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บทสรุปผูบริหาร 

 

“BCG Model” เปนโมเดลเศรษฐกิจใหมท่ีรัฐบาลประกาศใช มุงใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง

ยั่งยืน กระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive growth) ประกอบดวยการพัฒนา 3 

เศรษฐกิจไปพรอมๆ กัน โดย B คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุงเนนการสรางอุตสาหกรรมจากฐาน

ทรัพยากรชีวภาพอยางคุมคาและย่ังยืน C คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) คํานึงถึงการนํา

ทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการเกิดขยะของเสียและการนํากลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด 

และ G คือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) เนนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

อยางยั่งยืน BCG Model ครอบคลุม 4 สาขา คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและ

เคมีชีวภาพ และการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค มีเปาหมายในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจจาก 3.4 

ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 21 ของ GDP เปน 4.4 ลานลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24 ของ GDP ในอีก 5 

ปขางหนา  

อุตสาหกรรมอาหารเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมสําคัญที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ GDP ของประเทศ 

ป ค.ศ. 2019 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของประเทศมีมูลคารวม 638,000 ลานบาท คิดเปน 4% ของ GDP 

หากคิดจากฐานอัตราการเติบโตปกติของภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารอยูที่ 3.8% ตอป ภายใตสมมติฐาน

วาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารท่ี 70% ผลิตอาหารปกติ และ 30% ผลิตอาหารแบบใสนวัตกรรม หากสามารถ

ยกระดับอุตสาหกรรมทั้งระบบไดดวยแนวคิด BCG Model จะสามารถเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตของการผลิต

อาหารปกติ เติบโตเปน 6% และการผลิตอาหารแบบใสนวัตกรรมเติบโตเปน 10% ทําใหเปาหมายหลังจาก

การดําเนินงานนโยบาย BCG Model ใน ป ค.ศ. 2024 จะมีมูลคาการผลิตอาหารของประเทศเพ่ิมขึ้นเปน 

906,000 ลานบาท คิดเปน 5% ของ GDP นอกจากนี้ยังมีเปาหมายในดานการลดความเหลื่อมล้ําของ

ประชาชน การเพิ่มการจางงานและการกระจายรายไดใหไปถึงระดับเศรษฐกิจฐานราก การสรางมาตรฐาน

ใหกับอาหารกลุมตางๆ ทําใหผูบริโภคเขาถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังตองมีการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainability) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

รวมทั้งการสรางความมั่นคงทางอาหาร (food security) ใหกับประเทศทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG อาศัยเครื่องมือหลัก 3 ดาน ไดแก 1) การประยุกตใชนวัตกรรมเพื่อ

ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศดวยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ นวัตกรรมการผลิต และนวัตกรรมการบริการ 2) การพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับอาหารเพ่ือใหเหมาะสมและทันตอความกาวหนาของอุตสาหกรรมอาหารในปจจุบันและอนาคต 

ในขณะเดียวกันตองมีการสรางสมดุลระหวางการสรางมาตรฐานใหมเพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค

กับการพัฒนาเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญและ

จําเปนตอการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพ่ือใหผูประกอบการดานอาหารของไทยสามารถ
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แขงขันในตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ยังขาดเงินลงทุนสําหรับ

โครงสรางพ้ืนฐานที่จําเปน 

 การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร เร่ิมจากการประชุมระดมสมอง (focus 

group) รวมกันระหวางผูมีสวนเก่ียวของทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชน ผูประกอบการราย

ยอย และชุมชน และการประชุมกลุมยอยรวมกับหนวยงานตางๆ การระดมความคิดเห็นและหารือในที่ประชุม

ประธานกลุม BCG ทั้ง 8 ทาน รวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม (อว.) จนสามารถตกผลึกความคิดและไดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร และได

นําเสนอตอนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษา ซึ่งไดรับความเห็นชอบใหมีการดําเนินงานตอ นําไปสูการจัดสมัชชา 

BCG ท่ีมีผูเขารวมมากกวา 1,000 คน เพื่อนําเสนอและรับฟงความคิดเห็นตอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

BCG ท้ัง 8 กลุม ทําใหไดขอสรุปแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร ซึ่งประกอบไปดวย

เปาหมายหลักในการดําเนินงาน 3 เร่ือง กลไกการขับเคลื่อน การปลดล็อคกฎหมายและมาตรการสงเสริม รวม

ไปถึงการพัฒนาโครงการ Big rock เพ่ือผลักดันการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมและเห็นผลสําเร็จตามเปาหมาย

ที่วางไว 
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ขอเสนอ BCG in Action กลุมอาหาร: The New Sustainable Growth Engine 

โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1. ทิศทางและแนวโนมการพัฒนาของโลกท่ีมีผลตอการปรับตัวของอุตสาหกรรม

อาหาร 
1.1 สถานภาพตลาดโลก 

อุตสาหกรรมอาหาร1 คือ อุตสาหกรรมท่ีมีการนําเอาผลผลิตของภาคการเกษตร ไมวาจะเปนผลผลิต

จากพืช ปศุสัตว และประมง มาเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชใน

กระบวนการผลิตเพ่ือใหไดผลิตภัณฑสําหรับการบริโภค หรือนําไปใชในขั้นตอไป พรอมท้ังเปนการยืดอายุของ

ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีกระบวนการแปรรูปขั้นตน หรือขั้นกลาง ซึ่งจะเปนผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือข้ัน

ปลายซึ่งจะเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

 อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจโลก เพราะเปน

อุตสาหกรรมท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต และยังมีมูลคาเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยในปจจุบันมูลคาของ

อุตสาหกรรมอาหารท่ัวโลก คิดเปนรอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมของโลก (GDP) ขอมูลจาก Statista, Inc. 

รายงานมูลคาตลาดอาหารของโลกในป ค.ศ. 2019 อย ูท่ี 3.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ และคาดการณวาจะมี

มูลคาสูงถึง 3.9 ลานลานเหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2020 ซึ่งจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่รอยละ 4 ตั้งแตป ค.ศ. 

2020 – 2023 โดยกลุมผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง 3 อันดับแรก ไดแก ผลิตภัณฑจากนม ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว 

และผลิตภัณฑขนมปงและเบเกอรี่ ตามลําดับ ซึ่งมี 4 ประเทศหลักที่เปนผูผลิตอาหารสําหรับคนท่ัวโลก คือ จีน 

สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล ตามลําดับ 

 ผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของโลกนั้นจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ

สรางผลิตภัณฑท่ีตรงตอความตองการของผูบริโภค โดยแนวโนมโลกในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของ

ผูบริโภคในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไป ไดแก 1) รสชาติของอาหารที่มีความแตกตางจากปจจุบัน เชน หวาน

นอย เค็มนอย ผานการปรุงแตงนอยที่สุด 2) ประโยชนดานสุขภาพของผลิตภัณฑอาหาร เชน ผลิตภัณฑ

สําหรับผูสูงอายุที่ชวยสงเสริมสุขภาพ ชวยลดโอกาสการเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) ผลิตภัณฑสําหรับ

นักกีฬาที่ชวยเสริมสรางกลามเน้ือและความแข็งแรงของรางกาย อาหารสําหรับเด็กที่ชวยเสรมิสรางพัฒนาการ

และการเจริญเติบโต  3) ผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน ซึ่งเกี่ยวโยงกับศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม เชน อาหาร

มังสวิรัติ อาหารฮาลาล อาหารโคเชอร 4) กระบวนการผลิตอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสรางความ

ยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร เชน ผลิตภัณฑโปรตีนทางเลือกจากพืชลดการผลิตเนื้อสัตวจากฟารมปศุสัตวที่

                                           
1 รายงานการวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ธันวาคม 2560 
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ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดปริมาณสูง 5) ดานความโปรงใสและตรวจสอบไดของผลิตภัณฑ ทําใหผูบริโภคมี

ความรูความเขาใจสวนผสมตางๆ ในฉลากผลิตภัณฑ รวมทั้งการตรวจสอบยอนกลับที่มาของอาหารไดตลอด

หวงโซการผลิต (supply chain) 6) ดานความสะดวกรวดเร็วและอาหารพรอมทาน จากการเปลี่ยนแนว

ทางการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันที่มีความเรงรีบ2 ซึ่งแนวโนมความตองการของผูบริโภคมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑในอนาคต กลายเปนแรงผลักใหผูผลิตในตลาดโลกจําเปนจะตองคํานึงถึง และมี

การพัฒนาและวิจัย ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ เพ่ือสรางผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอแนวโนมของความตองการ

ของผูบริโภคได 

 

1.2 สถานภาพตลาดไทย 

 อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ จากภาคการเกษตรที่เปนผูผลิตวัตถุดิบ

หลักปอนสูอุตสาหกรรมอาหาร โดยในป พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมภาคการผลิตอาหารมีมูลคา 6.38 แสนลาน

บาท3 คิดเปนรอยละ 4 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และมีมูลคาการสงออกอยูที่ 1.11 ลานลาน

บาท ซึ่งประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลก4 สินคาหลักที่ไทยสงออกไดแก ขาว อาหารทะเล

กระปองและแปรรูป ผลไมสดและแปรรูป ไกสดและไกแปรรูป และผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง5  

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร ซึ่งเปนผูผลิต

วัตถุดิบหลักในหวงโซอุปทานของประเทศ ชวยเกิดการกระจายรายไดใหกับเกษตรกร และแรงงานใน

อุตสาหกรรมเปนอยางมาก โดยในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนโรงงานที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

ประมาณ 8,500 แหง แบงเปน โรงสีขาว โรงงานแปง โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว โรงงานแปรรูปผักและผลไม 

โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา และโรงงานผลิตน้ํามันพืช เกิดการจางงานประมาณ 1 ลานคนในอุตสาหกรรม ซึ่งรอย

ละ 75 ของแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อยูใน 5 โรงงานการผลิตหลัก คือ โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา 

โรงสีขาว/แปง และสตารช โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว โรงงานแปรรูปผักและผลไม และโรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Global Food World Magazine. (2019). 2020 Food Trends and Beyond by Joseph Galanakis. May 30, 2019 
3 ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (2563) 
4 ที่มา: สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, (2563) 
5 ที่มา: ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมอืจากกรมศุลกากร, (2563) 
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ภาพท่ี 1 จํานวนโรงงานท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ป 2561 

ที่มา: สวทช., (2562) 

 

ภาพท่ี 2 สัดสวนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ป พ.ศ. 2561  

ที่มา: สวทช., (2562) 

 

ในป พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรมอาหารมีมูลคาการผลิตอยูที่ 6.38 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 4 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) มีสัดสวนมูลคาการผลิตอยูที่รอยละ 14.30 ของอุตสาหกรรมการผลิตใน

ประเทศไทย ซึ่งมีมูลคาการผลิตท่ีมากกวาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและถานหิน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ดังนั้น หากมีการสนับสนุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ิมขึ้น จะเปนสวนท่ีชวย

สนับสนุนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยใหเพิ่มมากขึ้นได จากขอมูลดานการวิจัยและพัฒนา

ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย  พบวาภาคเอกชนใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นอยาง

ตอเนื่อง คือ ในป พ.ศ. 2557 ภาคเอกชนมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยูท่ี 4,097 ลานบาท และกาว
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กระโดดเพ่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2558 ท่ีมีมูลคาการลงทุน 12,063 ลานบาท 15,051 ลานบาท ในป พ.ศ. 2559 และ 

16,202 ลานบาทในป พ.ศ. 2560 นับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาสูงเปนอันดับตน

ของประเทศ6 แตทวามูลคาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนานั้นมาจากภาคธุรกิจขนาดใหญที่มีศักยภาพสูง

และเปนผูผลิตระดับโลก ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเปนผูผลิตอาหารที่มีจํานวน

รอยละ 99.5 ของอุตสาหกรรมอาหารของไทย ยังขาดการวิจัยและพัฒนา และมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ

คอนขางต่ํา ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการเพ่ิมศักยภาพดานการพัฒนาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมในสวน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเปนฐานรากและมีสัดสวนท่ีใหญที่สุดของประเทศ เพ่ือให

สามารถแขงขันในตลาดโลกได 

 

 

ภาพที่ 3 สัดสวนมูลคาการลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาแยกตามอตุสาหกรรมการผลิต 

                ของไทย ประจําป พ.ศ. 2560 

ที่มา: ศูนยขอมูลวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม, สอวช., (2561) 

 

 

1.3 อตุสาหกรรมอาหารกับโอกาสและความทาทายในภาวะวิกฤต  

อาหารเปนหนึ่งในปจจัยที่มีความสําคัญอยางย่ิงเมื่อโลกตองเผชิญกับสถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 

เชน ภาวะสงคราม ภัยพิบัติ หรือการเกิดโรคระบาดรายแรง พ้ืนท่ีที่ยังคงสามารถผลิตอาหารไดนับเปนจุด

ยุทธศาสตรสําคัญในการเลี้ยงดูประชากรของประเทศน้ันใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดในสภาวการณที่ไมปกติ 

                                           
6 ที่มา: ศูนยขอมูลวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม, สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.), (2561) 
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รวมไปถึงการสงอาหารไปชวยเหลือพื้นที่ที่ประสบปญหาจนไมสามารถผลิตอาหารไดเองหรือผลิตไดไมเพียงพอ

ตอความตองการ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญที่แตละประเทศตองสราง

ความมั่นคงและพัฒนาใหมีความแข็งแกรง สามารถรองรับความตองการอาหารไดทั้งในสถานการณปกติและ

สถานการฉุกเฉิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีสถานะเปนผูผลิตอาหารของโลกเชนประเทศไทย  

ตัวอยางสถานการณวิกฤตในปจจุบันท่ีทั้งโลกกําลังเผชิญอยูคือ การระบาดใหญของโรค COVID-19 ที่ยัง

ไมมีทีทาวาจะลดความรุนแรงของการระบาดลง สงผลใหระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ัวโลกไดรับผลกระทบ

อยางหนัก อาหาร ยาและวัสดุอุปกรณทางการแพทยกลายเปนสิ่งจําเปนและหายาก ในหลายพื้นท่ีทั่วโลกมีการ

กักตุนอาหาร ประเทศสวนใหญใชมาตรการปดประเทศทําใหการคมนาคมขนสงหยุดชะงัก สงผลใหการขนสง

อาหารและสินคาอุปโภคจําเปนทําไดนอยลง การสงออกและนําเขาไดรับผลกระทบอยางหนัก ในประเทศไทย

ซึ่งมีโรงงานแปรรูปอาหารและเครื่องด่ืมมากถึง 53,642 แหง (ขอมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมป พ.ศ. 

