโภคในปัจจุบัน  

  อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดเพ่ือกําหนดแนวทางการอย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัดเพ่ือกําหนดแนวทางการ

พัฒนา พัฒนา SSMMEEss    ในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อาหารแปรรูป ((ffoooodd  pprroocceessssiinngg))   จะพิจารณาความเชื่อมโยงกับ จะพิจารณาความเชื่อมโยงกับ

ธุรกิจต้นน้ํา และปลายน้ําของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วย เพ่ือให้ได้มาซ่ึงมาตรการท่ีจะช่วยเหลือ ธุรกิจต้นน้ํา และปลายน้ําของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วย เพ่ือให้ได้มาซ่ึงมาตรการท่ีจะช่วยเหลือ 
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สนับสนุนการยกระดับ สนับสนุนการยกระดับ SSMMEEss  ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีสําคัญ ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีสําคัญ  ท้ังนี้ ท้ังนี้

กระบวนการแปรรูกระบวนการแปรรูปสามารถจําแนกได้เป็น ปสามารถจําแนกได้เป็น 2 2 กลุ่มกลุ่ม22 ได้แก่ ได้แก่  

11..สินค้าอาหารแปรรูปข้ันต้น คือ อาหารท่ีถนอมไว้โดยผ่านกรรมวิธีการแปรรูปท่ีไม่ซับซ้อนสินค้าอาหารแปรรูปข้ันต้น คือ อาหารท่ีถนอมไว้โดยผ่านกรรมวิธีการแปรรูปท่ีไม่ซับซ้อน เช่น เช่น  

แช่เย็น หรือแช่แข็ง หมัก ดอง ตัดแต่ง ปอกเปลือก ตากแห้ง เป็นต้น หรือเป็นอาหารท่ีมีการแช่เย็น หรือแช่แข็ง หมัก ดอง ตัดแต่ง ปอกเปลือก ตากแห้ง เป็นต้น หรือเป็นอาหารท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพเล็กน้อย เปลี่ยนแปลงสภาพเล็กน้อย ซ่ึงซ่ึงสามารถนําไปใช้เป็นวัสามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแปรรูปได้ตถุดิบในการผลิตสินค้าแปรรูปได้  

22..สินค้าอาหารแปรรูป คือ อาหารท่ีผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งผ่านกระบวนการทําให้สุก หรือผ่านสินค้าอาหารแปรรูป คือ อาหารท่ีผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งผ่านกระบวนการทําให้สุก หรือผ่าน

กรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง หรือลักษณะของอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีกรรมวิธีการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง หรือลักษณะของอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมี

คุณลักษณะของอาหารท่ีดีข้ึน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถรับประคุณลักษณะของอาหารท่ีดีข้ึน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถรับประทานได้ทันทีทานได้ทันที   หรือใช้วิธีการเตรียมก่อน หรือใช้วิธีการเตรียมก่อน

การบริโภคได้ด้วยวิธีง่ายๆ และรวดเร็ว เช่น การทําให้ละลาย และการให้ความร้อนรวมถึงอาหารการบริโภคได้ด้วยวิธีง่ายๆ และรวดเร็ว เช่น การทําให้ละลาย และการให้ความร้อนรวมถึงอาหาร

สําเร็จรูป  อาหารก่ึงสําเร็จรูป สําเร็จรูป  อาหารก่ึงสําเร็จรูป และและอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องแกงอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องแกง//เครื่องปรุงรสท่ีปรุงสําเร็จเครื่องปรุงรสท่ีปรุงสําเร็จ  

และน้ําจิ้มโดยเป็นอาหารในบรรจุภัณฑ์ และน้ําจิ้มโดยเป็นอาหารในบรรจุภัณฑ์ ((PPaacckkaaggee  FFoooodd))  ในรูปแบบพร้อมรับประทาน ในรูปแบบพร้อมรับประทาน ((RReeaaddyy  ttoo  

EEaatt//RReeaaddyy  ttoo  SSeerrvvee))  หรือ พร้อมปรุง หรือ พร้อมปรุง ((RReeaaddyy  ttoo  CCooookk))  หรือ น้ําจิ้มหรือ น้ําจิ้ม((DDiippppiinngg  SSaauuccee))    
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5. การสนับสนุนอุตสาหกรรมและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

5.1 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 กระทรวงอุตสาหกรรม 

  กระทรวงอุกระทรวงอุตสาหกรรมตสาหกรรม  โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนา

อุตสาหกรรม พอุตสาหกรรม พ..ศศ..  22555555--22557744  ซ่ึงในการศึกษาได้กําหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พซ่ึงในการศึกษาได้กําหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ..ศศ..25552555--

2574 2574 สําหรับทุกอุตสาหกรรม โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ สําหรับทุกอุตสาหกรรม โดยมียุทธศาสตร์ดังนี้ 11) ) การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและการยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ

ขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศทศ((IInntteerrnnaattiioonnaalliizzeedd  IInndduussttrriiaall  ssttrruuccttuurree  aanndd  cclluusstteerrss  ttoo  

ccaappttuurree  gglloobbaall  ooppppoorrttuunniittiieess))  22) ) การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้เกิดความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนยั่งยืน  ((UUppggrraaddee  aanndd  ccrreeaattee  ssuussttaaiinnaabbllee  eennttrreepprreenneeuurr))  33) ) การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนการยกระดับโครงสร้างสนับสนุน

อุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ อุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ ((EEnnhhaannccee  ccoommppeettiittiivvee  iinndduussttrryy  

ppllaattffoorrmm))  นอกจากนั้น ได้มีการกําหนดแนวทางสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่อง นอกจากนั้น ได้มีการกําหนดแนวทางสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมนําร่อง 88 สาขา สาขา

อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เป็นสาขาอุตสาหกรรมนําร่องด้วย อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม เป็นสาขาอุตสาหกรรมนําร่องด้วย   

  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม  นับว่าเป็นอุตสาหกรรมนับว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพและความท่ีประเทศไทยมีศักยภาพและความ

พร้อมท้ังในด้านของวัตถุดิบและบุคลากรค่อนข้างมากพร้อมท้ังในด้านของวัตถุดิบและบุคลากรค่อนข้างมาก  แนวทางการพัฒนาจึงจําเป็นต้องมุ่งสู่การเป็นแนวทางการพัฒนาจึงจําเป็นต้องมุ่งสู่การเป็น

ฐานการผลิตในอาเซียนและขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงประเทศต่างๆเพ่ิมมากข้ึนฐานการผลิตในอาเซียนและขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึงประเทศต่างๆเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังการรวมท้ังการ

สร้างและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดัสร้างและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากลบสากล  ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานการควบคู่กับการสร้างมาตรฐานการ

ผลิตและเน้นการสร้างฐานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต่อไปในอนาคตผลิตและเน้นการสร้างฐานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต่อไปในอนาคต  เพ่ือให้เกิดการยกระดับเพ่ือให้เกิดการยกระดับ

ของอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง  

  ทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศประเทศ  ซ่ึงมีเป้าหมายหลักในการพัซ่ึงมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในปีฒนาอุตสาหกรรมภายในปี  22555555  คือคือ  ““ประเทศไทยจะเป็นผู้นําประเทศไทยจะเป็นผู้นํา
ในอุตสาหกรรมอาหารของโลกในอุตสาหกรรมอาหารของโลก  ท่ีเน้นการเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคท่ีเน้นการเพ่ิมคุณค่าและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค””  ตามท่ีได้กําหนดตามท่ีได้กําหนด

ไว้ในแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยไว้ในแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย  ปีปี  22555511--22555555  อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดี  ทิศทางการพัฒนาทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยระยะยาวในเบ้ือุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยระยะยาวในเบ้ืองต้นองต้น   ควรมีการกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้ควรมีการกําหนดเพ่ิมเติมดังนี้   

““อุตสาหกรรมอาหารจะมีระบบการผลิตอย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมอาหารจะมีระบบการผลิตอย่างยั่งยืน  ภายในปีภายในปี  22559933  โดยเป็นระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรโดยเป็นระบบการผลิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม  และไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ””  ซ่ึงจะต้องมีการควบคุมคุณภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมซ่ึงจะต้องมีการควบคุมคุณภาพสร้างมูลค่าเพ่ิม  

และเพ่ิมช่องทางการตลาดและเพ่ิมช่องทางการตลาด  และมีการวางแผนในหลายระและมีการวางแผนในหลายระยะท้ังระยะสั้นยะท้ังระยะสั้น  ระยะกลางระยะกลาง  และระยะยาวโดยและระยะยาวโดย

ท่ีผลักดันให้มีการกําหนดตําแหน่งบทบาทของประเทศไทยสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในท่ีผลักดันให้มีการกําหนดตําแหน่งบทบาทของประเทศไทยสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใน

ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน  โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอาหารแปรรูปโดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอาหารแปรรูป  และเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลาง

ในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรในภูมิภาคเอเชียในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย  ซ่ึซ่ึงจะเป็นแหล่งรวมนักวิจัยด้านงจะเป็นแหล่งรวมนักวิจัยด้าน

อาหารท่ีศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้าตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอาหารท่ีศึกษาวิจัยและพัฒนาสินค้าตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  รวมถึงการดึงนักรวมถึงการดึงนัก

ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศ  จ้างผลิตและส่งออกสินค้าอาหารจ้างผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร  โดยมีโดยมี  

HHyyppeerr  mmaarrkkeett  เป็นตลาดสํารองในการกระจายสินค้าจากประเทศไเป็นตลาดสํารองในการกระจายสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆท่ัวโลกทยไปยังประเทศต่างๆท่ัวโลก  

นอกจากนี้นอกจากนี้   ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีการพัฒนาในด้านของการรักษาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทยจะมีการพัฒนาในด้านของการรักษา
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สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม  ตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของโลกตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของโลก  สามารถตรวจสอบย้อนกลับสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

แหล่งท่ีมาในองค์ประกอบต่างๆแหล่งท่ีมาในองค์ประกอบต่างๆ  ท้ังการผลิตวัตถุดิบท้ังการผลิตวัตถุดิบ  กระบวนการผลิตกระบวนการผลิต  รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีใรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ช้   รวมรวม

ไปถึงทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตด้วยไปถึงทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตด้วย    

    ซ่ึงจากการวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารท้ังหมดจําเป็นต้องกําหนดทิศซ่ึงจากการวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารท้ังหมดจําเป็นต้องกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างชัดเจนในแต่ละด้านทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างชัดเจนในแต่ละด้าน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่การเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่การ

เป็นผู้นําของอุตสาหกรรมโลกได้จะประกอบด้วยเป็นผู้นําของอุตสาหกรรมโลกได้จะประกอบด้วย  33  แนวทางหลักแนวทางหลัก  โดยกล่โดยกล่าวรวมถึงการยกระดับาวรวมถึงการยกระดับ

กระบวนการผลิตกระบวนการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  และช่องทางการตลาดและช่องทางการตลาด  โดยมีรายละเอียดโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ดังนี้   

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม  
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5.2กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ศักยภาพของ SME ไทยภายในข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

ผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) โดย

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการศึกษาในด้าน

ผลกระทบของ AEC ท่ีมีต่อผู้ประกอบการ SMEs ของไทย และเพ่ือระบุผลกระทบและกําหนดหุ้นส่วน

ทางกลยุทธ์ (Strategic Partners) ท่ีสําคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องท่ีได้รับการคัดเลือก เพ่ือช่วย

ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ี

ได้จัดทําไว้ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงได้คัดเลือกสาขาเป้าหมายท่ีมีโอกาสใน

การขยายตัวสูง 6 สาขาได้แก่ เครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม บรรจุภัณฑ์และ

ผลิตภัณฑ์พลาสติก และอัญมณีและเครื่องประดับ โดยสาขาอาหารเป็นกลุ่มท่ีมีมูลค่าดุลการค้ามากท่ีสุด  

 

หุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับต่างประเทศของอุตสาหกรรมอาหาร 
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ประเทศไทยจะมีความสามารถในด้านการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและมีอุตสาหกรรมประเทศไทยจะมีความสามารถในด้านการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและมีอุตสาหกรรม

สนับสนุนท่ีครบทุกส่วนในประเทศไทยเองต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือตอบสนองความสนับสนุนท่ีครบทุกส่วนในประเทศไทยเองต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของตลาดภายในและภายนอกประเทศท่ีกําลังเติบโต แต่การศึกษาครั้งนี้พบปัญหาและต้องการของตลาดภายในและภายนอกประเทศท่ีกําลังเติบโต แต่การศึกษาครั้งนี้พบปัญหาและ

อุอุปสรรคท่ีสําคัญ ปสรรคท่ีสําคัญ 33 ด้าน ได้แก่  ด้าน ได้แก่   

11) ) วัตถุดิบต้นน้ําเริ่มขาดแคลนและมีราคาสูงข้ึนวัตถุดิบต้นน้ําเริ่มขาดแคลนและมีราคาสูงข้ึน  

22) ) ต้นทุนการด้านพลังงานและค่าแรงของแรงงานสูงข้ึน ทําให้ประเทศไทยไม่ต้นทุนการด้านพลังงานและค่าแรงของแรงงานสูงข้ึน ทําให้ประเทศไทยไม่

สามารถได้ผลกําไรต่อการขายสินค้าอาหารท่ีมีมูลค่าเพ่ิมน้อยได้อีกต่อไปสามารถได้ผลกําไรต่อการขายสินค้าอาหารท่ีมีมูลค่าเพ่ิมน้อยได้อีกต่อไป  

33) ) กฎระเบียบภาครัฐบางประการท่ีซับซ้อนยุ่งยาก เป็กฎระเบียบภาครัฐบางประการท่ีซับซ้อนยุ่งยาก เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการนอุปสรรคในการส่งเสริมการ

ขยายตัวทางการผลิตของผู้ประกอบการให้เข้าถึงตลาดเพ่ือชิงส่วนแบ่งทางขยายตัวทางการผลิตของผู้ประกอบการให้เข้าถึงตลาดเพ่ือชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาดได้เร็วการตลาดได้เร็ว  

วิธีการท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีดีท่ีสุดสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร คือ ประเทศไทยวิธีการท่ีจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีดีท่ีสุดสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร คือ ประเทศไทย

ควรกําหนดตําแหน่งทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีควรกําหนดตําแหน่งทางการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนด้วยการเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีมีการเพ่ิมมูลค่าหลายมีการเพ่ิมมูลค่าหลาย

ข้ันตอน เพ่ือหลีกเลี่ยงตลาดราคาตํ่าไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมีคุณค่าและราคาสูงข้ึนตอบสนองความข้ันตอน เพ่ือหลีกเลี่ยงตลาดราคาตํ่าไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมีคุณค่าและราคาสูงข้ึนตอบสนองความ

ต้องการการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มคนชั้นกลางของประเทศต่าง ๆ รวมท้ังต้องใส่ใจต้องการการบริโภคของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มคนชั้นกลางของประเทศต่าง ๆ รวมท้ังต้องใส่ใจ

ในการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีการศึกษาขนาด ความต้องการ รสชในการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีการศึกษาขนาด ความต้องการ รสชาติ และความชอบสินค้าเป็นาติ และความชอบสินค้าเป็น

อย่างดีก่อนทําการผลิต เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนด้านปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนท่ีได้รับ อย่างดีก่อนทําการผลิต เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนด้านปัจจัยการผลิตและผลตอบแทนท่ีได้รับ   

นอกจากนั้นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างยิ่งปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยได้นอกจากนั้นปัจจัยท่ีสําคัญอย่างยิ่งปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยได้

ประโยชน์สูงสุดจากการประกอบกิจการ คือ ผู้ประกอบการในภาคการผลิประโยชน์สูงสุดจากการประกอบกิจการ คือ ผู้ประกอบการในภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารควรมีตอุตสาหกรรมอาหารควรมี

การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เพ่ีอการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างกันให้มากท่ีสุด การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง เพ่ีอการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่างกันให้มากท่ีสุด 

รวมท้ังใช้อํานาจของกลุ่มเป็นกลไกในการต่อรองท้ังในด้านการค้าและการกําหนดราคา อีกท้ังยังรวมท้ังใช้อํานาจของกลุ่มเป็นกลไกในการต่อรองท้ังในด้านการค้าและการกําหนดราคา อีกท้ังยัง

สามารถเป็นกลไกการพัฒนาของกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีข้อเสามารถเป็นกลไกการพัฒนาของกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบการมีการสนอแนะให้ผู้ประกอบการมีการ

รวมกลุ่มเป็นสถาบัน เช่น สหกรณ์ ชมรม สมาคม มากกว่าการรวมกลุ่มแบบสมัครใจ ท้ังนี้เพ่ือให้เกิดรวมกลุ่มเป็นสถาบัน เช่น สหกรณ์ ชมรม สมาคม มากกว่าการรวมกลุ่มแบบสมัครใจ ท้ังนี้เพ่ือให้เกิด

การพัฒนารูปแบบของกลุ่มไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ การพัฒนารูปแบบของกลุ่มไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ   
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        บทท่ี บทท่ี 2  2  วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันในตลาดโลกและศักยภาพวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันในตลาดโลกและศักยภาพ  
                              วิสาหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาอตุสาหกรรมอาหารกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาอตุสาหกรรมอาหาร  
  
  

22..11ปัจจัยและแนวโน้มของตลาดและผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมปัจจัยและแนวโน้มของตลาดและผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปอาหารแปรรูป  

  ปัจจัยและแนวโน้มท่ีมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีสาเหตุปัจจัยและแนวโน้มท่ีมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีสาเหตุ

มาได้จากท้ังปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ  มาได้จากท้ังปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ  จากการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์  จากการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์  

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการ

ของผู้บริโภค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงมิติทางการค้า การเปลี่ยนพืชอาหารเป็นของผู้บริโภค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงมิติทางการค้า การเปลี่ยนพืชอาหารเป็น

พืชพลังงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโน้มตลาดอพืชพลังงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโน้มตลาดอาหารฮาลาล แนวโน้มตลาดาหารฮาลาล แนวโน้มตลาด

อาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหรืออาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหรือ

การสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีมีผลต่อทิศทางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  โดยสามารถจําแนกการอธิบายการสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีมีผลต่อทิศทางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  โดยสามารถจําแนกการอธิบาย

ได้ดังนี้ได้ดังนี้   

11))  การเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์การเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร์  

  การเปลี่ยนแปลงประชากการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ท้ังด้านการเพ่ิมข้ึน ลดลง การกระจายตัว การย้ายถ่ินหรือรศาสตร์ท้ังด้านการเพ่ิมข้ึน ลดลง การกระจายตัว การย้ายถ่ินหรือ

แม้แต่องค์ประกอบของประชากร เช่น แม้แต่องค์ประกอบของประชากร เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรสเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาระดับการศึกษา

เศรษฐกิจ เป็นต้น ล้วนเศรษฐกิจ เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนอย่างสําคัญต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาหารแปรรูปท้ังเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนอย่างสําคัญต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาหารแปรรูปท้ัง

ทางด้านการผลิตและการบริทางด้านการผลิตและการบริโภค  กล่าวคือ  โภค  กล่าวคือ    

ด้านการผลิต  การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์มีผลต่อการผลิตท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ ด้านการผลิต  การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์มีผลต่อการผลิตท้ังด้านปริมาณ คุณภาพ 

และความหลากหลายและความหลากหลาย    ซ่ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาหารแปรรูปจะมุ่งไปในเชิงการตอบสนองต่อซ่ึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาหารแปรรูปจะมุ่งไปในเชิงการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพณภาพ  

ด้านการบริโภค  การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์มีผลต่อความต้องการรูปแบบของอาหาร ด้านการบริโภค  การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์มีผลต่อความต้องการรูปแบบของอาหาร 

ปริมาณ และคุณภาพท่ีแตกต่างกัน เช่น  ผู้บริโภคมีรายได้ต่อหัวสูงข้ึนต้องการอาหารระดับพรีเม่ียม ปริมาณ และคุณภาพท่ีแตกต่างกัน เช่น  ผู้บริโภคมีรายได้ต่อหัวสูงข้ึนต้องการอาหารระดับพรีเม่ียม 

การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู้สูงอายุต้องการอาหารท่ีดูแลสุขภาพ  การขยายตัวของชุมชนเมืองต้การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผู้สูงอายุต้องการอาหารท่ีดูแลสุขภาพ  การขยายตัวของชุมชนเมืองต้องการองการ

อาหารพร้อมทาน ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนต้องการอาหารท่ีมีคุณภาพ และการเพ่ิมข้ึนของจํานวนอาหารพร้อมทาน ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนต้องการอาหารท่ีมีคุณภาพ และการเพ่ิมข้ึนของจํานวน

ประชากรทําให้มีความต้องการปริมาณอาหารเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น  ประชากรทําให้มีความต้องการปริมาณอาหารเพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น    

การรับรู้และการคาดการณ์ในประเด็นเหล่านี้สามารถใช้ในการวางแผนท้ังในระดับนโยบายท่ีการรับรู้และการคาดการณ์ในประเด็นเหล่านี้สามารถใช้ในการวางแผนท้ังในระดับนโยบายท่ี

จะใช้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมจะใช้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร การลงทุน การขยายตลาด  รวมถึงสามารถมองเห็นหรืออาหาร การลงทุน การขยายตลาด  รวมถึงสามารถมองเห็นหรือ

คาดการณ์ทิศทาง พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภคคาดการณ์ทิศทาง พฤติกรรม และความต้องการของผู้บริโภค  ท้ังนี้จากหนังสือเรื่องท้ังนี้จากหนังสือเรื่อง  ““TThhee  FFuuttuurree  ooff  

ffoooodd””  HHooww  wwee  wwiillll  eeaatt  aanndd  ddrriinnkk  ttaassttyy  hheeaalltthhyy  aanndd  ssuussttaaiinnaabbllee  FFoooodd  iinn  tthhee  2211tthh  
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CCeennttuurryy  โดย โดย AAddjjiieeddjj  BBaakkaass  ได้เสนอถึงได้เสนอถึงปัจจัยท่ีทําให้จํานวนประชากรโลกเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปัจจัยท่ีทําให้จํานวนประชากรโลกเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง

คาดการณ์แนวโน้มการเพ่ิมของประชากรโลกในอนาคต และผลกระทบ โดยสรุปได้ดังนี้ คาดการณ์แนวโน้มการเพ่ิมของประชากรโลกในอนาคต และผลกระทบ โดยสรุปได้ดังนี้   

เม่ือ เม่ือ 80 80 ปีก่อน ประชากรโลกเพ่ิมจาก ปีก่อน ประชากรโลกเพ่ิมจาก 2 2 พันล้านคน เป็น พันล้านคน เป็น 7 7 พันล้านคน และทุกวันจะมีพันล้านคน และทุกวันจะมี

ประชากรเพ่ิมข้ึน ประชากรเพ่ิมข้ึน 200200,,000 000 คน ประมาณ คน ประมาณ 66,,500500,,000 000 ล้านคนต่อเดือล้านคนต่อเดือน เป็นท่ีคาดหมายว่าในปี น เป็นท่ีคาดหมายว่าในปี 2050 2050 

จะมีประชากรโลกจํานวน จะมีประชากรโลกจํานวน 9 9 พันล้านคน  ท้ังนี้การขยายตัวของประชาชนโลก มิได้มาจากปัจจัยจากพันล้านคน  ท้ังนี้การขยายตัวของประชาชนโลก มิได้มาจากปัจจัยจาก

อัตราการเกิดเท่านั้น แต่ปัจจัยหนึ่งคือการท่ีมีจํานวนผู้สูงอายุมากข้ึน เนื่องมาจากการท่ีบริโภคอาหารอัตราการเกิดเท่านั้น แต่ปัจจัยหนึ่งคือการท่ีมีจํานวนผู้สูงอายุมากข้ึน เนื่องมาจากการท่ีบริโภคอาหาร

ท่ีมีประโยชน์และการแพทย์มีความก้าวหน้ามากข้ึน จท่ีมีประโยชน์และการแพทย์มีความก้าวหน้ามากข้ึน จากโครงการากโครงการ  WWoorrlldd  PPooppuullaattiioonn  iinn  22330000 ท่ี ท่ี

จัดทําโดยจัดทําโดย  UUNN  สรุปได้ว่า หลังจากปี คสรุปได้ว่า หลังจากปี ค..ศศ. . 2050 2050 คาดว่าจํานวนของการเกิดและการตายจะมีไม่มากนัก คาดว่าจํานวนของการเกิดและการตายจะมีไม่มากนัก 

และจํานวนประชากรท่ีจะมีการเพ่ิมข้ึนน่าจะมาจากประเทศท่ียากจน และจํานวนประชากรท่ีจะมีการเพ่ิมข้ึนน่าจะมาจากประเทศท่ียากจน   

ท้ังนี้ท้ังนี้  เม่ือสุขภาพของ เม่ือสุขภาพของประชาชนประชาชนดีข้ึนมากเท่าไหร่ จํานวนดีข้ึนมากเท่าไหร่ จํานวนความต้องการมีบุตรความต้องการมีบุตรจะจะมีน้อยลงมีน้อยลง  ซ่ึงซ่ึง

ในการศึกษาดังกล่าวคาดว่า ในปี คในการศึกษาดังกล่าวคาดว่า ในปี ค..ศศ. . 2300 2300 สัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ในทวีปอัฟริกา จะเพ่ิมมากสัดส่วนของประชากรท่ีอยู่ในทวีปอัฟริกา จะเพ่ิมมาก

เป็น เป็น 2 2 เท่าจากสัดส่วนปัจจุบัน ซ่ึงปัจจุบันมีจํานวน เท่าจากสัดส่วนปัจจุบัน ซ่ึงปัจจุบันมีจํานวน 1313%%  และจะเพ่ิมเป็น   และจะเพ่ิมเป็น 2424%%  ในปี คในปี ค..ศศ. . 2300  2300  แต่แต่

ในทางกลับกันทวีปเอเซียจะลดลงจาก ในทางกลับกันทวีปเอเซียจะลดลงจาก 6161%% เป็น  เป็น 5555%%  และทวีปยุโรปจะลดลและทวีปยุโรปจะลดลงจาก งจาก 1212%% เป็น  เป็น 77%%    

จากการเพ่ิมข้ึนของประชากรนําไปสู่ความกดดันท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกันในเรื่องการบริโภคอาหารจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรนําไปสู่ความกดดันท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกันในเรื่องการบริโภคอาหาร

โลก ในประเทศอินเดีย มีประชากร โลก ในประเทศอินเดีย มีประชากร 1 1 พันล้านคน จํานวนแคลลอรี่ท่ีบริโภคเพ่ิมข้ึนประมาณ พันล้านคน จํานวนแคลลอรี่ท่ีบริโภคเพ่ิมข้ึนประมาณ 2020%% ต่อ ต่อ

คนภายใน คนภายใน 20 20 ปีข้างหน้า และในประเทศจีน คาดว่าจะมีการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิปีข้างหน้า และในประเทศจีน คาดว่าจะมีการบริโภคเนื้อสัตว์เพ่ิมข้ึน มข้ึน 6060%% หรือ  หรือ 80 80 

กิโลกรัมต่อคน ต่อปีในระยะเวลาเดียวกันกิโลกรัมต่อคน ต่อปีในระยะเวลาเดียวกัน  

ปัญหาอีกประการหนึ่งท่ีจะมีผลกระทบต่อความต้องการอาหาร คือการท่ีมีปัญหาอีกประการหนึ่งท่ีจะมีผลกระทบต่อความต้องการอาหาร คือการท่ีมี   GGrreeyy  

PPooppuullaattiioonn  ((หมายถึงประชากรเด็กและผู้สูงอายุหมายถึงประชากรเด็กและผู้สูงอายุ ) ) ในอัตราท่ีสูง อันเนื่องมาจากแนวคิดการจํากัดในอัตราท่ีสูง อันเนื่องมาจากแนวคิดการจํากัด

ขนาดครอบครัวหรือเลือกท่ีจะไม่มีลูกขนาดครอบครัวหรือเลือกท่ีจะไม่มีลูก  

  22)) ภาว ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก   

  การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโลกการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโลก  กระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการผลิตอย่างขนานใหญ่กระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการผลิตอย่างขนานใหญ่  

และนํามาซ่ึงภาวะโลกร้อนและนํามาซ่ึงภาวะโลกร้อน  ซ่ึงจากการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกซ่ึงจากการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

ระหว่างประเทศระหว่างประเทศ  ((IIPPCCCC)) คาดการณ์ว่า คาดการณ์ว่า  ในปีในปี  คค..ศศ..22110000  อุณหอุณหภูมิโลกจะสูงข้ึนภูมิโลกจะสูงข้ึน  11..44  ––  55..88  องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส  

และจะทําให้น้ําทะเลสูงข้ึนประมาณและจะทําให้น้ําทะเลสูงข้ึนประมาณ  00..99  เมตรเมตร  เพราะการละลายของน้ําแข็งข้ัวโลกเพราะการละลายของน้ําแข็งข้ัวโลก  ส่งผลให้เกิดภาวะส่งผลให้เกิดภาวะ

น้ําท่วมบางแห่งและฝนแล้งในบางประเทศน้ําท่วมบางแห่งและฝนแล้งในบางประเทศ    รวมท้ังคาดว่าในอนาคตอีกประมาณไม่ถึงรวมท้ังคาดว่าในอนาคตอีกประมาณไม่ถึง  2200  ปีข้างหน้าปีข้างหน้า  

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  7700%%  ในจีนอินเดียในจีนอินเดีย  เอเชียกลาเอเชียกลางง  ตะวันออกกลางตะวันออกกลาง  และอเมริกาและอเมริกา  จะกลายเป็นพ้ืนท่ีแห้งจะกลายเป็นพ้ืนท่ีแห้ง

แล้งแล้ง  ประเทศริมฝั่งทะเลอาจจะประสบปัญหาน้ําท่วมประเทศริมฝั่งทะเลอาจจะประสบปัญหาน้ําท่วม  รวมท้ังผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและรวมท้ังผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ซ่ึงการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ  ซ่ึงการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ และมี
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ผลอย่างชัดเจนต่อราคาอาหารของโลกซ่ึงมีแผลอย่างชัดเจนต่อราคาอาหารของโลกซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนนวโน้มสูงข้ึน33  และก่อให้เกิดวิกฤตการอาหารโลกและก่อให้เกิดวิกฤตการอาหารโลก  ดังนั้น ดังนั้น 

แนวทางการผลิตอาหารในอนาคตจึงมุ่งเน้นหรือปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจท่ีให้ความสําคัญต่อความแนวทางการผลิตอาหารในอนาคตจึงมุ่งเน้นหรือปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจท่ีให้ความสําคัญต่อความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เน้นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์สีเขียว เน้นการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เน้นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์สีเขียว เน้นการ

ผลิตจะควบคุมต้ังแต่วัตถุผลิตจะควบคุมต้ังแต่วัตถุดิบ  เพ่ิมการสรรหาในท้องถ่ิน  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ดิบ  เพ่ิมการสรรหาในท้องถ่ิน  เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้

บรรจุภัณฑ์ เน้นการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการปล่อยคาร์บอนตํ่า บรรจุภัณฑ์ เน้นการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการปล่อยคาร์บอนตํ่า ((LLooww  ccaarrbboonn  

ssoocciieettyy))   อุตสาหกรรมท่ีดูแลสิ่งแวดล้อม  อุตสาหกรรมท่ีดูแลสิ่งแวดล้อม ((GGrreeeenn  iinndduussttrryy))  สังคมท่ีมีความพร้อมในการรองรับการสังคมท่ีมีความพร้อมในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของสภเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ าพภูมิอากาศ ((CClliimmaattee  rreessiilliieennccee  ssoocciieettyy)) เป็นต้น เป็นต้น  

  33)) พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต พฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต  

  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตและการบริโภคเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตและการบริโภคเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา

เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ  และการมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ  มีผลต่อการผลิต รูปเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ  และการมีวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบ  มีผลต่อการผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเน้นแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเน้น

ความเร็วในการบริโภค ความสะดวกสบาย และพกพาง่าย รวมถึงช่องทางการจําหน่ายท่ีหลากหลายความเร็วในการบริโภค ความสะดวกสบาย และพกพาง่าย รวมถึงช่องทางการจําหน่ายท่ีหลากหลาย

และเข้าถึงผู้บริโภค  และนําไปสู่ความต้องการอาหารก่ึงสําเร็จรูป และเข้าถึงผู้บริโภค  และนําไปสู่ความต้องการอาหารก่ึงสําเร็จรูป ((IInnssttaanntt  FFooooddss))  อาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมปรุง 

((RReeaaddyy--ttoo--ccooookk))  อาหารพร้อมทาน อาหารพร้อมทาน ((RReeaaddyy--ttoo--eeaatt))   อาหารเพ่ือความสุขห อาหารเพ่ือความสุขหรือฟุ่มเฟือยมากกว่ารือฟุ่มเฟือยมากกว่า

ความอ่ิม และอาหารหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นการดูแลสุขภาพมากข้ึน ความอ่ิม และอาหารหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นการดูแลสุขภาพมากข้ึน นอกจากนี้ การสื่อสารท่ีเปิดกว้างนอกจากนี้ การสื่อสารท่ีเปิดกว้าง

หรือสื่อโฆษณาหรือสื่อโฆษณา  ช่วยให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายข้ึนช่วยให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายข้ึน  มีการแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม และกระตุ้นให้เกิดกระแสการบริโภคตามกัประสบการณ์ระหว่างกลุ่ม และกระตุ้นให้เกิดกระแสการบริโภคตามกันน    รวมท้ังการเดินทางข้ามรวมท้ังการเดินทางข้าม

ประเทศท่ีสะดวกข้ึน หรือการส่งผ่านวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงต่าง ๆ ทําให้เกิดการซึมซับและประเทศท่ีสะดวกข้ึน หรือการส่งผ่านวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงต่าง ๆ ทําให้เกิดการซึมซับและ

เลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคอาหารชาติอ่ืน เช่นเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคอาหารชาติอ่ืน เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่น จีน เกาหลี ญ่ีปุ่น จีน ตะวันตก เป็นต้น ตะวันตก เป็นต้น  

  44)) ความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานต่าง ๆ ในไทยและต่างประเทศ ความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานต่าง ๆ ในไทยและต่างประเทศ  

ความปลอดภัความปลอดภัยของอาหาร ยของอาหาร ((FFoooodd  SSaaffeettyy))  ถือเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น  การท่ีอาหารถูกถือเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็น  การท่ีอาหารถูก

ปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ หรือมีการตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารพิษ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ หรือมีการตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารพิษ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพ

ของของผู้บริโภคในประเทศ และกระทบต่อเศรษฐกิจในกรณีมีการส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศ  ดังนั้น ผู้บริโภคในประเทศ และกระทบต่อเศรษฐกิจในกรณีมีการส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศ  ดังนั้น 

ผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะต้จะต้องใส่ใจ ให้ความสําคัญ และพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสอดคล้ององใส่ใจ ให้ความสําคัญ และพัฒนาการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานและสอดคล้อง

กับมาตรฐานระดับสากลตามท่ีกําหนดโดยองค์การการค้าโลกกับมาตรฐานระดับสากลตามท่ีกําหนดโดยองค์การการค้าโลก  และองค์การด้านอาหารระหว่างและองค์การด้านอาหารระหว่าง

ประเทศ เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับ

                                                                                      
33  พืชอาหารและพืชพลังงานกับความเป็นธรรมในการกระจายรายได้พืชอาหารและพืชพลังงานกับความเป็นธรรมในการกระจายรายได้,, เอกสารฉบับอภิปรายในคณะทํางานการ เอกสารฉบับอภิปรายในคณะทํางานการ
กระจายรายได้กระจายรายได้  เมื่อวันท่ีเมื่อวันท่ี  2266  มิถุนายนมิถุนายน  22555511  โดยคณะทํางานการกระจายรายไดส้ภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมโดยคณะทํางานการกระจายรายไดส้ภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแห่งชาติ..  



                    2255 

ผู้ประกอบการ  ซ่ึงระบบตรวจสอบผู้ประกอบการ  ซ่ึงระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพท่ีสําคัญควบคุมคุณภาพท่ีสําคัญ  และประเทศต่าง ๆ ให้การยอมรับและประเทศต่าง ๆ ให้การยอมรับ  

ประกอบด้วยประกอบด้วย44  

44..11))  GGMMPP  ((GGoooodd  MMaannuuffaaccttuurriinngg  PPrraaccttiiccee))  หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการ

ผลิตอาหารผลิตอาหาร  เป็นมาตรฐานบังคับตามกฎหมายท่ีโรงงานผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติ  เป็นมาตรฐานบังคับตามกฎหมายท่ีโรงงานผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติ   ตามประกาศตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ีกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี  119933  พ  พ..ศศ..  22554433  เรื่องเรื่อง  วิวิธีการผลิตธีการผลิต  เครื่องมือเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการผลิตเครื่องใช้ในการผลิต  และและ

การเก็บรักษาอาหารการเก็บรักษาอาหาร  ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  2244  กรกฎาคมกรกฎาคม  22554444    มีเนื้อหาครอบคลุมมีเนื้อหาครอบคลุม  66  ประการประการ  

คือ คือ 11))  สุขลักษณะของสถานท่ีต้ังและอาคารผลิต สุขลักษณะของสถานท่ีต้ังและอาคารผลิต 22))  เครื่องมือเครื่องมือ  เครื่องจักรเครื่องจักร  และอุปกรณ์และอุปกรณ์  ท่ีใช้ในการท่ีใช้ในการ

ผลิต ผลิต 33))  การควบคุมกระบวนการผการควบคุมกระบวนการผลิต  ลิต  44))  การสุขาภิบาล  การสุขาภิบาล  55))  การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 

และ และ 66))  บุคลากรบุคลากร  

44..22))  HHAACCCCPP  ((HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  CCrriittiiccaall  CCoonnttrrooll  PPooiinntt))  การวิเคราะห์จุดการวิเคราะห์จุด

วิกฤตท่ีต้องควบคุมในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยวิกฤตท่ีต้องควบคุมในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย  ซ่ึงใช้ในการซ่ึงใช้ในการ

ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้ปราศจควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้ปราศจากอันตรายากอันตราย  33  สาเหตุสาเหตุ  คือคือ  11) ) อันตรายทางชีวภาพจากอันตรายทางชีวภาพจาก

เชื้อจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคเชื้อจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค  หรือสารพิษหรือสารพิษ  22) ) อันตรายจากสารเคมีอันตรายจากสารเคมี  เช่นเช่น  สารเคมีท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยงสารเคมีท่ีใช้ในการเพาะเลี้ยง  

เพาะปลูกเพาะปลูก  สารเคมีท่ีใช้เป็นสารเคมีท่ีใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารวัตถุเจือปนอาหาร  และ และ 33) ) อันตรายทางกายภาพจากสิ่งปลอมปนอันตรายทางกายภาพจากสิ่งปลอมปน  ต่างๆต่างๆ  

เช่นเช่น  เศษแก้วเศษแก้ว  เศษกระจกเศษกระจก  โลหะ เโลหะ เป็นต้นป็นต้น  
    44..33))  BBRRCC  ((BBrriittiisshh  RReettaaiill  CCoonnssoorrttiiuumm  SSttaannddaarrdd--FFoooodd))  มาตรฐานสมาคมผู้ค้ามาตรฐานสมาคมผู้ค้า

ปลีกปลีกแห่งประเทศอังกฤษสําหรับผู้ผลิตอาหารแห่งประเทศอังกฤษสําหรับผู้ผลิตอาหาร  กําหนดเพ่ือบังคับให้โรงงานผู้ผลิตอาหารท่ีต้องการส่งกําหนดเพ่ือบังคับให้โรงงานผู้ผลิตอาหารท่ีต้องการส่ง

สินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างสินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างค้าปลีกของประเทศอังกฤษต้องจัดทําระบบนี้ค้าปลีกของประเทศอังกฤษต้องจัดทําระบบนี้   ประกอบด้วย ประกอบด้วย 11) ) การนําการนํา

ระบบระบบ  HHAACCCCPP  ไปประยุกต์ใช้ไปประยุกต์ใช้  22) ) การจัดทําเอกสารและระบบการบริหารด้านคุณภาพ และ การจัดทําเอกสารและระบบการบริหารด้านคุณภาพ และ 33))  การการ

ควบคุมมาตรฐานสภาพแวดล้อมของโรงงานควบคุมมาตรฐานสภาพแวดล้อมของโรงงาน  การควบคุมผลิตภัณฑ์การควบคุมผลิตภัณฑ์  กระบวนการกระบวนการ  และบุคลากรและบุคลากร  

    44..44))  IIFFSS  ((IInntteerrnnaattiioonnaall  FFoooodd  SSttaannddaarrdd))  มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศท่ีมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศท่ี

กําหนดโดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยกําหนดโดยผู้ค้าปลีกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอรมัน    และผู้ค้าปลีกค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและผู้ค้าปลีกค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส    

กําหนดเพ่ือให้โรงงานผู้ผลิตอาหารท่ีต้องการส่งสินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างค้าปลีกของประเทศกําหนดเพ่ือให้โรงงานผู้ผลิตอาหารท่ีต้องการส่งสินค้าเข้าไปจําหน่ายในห้างค้าปลีกของประเทศ

ฝรั่งเศสและเยอรมนีต้องจัดทําระบบนี้  ประกอบด้วย  ฝรั่งเศสและเยอรมนีต้องจัดทําระบบนี้  ประกอบด้วย  11))  การจัดการระบบคุณภาพการจัดการระบบคุณภาพ  และและ  HHAACCCCPP    22))  

ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ  ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ  33))  การจัดการทรัพยากร  การจัดการทรัพยากร  44))  การผลิตผลิตภัณฑ์  และ การผลิตผลิตภัณฑ์  และ 55))  

การวัดค่าการวัดค่า  การตรวจวิเคราะห์การตรวจวิเคราะห์  และการปรับปรุงและการปรับปรุง  