2562) มีมูลคาการผลิตอาหารถึง 3 ลานลานบาทตอป แบงเปนการบริโภคในประเทศ 2 ลานลานบาทตอป 

และสงออก 1 ลานลานบาทตอป ไทยเปนผูสงออกอาหารอันดับที่ 11 ของโลก และอันดับที่ 2 ของเอเชีย รอง

จากจีน โดยวัตถุดิบที่ใชในการผลิตจากในประเทศ 2 สวนและนําเขามา 1 สวน ซึ่งจากการประเมินของสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในเดือนเมษายน 2563 พบวาประเทศไทยจะไมประสบปญหาขาดแคลนอาหาร

จากการระบาดใหญของโรค COVID-19 แตอุตสาหกรรมอาหารบางสวนที่เก่ียวของกับการทองเท่ียว เชน 

โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานอาหารจะไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตในครั้งนี้ นอกจากนี้มาตรการอยูบาน 

หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ที่สงเสริมใหประชาชนอยูกับบาน ยังสงผลกระทบโดยตรงตอรูปแบบการจําหนายอาหารที่มี

การเปลี่ยนแปลงจากการบริการแบบแบบนั่งรับประทานในรานเปนการซื้อกลับบาน หรือการขายอาหารแบบ

เดลิเวอรี่ 

อยางไรก็ตาม ผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีตออุตสาหกรรมอาหารไมไดมีแคผล

ในทางลบ แตภายใตภาวะวิกฤตนี้ยังมีโอกาสบางอยางใหอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไดปรับเปลี่ยน

รูปแบบและขยายการเติบโตของตลาดในรูปแบบที่ไมเคยมีมากอน ตัวอยางรูปแบบธุรกิจการบริการอาหารท่ี

เปลี่ยนไป เชน การปรับเปลี่ยนการขายเขาสูระบบออนไลนและเดลิเวอรี่ ซึ่งกอนหนานี้ธุรกิจบริการลักษณะน้ี

อยูในชวงเร่ิมตนและกําลังเติบโต สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ประมาณการไว

วาในป พ.ศ. 2562 ธุรกิจการจัดสงอาหารมีอัตราการเติบโตตอเน่ืองประมาณรอยละ 10 ตอป แตเมื่อมีการ

ระบาดของโรค COVID-19 จะกลายเปนตัวเรงใหธุรกิจในลักษณะดังกลาวเติบโตแบบกาวกระโดด ซึ่งคาดวาจะ

เพิ่มการเติบโตของธุรกิจดานน้ีมากกวารอยละ 10 ในป พ.ศ. 2563  

นอกจากโอกาสท่ีมีในประเทศแลว ในสภาวะการระบาด COVID-19 ระบบการผลิตและหวงโซการผลิต 

(supply chain) ของการผลิตอาหารทั้งโลกก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตสินคา

เกษตรที่เปนแหลงวัตถุดิบหลักของการผลิตอาหาร แมประเทศจีนจะสามารถผลิตสินคาเกษตรไดเอง แตสินคา

เกษตรบางรายการที่จีนตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ เชน ถ่ัวเหลือง ก็อาจไดรับผลกระทบจากการ

แพรระบาดของโรคไปทั่วโลก อีกหนึ่งตัวอยางสําคัญสําหรับประเทศไทยคืออุตสาหกรรมการผลิตกุง ในขณะที่
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ประเทศผูนําการผลิตหลายๆ ประเทศประสบปญหาจากการระบาดของโรค COVID-19 เชน อินโดนีเซียเริ่ม

ขาดแคลนกุงขนาดใหญ โดยคาดวาพ้ืนที่เพาะเลี้ยงจะเหลือต่ํากวา 30% ของพื้นที่การผลิตในประเทศ จาก

มาตรการล็อคดาวนสงผลตอการขนสงลูกกุงไปยังเกาะตางๆ ในขณะที่อินเดียผลิตกุงไดลดลง 30% เนื่องจาก

ระบบ supply chain หยุดชะงัก เอกวาดอรผลิตกุงไดลดลง 40% เพราะพบปญหาขาดแคลนแรงงานจาก

ผลกระทบจาก COVID-19 คอนขางรุนแรง ประกอบกับโรงเพาะฟกจํานวนหนึ่งหยุดผลิตลูกกุง ดวยสภาวะ

ดังกลาวประเทศไทยควรใชจุดแข็งที่มีลูกกุงคุณภาพดี สายพันธุที่ดี รวมกันผลิตกุงคุณภาพ ใชนวัตกรรมตางๆ 

มาลดตนทุน เรงทําตลาด ใชโอกาสที่ประเทศคูแขงยังไมสามารถฟนตัวได เพื่อทําใหประเทศไทยกลับมาครอง

ตลาดในอุตสาหกรรมกุงใหไดเชนในอดีต 

หากอุตสาหกรรมอาหารไทยสามารถปรับตัวไดทัน ก็สามารถใชโอกาสที่มีภายใตวิกฤตน้ีขยายการเติบโต

ของตลาดอาหารในกลุมตางๆ ทั้งในประเทศและการสงออกไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก จากการคาดการณ

แนวโนมอุตสาหกรรมอาหารไทยโดยกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แบงเปน 4  

ฉากทัศน ซึ่งทุกๆ ฉากทัศนตั้งแต Best-case scenario ไปจนถึง Worst-case scenario ถูกคาดการณวา

ความตองการอาหารจะมีมากขึ้นทั่วโลก และไทยก็ยังมีโอกาสในการขยายตลาดการสงออกอาหารไมวา

สถานการณการระบาดของโรคจะเปนไปในทศิทางใด เพียงแตรายละเอียดและทิศทางการปรับตัวอาจแตกตาง

กันไปตามแตสถานการณจริงที่เกิดขึ้น เชน หากสถานการณการระบาดในไทยคลี่คลาย แตตลาดคูคาไม

คลี่คลาย การสงออกอาหารของไทยก็ยังคงดําเนินไปไดแตการเติบโตจะไมมากนัก การแขงขันดานราคามีความ

จําเปนเนื่องจากผูบริโภคจะใชจายอยางประหยัด สินคาที่เปน commodity จะขายไดดีกวากลุมท่ีมีมูลคาเพ่ิม 

และการสงออกยังคงตองรักษาคุณภาพและมาตรฐานและประเทศคูคาจะมีความตองการอาหารสําเร็จรูป

เพิ่มขึ้น เปนตน 

 

1.3 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีสงผลตออุตสาหกรรมอาหาร 

แนวโนมการแปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกสงผลโดยตรงตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ตัวอยาง

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีสําคัญ คือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เขามามีบทบาทตั้งแตภาคการเกษตรซึ่งเปนจุดตั้ง

ตนของการผลิตอาหาร ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีกลุมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (robotics and AI) 

ผนวกเขากับเทคโนโลยีดานเซ็นเซอรและการตรวจวัด ระบบอินเตอรเนตของสรรพสิ่ง (Internet of things, 

IOTs) เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ (UAV) ระบบโรงเรือนและวัสดุปลูกแบบใหม ทําใหการผลิตอาหารถูก

ควบคุมไดดวยระบบอัตโนมัติ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ในปจจุบันระบบฟารมอัจฉริยะหรือระบบการ

ปลูกพืชแบบแนวตั้ง (vertical farm) ไดรับการพัฒนาและมีการประยุกตใชไปทั่วโลก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี

ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศไมเอ้ืออํานวยตอการทําการเกษตร ทําใหมีพ้ืนที่ในการผลิตอาหารเพ่ิมของ

โลกมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีเดิมที่มีการใชประโยชนในการผลิตอาหารก็ประสบปญหาการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศหรือความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตอาหารลดลง ซึ่ง

เทคโนโลยีกลุมตางๆ ท่ีกลาวมาขางตนจะชวยแกไขปญหาเหลานี้ได นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลยังเขามามี
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บทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารของโลก ทั้งการประยุกตใชระบบอัตโนมัติแทนมนุษยลด

โอกาสการสัมผัสและปนเปอนของอาหาร รวมท้ังการประยุกตใชระบบตรวจวัดที่แมนยําและระบบการคํานวณ

ขอมูลขนาดใหญ (big data analytics) ชวยควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑอาหารใหมีความสม่ําเสมอ การ

ประยุกตใชเทคโนโลยี Blockchain ในการติดตามและวางแผนการขนสงอาหาร (logistics) การเก็บรักษาและ

การกระจายผลิตภัณฑอาหาร การบริหารจัดการ supply chain รวมไปถึงการสรางระบบการตรวจสอบ

ยอนกลับ (traceability) เพ่ือตรวจสอบอาหารตั้งแตตนทางการผลิตไปจนถึงมือผูบริโภค นอกจากนี้ การ

นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชอยางเต็มรูปแบบจะชวยใหอุตสาหกรรมอาหารสามารถวางแผนการผลิต

ใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรและวัตถุดิบไดอยางคุมคาสูงสุด  

ทั้งนี้ แนวโนมความตองการของผูบริโภคในปจจุบันยังเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอ

บทบาทของเทคโนโลยีใหมๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัท Mintel ศึกษาแนวโนมความตองการของผูบริโภค

อาหารและเคร่ืองดื่มในป ค.ศ. 2030 พบประเด็นสําคัญท่ีผูบริโภคใหความสนใจการในเลือกซื้อผลิตภัณฑ

อาหารและเครื่องดื่ม เชน ผูบริโภคคํานึงถึงผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยมีแนวคิดที่

เชื่อมโยงระหวางสุขภาพคนและสุขภาพโลก (human health and planetary health) มีการคํานึงถึงการ

ปลดปลอยคารบอนระหวางการผลิตอาหาร ทําใหผูบริโภคบางสวนเลิกรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตวหันมา

บริโภคโปรตีนทางเลือกอื่นแทน หรือบรรจุภัณฑอาหารที่กลายเปนขยะจํานวนมาก สงผลใหผูผลิตอาหารตอง

ปรับตัวเพื่อตอบสนองตอประเด็นนี้ และมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในการผลิตอาหาร 

ตัวอยางเชน การพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากพืชรวมกับการใชเทคโนโลยี 3D-printing ในการขึ้นรูปเนื้อสัตว

เทียมที่มีลักษณะและเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว การเลี้ยงแมลงซึ่งมีการปลดปลอยคารบอนนอยกวาเปนแหลง

โปรตีนทางเลือกนอกจากเนื้อสัตว การเลี้ยงเนื้อในหองปฏิบัติการหรือ cultured meat แทนการทําปศุสัตว 

หรอืการพัฒนาบรรจุภัณฑที่รับประทานได เชนฟลมบรรจุอาหารท่ีทําจากสาหรายเปนตน นอกจากนี้ แนวโนม

ความตองการของผูบริโภคอีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือ smart diet ซึ่งเนนความตองการอาหารเฉพาะบุคคล 

(personalized diet) ซึ่งเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหขอมูลพันธุกรรมเฉพาะบุคคล เชน DNA testing เขามา

มีบทบาทสําคัญ การสรางฐานขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคเปนเร่ืองท่ีจะมีความสําคัญในอนาคต รวมไปถึง

ขอมูลการแพอาหารหรือความไวตออาหารบางชนิดของผูบริโภค การศึกษาดานโภชนพันธุศาสตร 

(nutrigenomics) จะเปนศาสตรหลักท่ีจะชวยกําหนดแนวโนมความตองการอาหารของผูบริโภคในอนาคต  ซึ่ง

หากผูผลิตอาหารสามารถผลิตอาหารท่ีตอบสนองตอผูบริโภคเฉพาะบุคคลไดจะกลายเปนโอกาสทางธุรกิจท่ี

สําคัญ 

สําหรับภาพรวมของการประยุกตใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร ในป ค.ศ. 2019 บริษัท Frost 

and Sullivan ไดสรุปขอมูลนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารจากแนวโนมสําคัญ (megatrends) 3 เร่ือง 

คือ 1) Globalization & changing economies เนนความสะดวกของผูบริโภค การสั่งซื้อผลิตภัณฑไดทุกที่

ทุกเวลา การเขาถึงขอมูลผานสื่อหรือ social media ตางๆ หรอือาหารทองถิ่นท่ีกระจายไปท่ัวโลก 2) Health 

& wellness เนนอาหารที่มาจากธรรมชาติปราศจากสิ่งปลอมปน ใหสารอาหารที่เหมาะสมกับการใชชีวิตของ
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บุคคลนั้นๆ สามารถเขาถึงได มีคุณสมบัติในการชวยปองกันหรือรักษาโรค 3) Sustainability & food safety 

เนนผลิตภัณฑท่ีสามารถตรวจสอบยอนกลับไดท้ังหวงโซการผลิต ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ

การคาที่เปนธรรมไมเอารัดเอาเปรียบ โดยไดสรุปนวัตกรรมที่จะตอบสนองตอแนวโนมดังกลาวมาดังภาพท่ี ... 