    44..55))SSQQFF  ((SSaaffee  QQuuaalliittyy  FFoooodd))  มาตรฐานคุณภาพอาหารปลอดภัยมาตรฐานคุณภาพอาหารปลอดภัย  กําหนดโดยกําหนดโดย  

AAGGWWEESSTT  TTrraaddee  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt::  AATT&&DD  ของรัฐบาลออสเตรเลียของรัฐบาลออสเตรเลีย  เป็นระบบคุณภาพท่ีเป็นระบบคุณภาพท่ี

ผสมผสานระหว่างแนวทางการวิเคราะผสมผสานระหว่างแนวทางการวิเคราะห์จุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในผลิตภัณฑ์อาหารห์จุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมในผลิตภัณฑ์อาหาร  ((HHAACCCCPP))  ของของ  

CCOODDEEXX  และระบบคุณภาพและระบบคุณภาพ  IISSOO  99000000   ประกอบด้วย ประกอบด้วย  11) ) ความมุ่งม่ันต่อระบบคุณภาพความมุ่งม่ันต่อระบบคุณภาพ  22))  ผู้ส่งมอบผู้ส่งมอบ  

                                                                                      
44  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่ สํานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี. . มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย ::  เส้นทางเส้นทาง
อาหารไทยสู่ครัวโลกอาหารไทยสู่ครัวโลก. .   
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33))  การควบคุมการผลิตการควบคุมการผลิต  ((นําระบบนําระบบ  HHAACCCCPP  ไปประยุกต์ใช้ไปประยุกต์ใช้ ))  44))  การตรวจสอบและทดสอบการตรวจสอบและทดสอบ  55))  การการ

ควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพ  และ และ 66))  การบ่งชี้การบ่งชี้และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์  

    44..66))  HHAALLAALL  อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซ่ึงได้รับอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซ่ึงได้รับอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลาม

ให้มุสลิมบริโภคให้มุสลิมบริโภค  หรือใช้ประโยชน์ได้หรือใช้ประโยชน์ได้  ดังนั้นดังนั้น  โรงงานผู้ผลิตอาหารท่ีต้องการผลิตสินค้าอาหารเพ่ือโรงงานผู้ผลิตอาหารท่ีต้องการผลิตสินค้าอาหารเพ่ือ

จําหน่ายให้แก่ชาวมุสลิมจึงต้องทําตามข้อกําหนดของศาสนาอิสลามจําหน่ายให้แก่ชาวมุสลิมจึงต้องทําตามข้อกําหนดของศาสนาอิสลาม  และได้และได้รับการรับรองการเป็นรับการรับรองการเป็น

อาหารฮาลาลจากหน่วยงานผู้ให้การรับรองอาหารฮาลาลจากหน่วยงานผู้ให้การรับรอง  เช่นเช่น  สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ

ไทยไทย  ((รายละเอียดของข้อกําหนดได้จากบทบัญญัติของศานาอิสลามรายละเอียดของข้อกําหนดได้จากบทบัญญัติของศานาอิสลาม))  

    44..77))  IISSOO  2222000000    คือ คือ ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร ระบบการบริหารงานความปลอดภัยด้านอาหาร 

((RReeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aa  FFoooodd  SSaaffeettyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm))  เป็นมาตรฐานกลางท่ีครอบคลุมเป็นมาตรฐานกลางท่ีครอบคลุม

ข้อกําหนดทุกมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารท่ีมีการบังคับใช้ในทางข้อกําหนดทุกมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารท่ีมีการบังคับใช้ในทาง

การค้าการค้า  มีเนื้อหาครอบคลุมท้ังข้อกําหนดของมีเนื้อหาครอบคลุมท้ังข้อกําหนดของ  GGMMPP,,  HHAACCCCPP  และระบบการบริหารงานและระบบการบริหารงาน  ประกอบด้วยประกอบด้วย

หลักการท่ีสําคัญหลักการท่ีสําคัญ  ดังนี้ ดังนี้ 11))  การสื่อสารระหว่างองค์กรท่ีอยู่การสื่อสารระหว่างองค์กรท่ีอยู่ ในห่วงโซ่อาหาร ในห่วงโซ่อาหาร 22))  การบริหารจัดการระบบ การบริหารจัดการระบบ 

33))  การนําหลักการการนําหลักการ  HHAACCCCPP  ไปใช้ และ       ไปใช้ และ       44))  โปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขลักษณะการผลิตท่ีดีโปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขลักษณะการผลิตท่ีดี  

    44..88))  IISSOO  9001 9001 ::  22000000    เป็นระบบการบริหารงานคุณภาพเป็นระบบการบริหารงานคุณภาพ  เพ่ือเป็นแนวทางในเพ่ือเป็นแนวทางใน

การบริหารและการจัดการองค์กรการบริหารและการจัดการองค์กร  ให้มีคุณภาพให้มีคุณภาพ  มุ่งสู่ความเป็นผู้นําทางธุรกิมุ่งสู่ความเป็นผู้นําทางธุรกิจจ    มีเนื้อหาครอบคลุมมีเนื้อหาครอบคลุม

เก่ียวกับการให้ความสําคัญกับลูกค้า การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบ มีคุณภาพ มีความเก่ียวกับการให้ความสําคัญกับลูกค้า การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีระบบ มีคุณภาพ มีความ

ต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบ  และติดตามผลได้ รวมถึงให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกและติดตามผลได้ รวมถึงให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก

ระดับชั้น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรระดับชั้น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร  และผู้ท่ีเก่ียวข้องในลักและผู้ท่ีเก่ียวข้องในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ด้วยกันษณะท่ีเอ้ือประโยชน์ด้วยกัน

ทุกฝ่ายทุกฝ่าย  โดยยึดหลักความพอใจของลูกค้าเป็นท่ีตั้งโดยยึดหลักความพอใจของลูกค้าเป็นท่ีตั้ง  

    55)) การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงมิติทางการค้า การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงมิติทางการค้า  

  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการค้า การลงทุน แการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําการค้า การลงทุน และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังละการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  รวมท้ังการเปลี่ยนข้ัวการเปลี่ยนข้ัว

อํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองจากประเทศตะวันตกไปสู่ประเทศแถบเอเชีย ท้ังจีน อินเดีย อํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองจากประเทศตะวันตกไปสู่ประเทศแถบเอเชีย ท้ังจีน อินเดีย 

ขณะเดียวกันกลุ่มประเทศท่ีมีจํานวนประชากรสูงและมีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจได้รวมตัวกันในนามขณะเดียวกันกลุ่มประเทศท่ีมีจํานวนประชากรสูงและมีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจได้รวมตัวกันในนาม

กลุ่ม กลุ่ม BBRRIICC ( (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีนบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) ) และมีบทบาทมากข้ึนในเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มทางและมีบทบาทมากข้ึนในเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  ช่วยสร้างพลังและอํานาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจ เป็นเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  ช่วยสร้างพลังและอํานาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจ เป็น

เครื่องมือในการกีดกันทางการค้า รวมท้ังเพ่ิมความรุนแรงของการแข่งขันมากข้ึน ซ่ึงผู้ประกอบการท่ีเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า รวมท้ังเพ่ิมความรุนแรงของการแข่งขันมากข้ึน ซ่ึงผู้ประกอบการท่ี

อยู่ภายใต้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่าง ๆอยู่ภายใต้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่าง ๆ จะต้องมีการปรับตัวและอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน มุ่ง จะต้องมีการปรับตัวและอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน มุ่ง

การผลิตรูปแบบใหม่ท่ีผู้ผลิตเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน สร้างและอาศัยความสามารถเฉพาะการผลิตรูปแบบใหม่ท่ีผู้ผลิตเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน สร้างและอาศัยความสามารถเฉพาะ

เพ่ือให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้ความร่วมมือของภูมิภาคทางเศรษฐกิจเป็นฐานของวัตถุดิบและเพ่ือให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้ความร่วมมือของภูมิภาคทางเศรษฐกิจเป็นฐานของวัตถุดิบและ

ฐานทางการตลาด รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกฐานทางการตลาด รวมท้ังพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานแห่งความรู้ รรมอาหารให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมบนพ้ืนฐานแห่งความรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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  66))  การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ((AAEECC))  

  จุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  คือคือ  การนําอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและการนําอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและ

ฐานการผลิตร่วมกันฐานการผลิตร่วมกัน  ((SSiinnggllee  MMaarrkkeett  aanndd  PPrroodduuccttiioonn  BBaassee))  ซ่ึงหมายถึงซ่ึงหมายถึงการทําให้เกิดการการทําให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายอย่างเสรีในเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน  55  สาขาสาขา  ประกอบด้วยสินค้าประกอบด้วยสินค้า  บริการบริการ  การลงทุนการลงทุน  แรงงานฝีมือแรงงานฝีมือ  และเงินทุนและเงินทุน55   ซ่ึง ซ่ึง

มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ สินค้าส่งออกหลายรายการของไทยสินค้าส่งออกหลายรายการของไทย

ได้เปรียบคู่แข่งในอาเซียนได้เปรียบคู่แข่งในอาเซียน  ขณะท่ีสินค้าบางรายการต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับขณะท่ีสินค้าบางรายการต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึนการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน    

โดยในส่วนของสินค้าเกษตรมีแนวทางการปรับตัวโดยในส่วนของสินค้าเกษตรมีแนวทางการปรับตัว  ได้แก่ได้แก่  การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่  โดยการปรับปรุงพันธุ์โดยการปรับปรุงพันธุ์

พืชพืช  การพัฒนาระบบชลประทาน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวการพัฒนาระบบชลประทาน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว  

รวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบข้ันต้นรวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบข้ันต้น  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตภัณฑ์ทางการเกษตร  ส่วนแนวทางการส่วนแนวทางการ

ปรับตัวของสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ไทยยังมีความได้เปรียบประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ควรปรับตัวของสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ไทยยังมีความได้เปรียบประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ควร

มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคามุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคา  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

((CCrreeaattiivviittyy  &&  IInnnnoovvaattiioonn))  ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสังคมท่ีการของผู้บริโภคและสังคมท่ี

เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป    ใช้ประโยชน์จากการนําเข้าวัตถุดิบบางรายการท่ีมีราคาถูกลง ขยายตลาดเชิง ใช้ประโยชน์จากการนําเข้าวัตถุดิบบางรายการท่ีมีราคาถูกลง ขยายตลาดเชิง mmaassss  และ และ 

nniicchhee  mmaarrkkeett  เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ขยายการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตเพ่ือลดต้นทุนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ขยายการลงทุนหรือย้ายฐานการผลิตเพ่ือลดต้นทุน

การผลิต  สร้างตราสินค้า  สร้างเครือข่ายพันธมิตรหรือรวมกการผลิต  สร้างตราสินค้า  สร้างเครือข่ายพันธมิตรหรือรวมกลุ่มคลัสเตอร์  ลุ่มคลัสเตอร์    

  77))  การเปล่ียนพืชอาหารเป็นพืชพลังงานการเปล่ียนพืชอาหารเป็นพืชพลังงาน  

  จากปริมาณการใช้พลังงานน้ํามันท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ํามันท่ีมีอยู่ท่ัวโลกจากปริมาณการใช้พลังงานน้ํามันท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ํามันท่ีมีอยู่ท่ัวโลก

ลดลง และมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน  ทําให้หลายประเทศพยายามหาพลังงานทดแทนท่ีสามารถผลิตได้ไม่ลดลง และมีราคาเพ่ิมสูงข้ึน  ทําให้หลายประเทศพยายามหาพลังงานทดแทนท่ีสามารถผลิตได้ไม่

สิ้นสุด หรือสามารถมีการผลิตหมุนเสิ้นสุด หรือสามารถมีการผลิตหมุนเวียนได้ จึงนําไปสู่การเปลี่ยนพืชอาหารให้เป็นพืชพลังงาน ได้แก่ วียนได้ จึงนําไปสู่การเปลี่ยนพืชอาหารให้เป็นพืชพลังงาน ได้แก่ 

อ้อย มันสําปะหลังอ้อย มันสําปะหลัง  และข้าวโพดและข้าวโพด  ท่ีสามารถนํามาผลิตเอทานอลท่ีสามารถนํามาผลิตเอทานอล  ((eetthhaannooll))  เพ่ือทดแทนเบนซินเพ่ือทดแทนเบนซิน  และและ

พืชประเภทถ่ัวเหลืองพืชประเภทถ่ัวเหลือง  ปาล์มปาล์ม  มะพร้าวมะพร้าว  สบู่ดําสบู่ดํา  และเมล็ดพืชน้ํามันอ่ืนๆและเมล็ดพืชน้ํามันอ่ืนๆ  สามารถผลิตน้ํามันพืชเพ่ือสามารถผลิตน้ํามันพืชเพ่ือ

ทดแทนดีเซลได้  ท้ังนี้ หทดแทนดีเซลได้  ท้ังนี้ หากต้องการพืชพลังงานผลิตพลังงานทดแทนน้ํามันากต้องการพืชพลังงานผลิตพลังงานทดแทนน้ํามัน  1100  %%  ของความต้องการของความต้องการ

ในปัจจุบันในปัจจุบัน  โลกต้องใช้พ้ืนท่ีเพ่ือปลูกพืชพลังงานประมาณโลกต้องใช้พ้ืนท่ีเพ่ือปลูกพืชพลังงานประมาณ  11,,225500  ล้านไร่ หรือประมาณเท่ากับพ้ืนท่ีล้านไร่ หรือประมาณเท่ากับพ้ืนท่ี

ของประเทศอินโดนีเซียท้ังประเทศ  รวมท้ังยังทําให้เกิดการแย่งพ้ืนท่ีเพาะปลูกระหว่างพืชพลังงานของประเทศอินโดนีเซียท้ังประเทศ  รวมท้ังยังทําให้เกิดการแย่งพ้ืนท่ีเพาะปลูกระหว่างพืชพลังงาน

และพืชอาหาร  และพืชอาหาร  นอกจากนี้ การท่ีนําพืชดังกล่าว ซ่ึงส่วนหนึ่งใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ไปใช้ผลิตนอกจากนี้ การท่ีนําพืชดังกล่าว ซ่ึงส่วนหนึ่งใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ไปใช้ผลิต

พลังงาน  ส่งผลให้ราคาอาหารสัตว์มีราคาแพงข้ึนพลังงาน  ส่งผลให้ราคาอาหารสัตว์มีราคาแพงข้ึน  และผลผลิตจากเนื้อสัตว์ราคาแพงข้ึน  หรือทําให้และผลผลิตจากเนื้อสัตว์ราคาแพงข้ึน  หรือทําให้

พืชหรือผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากพืชท่ีถูกนําพ้ืนท่ีไปใช้ปลูกพืชพลังงานมีปริมาณการผลิตท่ีลดลง และมีพืชหรือผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปจากพืชท่ีถูกนําพ้ืนท่ีไปใช้ปลูกพืชพลังงานมีปริมาณการผลิตท่ีลดลง และมี

ราคาท่ีสูงข้ึน เช่น ข้าวสาลี แป้งขนมปัง เป็นต้นราคาท่ีสูงข้ึน เช่น ข้าวสาลี แป้งขนมปัง เป็นต้น    ซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะวิกฤติทางซ่ึงอาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะวิกฤติทาง

การเกษตรคือผลผลิตทางการเกษตรและอาหารไม่พอเพียงสําหรับประชาชนการเกษตรคือผลผลิตทางการเกษตรและอาหารไม่พอเพียงสําหรับประชาชน    ดังนั้น การคัดเลือกพืชดังนั้น การคัดเลือกพืช

พลังงานท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศและสอดคล้องกับวิถีการผลิตของเกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพลังงานท่ีเหมาะสมกับระบบนิเวศและสอดคล้องกับวิถีการผลิตของเกษตรกรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
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แปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนรรูปเป็นพลังงานทดแทน  รวมท้ังมีต้นทุนการผลิตตํ่า สามารถผลิตได้ในครัวเรือน ไม่ต้องใช้น้ํามาก รวมท้ังมีต้นทุนการผลิตตํ่า สามารถผลิตได้ในครัวเรือน ไม่ต้องใช้น้ํามาก 

และให้ปริมาณพลังงานท่ีมากกว่า เช่น มะพร้าว จาก และทานตะวัน เป็นต้น จึงเป็นประเด็นท่ีควรและให้ปริมาณพลังงานท่ีมากกว่า เช่น มะพร้าว จาก และทานตะวัน เป็นต้น จึงเป็นประเด็นท่ีควร

พิจารณาและเป็นทางออกสําหรับการใช้พืชอาหารผลิตเป็นพลังงานพิจารณาและเป็นทางออกสําหรับการใช้พืชอาหารผลิตเป็นพลังงาน  

  88)) ความก้าวหน้าทางเทคโน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมโลยีและนวัตกรรม  

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการบริโภคตามความชอบของแต่ละบุคคล พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการบริโภคตามความชอบของแต่ละบุคคล 

ตามกําลังทรัพย์ทางเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมอาหารจึงมีการขยายตัวเป็นการผลิตอาหารเพ่ือตามกําลังทรัพย์ทางเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมอาหารจึงมีการขยายตัวเป็นการผลิตอาหารเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้า

มามีบทมามีบทบาทอย่างสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์โดยการปรุงบาทอย่างสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพ่ิมคุณค่าผลิตภัณฑ์โดยการปรุง

แต่งหรือเติมสารอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  และเพ่ิมความหลากหลายมากข้ึน  แต่งหรือเติมสารอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  และเพ่ิมความหลากหลายมากข้ึน    

  การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร  

ซ่ึงในอซ่ึงในอนาคตนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จะมีลักษณะเน้นความสวยงาม รักษาคุณภาพ เน้นความรับผิดชอบนาคตนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จะมีลักษณะเน้นความสวยงาม รักษาคุณภาพ เน้นความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นความสะดวกในการใช้  บรรจุภัณฑ์ท่ีทุกคนสามารถใช้ได้ บรรจุภัณฑ์ท่ีมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นความสะดวกในการใช้  บรรจุภัณฑ์ท่ีทุกคนสามารถใช้ได้ บรรจุภัณฑ์ท่ีมี

การคิดค้นข้ึนใหม่ บรรจุภัณฑ์ท่ีควบคุมปริมาณการบริโภค บรรจุภัณฑ์ฉลาด การคิดค้นข้ึนใหม่ บรรจุภัณฑ์ท่ีควบคุมปริมาณการบริโภค บรรจุภัณฑ์ฉลาด (( เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ี

สาสามารถปรับสภาพเพ่ือรักษาความสมดุลระหว่างภายในกับภายนอกบรรจุภัณฑ์ให้กับอาหารมารถปรับสภาพเพ่ือรักษาความสมดุลระหว่างภายในกับภายนอกบรรจุภัณฑ์ให้กับอาหาร) ) บรรจุบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดของแต่ละประเทศ  ท้ังนี้ ในอนาคตอาจมีการนําภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกําหนดของแต่ละประเทศ  ท้ังนี้ ในอนาคตอาจมีการนํา

เทคโนโลยีท่ีก้าวล้ํามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มากยิ่งข้ึน เช่น เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ เทคโนโลยีท่ีก้าวล้ํามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มากยิ่งข้ึน เช่น เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพ ((ย่อยสลายได้ ย่อยสลายได้ 

ผลิตทดแผลิตทดแทนธรรมชาติได้ ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตตํ่าทนธรรมชาติได้ ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตตํ่า) ) นาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ((รักษาคุณค่าทางอาหาร รักษาคุณค่าทางอาหาร 

เปลี่ยนสีได้เม่ือมีการปนเป้ือนของจุลินทรีย์หรือสารพิษเปลี่ยนสีได้เม่ือมีการปนเป้ือนของจุลินทรีย์หรือสารพิษ) ) เทคโนโลยีลามิคอล เทคโนโลยีลามิคอล ((ก้ันการซึมผ่านของก๊าซก้ันการซึมผ่านของก๊าซ

โดยเฉพาะออกซิเจนโดยเฉพาะออกซิเจน) () (แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย,,  225555……))  

  นอกจากนี้ กระทรวงอุตนอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังได้มีโครงการ สาหกรรม  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังได้มีโครงการ TThhaaiillaanndd  

FFoooodd  VVaalllleeyy  ซ่ึงเป็นโครงการต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นโครงการต่อเนื่อง 4 4 ปี ปี ((25552555--25582558) ) เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้

มีความเข้มแข็งและเติบโต  โดยเป็นการนําแนวคิดโครงการ มีความเข้มแข็งและเติบโต  โดยเป็นการนําแนวคิดโครงการ FFoooodd  VVaalllleeyy ของประเทศเนเธอร์แลนด์  ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

มาเป็นต้นแบบในการดําเนิมาเป็นต้นแบบในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพและผลิตภาพ นการเพ่ือแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพและผลิตภาพ ((PPrroodduuccttiivviittyy))  ในการในการ

แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  การขาดการบูรณาการการเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการขาดการบูรณาการการเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ

หน่วยงานด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ท้ังทางการลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพ สร้างหน่วยงานด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ท้ังทางการลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพ สร้าง

มูลค่า เพ่ิมปริมาณ และความหลากหมูลค่า เพ่ิมปริมาณ และความหลากหลาย  การขาดการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาห่วงโซ่ลาย  การขาดการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาห่วงโซ่