 

ภาพท่ี 6 Key food innovations being talked about 

                        ที่มา: Frost and Sullivan, 2019 
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2. การตอบโจทย Sustainable Development Goals (SDGs) 
 

ภาพที ่4 เปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน(Sustainable Development Goals–SDGs) ท่ีเก่ียวของกับอาหาร 

ท่ีมา: องคการสหประชาชาติ (UN) 

 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่ง ยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เปนวาระการพัฒนาที่

องคการสหประชาชาติไดกําหนดข้ึนหลังป พ.ศ. 2558 ที่เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals – MDGs) สิ้นสุดลง โดย SDGs มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 17 เปาหมาย ซึ่งมี

อยางนอย 12 เปาหมายภายใต SDGs ที่เก่ียวของกับการพัฒนา BCG in Action ในกลุมอาหาร ไดแก 

 

เปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนทกุรูปแบบ ทุกสถานที่  

เปาหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย บรรลคุวามมั่นคงทางอาหาร สงเสริมเกษตรกรรมอยางยั่งยืน  

เปาหมายท่ี 3 มีสขุภาพและความเปนอยูที่ดี รับรองการมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดขีองทุกคนในทุกชวงอาย ุ

เปาหมายท่ี 6 การจัดการน้ําและสุขาภบิาล รับรองการมีน้ําใช การจัดการน้ําและสุขาภิบาลที่ย่ังยืน 

เปาหมายที่ 8 การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง

ครอบคลุมและยั่งยืน การจางงานที่มคีุณคา 

เปาหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่พรอมรบัการเปลี่ยนแปลง 

สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางย่ังยนืและทั่วถึง และสนบัสนุนนวัตกรรม 

เปาหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมลํ้า ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ 

เปาหมายท่ี 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

เปาหมายที่ 13 การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดําเนินมาตรการเรงดวนเพ่ือรับมือกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

เปาหมายท่ี 14 การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร

และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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เปาหมายที่ 15 การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบ

นิเวศทางบกอยางยั่งยืน 

เปาหมายที่ 17 ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน สรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอ

การพัฒนาที่ย่ังยืน 

เปาหมายหลักที่เก่ียวของเร่ืองแรกคือเปาหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 

สงเสริมเกษตรกรรมอยางยั่งยืน ซึ่งมุงใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณคาทาง

โภชนาการตลอดทั้งป โดยสงเสริมการทําเกษตรขนาดเล็กอยางยั่งยืนเพื่อพึงพาตนเอง ตามมาดวยเปาหมายที่ 

3 ที่มุงสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี และเปาหมายท่ี 12 สนับสนุนแผนการบริโภคและ

การผลิตท่ียั่งยืน นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตามหลัก BCG Model จะชวยสงเสริมเปาหมายที่ 9 

การใชนวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม พรอมกับเปาหมายที่ 8 เพิ่มการจางงานที่มี

คุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชวยตอบเปาหมายท่ี 1 ขจัดความยากจน และเปาหมายที่ 10 ลดความ

เหลื่อมลํ้า รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยหลักของเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน จะชวยตอบ

เปาหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจาก

มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใช

ประโยชนจากระบบนิเวศทางบกอยางย่ังยืน รวมไปถึงเปาหมายที่ 17 ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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3. กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการผลิตอาหาร 

3.1 กฎระเบียบและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร 

กฎระเบียบและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารนั้นเก่ียวของต้ังแตวัตถุดิบทางการเกษตรไปจนถึง

การแปรรูป การขนสง และการตลาดกอนจะถึงมือผูบริโภค ดังนั้นกฎระเบียบที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม

อาหารในประเทศไทยจึงครอบคลุมทั้งหวงโซการผลิตอาหาร ดังแสดงในภาพที่... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กฎระเบียบกํากับดูแลดานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยตามหวงโซการผลิตอาหาร 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), 20177 

 
ทั้งนี้ จากภาพที่ 6 จะเห็นไดวาระเบียบปฏิบัติและขอกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับอาหารรับผิดชอบ

ดูแลโดยหนวยงานภายใต 2 กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง

รายละเอียดพอสังเขปของกฎหมายที่เกี่ยวของและหนวยงานท่ีกํากับดูแลดังแสดงในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 

                                           
7 Asia Pacific Economic Cooperation, 2017, Food Control System in Thailand: Current Situation and Challenges for Food 

Safety Modernization or Enhancement submitted by Thailand. 2017/SCSC/FSCF/EM/017 Day 2 Session 1 
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปของกฎหมายที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหาร 

 

หนวยงานกํากับ กฎระเบียบ สาระสําคัญ 

สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ 

 

พรบ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ.

2561 

 

 

เปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานสําหรับสินคา

เกษตรกําหนดกระบวนการตรวจสอบ และ

รับรองมาตรฐานสินคาเกษตรเพ่ือควบคุมและ

สงเสริมสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ มาตรฐานและ

ปลอดภัยแกประชาชน โดยครอบคลุมสินคา

เกษตรท้ังพืช สัตว ประมง และมีขอกําหนดใน

การควบคุมกิจกรรมอ่ืนที่ตอเนื่องจากการผลิต

สินคาเกษตรดวย เชน การขนสงสินคาเกษตร 

คลังสินคาเกษตร สะพานปลา โรงฆาสัตว เปนตน 

กรมวิชาการเกษตร พรบ.กักพืช พ.ศ. 2551 (ฉ.3) 

 

เปนกฎหมายที่ กํา กับดูแลสุขอนามัยพืชโดย

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําเขาและสงออก

สินคาพืชท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะ

สงผลใหประชาชนและสิ่งแวดลอมในประเทศ

ไดรับการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากพืชที่

นําเขามาในประเทศ รวมทั้งสงเสริมการสงออก

พืชไปตางประเทศ 

กรมวิชาการเกษตร พรบ.พันธุพืช พ.ศ. 2550 (ฉ.3) เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับปจจัยการผลิตพืช 

โดยคุมครองให เกษตรกรได ใช เมล็ดพันธุ มี

คุณภาพ ปองกันการขายเมล็ดพันธุที่ไมมีคุณภาพ 

หรอืเมล็ดพันธุปลอมปน 

กรมประมง พรก.การประมง พ.ศ. 2558 

 

เปนกฎหมายท่ีมีขอกําหนดใหมีการปฏิบัติตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยมีตอองคการระหวาง

ประเทศและเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร

สัตวน้ําใหเกิดความย่ังยืนโดยคํานึงถึงปจจัยทาง

เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดลอมในระยะ

ยาว และการรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ 

รวมทั้งสรางความมั่นใจในการบริโภคสัตวน้ําท่ีได

จากการเพาะ เลี้ ย งทั้ ง ในด านคุณภาพและ

สุขอนามัยที่ไดมาตรฐาน 
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ที่มา: รวบรวมจากพระราชบัญญัติที่เก่ียวของ 
 

จากตารางจะเห็นไดวามีกฎระเบียบหลายฉบับที่กํากับดูแลตลอดหวงโซการผลิตอาหาร ท้ังนี้ในสวนที่

เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจดานอาหารนั้น พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายหลักที่กํากับ

ดูแล กฎหมายฉบับน้ีมีวัตถุประสงคในการควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อคุมครองผูบริโภคและอํานวยความสะดวก

ทางการคาใหแกผูประกอบการดวยการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร วิธีการผลิตและจําหนาย กําหนด

อัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมของอาหาร การใชวัตถุเจือปนในอาหาร กําหนดมาตรฐานภาชนะบรรจุ

อาหาร โดยหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรบัผิดชอบการดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติอาหารไดแก สํานักอาหาร 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  

กรมปศุสัตว พรบ.ควบคุมการฆาและจําหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ.2559 

 

เปนกฎหมายที่สรางระบบการควบคุม ตรวจสอบ

คุณภาพในกระบวนการฆาสัตวและการขนสง

เนื้อสัตว รวมถึงการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว

เพ่ือการจําหนายใหไดมาตรฐานย่ิงขึ้น และเพ่ือ

สรางความปลอดภัยดานอาหาร อันเปนการ

คุมครองผูบ ริโภคให ไดบริ โภคเนื้อสัตวที่ ถู ก

สุขอนามัย  

สํานักงาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา 

พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่กํากับดูแลการควบคุมคุณภาพ

ของอาหาร โดยมุงคุมครองผูบริโภคเปนสําคัญ 

ซึ่งวิธีการในการควบคุมจะเนนไปที่เร่ืองของการ

ขออนุญาต การตรวจสอบ การข้ึนทะเบียน 

รวมทั้งในเร่ืองของการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร 

สํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและ

อาหารแหงชาติ และ 

สํานักงาน

คณะกรรมการอาหาร

และยา 

 

พรบ.คณะกรรมการอาหาร

แหงชาติ 

เพ่ือใหมีหนวยงานหลักที่เปนกลไกของประเทศ

ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดาน

อาหารในมิติดานคุณภาพ ความปลอดภัยของ

อาหาร ความม่ันคงอาหารและการศึกษาดาน

อาหารโดยครอบคลุมหวงโซ อาหารอย างมี

เอกภาพและมีประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการ

ของหนวยงานท่ีเก่ียวข องเพื่อการคุ มครองผู 

บริโภค การสงเสริมและสนับสนุนการคาและ

อุตสาหกรรมเ ก่ียวกับอาหารทั้ งภายในและ  

ระหวางประเทศ 
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ทั้งนี้ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร กฎหมายทําหนาท่ีกํากับดูแล

อาหารหรือการผลิตอาหารใน 2 ชวงไดแก ชวงกอนออกสูตลาดและหลังออกสูตลาด แนวทางการกํากับดูแล

ในชวงกอนออกสูตลาด คือการกําหนดใหมีการข้ึนทะเบียนและขอใบอนุญาตที่ครอบคลุมเรื่องสถานที่ผลิต การ

ผลิต และการโฆษณา การผลิตหรือนาํเขาอาหารตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนั้นผลิตภัณฑอาหาร

บางประเภทจําเปนตองมีการขึ้นทะเบียนและมี “เลข อย.” หรือ “เลขสารบนอาหาร” จึงจะสามารถจําหนาย

ได ในการตรวจสอบความปลอดภัยและคุณภาพอาหารชวงหลังออกสูตลาด สํานักอาหาร อย. ทําหนาท่ี

ตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวังผลิตภัณฑอาหาร สถานประกอบการดานอาหาร การโฆษณาอาหารใหเปนไปตาม

กฎหมายและเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศซึ่งจะสอดคลองกับมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังมีหนวยงาน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของที่มีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบอาหารเพ่ือใหมั่นใจไดวาอาหารท่ีจําหนายแกผูบริโภคมี

ความปลอดภัย เชน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ทําหนาที่กําหนด

มาตรฐานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานอาหาร เพื่อควบคุม คุณภาพ และมาตรฐานใหเปนไปตาม

กฎหมายฉบับนี้ดวย สืบเนื่องจากสภาพแวดลอม สังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกระแสโลกยุค

ปจจุบันมุงเนนใหมีการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม ปจจัยเหลานี้สงผลตอพฤติกรรมของ

ผูบริโภคทําใหเกิดความตองการอาหารที่หลากหลายมากขึ้น เชน อาหารสุขภาพ อาหารสําหรับผูสูงวัย อาหาร

เพื่อความงาม เปนตน อีกทั้งผูผลิตอาหารและผูประกอบการเริ่มตระหนักถึงการสรางความแตกตางของธุรกิจ

ดวยนวัตกรรมดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรอืผลิตภัณฑที่แตกตางไปจากเดิม เชน การ

พัฒนาอาหารโปรตีนทางเลือกจากพืชหรือจากแมลง อาหารท่ีปราศจากกลูเตน เปนตน ซึ่งความกาวหนา

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหการพัฒนาและผลิตอาหารรูปแบบใหมนั้นเปนไปไดงายข้ึนและ

รวดเร็วข้ึนเพื่อตอบสนองตอกระแสความนิยมทั้งในและตางประเทศ  

หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลอยางเชน อย. ตระหนักถึงความสําคัญการพัฒนาอาหารใหมและเพื่อ

สนับสนุนใหผูบริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารใหม จึงไดจัดทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 

376 เร่ืองอาหารใหมขึ้นมาเพ่ือเปนมาตรการในการประเมินความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

กฎระเบียบฉบับนี้กําหนดใหอาหารใหมเปนอาหารท่ีตองผานการประเมินความปลอดภัยกอนและตองสงมอบ

ฉลากใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจอนุมัติกอนนําไปใช8 ท้ังนี้ขอมูลที่  อย.นํามาใช

ประกอบการประเมินความปลอดภัยอาหารใหมแสดงดังภาพท่ี 7 

 

 
 

                                           
8 ขอ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 เร่ืองอาหารใหม (Novel food) 
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   ภาพที่ 7 แสดงภาพรวมการประเมินความปลอดภัยอาหารใหมและหลักเกณฑที่ใชในการประเมินแตละ 
              ข้ันตอน 

ที่มา: สํานักงานอาหารและยา (2563)9 
 
 

ถึงแมวาพระราชบัญญัติอาหารจะเปนกฎหมายท่ีกํากับดูแลเร่ืองอาหารในประเทศโดยตรง หากวาการ

ประกอบธุรกิจอาหารในลักษณะที่แตกตางกันอาจมีความเก่ียวของกับกฎระเบียบอื่นๆ อกีดวย เชน 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2550 (กํากับดูแลดานสุขาภิบาลอาหาร เชนการกําจัด

สิ่งปฏิกลูและมูลฝอย การกอเหตุรําคาญใหผูอาศัยใกลเคียง) 

 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2562 (กํากับดูแลเร่ืองการใชขอความที่ไมเปนธรรม 

หรือขอความที่เปนการโฆษณาเกินจริงหรือเปนเท็จ หรือขอความที่ทําใหเกิดความเขาใจผิด

ในสาระสําคญัเก่ียวกับสินคา) 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กํากับดูแลเร่ืองการจัดตั้งโรงงาน) 

 

ทั้งนี้ เจากิจการตองตระหนักและมั่นใจวาไดปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของทั้งหมดเพ่ือใหการ

ดําเนินธุรกิจนั้นเปนไปอยางราบร่ืน 

 

                                           
9 สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2563) แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ตามหลักเกณฑประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 376) พ.ศ.2559 เร่ือง อาหารใหม (Novel Food) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัย
อยางไรใหสําเร็จ  
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3.2 ปญหาและความทาทายกฎระเบียบดานอาหาร 

1. การขาดการบูรณาการของหนวยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ดังจะเห็นไดวาการ

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีกํากับดูแลอยูหลากหลาย

ตลอดหวงโซการผลิตอาหาร ซึ่งกฎระเบียบที่เก่ียวของน้ันมีอยูอยางกระจัดกระจายภายใตการกํากับดูแลของ

หนวยงานที่แตกตางกัน ระเบียบวิธีและข้ันตอนการดําเนินการในแตละหนวยงานก็มีความแตกตางกัน และ

หนวยงานเหลานี้ไมมีการทํางานแบบบูรณาการ ทําใหผูตองปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความสับสน รวมทั้ง

สิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาในการดําเนินการตามกฎระเบียบ เชน การขออนุญาต การขึ้นทะเบียน เปนตน 

ถึงแมวามีความพยายามในการแกปญหาดังกลาวดวยการจัดทําพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 

พ.ศ. 2551 ขึ้นมาเพื่อใหมีหนวยงานกํากับดูแลเร่ืองอาหารของประเทศอยางเปนรูปธรรม และสรางความเปน

เอกภาพ ความเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ หากวาการดําเนนิการตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึนมานั้นเปนไปอยางลาชาอันเนื่องจากกระบวนการทางราชการที่ตองผาน

การดําเนินการตามข้ันตอนภายในแตละกระทรวง อีกท้ังการเชื่อมโยงการทํางานในระดับปฏิบัติการยังไม

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ขอจํากัดในการทํางานของหนวยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบทําใหการดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมายไมมีประสิทธิภาพและลาชา  หนวยงานท่ีกํากับดูแลกฎระเบียบนั้นเปนหนวยงานราชการ ซึ่งระบบ

การทํางานแบบราชการนั้นเปนไปตามขั้นตอนยึดติดกับกฎระเบียบที่เขมงวด ขาดความคลองตัวดาน

งบประมาณและการบริหารจัดการรวมทั้งการพัฒนาดานบุคลากร หรือมีบุคคลากรท่ีความสามารถไมเหมาะสม

กับงานที่รับผิดชอบ ขาดแคลนเคร่ืองมือหรืออุปกรณทันสมัยที่ชวยทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจอาหารของประเทศ 

ถึงแมวาจะมีความพยายามในการปฎิรปูหากยังไมสงผลใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพไดอยางชัดเจน  

3. ความทาทายในเร่ืองการข้ึนทะเบียนอาหารใหม เนื่องจากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

ในปจจุบันคือการพัฒนาอาหารใหมที่เปนอาหารฟงกชั่น โดยเฉพาะอาหารที่มีการกลาวอางดานสุขภาพ ซึ่ง

ปจจุบันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองอาหารใหมรองรับ หากวาผูประกอบการยังขาดความรู ความ

เขาใจในระบบการขออนุญาตและการดําเนินการใหสอดคลองกับขอกําหนด อีกทั้งขาดความมั่นใจในการ

ดําเนินการของหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งหากประเทศไทยขาดผูเชี่ยวชาญและองคความรูในการประเมินหรือ

การดําเนินการอาจสงผลใหเกิดการเสียโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอาหารใหม และผูบริโภคเสียโอกาสในการ

เขาถึงผลิตภัณฑใหมท่ีมีประโยชน 
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4. เปาหมายของการพัฒนา BCG in Action ของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย 

จากการจัดทํา Focus group ซึ่งมีผูเขารวมหารือระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ  BCG กลุมอาหาร และการประชุมกลุมยอยกับผูที่เกี่ยวของในสวนตางๆ ทําใหไดขอสรุปเก่ียวกับ

เปาหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร 3 ขอหลักๆ และไดมีการนําเสนอในท่ีประชุมสมัชชา BCG 

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยประธานกลุม BCG อาหาร นายธีรพงศ จันศิริ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 

2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1. สรางการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ: เพิ่ม GDP อุตสาหกรรมอาหาร 300,000 ลบ. 

สัดสวน GDP ดานอาหารเพ่ิมจาก 4% เปน 5% (จาก 638,000 ลบ. เปน 906,000 ลบ.) ในป 

พ.ศ. 2567 

2. ลดความเหลื่อมลํ้า: กอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหมเพิ่มขึ้น สรางความ

มั่นคงทางอาหารใหประชาชนเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณคาทางโภชนาการและมีความ

พอเพียงตลอดท้ังป  

3. สรางความยั่งยืน: FOOD LOSS ลดลงจาก 30% ในปจจุบันเปน 15% ป พ.ศ. 2567 และ 10% 

ในป พ.ศ. 2573 สงเสริมการ ผลิตอาหารท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซการผลิต 

 

ซึ่งเปาหมายดังกลาวถูกกําหนดจากหลักการดังตอไปนี้ 

 

เปาหมายท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สนับสนุนการเติบโตทางดานเศรษฐกิจของประเทศ  

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย เปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ ดังนั้นเปาหมายแรกของการ

ดําเนินงาน BCG in Actionสําหรับกลุมอุตสาหกรรมอาหารคือการเพิ่มสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม

เพื่อเพิ่ม GDP ของประเทศ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากขอมูลพบวา ในป พ.ศ. 2562 อุตสาหกรรม

การผลิตอาหารของไทยมีมูลคาการผลิตอยูที่ 6.38 แสนลานบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.8 ซึ่ง

ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตภายในประเทศมากกวารอยละ 70 เปนกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร

อยางงาย ไดแก อาหารสด อาหารอบแหง อาหารแชแข็ง เปนตน เปนการใชเทคโนโลยีขั้นตนในกระบวนการ

ผลิต สวนอีกรอยละ 30 ที่เหลือจะมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงเขามาใชในกระบวนการผลิต เพ่ือผลิตสินคาที่เปน

อาหารฟงกชั่น อาหารเฉพาะทาง เชน อาหารสําหรับนักกีฬา อาหารสําหรับผูสูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ เปน

ตน ซึ่งการผลิตอาหารฟงกชั่นนั้นสามารถที่จะเพ่ิมมูลคาใหกลับผลิตภัณฑไดมากกวาการแปรรูปอาหารปกติ

อยางมาก โดยมูลคาตลาดของอาหารฟงกชั่นโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 8.04 ในระยะเวลาในป 
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ค.ศ. 2019 – 202410 ดังน้ัน หากประเทศไทยผลักดันการสรางนวัตกรรม เพ่ิมการลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนาในอุตสาหกรรมภาคการผลิตอาหารใหมีอัตราการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นกวาปกติทั้งการผลิตอาหารปกติ และ

การผลิตอาหารฟงกชั่น จะสามารถชวยเพ่ิมสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ได หากมีการ

คาดการณเปาหมายในอนาคตอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2567) อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพ่ิมมูลคาการผลิตให

มีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จากรอยละ 4 ในป พ.ศ. 2562 เปนรอยละ 5 ในป พ.ศ. 

2567 นั้น ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารจําเปนจะตองปรับปรุงกระบวนการผลิต สรางนวัตกรรมใหกับ

ผลิตภัณฑทั้งการผลิตอาหารในรูปแบบปกติ และรูปแบบอาหารฟงกชั่น จะชวยผลักดันมูลคาอัตราการเติบโต

เฉลี่ยของอุตสาหกรรมใหสูงข้ึนจากปกติได ซึ่งจากขอมูล อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารปกติมีอัตราการเติบโต

เฉลี่ยอยูที่รอยละ 4 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหารฟงกชั่นอยูที่รอยละ 8 ดังนั้นหากตั้งสมมติฐานวา มี

การพัฒนาสรางนวัตกรรมในกระบวนการผลิตทั้งอุตสาหกรรมแลว อัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหารแปรรูป

ปกติจะเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 4 เปนรอยละ 6 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหารฟงกชั่นเพิ่มข้ึนจากรอยละ 8 

เปนรอยละ 10 จะทําใหมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในป พ.ศ. 2567 อยูที่ 9.06 แสนลานบาท ซึ่ง

จะมีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณรอยละ 5 ตามเปาหมาย 

 

ตารางที่ 2 คาดการณแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยในแตละฉากภาพทัศน 

 
ท่ีมา: สวทช. (2563) 

                                           
10 Globe Newswire. (2020). Functional mushroom market – growth, trends, and forecast (2019 - 2024). Jan. 

13, 2020 
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ภาพที่ 8 กราฟแสดงแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตอาหารของไทย 

ท่ีมา: สวทช. (2563) 

 

 ดังนั้น หากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย ไมไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต 

ผลักดันการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2567 มูลคาการผลิตในอุตสาหกรรมประมาณ 8 แสน

ลานบาท จะมีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณรอยละ 4 ซึ่งเปนสัดสวนปกติของ

อุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) แตเมื่อมีการลงทุนทางดานการวิจัย และพัฒนาสราง

นวัตกรรมในอุตสาหกรรม จะเปนแรงผลักดันใหมูลคาการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอยูที่ประมาณ 9.06 

แสนลานบาท ซึ่งจะเพิ่มสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เปนรอยละ 5 ตามเปาหมายที่ได

คาดการณไว 

 

เปาหมายท่ี 2 ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 อาหารเปน 1 ในปจจัย 4 ของมนุษย การเขาถึงอาหารท่ีมีคุณภาพ มีคณุคาทางโภชนการ และมีความ

ปลอดภัยไดตลอดทั้งป เปนหนึ่งในเปาหมายที่ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได 

โดยเฉพาะประเทศไทย ที่ผานมาไดมีสัดสวนผูขาดสารอาหารลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 43.3 ลดลงเหลือ

เพียงรอยละ 5.8 ในป พ.ศ. 2554-2556 รวมถึงโภชนาการในวัยเด็กก็มีสัดสวนที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม เม่ือลอง

พิจารณาสัดสวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนดานอาหารแลว พบวามีประชากรจํานวน 1.2 ลานคนที่

เขาขายและขอมูลจากป พ.ศ. 2556 ก็พบวามีเพียง 3.9 แสนคนท่ียังอยูใตเสนความยากจน แมวาภาวะความ
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หิวโหยจะลดลงในภาพรวม แตบางพื้นท่ีเชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความยากจนดานอาหารถึงรอยละ 

44 ภาคเหนือมีถึงรอยละ 35 ภาคใตรอยละ 18 สวนภาคกลางรอยละ 5 ซึ่งตัวเลขดังกลาวมีความสอดคลอง

ภาวะความยากจนในแตละพื้นที่ดวย11    

 อีกท้ัง อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่จะสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง เชน 

ภาคการเกษตรได เมื่ออุตสาหกรรมอาหารขยายตัวและเติบโตมากขึ้นก็จะสงผลตอการขยายตัวในอุตสาหกรรม

เก่ียวเนื่องเชนกัน  ดังนั้น หากอุตสาหกรรมผลิตอาหารของไทยไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใน

กระบวนการผลิต ผลกัดันการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารใหเพ่ิมมากขึ้น ผูประกอบการธุรกิจเหลานี้

จะสามารถลดตนทุนจากกระบวนการผลิตและมีรายไดที่เพ่ิมมากขึ้นจากการเพ่ิมมูลคาในผลิตภัณฑอาหาร

ใหมๆ  อันจะกอใหเกิดการขยายธุรกิจหรือเปดธุรกิจใหมๆ เพ่ิมขึ้นซึ่งจะสงผลไปที่การซื้อผลผลิตทางการ

เกษตรเพิ่มข้ึน การผลิตเพ่ิมข้ึน และทายท่ีสุดก็จะกอใหเกิดการจางงานในกลุมอุตสาหกรรมอาหารท่ีเพ่ิมมาก

ขึ้น และเม่ือประชาชน/ครัวเรือนมีงานทํา มีรายไดเพียงพอ ประกอบกับโครงการชวยเหลือของภาครัฐจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ เชน โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน  การดําเนินการทั้งหมดทั้งมวลทั้งของ

ภาครัฐและเอกชนดังกลาว จะสงผลทําใหประชาชนทุกระดับสามารถหลุดพนจากความหิวโหยและสามารถ

เขาถึงอาหารท่ีปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการได  

 

เปาหมายท่ี 3 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน  

 ประเทศไทยมีวัตถุดิบทางดานการเกษตรที่อุดมสมบูรณเพียงพอที่จะผลิตเปนอาหารเพ่ือรองรับ

ประชาชนในประเทศและสงออกตลาดตางประเทศ อยางไรก็ตาม หากกลาวถึงความย่ังยืนในเร่ืองของอาหาร

จะตองพิจารณาตั้ งแตตนน้ํา ไมว าจะ เปนสง เสริมการเกษตรแบบย่ัง ยืนที่ ไม ใชสาร เคมี เ พ่ือ รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหความสมบูรณของอาหารยังคงอยู กระบวนการตัดแตงอาหาร กระบวนการผลิตและ

กระบวนการตอเนื่องที่กอใหเกิดขยะทางอาหาร (food waste) 12  ทั้งนี้ จากการศึกษาที่ผานมาพบวาใน

อุตสาหกรรมอาหารมีความสูญเสีย (food loss) ที่เกิดขึ้นประมาณ 30% ท่ีมาจากการเกี่บเกี่ยว การจัดเก็บ 

การขนสง การไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง รวมถึงการเลือกใชบรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสมเพื่อ

หอหุมอาหารทําใหไมสามารถยืดอายุอาหารไดนานเทาท่ีควรจะเปน13 เปนตน    

ดังน้ัน หากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยไดมีการสนับสนุนตั้งแตตนน้ํา คอื สงเสริมการเกษตร 

การเพาะปลูกแบบปลอดภัย สงเสริมใหเกิดกระบวนการผลิตใหมีขยะจากอาหารเหลือทิ้งใหนอยที่สุด การแปร

                                           
11เสถียร ฉันทะ และคณะ,  โครงการวิจัย สํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือก มาตรการทาง

เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย เปาหมายท่ี 2: การขจัดความหิวโหย ความมั่นคง ทางอาหาร การยกระดับภาวะโภชนาการและการ

สงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืน สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.), 2560   

12เสาวลักษณ เชื้อคํา , รูจักการกินอยางย่ังยืนกอนอาหารจะหมดโลก, 2562   https://www.krua.co/food-story/food-feeds/315/รูจักการ