อุปทานต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ภาคเกษตรอุปทานต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยเสียเปรียบการแข่งขันกับนานาประเทศ  ดังนั้น และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยเสียเปรียบการแข่งขันกับนานาประเทศ  ดังนั้น 

การบูรณาการดังกล่าวโดยการริเริ่มโครงการการบูรณาการดังกล่าวโดยการริเริ่มโครงการ  TThhaaiillaanndd  FFoooodd  VVaalllleeyy  จะส่งเสริมให้เกิดการจะส่งเสริมให้เกิดการ

ผสมผสาน สร้างสรรค์ และเพ่ิมมูลค่า ระหว่างวัตถุดิบ เทคโนโลยี และงานวิจัย ซ่ึงนําไปสู่นวัตกรรมผสมผสาน สร้างสรรค์ และเพ่ิมมูลค่า ระหว่างวัตถุดิบ เทคโนโลยี และงานวิจัย ซ่ึงนําไปสู่นวัตกรรม

ของอาหารแปรรูปในเชิงพาณิชย์  และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของอาหารแปรรูปในเชิงพาณิชย์  และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ    ซ่ึงซ่ึง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาพ้ืนท่ีในการจัปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาพ้ืนท่ีในการจัดต้ัง ดต้ัง TThhaaiillaanndd  FFoooodd  VVaalllleeyy  และภายใต้โครงการยัง  และภายใต้โครงการยัง
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ประกอบไปด้วยการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ ประกอบไปด้วยการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ 

การเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระหว่างวิสาหกิจและหน่วยงานการวิจัย  และสนับสนุนการเสริมสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาระหว่างวิสาหกิจและหน่วยงานการวิจัย  และสนับสนุน

ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการ ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการ       

  99)) แนวโน้มตลาดอาห แนวโน้มตลาดอาหารฮาลาลารฮาลาล  

  ตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่โดยจํานวนประชากรมุสลิมท่ีมีกระจายอยู่ท่ัวตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่โดยจํานวนประชากรมุสลิมท่ีมีกระจายอยู่ท่ัว

โลกกว่า โลกกว่า 11,,977 977 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2828..7 7 ของประชากรท้ังหมดของโลก มีอัตราการขยายตัวของประชากรท้ังหมดของโลก มีอัตราการขยายตัว

ประมาณร้อยละ ประมาณร้อยละ 11..8 8 ต่อปีต่อปี66  ส่งผลให้ตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพสูง โดยในปี ส่งผลให้ตลาดอาหารฮาลาลถือเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพสูง โดยในปี 2553 2553 

ตลาดอาหาร     ฮาลาลมีมูลค่ารวมสูงถึง ตลาดอาหาร     ฮาลาลมีมูลค่ารวมสูงถึง 666611,,660000  ล้านเหรียญสหรัฐฯล้านเหรียญสหรัฐฯ77 คิดเป็นร้อยละประมาณ  คิดเป็นร้อยละประมาณ 3030  

ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรกรรมของโลกของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรกรรมของโลก88  และมีอัตราขยายตัวคิดเป็นร้อยละ และมีอัตราขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 44..3 3 ท้ังนี้ ในส่วนของท้ังนี้ ในส่วนของ

ประเทศไทยมีประชากรประเทศไทยมีประชากรมุสลิมประมาณร้อยละ มุสลิมประมาณร้อยละ 10 10 ของประชากรท้ังหมดของประเทศ  และเป็นหนึ่งของประชากรท้ังหมดของประเทศ  และเป็นหนึ่ง

ในประเทศท่ีมีการผลิตสินค้าอาหาร     ฮาลาลเพ่ือการบริโภคในประเทศและเพ่ือการส่งออก  โดยในประเทศท่ีมีการผลิตสินค้าอาหาร     ฮาลาลเพ่ือการบริโภคในประเทศและเพ่ือการส่งออก  โดย

อาหารฮาลาลท่ีส่งออกกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่อาหารฮาลาลท่ีส่งออกกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากข้าวและข้าวสาลีผลิตภัณฑ์จากข้าวและข้าวสาลี  เนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็งและเนื้อสัตว์แช่เย็นแช่แข็งและ

แปรรูป แปรรูป ((ยกเว้นสุกยกเว้นสุกรร) ) อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป  ผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป 

และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อาทิ สิ่งปรุงรสอาหาร นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อาทิ สิ่งปรุงรสอาหาร นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เป็น

ต้น  จากความต้องการของตลาดอาหารฮาลาลท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้ังทางด้านจํานวนต้น  จากความต้องการของตลาดอาหารฮาลาลท่ีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท้ังทางด้านจํานวน

ประชากรและมูประชากรและมูลค่าความต้องการอาหารฮาลาลของตลาดในประเทศและต่างประเทศ  จึงเป็นปัจจัยลค่าความต้องการอาหารฮาลาลของตลาดในประเทศและต่างประเทศ  จึงเป็นปัจจัย

และแนวโน้มท่ีดีต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและแนวโน้มท่ีดีต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

  1010)) แนวโน้มตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ แนวโน้มตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพ  

จากสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง  ส่งผลให้เกิดการบริโภคท่ีจากสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง  ส่งผลให้เกิดการบริโภคท่ี

ขาดคุณภาพและความปลอดภัย  และมีผลต่ขาดคุณภาพและความปลอดภัย  และมีผลต่อสุขภาพและชีวิต  ผู้บริโภคจึงนิยมหันมาให้ความสําคัญอสุขภาพและชีวิต  ผู้บริโภคจึงนิยมหันมาให้ความสําคัญ

และใส่ใจกับการบริโภคท่ีเน้นความเป็นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี สถานท่ีผลิตมีความปลอดภัย ได้และใส่ใจกับการบริโภคท่ีเน้นความเป็นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี สถานท่ีผลิตมีความปลอดภัย ได้

มาตรฐาน  ตลอดจนเน้นการเสริมคุณค่าทางอาหารเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ มาตรฐาน  ตลอดจนเน้นการเสริมคุณค่าทางอาหารเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ ((FFuunnccttiioonnaall  ffoooodd)) เช่น  เช่น 

วิตามิน แคลเซียม ไฟเบอร์ คอลลาเจนวิตามิน แคลเซียม ไฟเบอร์ คอลลาเจน เป็นต้น  รวมถึงลดอาหารท่ีมีไขมัน เป็นต้น  รวมถึงลดอาหารท่ีมีไขมัน  โคเลสเตอรอลและโคเลสเตอรอลและ

พลังงานลงพลังงานลง  

                                                                                      
66  MMuusslliimm  PPooppuullaattiioonn  iinn  tthhee  WWoorrlldd..  1144  FFeebbrruuaarryy  22001122..    hhttttpp::////mmuusslliimmppooppuullaattiioonn..ccoomm//WWoorrlldd//    
77  GGlloobbaall  HHaallaall  FFoooodd  MMaarrkkeett..  MMaayy  22001111..  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  AAggrrii  --  FFoooodd  CCaannaaddaa..      
hhttttpp::////wwwwww..aattss..aaggrr..ggcc..ccaa//iinntteerr//44335522--eenngg..ppddff    
88  VVaalluuee  ooff  AAggrriiccuullttuurree  iimmppoorrttss  aanndd  eexxppoorrttss..  FFAAOO  SSttaattiissttiiccaall  YYeeaarrbbooookk  22001100..      
hhttttpp::////wwwwww..ffaaoo..oorrgg//ddooccrreepp//015015//aamm081081mm//PPDDFF//aamm081081mm0000cc..ppddff  ค้นหาค้นหาเม่ือวันท่ี เม่ือวันท่ี 8 8 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 

25552555  
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  ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพโลก ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพโลก ((WWeellllnneessss  PPrroodduuccttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd))    ในปี ในปี 2553  2553  มีมูลค่าสูงมีมูลค่าสูง

ถึง ถึง 1199..44552255  ล้าน ๆ บาท และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนมากกว่า ล้าน ๆ บาท และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 2323..9320 9320 ล้าน ๆ บาทล้าน ๆ บาท  ภายในปี ภายในปี 2558  2558  โดยโดย

ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ99 ท่ี ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด  คือคือ  ““อาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีต่ออาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีต่อ

สุขภาพสุขภาพ  ((NNaattuurraallllyy  HHeeaalltthhyy::  NNHH))””  โดยคิดเป็นร้อยละ โดยคิดเป็นร้อยละ 3838..5  5  ของมูลค่าท้ังหมด  รองลงมาของมูลค่าท้ังหมด  รองลงมา  คือ คือ 

““อาหารฟังก์ชันนัลอาหารฟังก์ชันนัล  ((FFoorrttiiffiieedd//FFuunnccttiioonnaall::  FFFF))””    ร้อยละร้อยละ  3300..33  ““อาหารท่ีดีสําหรับผู้บริโภค อาหารท่ีดีสําหรับผู้บริโภค 

((BBeetttteerr  ffoorr  YYoouu::  BBFFYY))””   ร้อย ร้อยละ ละ 2255..55  ““อาหารอินทรีย์ อาหารอินทรีย์ ((OOrrggaanniicc))””  ร้อยละร้อยละ  44..33    และ และ ““อาหารอาหาร

สําหรับผู้รับสารอาหารบางชนิดไม่ได้ สําหรับผู้รับสารอาหารบางชนิดไม่ได้ ((FFoooodd  IInnttoolleerraannccee))””  ร้อยละร้อยละ  11..33  ตามลําดับตามลําดับ    ท้ังนี้ กลุ่มท้ังนี้ กลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีนิยมรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ  ประกอบด้วย ผู้บริโภคท่ีนิยมรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ  ประกอบด้วย 4 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มคนท่ีใส่ใจในกลุ่มหลัก คือ กลุ่มคนท่ีใส่ใจใน

สุขภาพ สุขภาพ ((เป็นกลุ่มท่ีมีกกําเป็นกลุ่มท่ีมีกกําลังซ้ือสูง และกําลังเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดลังซ้ือสูง และกําลังเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด)  )  กลุ่มผู้หญิง กลุ่มเด็ก  กลุ่มกลุ่มผู้หญิง กลุ่มเด็ก  กลุ่ม

ประชากรผู้สูงอายุ ประชากรผู้สูงอายุ (( เป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต ต้องการมีเป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต ต้องการมี

สุขภาพท่ีดี ไม่เป็นภาระของผู้อ่ืนสุขภาพท่ีดี ไม่เป็นภาระของผู้อ่ืน))  

  จากความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีเพ่ิมสูงข้ึน  จึจากความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีเพ่ิมสูงข้ึน  จึ งมีผลต่อทิศทางอาหารแปรรูป โดยงมีผลต่อทิศทางอาหารแปรรูป โดย

ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคนิยมจะเป็นอาหารบรรจุหีบห่อท่ีมีคุณสมบัติลดไขมันผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคนิยมจะเป็นอาหารบรรจุหีบห่อท่ีมีคุณสมบัติลดไขมัน  ((rreedduucceedd--ffaatt))  ธัญพืชเต็มธัญพืชเต็ม

เมล็ด เมล็ด ((wwhhoollee--ggrraaiinn))  ใยอาหารสูง ใยอาหารสูง ((hhiigghh--ffiibbeerr))  ปราศจากน้ําตาลปราศจากน้ําตาล  ((ssuuggaarr--ffrreeee))  และผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

ควบคุมสัดส่วนการรับประทานควบคุมสัดส่วนการรับประทาน  ((PPoorrttiioonn--ccoonnttrroolllleedd  pprroodduuccttss))  ผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์จากนมผักผลไม้สด ผลิตภัณฑ์จากนม  เบเบ

เกอรี่เกอรี่   อาหารพร้อมรับประทานอาหารพร้อมรับประทาน  อาหารสําหรับทารกอาหารสําหรับทารก  รวมถึง รวมถึง ““กาแฟกาแฟ””  และและ  ““ชาชา””  ท่ีได้รับการรับรองท่ีได้รับการรับรอง

ตามหลักการอินทรีย์ตามหลักการอินทรีย์   ((OOrrggaanniicc))  อาหารสําหรับเด็กอาหารสําหรับเด็ก  ขนมหวาน ขนมขบเค้ียวขนมหวาน ขนมขบเค้ียว  เครื่องด่ืมสําหรับผู้ออกเครื่องด่ืมสําหรับผู้ออก

กําลังกายกําลังกาย  และเครื่องด่ืมให้พลังงาน ท่ีมีการเติมคุณปรและเครื่องด่ืมให้พลังงาน ท่ีมีการเติมคุณประโยชน์หรือลดสารท่ีไม่เป็นประโยชน์  น้ําผึ้ง ะโยชน์หรือลดสารท่ีไม่เป็นประโยชน์  น้ําผึ้ง 

นมเปรี้ยว น้ําแร่ธรรมชาติ อาหารบรรจุหีบห่อประเภทปราศจากกลูเตน นมเปรี้ยว น้ําแร่ธรรมชาติ อาหารบรรจุหีบห่อประเภทปราศจากกลูเตน ((  GGlluutteenn--ffrreeee)) ปราศจาก ปราศจาก

แลคโตส แลคโตส ((LLaaccttoossee--ffrreeee)) และอาหารสําหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน  และอาหารสําหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน ((DDiiaabbeettiicc  ffooooddss)) เป็นต้น  เป็นต้น (( ศูนย์ศูนย์

อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหารอัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร,,  25525544))  

  

                                                                                      
99  คําจํากัดความคําจํากัดความของของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่สุขภาพอาหารเพือ่สุขภาพ  
อาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพอาหารท่ีมาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพ  ((NNaattuurraallllyy  HHeeaalltthhyy::  NNHH))  เป็นอาหารท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยมากจนถึงไม่มีการแปรเป็นอาหารท่ีผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยมากจนถึงไม่มีการแปร
รูปรูป  โดยแตกต่างจากอาหารอินทรียโดยแตกต่างจากอาหารอินทรีย  ตรงท่ีจะเน้ตรงท่ีจะเน้นถึงคุณค่าของสารอาหารท่ีได้จากธรรมชาติที่มอียู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆนถึงคุณค่าของสารอาหารท่ีได้จากธรรมชาติที่มอียู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ  ในขณะท่ีอาหารในขณะท่ีอาหาร
อินทรีย์จะเน้นถึงการปราศจากสารเคมีอินทรีย์จะเน้นถึงการปราศจากสารเคมี  
อาหารฟัอาหารฟังก์งก์ชันนัลชันนัล  ((FFoorrttiiffiieedd//FFuunnccttiioonnaall::  FFFF))    เป็เป็นอาหารท่ีมีการเพิ่มหรือเติมคุณประโยชน์นอาหารท่ีมีการเพิ่มหรือเติมคุณประโยชน์เข้เข้าไปในอาหารให้าไปในอาหารให้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น    และและ//หรือหรือ
ลดสารท่ีไม่ลดสารท่ีไม่เป็เป็นประโยชนประโยชน์น์ให้ให้น้น้อยลงอยลง  
อาหารท่ีดีสําหรับผู้อาหารท่ีดีสําหรับผู้บบริโภคริโภค  ((BBeetttteerr  ffoorr  YYoouu::  BBFFYY))   เป็นอาหารท่ีลด เป็นอาหารท่ีลดปริมาณของส่ิงท่ีไม่ปริมาณของส่ิงท่ีไม่ดีต่ดีต่อสุขภาพในขั้นตอนการผลิตอสุขภาพในขั้นตอนการผลิต  เช่เช่นน  เกลือเกลือ  
นํ้าตาลนํ้าตาล  ไขมันไขมัน  เพื่อความเป็เพื่อความเป็นอยู่นอยู่ ท่ีดีสําหรับผู้ท่ีดีสําหรับผู้บริโภคบริโภค  ในขณะท่ีในขณะท่ียังสามารถคงรสชาติยังสามารถคงรสชาติ  
และรูปลักษณ์และรูปลักษณ์ของอาหารไว้ของอาหารไว้ได้ได้เช่เช่นเดิมนเดิม  
อาหารอินทรีอาหารอินทรีย์ย์  ((OOrrggaanniicc))    เป็เป็นอาหารท่ีผ่นอาหารท่ีผ่านกระบวนการตามหลักการเกษตรอนิทรียานกระบวนการตามหลักการเกษตรอนิทรีย]]  
อาหารสําหรับผู้อาหารสําหรับผู้รับสารอาหารบางชนิดไม่รับสารอาหารบางชนิดไม่ได้ได้ ( (FFoooodd  IInnttoolleerraannccee))    
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  1111)) อาหารดัดแปลงพันธุกรรม  อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ((GGeenneettiiccaallllyy  MMooddiiffiieedd  FFoooodd::  GGMMFF))    

  GGMMOOss  ((GGeenneettiiccaallllyy  MMooddiiffiieedd  OOrrggaanniissmmss))  คือคือ  สิ่งมีชีวิตท่ีมีการตัดแต่งหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตท่ีมีการตัดแต่งหรือเปลี่ยนแปลง

พันธุกรรมโดยใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือให้ได้ลักษณะตามต้องการ  โดยอาหารท่ีได้จากพันธุกรรมโดยใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือให้ได้ลักษณะตามต้องการ  โดยอาหารท่ีได้จาก  GGMMOOss  

เรียกว่าเรียกว่า  GGMMFF  ((GGMMFF  --  GGeenneettiiccaallllyy  MMooddiiffiieedd  FFoooodd  หรือ หรือ GGMM  FFoooodd))    ซ่ึง ซ่ึง GGMMOOss  ถูกนํามาใช้ในถูกนํามาใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือผลิตวัตถุดิบให้ได้ผลผลิตและคุณภาพท่ีดีข้ึนอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือผลิตวัตถุดิบให้ได้ผลผลิตและคุณภาพท่ีดีข้ึน  มีปริมาณสารปราบศัตรูพืชมีปริมาณสารปราบศัตรูพืช

น้อยลงน้อยลง  และเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารและเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหาร  รวมท้ังยังเป็นหนทางหนึ่งท่ีช่วยผลิตอาหารให้รวมท้ังยังเป็นหนทางหนึ่งท่ีช่วยผลิตอาหารให้

เพียงพอกับความต้องการเพียงพอกับความต้องการของประชากรโลกของประชากรโลก    โดยอาหารดัดแปลงพันธุกรรมโดยอาหารดัดแปลงพันธุกรรม  หมายถึงหมายถึง  11..พืชดัดแปลงพืชดัดแปลง

พันธุกรรมท่ีสามารถบริโภคเป็นอาหารได้โดยตรงพันธุกรรมท่ีสามารถบริโภคเป็นอาหารได้โดยตรง    22..  อาหารท่ีแปรรูปจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมอาหารท่ีแปรรูปจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม  และ และ 

33. . อาหารท่ีแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือมีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งอาหารท่ีแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือมีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

จากผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปรรูปพืชดัดแปลงพันธุกรรม  จากการแปรรูปพืชดัดแปลงพันธุกรรม  ท้ังนี้ ท้ังนี้ ยังคงมีความไม่ม่ันใจถึงความยังคงมีความไม่ม่ันใจถึงความ

ปลอดภัยของอาหารท่ีได้จากปลอดภัยของอาหารท่ีได้จาก  GGMMOOss  อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม หลายประเทศได้ยอมรับและให้ความสําคัญโดยได้หลายประเทศได้ยอมรับและให้ความสําคัญโดยได้

ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม เช่น สหภาพยุโรป จีน อินเดีย และเวียดนาม ทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม เช่น สหภาพยุโรป จีน อินเดีย และเวียดนาม   

รวมท้ังแต่ละประเทศจะมีรวมท้ังแต่ละประเทศจะมีนโยบายในการควบคุมอาหารดัดแปลงพันธุกรรมแตกต่างกัน  ดังนั้น นโยบายในการควบคุมอาหารดัดแปลงพันธุกรรมแตกต่างกัน  ดังนั้น 

ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาว่าประเทศคู่ค้ามีการออกกฎระเบียบในการนําเข้าอย่างไรผู้ประกอบการไทยควรศึกษาว่าประเทศคู่ค้ามีการออกกฎระเบียบในการนําเข้าอย่างไร  เพ่ือท่ีจะเพ่ือท่ีจะ

สามารถปฏิบัติในการส่งออกสินค้าได้อย่างถูกต้องสามารถปฏิบัติในการส่งออกสินค้าได้อย่างถูกต้อง  และป้องกันมิให้เกิดข้อกีดกันทางการค้าโดยอ้างและป้องกันมิให้เกิดข้อกีดกันทางการค้าโดยอ้าง

เรื่องความปลอดภัยของผู้เรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคบริโภค   ซ่ึงบางประเทศอาจบังคับให้มีการติดฉลากระบุว่าเป็น ซ่ึงบางประเทศอาจบังคับให้มีการติดฉลากระบุว่าเป็น  GGMMOOss  

หรือไม่หรือไม่  บางประเทศอาจห้ามการผลิตโดยใช้พืชบางประเทศอาจห้ามการผลิตโดยใช้พืช  GGMMOOss  หรือต้องการให้มีการออกใบรับรองหรือต้องการให้มีการออกใบรับรอง  