กินอยางย่ังยืนกอนอาหารจะหมดโลก 

13 ศูนยวิจัย Krungthai COMPASS, 2563 



 
25 

รูปหรือสรางมูลเพิ่มจากขยะจากอาหาร  การพัฒนาแพลตฟอรม/ระบบท่ีมาชวยในการบริหารจัดการตั้งแตตน

ทาง การผลิตจนถึงปลายทางเพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภควาอาหารท่ีไดมาจากตนทางการผลิตที่

ปลอดภัย การพัฒนาบรรจุภัณฑที่ชวยยืดระยะเวลาผัก ผลไม  รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการจูงใจ (Incentive 

mechanism) เพื่อดึงดูดใหผูประกอบการธุรกิจอาหารใหพัฒนาธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ดวย

แนวคิดและการดําเนินงานรวมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนดังกลาว จะสงผลใหเกิดการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารใหยั่งยืนได     
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5. ผลิตภัณฑเปาหมายและแนวทางการขับเคลื่อน 

5.1 แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารโดยภาพรวม 

 แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยดวย BCG Model ในภาพรวมตองคํานึงถึงปจจัย

แวดลอม และสถานการณในปจจุบันและที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเชน สถานการณการระบาด

ใหญของโรค COVID-19 ที่เปนปญหาอยูทั่วโลกในขณะนี้ และผลกระทบของการระบาดที่จะสงผลตออนาคต

ในระยะยาว ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการประชุมระดมสมองรวมกันระหวางผูมีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรม

อาหาร ทั้งกลุมใหญและกลุมยอย ซึ่งมีบริษัทเอกชนขนาดใหญของประเทศที่เปนผูสงออกอาหารระดับโลก 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการอาหารริมทาง (street food) 

หนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่กํากับดูแล มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และผูเก่ียวของอื่นๆ รวมกันประเมิน

สถานการณ คาดการณอนาคต ระบุปญหาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา รวมถึงแนวทางการ

ผลักดันและสงเสริมอุตสาหกกรมอาหารภายใตแนวทางของ BCG Model โดยมีการเสนอแนวทางการ

ดําเนินงานในภาพรวมที่ทุกกลุมอุตสาหกรรมเห็นควรดําเนินการรวมกัน พรอมทั้งการแบงกลุมอุตสาหกรรม

อาหารออกเปน 3 กลุมใหญ เพ่ือระบุปญหาที่จําเพาะเจาะจงกับกลุมนั้นๆ รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนและ

การแกไขปญหาที่แตกตางกัน โดยมีการนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม ดังนี้ 

 การสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับประเทศพรอมกับการสรางความม่ันคงใหกับทรัพยากร

มนุษยบนฐานการผลิตที่ย่ังยืน ถึงแมวาจะมีการคาดการณวาประเทศไทยจะมีศักยภาพพอในการ

ผลิตอาหารไดอยางพอเพียงสําหรับคนในประเทศแมจะอยูในสถานการณวิกฤต เชนการระบาดใหญ

ของโรค COVID-19 แตความมั่นคงทางอาหารเปนเร่ืองสําคัญท่ีจําเปนตองจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ไมเพียงแคการผลิตอาหารได แตประชาชนตองสามารถเขาถึงอาหารไดอยางทั่วถึง และอาหารนั้นตอง

มีคุณภาพ มีคุณคาทางโภชนาการและความปลอดภัย และมาจากกระบวนการผลิตแบบยั่งยืนและ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนั้นจําเปนตองสรางแพลตฟอรมที่สําคัญใหมีความเขมแข็ง อาทิเชน 

ระบบโลจิสติกส ระบบการตรวจสอบยอนกลับท้ังระบบ และระบบ supply chain ที่มีประสิทธิภาพ 

ประยุกตใช green processing ในกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันการสรางอุตสาหกรรมอาหารท่ี

เขมแข็ง ขยายโอกาสทางธุรกิจและตลาดใหกวางขึ้น ยังสามารถชวยสรางโอกาสในการสรางอาชีพ

หรือการจางงานเพิ่ม  เชนการพัฒนา supply chain network ที่ครบวงจร สามารถดึงเอา

ผูประกอบการรายยอยเขามาในระบบ และอาจสรางผูประกอบการรายใหมจากโอกาสทางธุรกิจใหมท่ี

ยังไมเคยมีมากอน 

 การขยายการสงออกอาหารทั้งการเพิ่มจํานวนในตลาดเดิมและการขยายตลาดใหมในระดับ

นานาชาติ โดยศึกษาความตองการของผูบริโภคในแตละพ้ืนท่ี ทั้งทางดานวัฒนธรรม ศาสนา หรือ

ความชอบในรสชาติ กลิ่นรส หรือสวนประกอบอาหารที่แตกตางกันของประชากรแตละกลุม เชน 

อาหารฮาลาล อาหารโคเชอร เปนตน รวมไปถึงเร่ืองการออกแบบอาหารหรือบรรจุภัณฑที่ตรงกับ
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ความตองการของผูบริโภค ซึ่งประเทศไทยควรจัดตั้งหนวยงานเฉพาะทางดานนี้ที่ศึกษาขอมูลในเชิง

ลึกเกี่ยวกับความชอบ ความตองการ และขอจํากัดดานการเลือกซื้ออาหารของผูบริโภค โดยผนวกเอา

วิทยาศาสตรธรรมชาติ (natural science) และสังคมศาสตร (social science) มาประยุกตใชรวมกัน 

นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บอาหาร ที่ยังคงคุณภาพของอาหารได

ยาวนานและยังปลอดภัยสําหรับการบริโภค รวมไปถึงการสรางระบบตรวจสอบยอนกลับที่ มี

ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของอาหารและจัดการไดเม่ือเกิดปญหากับอาหาร  

 การรวมมือกันของเอกชนและผูท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารในการตั้งรับและปรับตัวใหเขา

กับกฎระเบียบสากลที่มีการปรับเปลี่ยนไป สวนใหญจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ความ

มั่นคงของมนุษยและการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งกฎระเบียบเหลานี้ในหลายๆ ครั้งกลายเปนอุปสรรคทาง

การคาที่มิใชภาษี (non-tariff barrier) ของการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทย กรณีตัวอยาง

ที่เคยสรางปญหาใหญใหกับการสงออกสินคากลุมสัตวน้ําของไทย คือประเทศไทยไดรับใบเหลืองเพื่อ

เตือนวาอาจถูกสั่งหามสงออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรปจากการทําประมงที่ผิดกฎหมาย การประมง

ที่ขาดการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated 

Fishing – IUU Fishing) ซึ่งสงผลตอการสงออกผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานในเรือประมง

ทั้งหมด รวมทั้งการสงออกกุงซึ่งเปนอุตสหกรรมสําคัญของประเทศ ทําใหบริษัทเอกชนไทยเขารวม

กลุ ม  Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS)  กลุ ม ความร วมมื อส ากล ขอ ง

ผูประกอบการอาหารทะเล มุงพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลอยางย่ังยืน รวมถึงการนําเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชเพ่ือยกระดับการตรวจสอบยอนกลับสินคาอาหารทะเลใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ

ปองกันปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ทําใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยสามารถปรับตัวและ

พัฒนาจนสหภาพยุโรปประกาศปลดล็อคใบเหลืองแกประเทศไทยเม่ือตนป พ.ศ. 2562 การเตรียมตัว

เพื่อรับกับกฎระเบียบเหลานี้เปนเรื่องจําเปนที่อุตสาหกรรมไทยตองรวมมือกันเพื่อการปรับตัวและ

ยกระดับอุตสาหกรรมไปทั้ง supply chain 

 การทําใหอาหารในกลุมตางๆ มีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ท้ังในระดับทองถิ่นและ

ระดับนานาชาติ เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคและการขยายตลาดจําหนายอาหาร ซึ่งมาตรฐาน

เปนปจจัยสําคัญที่ใชควบคุมคุณภาพและรับรองความปลอดภัยของอาหารทําใหผูบริโภคเกิดความ

มั่นใจในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑนั้นๆ สิ่งท่ีควบคูมากับการสรางมาตรฐานของผลิตภัณฑคือขอมูล

การวิเคราะห ทดสอบผลิตภัณฑกอนการขอรับรองผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งเปนหนึ่งในปญหาหลักของ

อุตสาหกรรมอาหารไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงการพัฒนาอาหารใหม (novel food) หรอือาหารฟงกชั่น 

(functional food) ที่ตองการขอมูลผลทดสอบการกลาวอางที่เปนระบบและเชื่อถือได ซึ่งประเทศ

ไทยยังขาดระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไมมีขอมูล

ที่ เพียงพอในการขอขึ้นทะเบียนอาหารในกลุมนี้  นอกจากนี้  อาหารในกลุมอาหารทอง ถ่ิน 

(local/heritage food) ก็ยังประสบปญหาเดียวกันเร่ืองการขาดมาตรฐานผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลตอการ
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ขยายตลาดไปในระดับประเทศหรือการสงออก ดังนั้นจึงควรมีการสรางระบบ NQI ของประเทศที่มี

ประสิทธิภาพ ผูประกอบการโดยท่ัวไปสามารถเขาถึงได รวมทั้งการพัฒนา Clinical research 

organization (CRO) เพ่ือทดสอบการกลาวอางทางสุขภาพ (health claim) หรือ การกลาวอางทาง

ฟงกชั่นของอาหาร (function claim) อยางเปนระบบและไดรับการยอมรับในวงกวาง  

 การสรางแบรนดอาหารไทยในระดับโลก โดยการสงเสริมนโยบายการสราง Global brand สําหรับ

อาหารไทย หรือแบรนดครัวของโลก เพ่ือใหอาหารไทยเปนที่ยอมรับในระดับโลก พัฒนาใหสินคาไทย

เปนสินคาพรีเมี่ยม สรางจุดขายใหไดวาทําไมคนท่ัวโลกตองกินอาหารไทย ซึ่งจะทําใหเกิดความ

ตองการอาหารไทย ตัวอยางเชน การทํา Food museum ที่แสดงมิติตางๆ เก่ียวกับอาหารไทย 

นําเสนอในรูปแบบท่ีคนเขาถึงและเขาใจไดงาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับทองเที่ยว นําเสนอขอมูล

อาหารไทย 4 ภาค อาหารสุขภาพ อาหารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณความ

มั่นคงทางอาหาร รวมไปถึงการสรางแบรนดอาหารไทยโดยการสํารวจ คัดเลือก และจัดอันดับ

รานอาหารในลักษณะเดียวกับมิชลินสตาร แตจําเพาะเจาะจงไปที่รานอาหารไทยทั่วโลก โดยมีเกณฑ

การคัดเลือกที่ เหมาะกับอาหารไทยและจัดทําโดยนักชิมและผู เชี่ยวชาญดานอาหารไทยที่มี

ความสามารถในการจัดลําดับและใหคะแนนอาหารไทยไดอยางแทจริง  

 

5.2 แนวทางการขับเคลื่อนแบงตามสาขา/ผลิตภัณฑเปาหมาย 

จากการประชุมระดมสมอง (focus group) ของ BCG in Action กลุมอาหารจํานวน 2 คร้ัง มีขอสรุป

รวมกันใหมีการแบงอุตสาหกรรมอาหารเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (commodity)     

2) กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (function) และ 3) กลุมอาหารทองถิ่น (local/ heritage/ street food)   

ซึ่งแตละกลุมมีประเด็นปญหาและความตองการที่แตกตางกัน รวมไปถึงขอเสนอแนะและแนวทางการ

ขับเคลื่อนในรายละเอียดที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงระยะเวลาตามความเรงดวนได ดังนี ้

 

6.2.1 กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (commodity) เชน ขาว มันสําปะหลัง กุง ปลาทูนา น้ําตาล อาหารกลุม

นี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออกซึ่งสามารถแขงขันไดในระดับโลก จากสถานภาพอุตสาหกรรม

อาหารไทยในป พ.ศ 2561 ภาคการผลิตมีมูลคาประมาณ 625,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 ของ GDP มี

โรงงาน 8,500 แหง โรงงานท่ีมีจํานวนมาก ไดแก  โรงสีขาว  แปงขาว ผลติภัณฑขาว  โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว  

โรงงานแปรรูปผักและผลไม  โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา  และโรงงานนํ้ามันพืช มีการจางงาน 1 ลานคน โดยการ

จางงาน 3 ใน 4 ของอุตสาหกรรมนี้อยูใน 5 กลุมใหญไดแก กลุมแปรรูปสัตวน้ํา กลุมโรงสขีาว แปง และสตารช 

กลุมแปรรูปเนื้อสัตว กลุมผักและผลไม  และกลุมเครื่องดื่ม โดยภาคการคามีมูลคาการสงออก 1  ลานลานบาท 

สินคาหลักป พ.ศ. 2562 ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑไก ผลิตภัณฑจากแปงสาลี ผลไม

กระปองแปรรูป และเคร่ืองปรุงรส  
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ภาพที่ 9 ตัวอยางผูเลนหลัก (key players) ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม 

 

ประเด็นทาทายสําคัญ 

การผลิตอาหารในกลุม commodity product เปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศและเปนแหลง

อาหารสําคัญของโลก ดังนั้นประเด็นทาทายหลักที่สําคัญคือประเด็นความมั่นคงทางอาหาร (food security) 

ซ่ึงตองพิจารณาและประมาณการกําลังการผลิตอาหารทั้งในสถานการณปกติและสถานการณในภาวะวิกฤต 

เชน ภาวะสงคราม การเกิดโรคระบาด หรือการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสรางความมั่นคงทางอาหาร

จําเปนตองอาศัยอยูบนทรัพยากรที่มีอยูในประเทศเปนหลัก และพ่ึงพาทรัพยากรนอกประเทศใหนอยที่สุด 

ประเด็นที่สองเปนเร่ืองของอาหารปลอดภัย ซ่ึงหากประเทศไทยมุงเปาที่จะเปนครัวของโลก จําเปนตองผลิต

อาหารที่มีความปลอดภัยทั้งสําหรับผูบริโภคภายในประเทศและนอกประเทศ ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบและมาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหารที่ถูกวางไวโดยหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการ

สงออกอาหาร กฎระเบียบเหลานี้ไมไดจําเพาะเจาะจงเฉพาะเร่ืองอาหารปลอดภัยเทาน้ัน แตยังมีเร่ืองของ

ความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของแรงงานและสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการผลิตที่ยั่งยืนเขามา

เก่ียวของ ซึ่งหลายๆ คร้ังที่ประเด็นกฎระเบียบเหลานี้กลายเปนเคร่ืองมือกีดกันทางการคาในลักษณะ non-

tariff barrier อีกดวย  

จากการสัมภาษณบริษัทผูผลิตอาหารขนาดใหญเพิ่มเติม พบวาบริษัทขนาดใหญที่ผลิตอาหารเพื่อการ

สงออกจะประสบปญหาเร่ืองกฎระเบียบและขอบังคับสากลท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความ

มั่นคงของมนุษย และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุมนี้ควรเนนการทํา 

Process Innovation เพ่ือลดการใชทรัพยากร ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสรางคุณคาแกสังคม ผานการ
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พัฒนาศักยภาพของผูมีสวนเก่ียวของ และประสิทธิภาพในการผลิตใหครอบคลุมทั้งหวงโซการผลิตของการผลิต

อาหาร เพื่อใหเกิดประโยชนในดานสังคม ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ โดยรัฐควรสงเสริมใหมีระบบตรวจสอบ

ยอนกลบั (traceability) ในทุกระดับ ทั้งบริษัทใหญ และขนาดเล็ก ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งในการคา

ระหวางประเทศ เนื่องจากในหลายๆประเทศไดมีขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑที่จะ

นําเขามาขาย เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งการพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับยังชวยสงเสริมใหมี

ชองทาง และการซื้อขายวัตถุดิบจากตนทางไปยังธุรกิจขาดกลาง เล็ก รานอาหาร โดยไมตองผานตัวกลาง เพ่ือ

ลดขั้นตอนและตนทุนการผลิต เพ่ิมทางเลือกใหแกผูซื้อและชวยเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร รวมไปถึงการปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพ่ือลดการเกิด food loss และการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในสวนของการยืดอายุอาหาร บรรจุ

ภัณฑ โลจิสติกส การบริหารจัดการผลิตภัณฑอาหาร และการรณรงคสรางความตระหนักใหผูบริโภคเพ่ือลด 

food waste ทั้งนี้รัฐควรมีมาตรการสงเสริมเพ่ิมเติม เชน การพิจารณาใหสิทธิประโยชน (incentive) ท่ีจะ

สงเสริมใหเกษตรกร ผูผลิต และบริษัท มีจัดการเร่ืองสิ่งแวดลอม อาทิเชน การลดใชพลังงาน ลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก หรอื การดาํเนินการเร่ือง food loss & food waste เปนตน 

ปญหา/ อุปสรรค 

 ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร (food security) ทั้งในสภาวะปกติ (การเพิ่มขึ้นของประชากร

โลก) และภาวะวิกฤต เชน สงคราม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด เชน ผลกระทบจากโรคระบาด 

COVID-19 ซึ่งสงผลตอระบบการผลิตอาหาร การขนสงอาหาร ความตองการโภชนาการ 

 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมและสภาวะอากาศ โรคและศัตรูพืชทําใหผลผลิตลดลง และคุณภาพ

เปลี่ยนแปลงไป พ้ืนท่ีที่เคยเพาะปลูกไดอาจไมสามารถทําไดหรือใหผลผลิตไดนอยลง  

 ตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน สูญเสียความสามารถในการแขงขันดานราคา เชน การสูญเสียระหวางการผลิต 

คาแรง อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 

 ขอกําหนด/กฎระเบียบในระดับสากล เชน เร่ืองแรงงาน สิทธิมนุษยชน ขอกําหนดดานความย่ังยืน

และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหตองปรับกระบวนการผลิต 

 ประเด็นความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ 

 ความตองการดานการตรวจสอบยอนกลับ 

 

แนวทางการแกปญหา 

 การตั้งรบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดวยนวัตกรรมดานตางๆ 

 สรางฐานขอมูลและแพลทฟอรมดานการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑทั้งหวงโซการผลิต 

 พัฒนา process innovation เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสราง

ความย่ังยืน 

 รวมกลุมกันเพื่อสรางแพลตฟอรมเพ่ือต้ังรับตอกฎระเบียบสากลท่ีเครงครัดข้ึน 

 ใหความรูผูบริโภคเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยั่งยืน 
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ตารางที่ 3 ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวตักรรมกระบวนการผลิตสําหรับกลุมอาหารเดิม 

 เรงดวน (1 ป) ระยะกลาง (3 ป) ระยะยาว (5 ป) 

1. เทคโนโลยีที่ตองพัฒนา  - พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดการใชทรัพยากร เชน นํ้า 

พลังงาน ลดของเสีย (green processing) 

- พัฒนาเคร่ืองจักรทดแทนแรงงานคนโดยมีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหารไทย  

- สรางระบบการจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ 

(Systematic data collection) 

- พัฒนาเทคโนโลยีดานการยืดอายุอาหาร 

(preservation) เพื่อการสงออก และการพัฒนา

บรรจุภัณฑเพ่ือการยืดอายุการเก็บอาหาร 

- ระบบการทํางานอัตโนมัติเพ่ือคุมคุณภาพดาน

คุณภาพและตนทุน  

- พัฒนา Platform for optimization and 

forecast เชน ทํานายความตองการของตลาดใน

อนาคต/ตลาดใหม ทํานายความแปรปรวนที่มา

กระทบตอการผลิตวัตถุดิบ 

- เทคโนโลยใีนการ monitor และคาดการณปจจัย

และการเกิด การเกิด food loss/ food waste 

ของหวงโซอาหารต้ังแตการผลิตถึงการบริโภค 

- พัฒนาแหลงตนนํ้าใหเกิด Supply chain เชน 

Smart farm & เทคโนโลยีดาน Logistics  

2. โครงสรางพื้นฐาน  - ระบบฐานขอมูลสําหรับตรวจสอบยอนกลับแบบ

ครบวงจร 

- สรางกลไก หรือโครงสรางพื้นฐานเพ่ิมเติมเพ่ือ

สนับสนุนในเร่ืองของการจัดการขยะจากอาหาร 

เชน จัดตั้งโรงไฟฟาจากขยะสําหรับใชในชุมชน 

โครงการหรอืกระบวนการที่สงเสริมการใชพลังงาน

สะอาด  

- จัดทําฐานขอมูลกลางคาดการณผลผลิต

อาหารของประเทศอยางเปนระบบ 

- ระบบฐานขอมูลกลางในการ monitor และ

คาดการณ food loss/ food waste ของ

ประเทศ 

3. กลไกในการขับเคล่ือน  

(การตลาด มาตรการ 

กฎหมายที่ตองปรับปรุง) 

- พัฒนา Supply Chain Management ทั้งระบบ

กระบวนการผลิต สรางความรวมมือกันการระหวาง

ภาคเอกชนที่มีจุดแข็งแตกตางกัน  เพ่ือแกไขปญหา

การขาดความรวมมือและทํางานรวมกันแบบบูรณา

การ 

- ลดข้ันตอนและกระบวนการในการขออนุญาต

ตางๆ จากทางภาครัฐใหกระชับ และรวดเร็วขึ้น 

- ใชระบบตรวจสอบยอนกลับใหเปนมาตรฐานกลาง 

และบังคับใชโดยเทาเทียม ตามความเหมาะสมของ

แตละระดับธุรกิจ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาไปพรอมกัน

ทั้งระบบ 

- สรางความตระหนักใหผูบริโภคเก่ียวกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่ีย่ังยืนและเปนไปตามกฎระเบียบ 

และมีความปลอดภัย 

- สิทธิประโยชนทีส่งเสริมใหเกษตรกร ผูผลิต 

และบริษัท มีจัดการเรื่องส่ิงแวดลอม 

- ส ง เ ส ริ ม ก ล ไ ก ก า ร จั ด ซื้ อ โ ด ย รั ฐ 

( government procurement) ให ใ ช ไ ด

อยางเปนรูปธรรม และสรางกลไกการให

ความรูผูบริโภค เชน เรื่องฉลาก Carbon 
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 เรงดวน (1 ป) ระยะกลาง (3 ป) ระยะยาว (5 ป) 

- พัฒนาระบบการวางแผนการตลาด เพ่ือแกไข

ปญหาราคาวัตถุดบิอาหารตกต่ําจากกลไกการตลาด

ดวยการใชฐานขอมูลการผลิตในระบบของภาครัฐ

มาตอยอด ตัวอยางเชน ขอมูลจากระบบการออก

หนังสือกํากับการซ้ือขายสัตวนํ้า (Aquatic Animal 

Purchasing Document: APD) เปนตน 

footprint เพื่อใหผูบ ริโภคสามารถรับรู ถึง

คุณคาดานอ่ืนๆ ของผลิตภัณฑ 

4. ความรวมมือกับ

ตางประเทศ  

- ผูประกอบการเขารวมกับกลุมอตุสาหกรรมใน

ระดับนานาชาตเิพ่ือรวมตัวกันพัฒนากระบวนการ

ผลิตที่สอดรับกับกฎระเบียบมาตรฐานสากล   

 - ยกระดบั supply chain ท่ีมีอยูในประเทศสู

ระดับนานาชาติ โดยมีบรษิัทใหญเปนผูนํา 

5. การพัฒนากําลังคน - พัฒนาศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือ

ปรับปรุงหวงโซการผลิตของการผลิตอาหาร เพ่ือลด

การใชทรัพยากร ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

- พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษา

ความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุม และมี

ความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองตอ

ความตองการน้ันๆ 
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6.2.2 กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (function) เชน อาหารเฉพาะกลุม อาหารฟงกชั่น หรือ กลุม 

functional ingredients อาหารกลุมนี้ยังไมไดมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญในประเทศ แตมีโอกาส

ทางการตลาดสูง ธนาคารกรุงเทพระบุขอมูลการเติบโตของตลาดอาหารฟงกชั่นในไทยโดยยูโรมอนิเตอร

ประเมินมูลคาตลาดอยูที่ประมาณ 68,000 ลานบาท และคาดวาในป ค.ศ. 2018-2022 จะเติบโตเฉลี่ย

ประมาณปละ 4% ซึ่งตลาดของอาหารกลุมนี้ไดรับการสงเสริมจากแนวโนมความตองการของผูบริโภคท่ี

ตองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารที่มีฟงกชั่นมากขึ้น หรือการบริโภคอาหารเพ่ือปองกันโรคและ

สงเสริมสุขภาพแทนการใชยา รวมไปถึงความตองการอาหารในกลุมใหมๆ เชน แหลงโปรตีนทางเลือกสําหรับผู

ที่ไมรับประทานเนื้อสัตว หรือผูที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการทําปศุสัตว ทําใหตลาดโปรตีน

ทางเลือกจากพืช โปรตนีจากแมลง หรือเนื้อสัตวที่ไดจากการเพาะเลี้ยงในหองแล็บไดรับความสนใจและมีความ

ตองการมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวนมากซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรง

กับอาหารกลุมที่ 1 รวมทั้งยังมีโอกาสนําเอาผลิตภัณฑเหลือทิ้ง (by product) ในอุตสาหกรรมแปรรูปเบื้องตน

มาเพ่ิมมูลคาและพัฒนาเปนผลิตภัณฑชนิดใหมได ดังนั้นประเด็นที่กลาวมาขางตนจึงเปนโอกาสสําคัญที่จะทํา

ใหอุตสาหกรรมอาหารไทยกาวเขาสูตลาดใหมท่ีมีมูลคาสูงมากขึ้น 

 

ประเด็นทาทายสําคัญ 

โอกาสและความทาทายในการพัฒนาอาหารกลุมนี้คือ ความสามารถในการทํานวัตกรรมใหทันตอ

ความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการใหความรูผูบริโภคใหมีความเขาใจที่ถูกตองในการเลือก

ซื้ออาหารกลุมนี้ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับของตลาดสากล ซึ่ง

ปญหาสําคัญที่ยังขัดขวางการสรางอุตสาหกรรมอาหารกลุมนี้ของประเทศมี 2 สวน คือการวิเคราะหทดสอบ

เพื่อการไดมาซึ่งขอมูลสําหรับการขึ้นทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ และโครงสรางพื้นฐานสําหรับการขยายขนาด

การผลิตผลิตภัณฑใหม ตามท่ีไดกลาวมาขางตนในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนในภาพรวม ประเทศไทยยัง

ขาดระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีรองรับการทดสอบทางคลีนิค (clinical trial) เชน Clinical trial organization (CRO) Pre-clinic 

facilities: มาตรฐานสัตวทดลอง ซึ่งการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในสวนนี้จําเปนตองมีการวางแผนที่เปนระบบ 

เปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของทั้งหมดเขามารวมวางแผนดําเนินงานรวมกัน วิเคราะหความตองการและ

ออกแบบระบบใหครบถวนสมบูรณ จากนั้นแบงสวนงานตามความรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่เก่ียวของ

เพื่อดําเนินการ 

ในสวนของโครงสรางพื้นฐานดานการขยายขนาดการผลิต (pilot plant facility) ซึ่งประเด็นนี้ปญหา

หลักอยูที่การบริหารจัดการอยางเปนระบบ จากการสํารวจเบ้ืองตนพบวาประเทศไทยมีการลงทุนดาน

โครงสรางพื้นฐานเพ่ือการขยายขนาดคอนขางมาก กระจายอยูทั้งในภาครัฐในสวนของมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัย รวมไปถึงการลงทุนเองโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงสรางพ้ืนฐาน

เหลานี้ถูกสรางมาโดยหนวยงานตางๆ ที่สวนใหญไมไดอยูภายใตสังกัดเดียวกัน ทําใหการบริหารจัดการและ
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การใชงานโครงสรางพื้นฐานยังอยูในวงจํากัดและสวนใหญไมไดใชประโยชนอยางสูงสุด ในขณะเดียวกัน 

ผูประกอบการรายยอยหรือบริษัทเอกชนขนาดเล็กที่กําลังพัฒนาผลิตภัณฑใหมกลับประสบปญหาขาดแคลน