((CCeerrttiiffiiccaattee))  ว่าสินค้ามีส่วนประกอบท่ีเป็นว่าสินค้ามีส่วนประกอบท่ีเป็น  GGMMOOss  หรือไม่หรือไม่    

  อย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยระยะยาวในเบ้ือย่างไรก็ตาม ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยระยะยาวในเบ้ืองต้น ตามแผนองต้น ตามแผน

แม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ..ศศ. . 25552555--2574 2574 ระบุว่า ระบุว่า ““อุตสาหกรรมอาหารจะมีระบบการอุตสาหกรรมอาหารจะมีระบบการ

ผลิตอย่างยั่งยืน ภายในปี ผลิตอย่างยั่งยืน ภายในปี 2593 2593 โดยเป็นระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ทําลายโดยเป็นระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ” ” ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีได้กซ่ึงสอดคล้องกับปัจจัยและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีได้กล่าวล่าว

ข้างต้น  ท้ังนี้ การจะไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้  จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมข้างต้น  ท้ังนี้ การจะไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้  จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม และเพ่ิม

ช่องทางการตลาด รวมท้ังมีการวางแผนท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวท่ีชัดเจนของช่องทางการตลาด รวมท้ังมีการวางแผนท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวท่ีชัดเจนของ

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  โดยจะได้ทําการวิเคราะห์และกล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไปอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  โดยจะได้ทําการวิเคราะห์และกล่าวถึงในบทต่อ ๆ ไป  
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2.2 ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขัน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม PESTLE 
Analysis 
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นโยบายรัฐบาล 

� นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก เป็นนโยบายส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมของ
ผู้บริโภคในระดับสากล โดยมุ่งดําเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของตลาด
อาหารไทยและร้านอาหารไทยท้ังภายในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณภาพดีซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ และเป็นการสนับสนุนการส่งออกวัตถุดิบใน
การผลิตอาหารไทยสู่สากล  

� อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น(Labor Intensive) ได้รับผล
จากการปรับข้ึนค่าแรงงาน 300 บาท เช่น ในกลุ่มผู้ผลิตอาหารทะเล และผักผลไม้แปร
รูป เนื่องจากกระบวนการผลิตมีข้ันตอนของการคัดแยก  ตัดแต่งวัตถุดิบท่ีต้องอาศัย
แรงงานดําเนินการ  

สภาวะทางเศรษฐกิจ 

� 5 ปีท่ีผ่านมา 2549-2554 การค้าโลกขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 13.3 ต่อปี ไทย
ขยายตัวอัตราร้อยละ 17.4 ต่อปี  ปี 2554 ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 12 
ของโลกเป็นอันดับคงท่ี 3ปีติดต่อกันโดยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกร้อยละ 2.62 เพ่ิมข้ึน
ต่อเนื่องจากร้อยละ 2.30 ในช่วง 5ปีก่อน 
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� คาดการณ์ภาพรวมการส่งออกปี 2555 จะมีมูลค่า 9,550,000 ล้านบาท หดตัวลง
เล็กน้อยเนื่องจากปัญหาการชะลดตัวของเศรษฐกิจโลก และมีภาวะการแข่งขันกันเพ่ิม
สูงข้ึน โดยในไตรมาส 3/2555 สินค้าท่ีมีการหดตัวลงเช่น ข้าว กุ้ง และผลไม้แปรรูป  

� ภาพรวมการผลิตในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 หดตัวตามการปรับตัวของการส่งออก 
โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยหดตัวลงร้อยละ 3.9 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมแปรรูปผักผลไม้  

โครงสร้างทางสังคม 

� การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society ของประเทศไทยจะส่งผลให้ตลาดของ
อุตสาหกรรมอาหารมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเป็นผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีใส่ใจเรื่อง
สุขภาพ นิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษ Organic Food สมุนไพร และหลีกเลี่ยง
อาหารท่ีมีแคลอรี่สูง เนื่องจากมีความจําเป็นในการใช้พลังงานลดลง และบริโภคโซเด่ียม
ตํ่าซ่ึงมีผลต่อภาวะความดันโลหิต โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของอาหารสําหรับผู้สูงอายุ 
เช่น อาหาร เป็นอาหารบดละเอียด ชิ้นเล็ก สามารถย่อยได้ง่าย เป็นต้น 

เทคโนโลยี 

� ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปข้ันต้น ใช้เทคโนโลยีระดับต้นและเป็นเครื่องจักรท่ีผลิตได้
ในประเทศ SMEs ส่วนหนึ่งยังไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองในบางกระบวนการผลิต เช่น 
การอบแห้ง การดูดความร้อน การแช่แข็ง การบรรจุกระป๋อง สําหรับอุตสาหกรรมท่ีเป็น
แปรรูปข้ันสูงผู้ประกอบการไทยต้องนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาจากต่างประเทศ
ซ่ึงมีต้นทุนท่ีสูง 

� การขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและ
วัตถุดิบไม่เพียงพอ ทําให้เสียมูลค่าการส่งออก และไม่สามารถรองรับตลาดท่ีมีขนาดใหญ่
ได้ 

กฎระเบียบ 

� ข้ันตอนในการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆ มีกฎระเบียบหลายประการท่ีส่งผลให้การ
ขอรับการรับรองต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการ ซ่ึงกระทบต่อความสามารถในการดําเนิน
ธุรกิจ 

� การปรับตัวเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศท่ีมีการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการท่ีไม่ใช่
ภาษี ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนสินค้าแก่ผู้ประกอบการ เช่น มาตรฐานคุณภาพของ
สินค้า (Quality of Standards) มาตรฐานการนําเข้าของ EU มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) รวมท้ังการนํามาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีมา
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ใช้มากข้ึนในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันเองเพ่ือปกป้องการผลิตในประเทศ เช่น 
ประเทศมาเลเซียมีข้อจํากัดด้านสินค้าฮาลาล 

สภาพแวดล้อม 

� คุณภาพของดินและน้ําท่ีเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการใช้สารเคมี และการควบคุมคุณภาพ
น้ําท่ียังไม่สมบูรณ์ มีผลต่อการเพาะปลูกสินค้าเกษตร ซ่ึงเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญของการ
ผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 

� ในช่วงต้นปี 2556 SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารอาจพบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ
เนื่องจากภัยแล้งท่ีมีจากภาวะฝนท้ิงช่วงในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสามารถส่งผลต่อความสามารถในการผลิต ข้าว อ้อย มัน
สําปะหลัง รวมท้ังการเลี้ยงสัตว์น้ํา เป็นต้น 
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2.2 วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของความสามารถในการแข่งขันของ Diamond-Model 
 

����*��
��ก�����+����.����ก�23��4ก%���%�3��4&����3������ก�������  �5��
ก������+����.����ก�23��4ก%���%�3��4&��

Diamond Model

Strategy, 
Structure,& 

Rivalry

Related 
andSupporting

Industries

Demand 
ConditionsFactor 

(Input)Conditions

(+) ไทยมีความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ 
และสามารถใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (-) 
แรงงานที่มีทักษะความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนา/ตรวจสอบมีน้อย
(-) ผลิตภาพของแรงงานต่ํา/ขาดแคลน 
(-) มีผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ไม่
สามารถนําไปสู่เชิงพาณิชย์ได้  
(-) ยังมีข้อจํากัดด้านมาตรฐานการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร

(+) การเน้นผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพ่ิม  / คุณภาพ
(+) มาตรฐานการจัดจําหน่ายและการบริโภคใน

ประเทศเริ่มมีแนวโน้มสูงข้ึน
(-) ไทยไม่มีบทบาทเชิงรุกในด้านการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอาหารในเวทีการค้าโลก

(-) ขาดการสร้างตราสินค้าไทย
(-) ความสะดวกของการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(+) สมาคม/องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการรวมกลุ่มบ้าง
(+) มีความเช่ือมโยงและเกื้อหนุนกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(-) SMEs ยังขาดการรวมกลุ่ม/ขาดการบริหารจัดการ supply chain
(-) สถาบันการศึกษามีความเช่ือมโยงอย่างจํากัด 
(-) ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในประเทศ
(-) ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารยังขาดแคลนวัตถุดิบ
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(+) การเปิดเสรีอาเซียน 

(+) นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
(+) พัฒนาระบบนํ้า

(+) ผู้บริโภคภายในประเทศมีความหลากหลาย
(+) การแข่งขันของธุรกิจค้าสมัยใหม่ ช่วย
เพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค
(+) อาหารไทยเป็นที่นิยมช่วยส่งเสริมด้าน
ประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหาร 

 
  

นโยบายรัฐบาล 

 (+) นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นนโยบายส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมของ
ผู้บริโภคในระดับสากล โดยมุ่งดําเนินการอย่างเป็นระบบให้มีการขยายตัวของตลาดอาหารไทยและ
ร้านอาหารไทยท้ังภายในประเทศและต่างประเทศให้มีคุณภาพดีซ่ึงจะส่งผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์
ของประเทศ และเป็นการสนับสนุนการส่งออกวัตถุดิบในการผลิตอาหารไทยสู่สากล  

(+) (+) รัฐบาลให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา นอกเพ่ือ ป้องกัน และลดความ
เสียหายจากน้ําท่วมแล้ว ยังให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันใจ และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร 
ชุมชนและประเทศ บริหารจัดการน้ํา ดินและป่าไม้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีแผนงานเช่น 
สร้างฝายแม้ว และอนุรักษ์ดินต้นน้ําสร้างอ่างเก็บน้ําของแม่น้ําปิง วัง ยมน่าน สะแกกรัง ท่าจีน และ
ป่าสัก เป็นต้น 

FFaaccttoorr  ((IInnppuutt))CCoonnddiittiioonnss  
  (+) (+) ไทยมีความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ และไทยมีความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ และสามารถสามารถใช้วัตถุดิบภายในประเทศใช้วัตถุดิบภายในประเทศได้ ได้ 

สภาพพ้ืนท่ีสามารถดําเนินทําเกษตรกรรมสภาพพ้ืนท่ีสามารถดําเนินทําเกษตรกรรม  ดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชดินร่วนเหมาะแก่การเพาะปลูกพืช  ผักผัก  ผลไม้ และพ้ืนท่ีผลไม้ และพ้ืนท่ี

เหมาะสําหรับการปศุสัตว์เหมาะสําหรับการปศุสัตว์  และการประมงและการประมง  เนื่องจากมีแหล่งน้ําจืดท่ัวประเเนื่องจากมีแหล่งน้ําจืดท่ัวประเทศ และในพ้ืนท่ีภาคใต้ทศ และในพ้ืนท่ีภาคใต้

สามารถทําประมงน้ําเค็มได้ สามารถทําประมงน้ําเค็มได้   
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  ((--) ) แรงงานท่ีมีทักษะความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาแรงงานท่ีมีทักษะความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา//ตรวจสอบตรวจสอบจํานวนไม่เพียงพอท้ังในเชิงจํานวนไม่เพียงพอท้ังในเชิง

ปริมาณและความสามารถของแรงงาน และ ปริมาณและความสามารถของแรงงาน และ SSMMEEss  ยังไม่ให้ความสําคัญของการมีบุคลากรท่ีชํานาญยังไม่ให้ความสําคัญของการมีบุคลากรท่ีชํานาญ

ด้านการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากมีค่าจ้างงานท่ีสูงด้านการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากมีค่าจ้างงานท่ีสูง  

  ((--) ) ผลิตภาพของแรงงานตํ่าผลิตภาพของแรงงานตํ่าและขาดแคลนแรงงานและขาดแคลนแรงงาน  บุคลากรท่ีจบการศึกษายังไม่สามารถบุคลากรท่ีจบการศึกษายังไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง และเม่ือมีประสบการณ์มักเปลี่ยนไปทํางานกับบริษัทขนาดใหญ่ และขาดแคลนปฏิบัติงานได้จริง และเม่ือมีประสบการณ์มักเปลี่ยนไปทํางานกับบริษัทขนาดใหญ่ และขาดแคลน

แรงงานในการผลิต ช่างเทคนิค ปวชแรงงานในการผลิต ช่างเทคนิค ปวช . . ปวสปวส . . และบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านส่งผลให้และบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านส่งผลให้

ประสิทธิภาพตํ่า ต้องนําเข้ประสิทธิภาพตํ่า ต้องนําเข้าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงส่งผลให้มีต้นทุนสูงท้ังทางตรงและาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านซ่ึงส่งผลให้มีต้นทุนสูงท้ังทางตรงและ

ทางอ้อมเช่นการต่อทะเบียนแรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวท่ีมีฝีมือจะมีราคาสูงทางอ้อมเช่นการต่อทะเบียนแรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวท่ีมีฝีมือจะมีราคาสูง  

  ((--) ) มีมีผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ไม่สามารถนําไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากเป็น แต่ไม่สามารถนําไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากเป็น
ผลงานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) ภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูลการวิจัยได้จํากัด และไม่สามารถนําผล
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ได้  

  ((--) ) ยังมีข้อจํากัดด้านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอาหารยังมีข้อจํากัดด้านมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอาหาร  เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหาร
จะต้องผ่านการรับรองผลการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัย แต่ใน แต่ใน

ปัจจุบันยังปัจจุบันยังความขาดแคลนเครื่องมือและ ตลอดจนขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ
อาหาร ส่งผลให้การทดสอบแต่ละข้ันตอนใช้เวลานาน ส่งผลให้การทดสอบแต่ละข้ันตอนใช้เวลานาน เป็นอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจ  เป็นอุปสรรคสําคัญในการดําเนินธุรกิจ   

SSttrraatteeggyy,,  SSttrruuccttuurree,,&&  RRiivvaallrryy  
(+) (+) การเน้นผลิตสินค้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมการเน้นผลิตสินค้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม และมี และมีคุณภาพคุณภาพ  มากยิ่งข้ึน โดยให้ความสําคัญกับการมากยิ่งข้ึน โดยให้ความสําคัญกับการ

แปรรูแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูง ท้ังโดยเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน และโดยเทคโนโลยีระดับสูง ปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูง ท้ังโดยเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน และโดยเทคโนโลยีระดับสูง 

และเห็นความสําคัญของการขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าและเห็นความสําคัญของการขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า  

(+) (+) มาตรฐานการจัดจําหน่ายและการบริโภคใน    ประเทศเริ่มมีแนวโน้มสูงข้ึนมาตรฐานการจัดจําหน่ายและการบริโภคใน    ประเทศเริ่มมีแนวโน้มสูงข้ึน เนื่องจาก เนื่องจาก

การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกท่ีมีการบริหารจัการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกท่ีมีการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าท่ีมีดการรูปแบบใหม่ ซ่ึงเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าท่ีมี

การขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีส่วนสําคัญในการยกระดับให้ผู้ผลิตสินค้าต้องผลิตสินค้าในปริมาณการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีส่วนสําคัญในการยกระดับให้ผู้ผลิตสินค้าต้องผลิตสินค้าในปริมาณ

และคุณภาพเพ่ิมข้ึนและคุณภาพเพ่ิมข้ึน  

((--))ไม่มีบทบาทเชิงรุกในด้านการกําหนดมาตรฐาน  คุณภาพอาหารในเวทีการค้าโลกไม่มีบทบาทเชิงรุกในด้านการกําหนดมาตรฐาน  คุณภาพอาหารในเวทีการค้าโลก เป็น เป็น

เพียงประเทศท่ีต้องดําเนินกเพียงประเทศท่ีต้องดําเนินการตามมาตรฐานของตลาดต่างๆ และขาดการควบคุมการนําเข้าสินค้าท่ีไม่ารตามมาตรฐานของตลาดต่างๆ และขาดการควบคุมการนําเข้าสินค้าท่ีไม่

มีคุณภาพท่ีเพียงพอมีคุณภาพท่ีเพียงพอ  

((--) ) ขาดการสร้างตราสินค้าไทยขาดการสร้างตราสินค้าไทย สร้าง  สร้าง BBrraanndd  ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากลได้ อย่างจํากัด ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากลได้ อย่างจํากัด 

เนื่องจากมีประสบการณ์ในการับจ้างผลิตอย่างยาวนาน จึงไม่มีความสามารถในการทําตลาดเชิงรุก  เนื่องจากมีประสบการณ์ในการับจ้างผลิตอย่างยาวนาน จึงไม่มีความสามารถในการทําตลาดเชิงรุก    

((--) ) ควาความสะดวกของการติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมสะดวกของการติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เนื่องจากมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ใน เนื่องจากมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ใน

การข้ันตอนต่างๆ ต้ังแต่การเริ่มต้ังโรงงาน การผลิต การขอรับการรับรองมาตรฐาน การส่งสินค้าไปการข้ันตอนต่างๆ ต้ังแต่การเริ่มต้ังโรงงาน การผลิต การขอรับการรับรองมาตรฐาน การส่งสินค้าไป

จําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการติดต่อ ประสานงานมากจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการติดต่อ ประสานงานมาก  
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DDeemmaanndd  CCoonnddiittiioonnss  
(+) (+) ผู้บริโภคภายในประเทศมีความหลากหลายผู้บริโภคภายในประเทศมีความหลากหลาย  เนื่องจากมีหลากกลุ่มผู้บริโภค เช่น วัยรุ่น วัยเนื่องจากมีหลากกลุ่มผู้บริโภค เช่น วัยรุ่น วัย

ทํางาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มพิเศษ เช่นกลุ่มผู้ใส่ใจเรื่องทํางาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มพิเศษ เช่นกลุ่มผู้ใส่ใจเรื่องสุขภาพ เริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการบริโภค
ธัญพืช ผัก และผลไม้ และลดปริมาณการบริโภคไขมันและเนื้อสัตว์  และกลุ่มผู้ออกกําลังกาย ซ่ึง และกลุ่มผู้ออกกําลังกาย ซ่ึง

ต้องการอาหารประเภทโปรตีน ท่ีให้พลังงานสูง เป็นต้น ต้องการอาหารประเภทโปรตีน ท่ีให้พลังงานสูง เป็นต้น   

(+) (+) การแข่งขันของธุรกิจค้าสมัยใหม่ ช่วยเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคการแข่งขันของธุรกิจค้าสมัยใหม่ ช่วยเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากเป็นช่อง เนื่องจากเป็นช่อง

ทางการจําหน่ายสินค้าท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี เป็นการอํานวยความสะดวกอย่างมาทางการจําหน่ายสินค้าท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ครอบคลุมพ้ืนท่ี เป็นการอํานวยความสะดวกอย่างมาก ก   

(+) (+) อาหารไทยเป็นท่ีนิยมช่วยส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหาร อาหารไทยเป็นท่ีนิยมช่วยส่งเสริมด้านประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหาร เช่น มัสม่ัน เช่น มัสม่ัน 

หรือต้มยํากุ้ง ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับอุตสาหกรรมอาหารในหรือต้มยํากุ้ง ท่ีเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก ช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับอุตสาหกรรมอาหารใน

ภาพรวม ภาพรวม   

RReellaatteedd  aannddSSuuppppoorrttiinngg  IInndduussttrriieess  
(+) (+) สมาคมสมาคม//องค์กรท่ีเก่ียวข้องมีการรวมกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้องมีการรวมกลุ่ม  มี มีการรวมตัวกันท้ังใน กรุงเทพการรวมตัวกันท้ังใน กรุงเทพ ฯ  ฯ และและ

ต่างจังหวัด ในแหล่งวัตถุดิบและบริเวณโดยรอบใกล้เคียงเพ่ือความสะดวกในการขนถ่ายวัตถุดิบเข้าสู่ต่างจังหวัด ในแหล่งวัตถุดิบและบริเวณโดยรอบใกล้เคียงเพ่ือความสะดวกในการขนถ่ายวัตถุดิบเข้าสู่

กระบวนการกระบวนการผลิตซ่ึงเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหาร ผลิตซ่ึงเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตอาหาร สามารถรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้สามารถรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้

เป็นอย่างดี และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่เป็นอย่างดี และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วยงอีกด้วย  

(+) (+) มีความเชื่อมโยงและเก้ือหนุนกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีความเชื่อมโยงและเก้ือหนุนกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  โดยเฉพาะอาหารพ้ืนเมืองใน
ภูมิภาคต่างๆ  ซ่ึงเป็นของฝากของท่ีระลึก และเอกลักษณ์ประจําจังหวัด   

  ((--) ) SSMMEEss  ยังขาดการรวมกลุ่มยังขาดการรวมกลุ่มเนื่องจากภาวะท่ีมีการแข่งขันกันสูง เนื่องจากภาวะท่ีมีการแข่งขันกันสูง SSMMEEss  ยังทราบประโยชน์ยังทราบประโยชน์

ท่ีจะได้รับจากการร่ท่ีจะได้รับจากการร่วมมือกันผลิตสินค้า หรือร่วมกันจําหน่ายสินค้า รวมท้ังวมมือกันผลิตสินค้า หรือร่วมกันจําหน่ายสินค้า รวมท้ังขาดการบริหารจัดการ ขาดการบริหารจัดการ 

ssuuppppllyy  cchhaaiinn ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพ  

(( --) ) สถาบันการศึกษามีความเชื่อมโยงอย่างจํากัด สถาบันการศึกษามีความเชื่อมโยงอย่างจํากัด มีส่วนในการให้ความรู้และพัฒนามีส่วนในการให้ความรู้และพัฒนา