หรือไมสามารถเขาถึงโครงสรางพื้นฐานในการขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑที่พัฒนาข้ึน จะเห็นไดวาปญหา

ดังกลาวเกิดจากการขาดส่ือสารและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือแกปญหา

ในสวนนี้ควรมีการจัดต้ังหนวยงานที่มาชวยบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานที่มี โดยทําหนาที่รวบรวมขอมูล

และเปนตัวกลางในการเชื่อมระหวางผูตองการใชโครงสรางพื้นฐานกับผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐานในแตละพ้ืนที่ 

นอกจากน้ีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีควรไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานตามความตองการของอุตสาหกรรม เชน 

มาตรฐาน GMP ทางดานอาหาร เปนตน  

 

 
ภาพที่ 10 ตัวอยางผูเลนหลัก (key players) ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม 

 

ปญหา/ อุปสรรค 

 การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑยังทําไดยาก โดยเฉพาะกลุม novel food 

 ขาดโครงสรางพื้นฐานดานวิเคราะห ทดสอบ และการทํา clinical trial สาํหรับการพัฒนาอาหารที่มี 

health claim/ functional claim อยางเปนระบบ 

 ขาดโรงงานตนแบบที่ไดมาตรฐานสําหรับการผลิตในระดับขยายขนาด และ OEM  

 ขาดนวัตกรรมสาํหรับการพฒันาผลิตภัณฑใหมทั้งการผลติจากวัตถดุิบในกลุมอาหารเดิม และจาก by 

product 
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 ผูบริโภคขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับอาหารใหม 

 

แนวทางการแกปญหา 

 พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมใหมในการผลิตผลิตภัณฑใหม 

 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุนการพัฒนาอาหารท่ีมี health claim เชน CRO สําหรับอาหาร 

 สรางโรงงานตนแบบที่ไดมาตรฐาน GMP หรือ OEM facility สําหรับ scale up 

 ใหความรูผูบริโภคขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาหารใหม 
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ตารางที่ 4 ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวตักรรมกระบวนการผลิตสําหรับกลุมอาหารฟงกชั่น 

 เรงดวน (1 ป) ระยะกลาง (3 ป) ระยะยาว (5 ป) 

1. เทคโนโลยีที่ตอง

พัฒนา  

- พัฒนาวิธีวิเคราะหทดสอบสารสําคัญ ทดสอบ

คุณสมบัติของอาหารฟงกชั่น/อาหารใหม 

- พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมในการผลิต

ผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบในกลุมอาหารเดิม หรือ 

by product จากกระบวนการผลิต เพ่ือสราง

อุตสาหกรรมอาหารฟงกช่ันหรือ functional 

ingredient ขึ้นในประเทศ  

 

2. โครงสรางพื้นฐาน  - สรางฐานขอมูลกลางและหนวยงานกลางที่

ชวยบริหารจัดการ/เชื่อมโยงโรงงานตนแบบที่

ไดมาตรฐาน GMP หรือ OEM facility สําหรับ 

scale up เพื่อใหผูประกอบการขนาดเล็ก

สามารถเขาถึงและใชบริการได 

- พัฒนาระบบวิเคราะหทดสอบ สรางฐานขอมูล

กลางของหนวยงานวิเคราะหทดสอบ พัฒนา 

CRO ท่ีเปนหนวยงานกลาง สําหรับอาหาร

ฟงกช่ันหรือ functional ingredient 

- เพ่ิมจํานวนหนวยใหบริการการตรวจวัด ทดสอบ 

ที่ไดมาตรฐานสากล (ISO, OECD)  

 

- ระบบ NQI ดานการวิเคราะหทดสอบ และหนวยงาน

ดานการศึกษาขอมูลการวิจัยทางคลินิกของอาหาร ที่มี

ประสิทธิภาพ สามารถใหบริการไดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

3. กลไกในการ

ขับเคล่ือน  

(การตลาด มาตรการ 

กฎหมายที่ตอง

ปรับปรุง) 

- ใหความรูผูบริโภคเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

เก่ียวกับอาหารใหม และเลือกซื้อผลิตภัณฑได

อยางถูกตองเหมาะสม 

- สรางกลไกสงเสรมิ Open innovation/ 

knowledge sharing และสรางกลไกการ

ทํางานรวมกันทั้งในสวนของเอกชน-เอกชน 

หรือ ภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน เปนตน 

- สงเสริมใหมีการทํางานรวมกันตั้งแตเร่ิมตน

ระหวางหนวยงานท่ีเปน regulator และ

หนวยงานท่ีพัฒนาอาหารฟงกช่ัน/อาหารใหม 

เพ่ือพัฒนามาตรฐาน กระบวนการวิเคราะห

ทดสอบเพ่ือใหไดขอมูลในการกลาวอาง และ

แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑใหม 

- สรางกลไกสิทธิประโยชน (incentive) สําหรับ

ผลิตภัณฑอาหารในกลุม BCG Model เชน หากมีการ

ซื้อ หรือการผลิตอาหาร BCG จะไดรับ incentive 

จากภาครฐั 
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 เรงดวน (1 ป) ระยะกลาง (3 ป) ระยะยาว (5 ป) 

4. ความรวมมือกับ

ตางประเทศ  

 - มีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อให

ไดมุมมองแบบ outside in ชวยพัฒนา 

Technology roadmap ของประเทศท่ีทําใหเห็น

วาควรมุงเนนเกษตรอาหาร สินคาอาหารกลุมใด 

- รวมมือกับสถาบันวิจัยหรือบริษัทเอกชนในตางประเทศ

ศึกษาความตองการของผูบริโภคกลุมใหม ที่มีความ

แตกตางทางดานเชื้อชาติ วัฒนธรรมและความชอบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฟงกช่ันกลุมใหมรวมกัน  

5. การพัฒนากําลังคน - พัฒนาบุคลากรดานการวิเคราะหทดสอบ

สําหรับมาตรฐานอาหาร 

- พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพรอมสําหรับ Deep 

tech startup โดยใชกลไกความรวมมือกับ

ภาคเอกชน สรางความเช่ือมโยงระหวาง

หองปฏิบัติการและโรงงาน ภาคอุตสาหกรรม 

พัฒนานักศึกษาใหมีประสบการณการทํางานจริง 

พัฒนาทักษะที่เหมาะสม 
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6.2.3 กลุมอาหารทองถิ่น (local/ heritage/ street food) อาหารกลุมนี้สวนใหญเปนผูประกอบการ

ขนาดเล็กในระดับทองถิ่น/ชุมชน หรือเปนผูประกอบการอาหารริมทาง (street food) แตอาหารในกลุมนี้เปน

อาหารที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แสดงถึงวัฒนธรรมประจําถิ่น สรางอัตลักษณใหกับอาหารไทยท่ีหาจากที่อื่น

ไมได อาหารกลุมนี้จึงมีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหารไมแพสองกลุมขางตนที่กลาวมา ซึ่งนอกจากจะ

สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแลว ยังแสดงใหเห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ กลายเปน

สิ่งดึงดูดชาวตางชาติใหสนใจและตองการลิ้มลองรสชาติอาหารไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ  

 แมวาผูประกอบการกลุมนี้จะมีขนาดเล็กแตกลับมีจํานวนมากและเปนผูประกอบการดานอาหารท่ี

กระจายตัวอยูทุกพื้นที่ทั่วประเทศ Marketeer รายงานจํานวนผูประกอบการอาหารริมทางจากการคาดการณ

ของ Euromonitor ในป พ.ศ. 2559 วาประเทศไทยมีผูประกอบการรานอาหารริมทางประมาณ 103,000 

ราน คิดเปนสัดสวน 69% ของรานอาหารทั้งหมด มีมูลคาราว 228,000 ลานบาท และยังคาดการณเพ่ิมเติมวา

ในป พ.ศ. 2560 จะมีมูลคาประมาณ 276,000 ลานบาท และคาดวาป พ.ศ. 2564 จะมีมูลคาถึง 340,000 

ลานบาท โดยมีการเติบโตเฉลี่ย 5% ตอป นอกจากนี้ ยังมีกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ เปนผูผลิตอาหารที่ มี

ลักษณะเฉพาะของทองถิ่นกระจายตัวอยูในแตละชุมชนทั่วประเทศ จากการรายงานของกองสงเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร สรุปจํานวนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปและ

ผลิตภัณฑอาหารที่อนุมัติการจดทะเบียนแลวในเดือนพฤษภาคม 2563 มีจํานวน 12,051 ราย และ 100 ราย

ตามลําดับ  

 

ประเด็นทาทายสําคัญ 

สิ่งสําคัญที่ยังขาดหายไปของอาหารกลุมนี้คือเรื่องของมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของสินคา 

เนื่องจากการผลิตอาหารในกลุมนี้ดําเนินการโดยผูประกอบการรายยอยไมไดมีการควบคุมคุณภาพอยางเปน

ระบบ  นอกจากนี้การประกอบกิจการของผูประกอบการในกลุมนี้บางครั้งกอใหเกิดปญหาผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม เชน การสรางมลพิษทางอากาศ การปลอยน้ําเสียหรือทิ้งขยะในที่สาธารณะของรานอาหารริมทาง 

หรือการต้ังรานกีดขวางทางเทา กอใหความขัดแยงระหวางรานอาหารกับประชาชนผูใชพื้นที่สาธารณะ หาก

ตองการยกระดับอาหารกลุมนี้ใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภคมากขึ้นและขยายตลาดในวงกวาง การสราง

มาตรฐานความปลอดภัย สรางสุขลักษณะที่ดีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่ง

และตองมีการจัดการอยางเรงดวนและเปนระบบ ซึ่งตองการความรวมมือจากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ เริ่ม

ตั้งแตผูประกอบการเองตองไดรับการพัฒนาใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยผูประกอบการควรมีการรวมตัว

กันเปนกลุมหรือสมาคมเพ่ือใหสามารถชวยกันกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานรวมกัน รวมทั้งชวยสรางอํานาจ

การตอรองในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ในขณะเดียวกันหนวยงานรัฐที่มีหนาท่ีกํากับดูแลเชน กรมอนามัย 

หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็เขามารวมใหความรูและพัฒนามาตรฐานรวมกัน หนวย

งานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชวยพัฒนาและหาแนวทางประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือยกระดับอาหารทองถ่ิน การใช
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หลักการทางวิทยาศาสตรศึกษาองคประกอบของอาหารในเชิงลึกทั้งเร่ืองของกลิ่น รสชาติและเอกลักษณ

เฉพาะตัวของอาหารนั้นๆ รวมไปถึงการสรางระบบตรวจสอบยอนกลับ (traceability) เมื่อพบวาอาหารมี

ปญหาเร่ืองการปนเปอนหรือความปลอดภัยจะสามารถจัดการไดทันทวงทีชวยสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค 

โดยมีหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของชวยพัฒนากลุมผูประกอบการที่มีแนวความคิดสรางสรรคและมีศักยภาพใน

การขยายโอกาสทางธุรกิจ นําเอาจุดเดนทางวัฒนธรรมที่มีในแตละพื้นที่มาพัฒนาตอ ใชศาสตรทางดานศิลปะ

และการออกแบบมาชวยสงเสริมใหมีการสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ และเชื่อมตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวของประเทศ ซ่ึงการดําเนินงานทั้งหมดเหลาน้ีตองทํารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละ

พื้นที่ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการชวยจัดระเบียบ ดูแลและควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนด

และกฎระเบียบตางๆ 

 

 
ภาพท่ี 11 ตัวอยางผูเลนหลัก (key players) ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม 

 

ปญหา/ อุปสรรค 

 ขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากองคกรที่เก่ียวของในทุกระดับ 

 ประเด็นความเชื่อมั่นดานอาหารปลอดภยั ถูกสุขลักษณะ ขาดมาตรฐานหรือการควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ  

 ประเด็นเร่ืองความเปนระเบียบเรียบรอย และผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (ขยะ น้ําเสีย)  

 ระบบการตลาดระดับทองถ่ินยังไมมีความเขมแข็ง ผลิตภัณฑขาดอัตลักษณ ขาดความนาสนใจ 
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แนวทางการแกปญหา 

 สรางมาตรฐานสาํหรับ street food ไทย หรือ มาตรฐานสําหรับอาหารทองถ่ิน 

 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งสมาคมเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ิมอํานาจใน

การตอรอง 

 สรางระบบการตลาดระดับทองถิ่นเชื่อมกับการทองเท่ียว สรางอัตลักษณของผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน 

 สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้ง product/ process และ service innovation และ 

design 
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ตารางที่ 5 ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวตักรรมกระบวนการผลิตสําหรับกลุมอาหารทองถิ่น 

 เรงดวน (1 ป) ระยะกลาง (3 ป) ระยะยาว (5 ป) 

1. เทคโนโลยีที่ตอง

พัฒนา  

- พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณที่ชวยกลุมอาหาร

ทองถ่ิน เพ่ือแกไขปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ควัน นํ้า พลังงานบริสุทธิ์ สงเสริมอาหารปลอดภัย

สําหรับกลุม street food   

 

- พัฒนาระบบการทํางานอัตโนมัติเพ่ือคุมคณุภาพ

และตนทุนของกลุม street food   

- พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ/วิเคราะหความ

ปลอดภัยของอาหารอยางงาย ท่ีผูประกอบการ

สามารถทําไดเองในเบื้องตน เพ่ือควบคุมคุณภาพ

ของอาหาร 

- ศึกษาขอมูลอัตลักษณอาหารทองถิ่น รวบรวมขอมูล

เพื่อเช่ือมโยงกับการสงเสริมการทองเที่ยงและ

เศรษฐกิจสรางสรรค 

- ระบบที่เช่ือมโยงขอมูลตลอดชวงการผลิต supply 

chain เชน smart farm & เทคโนโลย ีlogistics 

- ใชองคความรูดาน วทน. มาศึกษา วิเคราะหรูปแบบ

ของอาหารที่มีอัตลักษณเฉพาะตัว ศึกษาขอมูล

อาหารทองถ่ินด้ังเดิม เพ่ือเก็บสูตรอาหารไมใหสญู

หาย และสามารถสงตอจากรุนสูรุน  

2. โครงสรางพื้นฐาน  - จัดต้ัง one stop service และจัดทําระบบเพ่ือเปน

จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จอํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจสําหรับอาหารทองถ่ิน ทั้งเร่ือง