ความสามารถในการผลิตสินค้าแก่ผู้ประกอบการไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ความสามารถในการผลิตสินค้าแก่ผู้ประกอบการไม่เพียงพอต่อความต้องการของ SSMMEEss  และการผลิและการผลิตต

นักศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น ขาดแคลนแรงงานในการวิจัยด้านนักศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น ขาดแคลนแรงงานในการวิจัยด้าน

อาหาร อาหาร   

((--) ) ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในประเทศขาดการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในประเทศ มีข้อจํากัดในการผลิตเครื่องจักรท่ี มีข้อจํากัดในการผลิตเครื่องจักรท่ี

ทันสมัยได้ และ ทันสมัยได้ และ SSMMEEss  ไม่มีศักยภาพพอท่ีจะซ้ือเครื่องจักรท่ีทันสมัยจากต่างประเทศได้ ไม่มีศักยภาพพอท่ีจะซ้ือเครื่องจักรท่ีทันสมัยจากต่างประเทศได้   

((--) ) ธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารยังขาดแคลนวัตถุดิบธุรกิจสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารยังขาดแคลนวัตถุดิบ ในบางธุรกิจเช่น ผู้ผลิต ปลาทูน่า  ในบางธุรกิจเช่น ผู้ผลิต ปลาทูน่า 

โคเนื้อ น้ํานมดิบ ซ่ึงต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศโคเนื้อ น้ํานมดิบ ซ่ึงต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  

โอกาสโอกาส  
(+) (+) การเปิดเสรีอาเซียน อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับ การเปิดเสรีอาเซียน อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอาหารอันดับ 11 ของไทย ในปี  ของไทย ในปี 22555544 มีสัดส่วน มีสัดส่วน

ส่งออกอาเซียนร้อยละ ส่งออกอาเซียนร้อยละ 2200..66 คิดเป็ คิดเป็นมูลค่าส่งออก นมูลค่าส่งออก 119988,,995533 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ  ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2255..88 สินค้าหลักท่ี สินค้าหลักท่ี

ไทยส่งออก เช่น ข้าว น้ําตาลทราย แป้งมันสัมปะหลัง ผลไม้สด ครีมเทียม ขนมปังกรอบเป็นต้น ไทยส่งออก เช่น ข้าว น้ําตาลทราย แป้งมันสัมปะหลัง ผลไม้สด ครีมเทียม ขนมปังกรอบเป็นต้น   
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22..33  การการวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  SSWWOOTT  aannaallyyssiiss  

  การวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท้ัการวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท้ังปัจจัยภายในและภายนอก  สามารถงปัจจัยภายในและภายนอก  สามารถ

วิเคราะห์ได้จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรควิเคราะห์ได้จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค    เพ่ือประเมินศักยภาพ ความสามารถ ทิศทางเพ่ือประเมินศักยภาพ ความสามารถ ทิศทาง

และแนวโน้มการพัฒนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสนับสนุนการและแนวโน้มการพัฒนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการสนับสนุนการ

พัฒนาผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้สามารถแข่งขัพัฒนาผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปให้สามารถแข่งขันได้ในภาวะปัจจุบัน และพร้อมนได้ในภาวะปัจจุบัน และพร้อม

สําหรับการแข่งขันในระดับสากลสําหรับการแข่งขันในระดับสากล  

  จุดแข็งจุดแข็ง  
11..  ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้ังสภาพภูมิประเทศท้ังสภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศท่ีภูมิอากาศท่ี

เหมาะสมเหมาะสม  สามารถสามารถเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและปริมาณมากเป็นเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและปริมาณมากเป็น

อันดับต้นของโลก รวมท้ังสามารถผลิตวัตถุดิบและอันดับต้นของโลก รวมท้ังสามารถผลิตวัตถุดิบและสินค้าได้หลากหลายชนิดและได้ตลอดท้ังปีสินค้าได้หลากหลายชนิดและได้ตลอดท้ังปี  

22..  ประเทศไทยมีความพร้อม ประสบการณ์ และความชํานาญประเทศไทยมีความพร้อม ประสบการณ์ และความชํานาญ  ตลอดจนการพัฒนาตลอดจนการพัฒนา

เทคโนโลยีการเกษตรและแปรรูปสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีการเกษตรและแปรรูปสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง    

โดยเฉพาะการผลิตโดยเฉพาะการผลิตสินค้าอาหารแปรรูปท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัย ซ่ึงไทยมีศักยภาพสินค้าอาหารแปรรูปท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัย ซ่ึงไทยมีศักยภาพมากกว่ามากกว่า

ประเทศคู่แข่ง เช่น ประเทศคู่แข่ง เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเวียดนาม ท่ีมีสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ คืออินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเวียดนาม ท่ีมีสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ คือ  สินค้าสินค้า

เกษตรและแปรรูปอย่างง่ายเกษตรและแปรรูปอย่างง่าย  

33..  สินค้าเกษตรของไทย และอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอาหารแปรรูปเป็นท่ีนิยมท่ัวสินค้าเกษตรของไทย และอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอาหารแปรรูปเป็นท่ีนิยมท่ัว

โลก จึงทําให้มีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และคาโลก จึงทําให้มีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกถึง ดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกถึง 1 1 ล้านล้าน

ล้านบาทในปี ล้านบาทในปี 2556  2556  และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังมีการจ้างงานมากเป็นอันดับหนึ่งของและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังมีการจ้างงานมากเป็นอันดับหนึ่งของ

อุตสาหกรรมท้ังหมด โดยในปี อุตสาหกรรมท้ังหมด โดยในปี 2554 2554 มีการจ้างงานกว่า มีการจ้างงานกว่า 870870,,000 000 คนท้ังประเทศคนท้ังประเทศ1100  

44..  อุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอันดับต้นๆอุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอันดับต้นๆ  

ส่งส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารของไทยสูงถึงปีละหลายแสนล้านบาทและยังผลให้มูลค่าการส่งออกในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารของไทยสูงถึงปีละหลายแสนล้านบาทและยัง

มีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง    รัฐบาลสนับสนุนให้ไทยเป็น รัฐบาลสนับสนุนให้ไทยเป็น ““ครัวของโลกครัวของโลก” ” รวมท้ังสํานักงานรวมท้ังสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ((BBOOII))  ได้กําหนดให้อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ีได้กําหนดให้อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมหลักท่ี

จจะต้องให้การส่งเสริมะต้องให้การส่งเสริม  มีการให้สิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมและสอดรับกับสถานการณ์ความต้องการของมีการให้สิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมและสอดรับกับสถานการณ์ความต้องการของ

นักลงทุนนักลงทุน  และเน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยกับการลงทุนท้ังในด้านของสาธารณูปโภคและและเน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยกับการลงทุนท้ังในด้านของสาธารณูปโภคและ

พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  

  

  

  

  

                                                                                      
1100  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. . อุตสาหกรรมสารอุตสาหกรรมสาร. . ปีที่ ปีที่ 5454 ฉบบัเดือนกันยายน ฉบบัเดือนกันยายน--ตุลาคม ตุลาคม 25552555..  
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55..  ประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดโลกในอุตสาหกรรมอาหารประมาณร้อยละประเทศไทยมีส่วนแบ่งตลาดโลกในอุตสาหกรรมอาหารประมาณร้อยละ  22..6622  และเป็นและเป็น

ผู้ส่งออกอาหารมากเป็นอันดับผู้ส่งออกอาหารมากเป็นอันดับ  1122  ของโลกรองจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปของโลกรองจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกา  บราซิลบราซิล  

จีนจีน  แคนาดาแคนาดา  และอาร์เจนตินาและอาร์เจนตินา1111     และมีมูลค่าการส่งออกในอาเซียน และมีมูลค่าการส่งออกในอาเซียน 9292,,638638..47 47 ล้านบาท คิดเป็นล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกในอาเซียนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ร้อยละ สัดส่วนมูลค่าการส่งออกในอาเซียนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ร้อยละ 22..34341122  

66..  การผการผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้รับมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้รับมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค

ในอาเซียนหรือผู้บริโภคในภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น ยุโรป ญ่ีปุ่น ว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีความในอาเซียนหรือผู้บริโภคในภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น ยุโรป ญ่ีปุ่น ว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและมีความ

ปลอดภัย โดยอาหารไทยท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคต่างประเทศ  จากการจัดอันดับสุดยอดอาหาร ปลอดภัย โดยอาหารไทยท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคต่างประเทศ  จากการจัดอันดับสุดยอดอาหาร 

5500  อันดับของอันดับของโลก โดย โลก โดย CCNNNNggoo  SSttaaffff   มีอาหารไทย  มีอาหารไทย 4 4 รายการท่ีได้รับความนิยม ได้แก่  แกงมัสม่ัน รายการท่ีได้รับความนิยม ได้แก่  แกงมัสม่ัน 

((อันดับ อันดับ 11)  )  ต้มยํากุ้ง ต้มยํากุ้ง ((อันดับ อันดับ 88) ) น้ําตกหมู น้ําตกหมู ((อันดับ อันดับ 1919) ) และสัมตํา และสัมตํา ((อันดับ อันดับ 4646))1133  ท้ังนี้ อาหารดังกล่าว  ท้ังนี้ อาหารดังกล่าว

ยังบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย รวมถึงรสชาติ ความสวยงาม ยังบ่งบอกถึงความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย รวมถึงรสชาติ ความสวยงาม และและ

คุณค่า ท่ีชาวต่างชาติยอมรับคุณค่า ท่ีชาวต่างชาติยอมรับ  

77..  ไทยได้เปรียบในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมกว่าไทยได้เปรียบในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมกว่า

ร้อยละ ร้อยละ 8800 มาจากการผลิตภายในประเทศ ทําให้ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารของไทยตํ่า มาจากการผลิตภายในประเทศ ทําให้ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารของไทยตํ่า

กว่าประเทศอ่ืน ๆ ท่ีต้องนําเข้าวัตถุดิบ ยกเว้น ในบางธุรกิจเช่น ผู้ผลิต ปกว่าประเทศอ่ืน ๆ ท่ีต้องนําเข้าวัตถุดิบ ยกเว้น ในบางธุรกิจเช่น ผู้ผลิต ปลาทูน่า โคเนื้อ น้ํานมดิบ ซ่ึงลาทูน่า โคเนื้อ น้ํานมดิบ ซ่ึง

ต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศต้องนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ    

จุดอ่อนจุดอ่อน  
11..  ประเทศไทยเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ  โดยเฉพาะสินค้าท่ีประเทศไทยเริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ  โดยเฉพาะสินค้าท่ี

ใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้น  เนื่องจากมีคู่แข่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ต้นทุนการผลิตใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้น  เนื่องจากมีคู่แข่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ต้นทุนการผลิต

และต้นทุนค่าแรงท่ีและต้นทุนค่าแรงท่ีถูกกว่า เข้ามาแข่งขันในปริมาณท่ีมากข้ึน และราคาสินค้าท่ีถูกกว่า รวมท้ังสามารถถูกกว่า เข้ามาแข่งขันในปริมาณท่ีมากข้ึน และราคาสินค้าท่ีถูกกว่า รวมท้ังสามารถ

พัฒนาสินค้าได้เท่าเทียมกับประเทศไทย  เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น  พัฒนาสินค้าได้เท่าเทียมกับประเทศไทย  เช่น จีน เวียดนาม เป็นต้น    

22..  ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารมีความผันผวนค่อนข้างมากทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารมีความผันผวนค่อนข้างมาก  เนื่องจากเป็นเนื่องจากเป็น

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมท่ีนําผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมาแปรรูปท่ีนําผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร  ต้นทุนวัตถุดิบจากต้นทุนวัตถุดิบจาก

ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 7700--8800  ของต้นทุนท้ังหมดของต้นทุนท้ังหมด  ((แตกต่างกันไปตามแตกต่างกันไปตาม

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม) ) โดยเฉพาะการผลิตสินค้าข้ันปฐมในกลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูปข้ันต้นโดยเฉพาะการผลิตสินค้าข้ันปฐมในกลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูปข้ันต้นจะได้รับจะได้รับ

ผลกระทบโดยตรงมากกว่าผลกระทบโดยตรงมากกว่า  

                                                                                      
1111  แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยแผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย, , สํานักงานเศรษฐกิสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จอุตสาหกรรม 25522552  
1122  สํานักขอ้มูลและวจิัย สํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสํานักขอ้มูลและวจิัย สํานักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม,,  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 
2554 2554 และปี และปี 25552555. . มปทมปท. . 25552555  
13 CNNGo staff. World's 50 most delicious foods on 21 July, 2011. http://www.cnngo.com/explorations/eat/worlds-
50-most-delicious-foods-067535?page=0,1. ค้นหาเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555. 
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33..  การเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ปัจจัยทุนและแการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ปัจจัยทุนและแรงงานยังไม่เป็นรูปธรรมรงงานยังไม่เป็นรูปธรรม  

44..  ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควรระบบขนส่งและโลจิสติกส์ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควร  ทําให้ต้นทุนการขนส่งของ ทําให้ต้นทุนการขนส่งของ 

SSMMEEss  สูง อีกท้ังยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ไม่สอดคล้องกับแหล่งผลิตวัตถุดิบซ่ึงกระจายตัวอยู่ตามสูง อีกท้ังยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ไม่สอดคล้องกับแหล่งผลิตวัตถุดิบซ่ึงกระจายตัวอยู่ตาม

แหล่งการเกษตรต่าง ๆ ประกอบกับราคาน้ํามันอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องแหล่งการเกษตรต่าง ๆ ประกอบกับราคาน้ํามันอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิม  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิม

สูงข้ึน  โดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตหรือวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่ข้ันตอนการแปรรูป  หรือส่งต่อไปสู่สูงข้ึน  โดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตหรือวัตถุดิบทางการเกษตรไปสู่ข้ันตอนการแปรรูป  หรือส่งต่อไปสู่

ช่องทางการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภค  และเพ่ือให้ผลผลิตคงความสดใหม่ช่องทางการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภค  และเพ่ือให้ผลผลิตคงความสดใหม่  

55..  ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี นวตักรรม และงานวิจัย เพ่ือการต่อยอดและสร้างมูขาดการพัฒนาเทคโนโลยี นวตักรรม และงานวิจัย เพ่ือการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมลค่าเพ่ิม

ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง ให้กับอุตสาหกรรมอาหาร  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูง 

หรือมีคุณค่าเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปข้ันต้น หรือมีคุณค่าเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปข้ันต้น SSMMEEss  ส่วนหนึ่งยังไม่ส่วนหนึ่งยังไม่

สามารถทําได้ด้วยตนเองในบางกระบวนการผลิต เช่น การอบแห้ง การดูดความร้อสามารถทําได้ด้วยตนเองในบางกระบวนการผลิต เช่น การอบแห้ง การดูดความร้อน การแช่แข็ง การน การแช่แข็ง การ

บรรจุกระป๋อง สําหรับอุตสาหกรรมท่ีเป็นแปรรูปข้ันสูงผู้ประกอบการไทยต้องนําเข้าเครื่องจักรและบรรจุกระป๋อง สําหรับอุตสาหกรรมท่ีเป็นแปรรูปข้ันสูงผู้ประกอบการไทยต้องนําเข้าเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงทําให้มีต้นทุนท่ีสูงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จึงทําให้มีต้นทุนท่ีสูง  

66..  ความไม่เพียงพอของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าความไม่เพียงพอของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า

และวัตถุดิบ ทําให้เกิดการสูญเสียมูและวัตถุดิบ ทําให้เกิดการสูญเสียมูลค่าการส่งออก และไม่สามารถรองรับตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ได้ลค่าการส่งออก และไม่สามารถรองรับตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ได้  

77..  ระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพนักระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพนัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การขนส่งด้วยระบบรางท่ีมีค่าใช้จ่ายตํ่าสุดแต่ขาดการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทําให้ไม่การขนส่งด้วยระบบรางท่ีมีค่าใช้จ่ายตํ่าสุดแต่ขาดการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทําให้ไม่

เหมาะกับการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมท่ีเป็นวัเหมาะกับการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมท่ีเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหาร อาหาร การขนส่งทางบกจึงเป็นการขนส่งทางบกจึงเป็น

ท่ีนิยมมากท่ีสุด  เพราะโครงข่ายทางถนนครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกว่าระบบรางท่ีนิยมมากท่ีสุด  เพราะโครงข่ายทางถนนครอบคลุมพ้ืนท่ีมากกว่าระบบราง  รวมถึงสามารถจัดส่งรวมถึงสามารถจัดส่ง

สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรงเพียงครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องต่อหลายทอดสินค้าถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรงเพียงครั้งเดียวไม่จําเป็นต้องต่อหลายทอด   อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม  ปัญหาราคาปัญหาราคา

น้ํามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อน้ํามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมต้นทุนด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมอาหารท้ังในปัจจุบันและอาหารท้ังในปัจจุบันและ

อนาคตอนาคต  

88..  ขาดแคลนแรงงานในการผลิต ช่างเทคนิค ปวชขาดแคลนแรงงานในการผลิต ช่างเทคนิค ปวช. . ปวสปวส. . และบุคลากรท่ีมีความชํานาญและบุคลากรท่ีมีความชํานาญ

เฉพาะด้านส่งผลให้ประสิทธิภาพตํ่า ต้องนําเข้าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้มีต้นทุนสูงท้ังเฉพาะด้านส่งผลให้ประสิทธิภาพตํ่า ต้องนําเข้าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลให้มีต้นทุนสูงท้ัง

ทางตรงและทางอ้อมเช่น การต่อทะเบียนแรงงทางตรงและทางอ้อมเช่น การต่อทะเบียนแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวท่ีมีฝีมือจะมีราคาสูง านต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวท่ีมีฝีมือจะมีราคาสูง 

เป็นต้น อีกท้ังบุคลากรท่ีจบการศึกษายังไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเม่ือมีประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นต้น อีกท้ังบุคลากรท่ีจบการศึกษายังไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และเม่ือมีประสบการณ์ส่วนใหญ่

จะเปลี่ยนไปทํางานกับบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การปรับข้ึนค่าแรงข้ันตํ่า จะเปลี่ยนไปทํางานกับบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ การปรับข้ึนค่าแรงข้ันตํ่า 300 300 บาท ส่งผลกระทบบาท ส่งผลกระทบ

ต่อต้นทุนในการดําเนินธุรกิจต่อต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการจ้างงานมากเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการจ้างงานมากเป็นอันดับหนึ่ง

ของอุตสาหกรรมท้ังหมด  และส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติชะลอการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือของอุตสาหกรรมท้ังหมด  และส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติชะลอการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือ

ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนน  
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99..  ผู้ประกอบการมีข้อจํากัดในด้านความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการมีข้อจํากัดในด้านความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ

ความรู้ในความรู้ในการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตหรือความเข้าใจในห่วงโซ่การผลิต  การเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตหรือความเข้าใจในห่วงโซ่การผลิต  SSMMEEss  ส่วนส่วน

ใหญ่ต้องทําหน้าท่ีท้ังการบริหาร การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และงานธุรการด้วยตนเอง จึงไม่ใหญ่ต้องทําหน้าท่ีท้ังการบริหาร การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต และงานธุรการด้วยตนเอง จึงไม่

สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้อย่างเพียงพอสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้อย่างเพียงพอ  

โอกาสโอกาส  

11..  ภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดวิกฤตการอาหารโลภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดวิกฤตการอาหารโลก ผลผลิตอาหารของโลกไม่เพียงพอต่อก ผลผลิตอาหารของโลกไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการบริโภคความต้องการบริโภค    และราคาผลผลิตอาหารมีการปรับตัวสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางและราคาผลผลิตอาหารมีการปรับตัวสูงข้ึน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทาง

การเกษตรของไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนการเกษตรของไทยได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน  รวมท้ังสามารถฟ้ืนตัวได้รวมท้ังสามารถฟ้ืนตัวได้

อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็ว  จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการส่งออจึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ีได้รับกไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากภาวะดังกล่าว  รวมท้ังประเทศท่ีมีการนําเข้าอาหารจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบ  ซ่ึงผลกระทบจากภาวะดังกล่าว  รวมท้ังประเทศท่ีมีการนําเข้าอาหารจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบ  ซ่ึง

สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ สามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่   

22..  ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ซ่ึงมีผลเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ซ่ึงมีผลเชื่อมโยงกับ

ประเทศใกล้เคียง  ส่ประเทศใกล้เคียง  ส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ มีการปรับตัวด้วยการลดการบริโภคและลดการงผลให้ผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ มีการปรับตัวด้วยการลดการบริโภคและลดการ

นําเข้านําเข้า    ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร  โดยเฉพาะอาหารท่ีเน้นการเพ่ิมมูลค่า  เชน่  เพ่ิมคุณค่า  ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหาร  โดยเฉพาะอาหารท่ีเน้นการเพ่ิมมูลค่า  เชน่  เพ่ิมคุณค่า  

ดูแลสุขภาพ  เป็นต้นดูแลสุขภาพ  เป็นต้น    

33..  การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ((AAEECC))  ทําให้ไทยได้ประโยชน์จากการนําเข้าทําให้ไทยได้ประโยชน์จากการนําเข้า

วัตวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศใน ถุดิบราคาถูกจากประเทศใน AASSEEAANN  การทํา   การทํา CCoonnttrraacctt  FFaarrmmiinngg   การขยายฐานการผลิตใน การขยายฐานการผลิตใน

อาเซียนเพ่ือประโยชน์ด้านต้นทุน วัตถุดิบ และแรงงาน  การขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  การอาเซียนเพ่ือประโยชน์ด้านต้นทุน วัตถุดิบ และแรงงาน  การขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน  การ

ใช้สิทธิพิเศษในการส่งออกของ ใช้สิทธิพิเศษในการส่งออกของ CCLLMMVV    และการสร้างความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการทําและการสร้างความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนในการทํา

ตลาดนอกกลุ่ม ตลาดนอกกลุ่ม  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการทําความตกลงยอมรับร่วม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากการทําความตกลงยอมรับร่วม  ((MMuuttuuaall  RReeccooggnniittiioonn  

AAggrreeeemmeenntt::  MMRRAA))  ซ่ึงเป็นความตกลงท่ีเสนอให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบ  ซ่ึงเป็นความตกลงท่ีเสนอให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบ

สินค้าของกันและกันในการทําการค้าระหว่างประเทศ โดยท่ีไม่ต้องตรวจสอบและรับรองซํ้าอีก  ซ่ึงจะสินค้าของกันและกันในการทําการค้าระหว่างประเทศ โดยท่ีไม่ต้องตรวจสอบและรับรองซํ้าอีก  ซ่ึงจะ

ทําให้เกิดมาตรฐานทําให้เกิดมาตรฐาน  HHaarrmmoonniizzaattiioonn  ในระดับอาเซียนในระดับอาเซียน  

อุปสรรคอุปสรรค  
11..  การแข่งขันในตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจาก อาหารซ่ึงเป็นสินค้าการแข่งขันในตลาดโลกท่ีทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน อันเนื่องมาจาก อาหารซ่ึงเป็นสินค้า

ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้

ง่ายง่าย  จึงถูกใช้เป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้จึงถูกใช้เป็นมาตรการในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ  เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตาระหว่างประเทศ  เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมการผลิต

อาหารของประเทศผู้นําเข้าอาหารของประเทศผู้นําเข้า  

22..  การเกิดใหม่ของประเทศผู้ผลิตสินค้าอาหารท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตท่ีตํ่าการเกิดใหม่ของประเทศผู้ผลิตสินค้าอาหารท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตท่ีตํ่า

กว่าไทยกว่าไทย  เช่นเช่น  เวียดนามเวียดนาม  อินเดีย และจีน เป็นต้นอินเดีย และจีน เป็นต้น  
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33..  การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ((AAEECC))  มีผลให้เกิดอุปสรรคต่อกา  มีผลให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าและการรค้าและการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศใช้เงินทุนค่อนข้างสูง  กฎ ระเบียบท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศใช้เงินทุนค่อนข้างสูง  กฎ ระเบียบท่ี

แตกต่างกันของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน เช่น อินโดนีเซียกําหนดให้ร้อยละ แตกต่างกันของแต่ละประเทศในอาเซียนเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน เช่น อินโดนีเซียกําหนดให้ร้อยละ 

70 70 ของสัตว์น้ําท่ีจับได้ในน่านน้ําอินโดนีเซียต้องข้ึนท่ีท่าเรือของอินโดของสัตว์น้ําท่ีจับได้ในน่านน้ําอินโดนีเซียต้องข้ึนท่ีท่าเรือของอินโดนีเซีย เพ่ือจําหน่ายหรือแปรรูปนีเซีย เพ่ือจําหน่ายหรือแปรรูป

ในประเทศและการแปรรูปผู้ประกอบการต้องร่วมทุนกับชาวอินโดนีเซียเท่านั้น นอกจากนี้ ในประเทศและการแปรรูปผู้ประกอบการต้องร่วมทุนกับชาวอินโดนีเซียเท่านั้น นอกจากนี้ 

ผู้ประกอบการในประเทศอาเซียนท่ีมีเงินลงทุนสูงจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจการเกษตรและอาหารได้ง่ายผู้ประกอบการในประเทศอาเซียนท่ีมีเงินลงทุนสูงจะเข้ามาลงทุนในธุรกิจการเกษตรและอาหารได้ง่าย

ข้ึน  ซ่ึงส่งผลกระทบในการเป็นคู่แข่งกับผู้ประกอบการในประเทศ ข้ึน  ซ่ึงส่งผลกระทบในการเป็นคู่แข่งกับผู้ประกอบการในประเทศ  อีกท้ังการจํากัดปริมาณการนําเข้า อีกท้ังการจํากัดปริมาณการนําเข้า

ในบางประเทศอาเซียน  และการนําเข้าผลิตภัณฑ์บางประเภทต้องผ่านระบบโควตา ถือเป็นข้อจํากัดในบางประเทศอาเซียน  และการนําเข้าผลิตภัณฑ์บางประเภทต้องผ่านระบบโควตา ถือเป็นข้อจํากัด

ในการส่งออกสินค้าของไทยในการส่งออกสินค้าของไทย1144  

44..  การหดตัวของภาคเศรษฐกิจในยุโรป ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารแปรรูปของไทยการหดตัวของภาคเศรษฐกิจในยุโรป ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารแปรรูปของไทย

ไปยุโรป  โดยตลาดยุโรปถือเป็นตลาดสําคัญอันดับ ไปยุโรป  โดยตลาดยุโรปถือเป็นตลาดสําคัญอันดับ 44 ขอ ของไทยในปี งไทยในปี 22555544 มีสัดส่วนร้อยละ  มีสัดส่วนร้อยละ 1111..77  

มูลค่าส่งออกรวม มูลค่าส่งออกรวม 111133,,008811 ล้านบาท มีการขยายตัวร้อยละ  ล้านบาท มีการขยายตัวร้อยละ 1133..00 สินค้าหลัก เช่น ไก่แปรรูป กุ้งแช่ สินค้าหลัก เช่น ไก่แปรรูป กุ้งแช่

แข็งและกุ้งแปรรูป ทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง เป็นต้นแข็งและกุ้งแปรรูป ทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง เป็นต้น  

55..  การปรับตัวเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศท่ีมีการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการท่ีไม่ใช่การปรับตัวเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศท่ีมีการกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการท่ีไม่ใช่

ภาษี ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนสินค้าแก่ผู้ประกอบการ เช่น มาตรฐานคุณภาพของสินค้า ภาษี ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนสินค้าแก่ผู้ประกอบการ เช่น มาตรฐานคุณภาพของสินค้า 

((QQuuaalliittyy  ooff  SSttaannddaarrddss) ) มาตรฐานการนําเข้าของ มาตรฐานการนําเข้าของ EEUU  มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 

((HHuummaann  RRiigghhttss) ) เป็นต้น  อีกท้ังการนํามาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีมาใช้ในกลุ่มประเทศเป็นต้น  อีกท้ังการนํามาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีมาใช้ในกลุ่มประเทศ

ออาเซียนมากข้ึน เพ่ือปกป้องการผลิตในประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซียมีข้อจํากัดด้านสินค้าฮาลาลสูงาเซียนมากข้ึน เพ่ือปกป้องการผลิตในประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซียมีข้อจํากัดด้านสินค้าฮาลาลสูง

มาก ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยมาก ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย  

                                                                                      
1144  รายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรายงานผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( (AAEECC)).. สสว สสว. . กันยายน กันยายน 25542554..  
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4. แผนการส่งเสริมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสาขาอาหารสาขา  

 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาอาหารสาขาอาหาร ปี 2555-2559  
มี ขอบเขตดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร มีมาตรฐานระดับสากล และสามารถแข่งขันได้อย่าง

ยังยืน 
  

พันธกิจ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและตลาดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 
  

เป้าหมาย  
 

1. สถานประกอบการได้รับมาตรฐานในการผลิตเพ่ิมข้ึน 
2. อาหารของประเทศไทยเป็นท่ียอมรับในด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ 
3. สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ิมข้ึน 
4.มูลค่าการส่งออกอาหารของไทยเพ่ิมข้ึน 
5. มีศูนย์เพ่ือบริการอํานวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการอาหาร 

  

ยุทธศาสตร์  1. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานในการผลิตให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
2. สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่า และผลิตภาพในการผลิตอาหารแปรรูป 
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหาร และเพ่ิมศักยภาพในด้านการตลาด 
4. พัฒนาปัจจัยเอ้ือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานในการผลิตให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 

กการผลิตอาหารให้มีมาตรารผลิตอาหารให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ฐานและความปลอดภัย ((FFoooodd  SSaaffeettyy))  เป็นประเด็นสําคัญ ซ่ึงหากอาหารเป็นประเด็นสําคัญ ซ่ึงหากอาหาร

ถูกปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ หรือมีการตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารพิษ ย่อมส่งผลต่อถูกปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ หรือมีการตกค้างของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และสารพิษ ย่อมส่งผลต่อ

สุขภาพของสุขภาพของผู้บริโภคในประเทศ และผู้บริโภคในประเทศ และกระทบต่อเศรษฐกิจในกรณีมีการส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศ  กระทบต่อเศรษฐกิจในกรณีมีการส่งออกอาหารไปยังต่างประเทศ  

ซ่ึงซ่ึงนอกจากนอกจากมาตรฐานตามกฎหมาย เช่น มาตรฐานอาหารและยา มาตรฐานตามกฎหมาย เช่น มาตรฐานอาหารและยา ((อยอย.).)แล้ว ยังมีมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี แล้ว ยังมีมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี 

SSMMEEss  จําเป็นท่ีจะต้องจําเป็นท่ีจะต้องผ่านการรับรอง ผ่านการรับรอง ซ่ึงเป็นไปตามท่ีประเทศ หรือบริษัทคู่ค้ากําหนดไว้ เช่น ซ่ึงเป็นไปตามท่ีประเทศ หรือบริษัทคู่ค้ากําหนดไว้ เช่น BBRRCC  

((BBrriittiisshh  RReettaaiill  CCoonnssoorrttiiuumm  SSttaannddaarrdd--FFoooodd))  มาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษมาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศอังกฤษ

สําหรับผู้ผลิตอาหาร และสําหรับผู้ผลิตอาหาร และ  HHAALLAALL  อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซ่ึงได้รับอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซ่ึงได้รับอนุมัติตามบัญญัติศาสนา

อิสลามให้มุสลิมบริโภคอิสลามให้มุสลิมบริโภค  หรือใช้ประโยชน์ได้หรือใช้ประโยชน์ได้  เป็นต้น ซ่ึง เป็นต้น ซ่ึง SSMMEEss  ต้องปรับปรุงการจัดการระบบคุณภาพต้องปรับปรุงการจัดการระบบคุณภาพ  

การจัดการทรัพยากร  กระบวนการผการจัดการทรัพยากร  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  การวัดค่าลิตผลิตภัณฑ์  การวัดค่า  การตรวจสอบวิเคราะห์สินค้า  การตรวจสอบวิเคราะห์สินค้า  เพ่ือให้เพ่ือให้

ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว ได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว   
 
 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 สนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับมาตรฐานในการผลิตเพ่ิม
ประสิทธิภาพและรักษาส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
 
 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 สนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับมาตรฐานในการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพ และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

  แผนงาน 
� พัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจําหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน 
� พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรแปรรูปเพ่ือป้องกันสภาพแวดล้อม  
� ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล  

กลยุทธ์ท่ี 1.2ส่งเสริมและให้ความรู้ในการนําระบบตรวจสอบย้อนกลับ  (Traceability System) 
มาใช้ในกลุ่มสินค้าท่ีสําคัญ 
 แผนงาน 

� ส่งเสริมการจดทะเบียนตรวจสอบ  รับรองแหล่งผลิตพืชและอาหารแปรรูป  
� พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ได้รับมาตรฐานสินค้าท่ีรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า 

 

 

กลยุทธ์ท่ี 1.1 สนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับมาตรฐานในการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพ      
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี 1.2ส่งเสริมและให้ความรู้ในการนําระบบตรวจสอบย้อนกลับ  (Traceability System) มาใช้ใน
กลุ่มสินค้าท่ีสําคัญ 
กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการ  นําเข้าสินค้าตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค  
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กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสินค้าให้มีมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของบริโภค 
แผนงาน 

� สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในประเทศและท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่า และผลิตภาพในการผลิตอาหารแปรรูป 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร เริ่มให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าท่ีสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร เริ่มให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าท่ีสร้าง

มูลค่าเพ่ิม และมีคุณภาพมูลค่าเพ่ิม และมีคุณภาพ  มากยิ่งข้ึน โดยให้ความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมากยิ่งข้ึน โดยให้ความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มี

มูลค่าสูง ท้ังโดยเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน และโดยเทคโนโลยีระดับสูง อย่างไรก็มูลค่าสูง ท้ังโดยเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน และโดยเทคโนโลยีระดับสูง อย่างไรก็ตามตามในกระบวนการแปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้ายังขาดการศึกษาวิจัยท่ีพร้อมสําหรับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และเทคโนโลยีเทคโนโลยี

ในการผลิตในข้ันพ้ืนฐาน ในการผลิตในข้ันพ้ืนฐาน บางข้ันตอน SMEs ส่วนหนึ่งยังไม่สามารถดําเนินการได้ เช่น การอบแห้ง 
การดูดความร้อน การแช่แข็ง การบรรจุกระป๋อง สําหรับเทคโนโลยีแปรรูปข้ันสูง ผู้ประกอบการไทย
ต้องนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาจากต่างประเทศซ่ึงมีต้นทุนท่ีสูง นอกจากปัญหาด้านการผลิต
แล้ว SMEs ยังขาดการเพ่ิมมูลค่าโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ สะดวกในการ
บริโภคและตรงกับความต้องการของตลาด ดังนั้นจึงควรสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิตของ 
SMEs มีผลิตภาพสูงข้ึนและสามารถจําหน่ายสินค้าได้มูลค่าสูง  
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี  2.1ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 
 แผนงาน 

� สนับสนุนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรสําหรับ SMEs 

� ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนในการผลิตอาหาร 
กลยุทธ์ท่ี 2.2ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหาร 
 แผนงาน 

� พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร  ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร และ
พัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหารสําหรับ  SMEs 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
 แผนงาน 

� พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าเกษตรแปรรูปและPackaging Food 

� สนับสนุนการสร้างเครื่องจักรสําหรับการผลิตบรรจุผลิตภัณฑ์เพ่ือ SMEs  
 

กลยุทธ์ท่ี 2.1ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 
กลยุทธ์ท่ี 2.2ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหาร 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  



                    4466 

 
กลยุทธ์ท่ี 2.4พัฒนาบุคลากรและ SMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน 
 แผนงาน 

� พัฒนาความสามารถในการผลิตของแรงงาน  
� พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการของ SMEs  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหาร และเพ่ิมศักยภาพในด้านการตลาด 

ประเทศประเทศไทยไทยมีผลผลิตอาหารมากกว่าการบริโภคในประเทศมีผลผลิตอาหารมากกว่าการบริโภคในประเทศสามารถสามารถส่งออกข้าว มันส่งออกข้าว มันสัมปะหลัง สัมปะหลัง อ้อยอ้อย และ และไก่ไก่  

ได้มากติดอันดับโลกได้มากติดอันดับโลก  นอกจากนั้นอาหารไทยนอกจากนั้นอาหารไทยและร้าและร้านอาหารไทยได้รับการยอมรับในด้านรสชาติ และเป็นท่ีนอาหารไทยได้รับการยอมรับในด้านรสชาติ และเป็นท่ี

นิยมของผู้บริโภคท่ัวโลก โดยมีเมนูยอดนิยม นิยมของผู้บริโภคท่ัวโลก โดยมีเมนูยอดนิยม เช่น ต้มยํากุ้ง มัสม่ัน เช่น ต้มยํากุ้ง มัสม่ัน อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามขณะนี้ขณะนี้ มีผู้มีผู้ประเทศผู้ประเทศผู้ผลิตผลิต

ในอาเซียนในอาเซียนท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตและคุณภาพมากข้ึน เช่นท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตและคุณภาพมากข้ึน เช่น  เวียดนาม พม่า กัมพูชา เวียดนาม พม่า กัมพูชา ดังนั้นดังนั้น

เพ่ือให้เพ่ือให้ประเทศประเทศไไททยเป็นยเป็นผู้นําในการผลิตอาหารผู้นําในการผลิตอาหาร  นอกเหนือจากการสร้างมาตรฐานแล้ว การส่งเสริมนอกเหนือจากการสร้างมาตรฐานแล้ว การส่งเสริม

ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ เผยแพร่เอกลักษณ์ เผยแพร่เอกลักษณ์ของอุตสาหกรรมอาหารของอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นประเด็นสําคัญยิ่ง เพ่ือให้ตลาดท้ังในและไทยเป็นประเด็นสําคัญยิ่ง เพ่ือให้ตลาดท้ังในและ

ต่างประเทศยอมรับต่างประเทศยอมรับคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐาน ใน ในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทย การผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทย อีกท้ังเป็นการอีกท้ังเป็นการเพ่ิมเพ่ิม

มูลค่ามูลค่าและโอกาสในและโอกาสในการขยายตลาดให้กับ การขยายตลาดให้กับ SSMMEEss  อย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี 3.1เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบคุณค่า  คุณภาพ ของอาหารไทย  
 แผนงาน 

� ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออก 
� พัฒนาและเผยแพร่เมนูทางเลือกของอาหารไทย   

กลยุทธ์ท่ี 3.2การสร้างตราสินค้า ท่ีเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ียอมรับ 
 แผนงาน 

� พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดให้แก่ SMEs 

� ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของอาหารไทย  
กลยุทธ์ท่ี 3.3พัฒนาช่องทางและกิจกรรมด้านการตลาด 
 แผนงาน 

� จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า/จัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ 
� ส่งเสริมการค้าผ่านระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 3.1เผยแพร่ ประชาสัมพันธใ์ห้ผู้บริโภคทราบคุณค่า  คุณภาพของอาหารไทย  
กลยุทธ์ท่ี 3.2การสร้างตราสินค้า ท่ีเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ียอมรับ 

กลยุทธ์ท่ี 3.3พัฒนาช่องทางและกิจกรรมด้านการตลาด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาปัจจัยเอ้ือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 
 
ปัจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหาร ประสบปัญหาในการขอการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ เนื่องจากต้องดําเนินการตามข้ันตอน กฎระเบียบ ซ่ึงส่งผลให้การขอรับการรับรอง
ต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการมาก รวมท้ังขาดความความสะดวกสะดวกในการติดต่อกับในการติดต่อกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เนื่องจากมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ในการข้ันตอนต่างๆ เนื่องจากมีหลายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ในการข้ันตอนต่างๆ เช่นเช่น การผลิต การขอรับการรับรอง การผลิต การขอรับการรับรอง

มาตรฐาน การส่งสินค้าไปจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ มาตรฐาน การส่งสินค้าไปจําหน่ายท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจซ่ึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การดําเนินธุรกิจ

เป็นไปอย่างไเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพม่มีประสิทธิภาพ  นอกจากปัญหาจากปัจจัยแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว นอกจากปัญหาจากปัจจัยแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว 

SSMMEEss  ยังขาดการรวมกลุ่มยังขาดการรวมกลุ่มกัน และขาดการเชื่อมโยงการดําเนินงานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานกัน และขาดการเชื่อมโยงการดําเนินงานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้อง ทําให้ขาดความสามารถในการผลิตอาหารแปรรูปท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับในราชการท่ีเก่ียวข้อง ทําให้ขาดความสามารถในการผลิตอาหารแปรรูปท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับใน

ระดับสากลระดับสากล        ดังนั้นเพ่ือดังนั้นเพ่ือส่งเสริมให้ ส่งเสริมให้ SSMMEEss  สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีศักยภาพสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและมีศักยภาพ

เพ่ิมข้ึนจึงควรลดอุปสรรค ข้ันตอนในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังให้มีศูนย์บริการท่ีครบวงจรสําหรับเพ่ิมข้ึนจึงควรลดอุปสรรค ข้ันตอนในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังให้มีศูนย์บริการท่ีครบวงจรสําหรับ

ผู้ประกอบการอาหาร และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการอาหาร และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม

อาหารท้ัอาหารท้ังในและต่างประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือในอาเซียนงในและต่างประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือในอาเซียน  

  

  

  

  

  

  
กลยุทธ์ท่ี 4.1ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 แผนงาน 

� ศึกษาทบทวนกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และการดําเนินงานรับรองสินค้า  
กลยุทธ์ท่ี 4.2สนับสนุนให้มีศูนย์บริการครบวงจรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลักดันให้
เกิดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 แผนงาน 

� พัฒนาศักยภาพการบริการตรวจสอบคุณภาพของอาหารของศูนย์ทดสอบ / สนับสนุน
การพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรในรูปแบบ One stop service 

กลยุทธ์ท่ี 4.3 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เครือข่าย วิสาหกิจระหว่างภาคเอกชน และร่วมกับ  
     หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องท้ังในและ ต่างประเทศ  
 แผนงาน 

� พัฒนา Cluster ท่ีมีศักยภาพสนับสนุนการพัฒนา Food valley 

กลยุทธ์ท่ี 4.1 ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 สนับสนุนให้มีศูนย์บริการครบวงจรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลักดันให้เกิด 
       การบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุม่ เครือข่าย วิสาหกิจระหว่างภาคเอกชน และร่วมกับหน่วยงาน 
       ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและ ต่างประเทศ 
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แนวคิดโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอาหาร พ.ศ.2555-2559 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานในการผลิตให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 สนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับมาตรฐานในการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพ และรักษา
สิ่งแวดล้อม 
โครงการ 
 

พัฒนาและรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาและรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

และระบบประกันความปลอดภัยในการผลิตอาหารของ และระบบประกันความปลอดภัยในการผลิตอาหารของ SSMMEEss 
วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือพัฒนาให้ เพ่ือพัฒนาให้ SSMMEEss  มีระบบบรหิารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  และมีระบบบรหิารคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  และ
ระบบประกันความปลอดภยัในการผลิตอาหาร โดยไดร้ับการรับรองตามระบบประกันความปลอดภยัในการผลิตอาหาร โดยไดร้ับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล เช่น ระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานสากล เช่น ระบบบริหารคุณภาพ ((IISSOO  90019001) ) ระบบการจัดการระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ((IISSOO  1400114001) ) หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร GGMMPP  ((GGoooodd  
MMaannuuffaaccttuurriinngg  PPrraaccttiiccee)) และระบบประกันความปลอดภัยในอุตสาหกรรม และระบบประกันความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

อาหาร อาหาร  มาตรฐานฮาลาล หรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องหรือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้อง

ควบคุมในการผลิตอาหาร ควบคุมในการผลิตอาหาร ((HHaazzaarrdd  AAnnaallyyssiiss  aanndd  CCrriittiiccaall  CCoonnttrrooll  PPooiinntt  ::  
HHAACCCCPP))  เป็นต้นเป็นต้น  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� ฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับ/สมัครใจ  
� ตรวจเยีย่มโรงงาน สถานประกอบการ วินิจฉัยประเมินเบ้ืองต้น (Pre-Audit) 

และให้คําปรึกษาแนะนํา 
� ฝึกอบรมการตรวจประเมินภายในหน่วยงานและตรวจตดิตาม          
� พัฒนาโรงงาน สถานประกอบการเพ่ือให้ได้รับมาตรฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1.2ส่งเสริมและให้ความรู้ในการนําระบบตรวจสอบย้อนกลับ  (Traceability System) 
มาใช้ในกลุ่มสินค้าท่ีสําคัญ 
โครงการ 
 

พัฒนาพัฒนาระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบตรวจสอบแบบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร 

((TTrraacceeaabbiilliittyy)) สําหรับ SMEs  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารของ ของ SSMMEEss    โดยการโดยการ
พัฒนาระพัฒนาระบบให้ผูซ้ื้อบบให้ผูซ้ื้อสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของอาหารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาของอาหารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
สามารถระบุสามารถระบุผู้จําหน่ายผู้จําหน่ายและผูผ้ลติได้ถึงต้นทาง ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นของและผูผ้ลติได้ถึงต้นทาง ส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่นของ
ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากน้ียังเป็นการเพ่ิมมลูค่าให้นอกจากน้ียังเป็นการเพ่ิมมลูค่าให้
ผลิตภณัฑ์อาหารของไทย เสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งผลิตภณัฑ์อาหารของไทย เสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาขัน และรักษา  
ส่วนแบ่งตลาดโลก ส่วนแบ่งตลาดโลก   

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� อบรมสัมมานาให้ SMEs มีความรู้เกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ    Traceability 
System และเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีได้รับ เช่น ในกรณีเกิดปัญหาในการเรียกสินค้าคืน  
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับจะสามารถช่วยลดจํานวนความสูญเสียต่อสินค้าท่ีมี
ปัญหา ช่วยลดขอบเขตของปัญหามิให้ขยายออกไปในวงกว้าง  และยังเป็นประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

� พัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบ Traceability System  พร้อมคู่มือในสินค้าอาหารท่ี
เหมาะสมกับ SMEs สามารถนําระบบไปใช้อย่างคุ้มค่า 

� ให้คําปรึกษาเชิงลึกรายกิจการเพ่ือแนะนําการใช้ระบบ  Traceability   
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กลยุทธ์ท่ี 1.3 ส่งเสริมการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสินค้าให้มีมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยของบริโภค 
โครงการ 
 

สนับสนุนการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอาหารสนับสนุนการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอาหาร  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือเฝ้าระวังและป้องการการนําเข้าสินค้าท่ีขาดมาตรฐาน และคุ้เพ่ือเฝ้าระวังและป้องการการนําเข้าสินค้าท่ีขาดมาตรฐาน และคุ้มครองมครอง

ความปลอดภัยของผู้บริโภค ความปลอดภัยของผู้บริโภค   
แนวทางการดําเนินงาน 
 

� สร้างความรู้ให้แก่ผู้บริโภคทราบวิธีการพิจารณาซ้ืออาหารท่ีปลอดภยั 
� ส่งเสริมการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพอาหารท้ังท่ีผลิตในประเทศและนําเข้า

ภายในประเทศ 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่า และผลิตภาพในการผลิตอาหารแปรรูป 
กลยุทธ์ท่ี  2.1ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 
โครงการ 
 

ศึกษาแนวทางการการลดต้นทุนในกระบวนการด้านการผลิตของกลุ่มศึกษาแนวทางการการลดต้นทุนในกระบวนการด้านการผลิตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและค้นคว้าปรับปรุงเทคโนโลยี กระบเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและค้นคว้าปรับปรุงเทคโนโลยี กระบวนการผลิตวนการผลิต
อาหารอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต  ควบคุมคุณภาพอาหารอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต  ควบคุมคุณภาพ
ให้ได้ตามมาตรฐาน และได้แนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดให้ได้ตามมาตรฐาน และได้แนวทางในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมให้สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และลดอัตราความสญูเสยีของวัตถุดิบย่อมให้สามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และลดอัตราความสญูเสยีของวัตถุดิบ
ท่ีอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมโอกท่ีอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และเพ่ิมาสในการสร้างรายได้และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ท้ังเชิงคุณภาพและต้นทุนความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ท้ังเชิงคุณภาพและต้นทุน  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� ศึกษาข้อมูลรายละเอียดท้ังด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงข้อมูลของมาตรฐานด้านต่าง ๆ  
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 

� ศึกษาข้อมูลและเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในการกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ท้ังข้อมูลทุติยภูมิ และเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ
จากการสมัภาษณ์ผูม้ีส่วนเก่ียวข้อง 

� จัดระดมความคิดเห็นเพ่ือรับฟังข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ภาครัฐ / เอกชน / ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปตัง้แต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

� วิเคราะห์ข้อมูลจัดร่างแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการด้านการผลิตของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

� จัดประชุมนําเสนอร่างแนวางฯ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้อง 

� เผยแพรผ่ลการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนในกระบวนการด้านการผลิตของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
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กลยุทธ์ท่ี 2.2ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหาร 
โครงการ 
 

การจัดต้ังศูนย์เคร่ืองจักรแปรรูปอาหารสําหรับ การจัดต้ังศูนย์เคร่ืองจักรแปรรูปอาหารสําหรับ SSMMEEss  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถทางเพ่ือสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งให้การแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งให้
ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยสีมัยใหม่ มาช่วยสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมความสําคัญกับการนําเทคโนโลยสีมัยใหม่ มาช่วยสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ศักยภาพทางการผลิต รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ให้มีศักยภาพทางการผลิต รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ให้มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� สํารวจความต้องการและพ้ืนท่ีในการจัดตั้งศูนย์เครื่องจักรแปรรูปอาหาร  

� ปรับปรุงสถานท่ี และวางแผนการพัฒนาเครือจักรและ วางระบบในการจัดตั้ง

ศูนย์ฯ   

� การให้บริการของศูนยฯ์ ดําเนินการครอบคลุมในด้านต่าง ๆ  ดังน้ี 

� ดําเนินการให้บริการ / ให้คําปรึกษา / ให้ความรู้ / ช่วยเหลือ กับผู้

ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านการสรา้งและพัฒนา

เครื่องจักรกล 

� ดําเนินการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสร้างและ

ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับการใช้เครื่องจักรกลในด้านต่าง ๆ ท้ังดา้น

การใช้งาน การซ่อมบํารุง รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรให้มีความสามารถ

มากข้ึน 

� ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการสรา้งเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการท้ังราย

ใหญ่ และ SMEs ให้ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ในด้านตา่ง ๆ  

การให้ความช่วยเหลือ ระหว่างผู้ประกอบการ    
 

กลยุทธ์ท่ี 2.3 สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
โครงการ 
 

พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าอาหพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าอาหารให้กับวิสาหกิจขนาดารให้กับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกลางและขนาดย่อม  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือพัฒนาและออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและเพ่ือพัฒนาและออกแบบบรรจุภณัฑ์ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมโดยให้ความสําคัญในการรักษาคุณภาพของอาหารขนาดย่อมโดยให้ความสําคัญในการรักษาคุณภาพของอาหาร  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� ดําเนินการสํารวจข้อมูล ศึกษาผลติภัณฑ์ของสถานประกอบการวิสาหกิจท่ี

ต้องการพัฒนาบรรจุภณัฑ์ ท่ีผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ พร้อมให้

ถ่ายทอดความรูด้้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภณัฑ์   

� พัฒนาและออกแบบบรรจุภณัฑ์ พร้อมสร้างตรายี่ห้อ ให้กับวิสาหกิจท่ีผ่าน

คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยคํานึงถึงตลาดเป้าหมายของผลิตภณัฑ์ 

� สร้าง และทดสอบต้นแบบบรรรจุภัณฑ์และตรายีห้่อท่ีพัฒนา พร้อมให้

คําปรึกษาเพ่ิมเติมหลังนําบรรจุภณัฑ์ท่ีได้รับการพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย ์
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กลยุทธ์ท่ี  2.4 พัฒนาบุคลากรและ SMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน 
โครงการ 
 

พัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของบุคลากร ด้พัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของบุคลากร ด้วยวย
ระบบ ระบบ TTPPMM  

วัตถุประสงค์ 
 

จัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของ จัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของ SSMMEEss    ให้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของ ของ SSMMEEss    และปรับปรุงคุณภาพเพ่ิมประสิทธิผลเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  ซ่ึงเป็นและปรับปรุงคุณภาพเพ่ิมประสิทธิผลเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  ซ่ึงเป็น
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่าง
แข็งแกร่งมากยิ่งข้ึนแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� กําหนดขอบเขต และวางแผนการพัฒนาระบบ TPM วิสาหกิจท่ีเข้ารับบริการ 

� ศึกษาและวิเคราะห์ของสถานประกอบการวิสาหกิจท่ีเข้ารับบริการ เพ่ือใช้จัด

โครงสร้าง TPM รวมถึงกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเรจ็ของระบบ TPM 

� อบรม ช้ีแจง และทําความเข้าใจในระบบ TPM ให้กับบุคลากรในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

� ดําเนินการจัดทํากิจกรรมตามหลักของระบบ TPM  รวมถึง ติดตาม 

ประเมินผลการดาํเนินงานของระบบ  และจัดทํามาตรฐานของระบบ TPM 

  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหาร และเพ่ิมศักยภาพในด้านการตลาด  
กลยุทธ์ท่ี 3.1เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบคุณค่า  คุณภาพ ของอาหารไทย  
โครงการ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง เสริมสร้างความแข็งแกร่ง SSMMEEss  ไทยสู่ตลาดอาหารในอาเซียนไทยสู่ตลาดอาหารในอาเซียน  
วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือสร้างภาพลักษณส์ําหรับสินค้าแปรรูปดา้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยเพ่ือสร้างภาพลักษณส์ําหรับสินค้าแปรรูปดา้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย
และความหลากหลายและความหลากหลาย  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในเรื่องระบบ

มาตรฐานในการผลิตอาหาร 

� สร้างความยอมรับมาตรฐานอาหารสากลของไทยแก่ตลาดส่งออก 

� ศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการของผู้บรโิภครายกลุม่ผลติภัณฑ์

อาหาร 

� สร้างผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมคีวามทันสมัย สะดวกต่อการบรโิภค  

� เจรจาและประชาสมัพันธ์อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอเพ่ือให้ตลาดคู่ค้าท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศเช่ือมั่นในสินค้า  
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กลยุทธ์ท่ี 3.2การสร้างตราสินค้า ท่ีเป็นเอกลักษณ์และเป็นท่ียอมรับ 
โครงการ 
 

การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารไทยให้สอดคล้องกับความการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารไทยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ตลาดและผู้บริโภคต้องการของ ตลาดและผู้บริโภค  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานของผู้ผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และตระหนักถึงเพ่ือยกระดับมาตรฐานของผู้ผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และตระหนักถึง
คุณภาพและความปลอดภัยให้เป็นท่ียอมรับ และสรา้งความเข็มแข็งให้คุณภาพและความปลอดภัยให้เป็นท่ียอมรับ และสรา้งความเข็มแข็งให้
ผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในการผลิตอาหารของไทย โดยการยกระดับความผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในการผลิตอาหารของไทย โดยการยกระดับความ
เช่ือมั่น และยกระดับสินค้าให้ได้ มาตรฐานสากล  โดยส่งเสริมให้เช่ือมั่น และยกระดับสินค้าให้ได้ มาตรฐานสากล  โดยส่งเสริมให้  SSMMEEss  ท่ีมีท่ีมี
ศักยภาพได้รับ ศักยภาพได้รับ TThhaaii  SSeelleecctt    AAwwaarrdd  เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากผูบ้ริโภค ซ่ึงเมื่อมีเพ่ือให้เกิดการยอมรับจากผูบ้ริโภค ซ่ึงเมื่อมี
การขยายการดําเนินการไปอย่างกว้างขวาง ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดการขยายการดําเนินการไปอย่างกว้างขวาง ย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� อบรมให้ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานการผลิต

อาหารสากล ให้แก่ผู้ประกอบการ 

� ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร่ 

สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรตา่งๆ ท้ังภาคการผลิตและการบริการนํา

เกณฑ์ Thai Select  Award ไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการ

ผลิต ท่ีมีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดบัมาตรฐานโลกจะไดร้ับการ

ประกาศเกียรตคุิณด้วยรางวัล Thai Select  Award และผู้ประกอบการท่ี

ได้รับรางวัลจะนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําธุรกิจของตนไปสู่ความสําเร็จ เพ่ือเป็น

แบบอย่างให้ผู้ประกอบการอ่ืนๆ นําไปประยุกต์ เพือให้ประสบผลสาํเร็จ

เช่นเดียวกัน  

  

 
กลยุทธ์ท่ี 3.3พัฒนาช่องทางและกิจกรรมด้านการตลาด 
โครงการ 
 

การสร้างเครือข่ายทางการค้าเพ่ือความร่วมมือกับคู่ค้าในตลาดภมูิภาคการสร้างเครือข่ายทางการค้าเพ่ือความร่วมมือกับคู่ค้าในตลาดภมูิภาค  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการค้า ข้อมูลเชิงลึก  ให้ผู้ประกอบการดําเนินการด้านเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการค้า ข้อมูลเชิงลึก  ให้ผู้ประกอบการดําเนินการด้าน
การตลาดได้อย่างมีปการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการของตลาดและคู่ค้าได้อย่างระสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการของตลาดและคู่ค้าได้อย่าง
ชัดเจน และเพ่ิมโอกาสทางการตลาด สามารถสร้างช่องตลาด จากการเปิดเสรีชัดเจน และเพ่ิมโอกาสทางการตลาด สามารถสร้างช่องตลาด จากการเปิดเสรี
ทางการค้า และกรอบความร่วมมอืต่างๆท่ีภาครัฐไดด้ําเนินการนําไปปรับใช้กับการทางการค้า และกรอบความร่วมมอืต่างๆท่ีภาครัฐไดด้ําเนินการนําไปปรับใช้กับการ
ดําเนินธุรกิจดําเนินธุรกิจ  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� สร้างและรวบรวมความรู้ ด้านข้อมูลการตลาดเชิงลึก โดยเฉพาะตลาด AEC 
� ศึกษา Marketing Mapping ของตลาดต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมลูในการทํา

การตลาด 
� จัดกิจกรรมส่งเสรมิการค้าสําหรับ SMEs  / จัดแสดงสินค้าและเจราจาธุรกิจใน

ตลาดต่างประเทศ 
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� จัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า การส่งเสริมการตลาดสินค้าอาหาร โดยการ
เน้นลักษณะเฉพาะของสินค้า (Product Differenciatation : Niche Narket 

� พัฒนาสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในประเทศท่ีมโีอกาสการ
ส่งออก  

� ส่งเสริมการค้าผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือรักษาตลาดและขยายตลาดส่งเสริมการค้าผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือรักษาตลาดและขยายตลาด

ท้ังตลาดเดิมและตลาดใหม่ท้ังตลาดเดิมและตลาดใหม่   
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาปัจจัยเอ้ือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ 
กลยุทธ์ท่ี 4.1ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
โครงการ 
 

พัฒนา กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และการพัฒนา กฎระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และการ
บังคับใช้บังคับใช้  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบท่ีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาเพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบท่ีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไดร้ับจากหารไดร้ับจาก
กฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารท่ีเก่ียวข้องกฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือและเพ่ือ
พัฒนากฎระเบียบพัฒนากฎระเบียบ  กฎหมายกฎหมาย  และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร  ให้เอ้ือต่อให้เอ้ือต่อ
การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร  การดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร    

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� ศึกษารวบรวมกฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 
ท่ีเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร 

� การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การวิจัยภาคสนาม การสมัภาษณ์ และ
ประชุมระดมความคิดเห็น 

� ประมวลผล พร้อมท้ังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย และ
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 

� ประชุมเผยแพรผ่ลการศึกษา และรับฟังข้อเสนอแนะ  
� รายงานผลการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย 

และมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 

 
กลยุทธ์ท่ี 4.2สนับสนุนให้มีศูนย์บริการครบวงจรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยผลักดันให้
เกิดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โครงการ 
 

จัดต้ังศูนย์บริการอุตสาหกจัดต้ังศูนย์บริการอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร รรมอาหารครบวงจร ((OOnnee  ssttoopp  sseerrvviiccee))  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแบบเพ่ือให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแบบ
ครบวงจรและเพ่ือลดข้ันตอนการออกเอกสาร ใบอนุญาต และใบรบัรองต่าง ของครบวงจรและเพ่ือลดข้ันตอนการออกเอกสาร ใบอนุญาต และใบรบัรองต่าง ของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในการติดต่อหน่วยงานต่างๆผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� ศึกษาแนวทางการพัฒนา/จัดตั้ง ศูนย์บริการอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 
(One stop service) โดยการมีสว่นร่วมจากหน่วยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น
การตรวจสอบอาหาร การขอใบอนุญาต 
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�  รวมรวม พัฒนา และเช่ือมโยง บริการและข้ันตอนตา่งๆ จากหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

� พัฒนา/จัดตั้ง ศูนย์บริการอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร (One stop service) 
� ประชาสมัพันธ์การให้บริการของศูนย์บริการอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 

(One stop service) 
� พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและข้ันตอนตา่งๆ 

 
กลยุทธ์ท่ี 4.3 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เครือข่าย วิสาหกิจระหว่างภาคเอกชน และร่วมกับ  
     หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องท้ังในและ ต่างประเทศ  
โครงการ 
 

สนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและการพัฒนา สนับสนุนการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและการพัฒนา FFoooodd  VVaalllleeyy  

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า เพ่ือพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า 
เช่ือมโยงงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงนเช่ือมโยงงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม สูเ่ชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมวัตกรรม สูเ่ชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ผลติภาพ และมลูค่าเพ่ิมในการแปรรูปอาหาร  รวมท้ังสร้างความประสิทธิภาพ ผลติภาพ และมลูค่าเพ่ิมในการแปรรูปอาหาร  รวมท้ังสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแปรเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการแปร
รูปผลิตภณัฑ์อาหารของภูมภิาคอาเซียนรูปผลิตภณัฑ์อาหารของภูมภิาคอาเซียน  

แนวทางการดําเนินงาน 
 

� กําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร และ
จัดตั้งเป็น Food Valley 

� เช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา กับวิสาหกิจ เพ่ือยกระดับการผลิต และ
สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับผลิตภณัฑ์และธุรกิจ 

� พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ 

� ส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาสําหรับนวัตกรรม การ
ประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการคิดค้นหรือสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
มูลค่าให้กับผลติภณัฑ์และธุรกิจ 

� เช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซียน 

� สนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ฐานข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัย 
การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นต้น โดยการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงาน
ในพ้ืนท่ี 

 
 