มาตรฐาน การ design การสรางแบรนด และ

สงเสริมการทําเศรษฐกิจสรางสรรค  

-  สรางแบรนดอาหารไทยโดยการสํารวจ คัดเลือก 

และจัดอันดับรานอาหารในลักษณะเดียวกับมิชลิน

สตาร แตจําเพาะเจาะจงไปที่รานอาหารไทยทั่วโลก 

โดยมีเกณฑการคัดเลือกที่เหมาะกับอาหารไทยและ

จัดทําโดยนักชิมและผูเช่ียวชาญดานอาหารไทยท่ีมี

ความสามารถในการจัดลําดับและใหคะแนนอาหาร

ไทยไดอยางแทจริง  

- สรางหนวยงานเฉพาะทางดานเพ่ือศึกษาขอมูลใน

เชิงลึกท้ังทางดานรสชาติ กล่ินรส และ ingredient 

ของอาหาร เพ่ือใหไดความชอบ ความตองการ และ

ขอจํากัดดานการเลือกซื้ออาหารของผูบรโิภคในแต

ละทองถ่ิน (local และ international)  

- ฐานขอมูลอาหารทองถิ่นด้ังเดิม เพ่ือเก็บสูตรอาหาร

ไมใหสูญหาย และสามารถสงตอจากรุนสูรุน และมี

การบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม (การเก็บรักษา

ความลับ) 



 
42 

 เรงดวน (1 ป) ระยะกลาง (3 ป) ระยะยาว (5 ป) 

3. กลไกในการ

ขับเคล่ือน 

(การตลาด 

มาตรการ กฎหมาย

ที่ตองปรับปรุง) 

- ผลักดันใหเกิดการรวมกลุมของผูประกอบการ เชน 

การจัดต้ังสมาคม street food ไทย/ วิสาหกิจ

ชุมชนผูผลิตอาหารทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิมอํานาจการ

ตอรอง และสรางขอตกลงในการจัดทํามาตรฐาน

อาหารรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- กําหนดเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องตน

ที่ใชไดจริงและเปนท่ียอมรับ 

- หนวยงานภาครฐัเขามาใหความชวยเหลือ

ผูประกอบการ ใหความรูเร่ืองการจดในเรื่อง

ลิขสทิธิ์/สิทธิบัตร แนะนําแนวทางการทําธุรกิจใน

การการนําเขาสงออก การเรียกเก็บภาษี Logistics 

และมาตรฐานแรงงาน ในแตละประเทศ รวมทั้งการ

ใหสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการสองออกอาหาร

ทองถ่ิน  

- จัดทํามาตรฐานอาหารรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เชน กรมอนามัย หรือ อย. และสนับสนุนการบังคับ

ใชรวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะ

รับผิดชอบตรวจสอบและชวยกํากับดูแล 

- สนับสนุนการรวมกลุมเพ่ือทําใหเกิดการทํางาน

บูรณาการ และมีการสรางมูลคาเพิ่มที่ไมใชการแปร

รูปหรือทําอาหารแหง แตใหเปนเร่ือง Gastronomy  

รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบความ

ปลอดภัยที่สามารถปฏิบัติไดจริง เชน การตรวจเช้ือ

แบบงาย  การออกแบบบรรจุภัณฑ การสราง      

แบรนด และการทําการตลาด 

- ยกระดับมาตรฐานของไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับ

สากล 

- ประยุกตใช design innovation ผนวกกับ 

creative economy สรางจุดเดนและอัตลักษณ

ใหกับอาหารทองถิ่นในพื้นท่ีตางๆ 

 

4. ความรวมมือกับ

ตางประเทศ  

 - ขยายตลาดและสรางความรวมมือในการพัฒนา

อาหารกลุม street food ในกลุมประเทศ AEC   

 

- สราง Global Thai Street Food Chain โดยใช  

แบรนด street food ของไทย 

5. การพัฒนากําลังคน - พัฒนาผูประกอบการใหมีความความรูเบ้ืองตน

เรื่อง food safety และการจัดการดานชีวอนามัย

ที่เหมาะสม 

- พัฒนาผูประกอบการใหมีความเขาใจเรื่องมาตรฐาน

ผลิตภัณฑและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่ได

มาตรฐานตามท่ีกําหนด 
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6. สรุปแนวทางการดําเนินงานเพ่ือการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร 

จากการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร ตั้งแตการประชุมระดม

สมองในลักษณะ Focus group รวมกับผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชน 

ผูประกอบการรายยอย และชุมชน จํานวน 2 ครั้ง และการประชุมหารือกลุมยอยกับผูมีสวนเกี่ยวของดาน

ตางๆ โดยการนําเสนอขอมูลในที่ประชุมขับเคลื่อน BCG ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมกับประธานกลุมท้ัง 8 กลุมจํานวนหลายคร้ัง เพ่ือหารือแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นและตกผลึกความคิด และมีการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตอนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล

ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 และ ในที่ประชุมสมัชชา BCG ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เม่ือวันที่ 15 

กรกฎาคม 2563 โดยมีผูเขารวมการประชุมสมัชชามากกวา 1,000 คน  สามารถสรุปรายละเอียดภาพรวมท่ี

ตองดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหารได ดังนี้  

 

กลุมเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน 

1. กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (commodity) ขาว มันสําปะหลัง  ไก  กุง ปลาทูนา น้ําตาล  

กลยุทธ อาหารกลุมนี้เปนกลุมที่มีสวนแบงมูลคาทางการตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 

ถึงแมวาจะมีประเด็นเรื่องมูลคาเพิ่มต่ํา แตก็ยังเปนกลุมผลิตภัณฑสําคัญท่ีตองพัฒนาตอ นอกจากนี้ยังมี

เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและโรคระบาดที่สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 

โดยแนวทางการพัฒนาหลักเปนการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง เพ่ิมผลิตภาพและ

ผลิตผลโดยนําเอาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและปญญาประดิษฐเขามาประยุกตใช เนนกระบวนการผลิต

สีเขียว ลดการสูญเสียระหวางการผลิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน 

2. กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (functional food) อาหารเฉพาะกลุม อาหารฟงกชั่น และ functional 

ingredients 

กลยุทธ กลุมอาหารใหมเปนโอกาสใหมในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยอาศัย

พ้ืนฐานความเขมแข็งของวัตถุดิบทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ประยุกตเขากับ

แนวโนมความตองการอาหารของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป รวมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนําไปสู

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมหรือ functional ingredients ใหมๆ เพ่ือการไปประยุกตใชกับอาหาร

หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ พรอมกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือรองรับการวิเคราะห ทดสอบ 

และการวิจัยทางคลินิกสําหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑใหม นอกจากนี้ภาครัฐยังตองสนับสนุน

งบประมาณสําหรับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม สรางกลไกการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

และใหสิทธิประโยชนดานตางๆ เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยใน

ตลาดโลก  

3. กลุมอาหารทองถิ่น (local/ heritage/ street food) อาหารประจําถิ่น วิสาหกิจชุมชน อาหารรมิทาง 
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กลยุทธ กลุมนี้มีความเก่ียวของกับผูประกอบการรายยอยและการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก รวมไป

ถึงอัตลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น ปญหาอุปสรรคสําคัญคือเร่ืองการพัฒนามาตรฐานการผลิตและ

มาตรฐานผลิตภัณฑของผูประกอบการ ปญหาสุขอนามัย และปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา

หลักมุงเนนการสงเสริมและยกระดับผูประกอบการใหสามารถควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑได การ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหถูกสุขอนามัย ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการมีหนวยงานภาครัฐ

เขามาชวยดูแลเรื่องการรักษาอัตลักษณประจําถ่ิน การสรางแบรนด การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

สรางสรรคเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 

กลไกขับเคลื่อนโดยภาพรวม 

1. เรงรัดใหเกิดนํานวัตกรรมใหม รวมถึงระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในกระบวนการ

ผลิตอาหารใชเพ่ือลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

2. รัฐมีมาตรการสงเสริมใหผูประกอบการทุกระดับปรับกระบวนการผลิตอาหารสูการผลิตสีเขียว (green 

processing) มีความปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยบริการที่ปรึกษา/มาตรการสนับสนุนทาง

การเงิน   

3. รัฐและเอกชนสนับสนุนเงินทุน/งบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บังคับใชมาตรการ

สงเสริมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

4. รัฐลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ และการผลิต อาทิ 

เชน หนวยงานทดสอบทางคลินิก (Clinical Research Organization; CRO) ที่เปนหนวยงานกลาง

สําหรบัทดสอบอาหารฟงกชั่น อาหารทางการแพทย หรือ functional ingredients  

5. โครงสรางพ้ืนฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ดานการวิเคราะหทดสอบอาหารฟงกชั่น 

6. โรงงานตนแบบผลิตอาหารที่ไดมาตรฐาน GMP และระบบบริหารจัดการโรงงานตนแบบที่ มี

ประสิทธิภาพ   

7. รัฐจัดตั้ง One stop service เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั้งเรื่องมาตรฐาน การเพิ่ม

มูลคาผลิตประยุกตใชเศรษฐกิจสรางสรรค และการสรางแบรนด 

 

การปลดล็อคและมาตรการสงเสริม 

1. ผลักดันใหมีชองทางพิเศษ (fast track) ในการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑอาหารในกลุม BCG 

2. การใชประโยชนจากกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  (Competiveness fund)   

3. การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (Government procurement) สําหรับผลิตภัณฑอาหารใหม เชน อาหาร

สําหรบัผูสูงอายุ ผูปวย และเด็ก 
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โครงการ Big Rock เพ่ือผลักดันเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร 

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฟงกชั่นหรือผลิตภัณฑ functional ingredient แบบครบวงจร 

(พัฒนานวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑใหม มาตรฐานผลิตภัณฑ การวิเคราะหทดสอบ และการขยายขนาด

การผลิตสูระดับอุตสาหกรรม) 

2. จัดตั้ง CRO ที่เปนหนวยงานกลาง สําหรับทดสอบอาหารฟงกชั่น อาหารทางการแพทย หรือ functional 

ingredient 

3. โครงการยกระดับอาหารริมทาง (street food) ใหมีมาตรฐาน ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมี     

อัตลักษณ 

4. จัดตั้ง One stop service และจัดทําระบบเพ่ือเปนจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จอํานวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจสําหรับอาหารทองถ่ิน ทั้งเรื่องมาตรฐาน การ design การสรางแบรนด และสงเสริมการ

ทําเศรษฐกิจสรางสรรค 
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ภาคผนวก 

 

การจัด BCG focus group จํานวน 2 ครั้ง  

โดยการจัดประชุมมผีูเขารวมประชุม BCG in Action กลุมอุตสาหกรรมอาหารใน วันที่ 5 มีนาคม 

2563 และวันท่ี 16 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น จํานวน 84  คน จาก 42 หนวยงาน แบงเปน  

- ผูประกอบการเอกชนรายใหญ จํานวน 22 คน จาก 11 บรษิัท 

- ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายยอย จํานวน 11 คน จาก 10 กลุม 

- หนวยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย จํานวน 41 คน จาก 14 หนวยงาน 

- หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ จํานวน 10 คน จํานวน 7 หนวยงาน 

 

สรปุประเด็นสําคัญจากการจัดประชุม 

- การเลือก High value product ควรใหมีการหารือและหาขอมูลเปนกลุมธุรกิจอาหาร เชน เนื้อสัตว 

ผักผลไม เนื่องจาก Champion product คนละตัวกันความทาทายอาจจะแตกตางกัน  

- Key drivers ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก 1) โครงสรางพื้นฐาน 2) 

มาตรฐาน อย.  (animal welfare , human right)  3) ตลาดที่ควรพิจารณาตั้งแตราคาจนถึง ชองทาง

ในการจัดทําหนาย 4) นโยบาย 5) สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของอากาศ 6) การคาระหวาง

ประเทศ และ 7) Technology/ innovation platform  

- แผนการดําเนินงาน ควรวางเปาหมายแตละกลุม โดยดําเนินการรวมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และ

มหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบของความสําเร็จแตละกลุม (successful model) ไดแก กลุม street 

food,  สมุนไพร, functional food และอาหารเฉพาะกลุม 

- กลยุทธในการดําเนินงาน ควรใหเอกชนเปนผูนําโดยบริษัทใหญพัฒนาเปนโมเดลในการดําเนินงาน

รวมกัน และบรษิัทขนาดเล็กควรพัฒนาแพลตฟอรม เพื่อการเชื่อมตอ supply chain ใหสมบูรณ 

- กลไกสําคัญที่จะเปนแรงจูงใจในการขับเคลื่อน คือ incentive ทั้งในรูปแบบ in cash และ in kind 

- การดําเนินธุรกิจควรมีมุมมองอ่ืนที่ไมใชเรื่องเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองของ

ความยั่งยืนและสิ่งแวดลอม ควรมีการสนับสนุนจากภาครัฐใหมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่

เหมาะสมลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

- ประเด็นเร่ือง inclusive growth ขอใหเนนเรื่องเปาหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะในสวนของการลดความ

เหลื่อมล้ํา 

- ควรเชื่อมโยง story ของอาหารทองถ่ินเขากับการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม สราง      

อัตลักษณประจําทองถิ่นดวยอาหาร พรอมกับการสรางมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของ
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ผลิตภัณฑ รวมทั้งสนับสนุนใหทองถิ่นผลิต ingredient เพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหม สามารถระบาย

วัตถุดิบในทองถิ่นได 

- ควรมีการจัดตั้ง National infrastructure ที่สามารถสนับสนุนการวิเคราะหทดสอบ เพ่ือใหไดขอมูล

ในการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑแบบครบวงจร ทั้งในสวนของการกลาวอางทางสุขภาพ (health claim) 

หรอื การกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร (nutrient function claims) ของผลิตภัณฑ  

- ควรมีการจัดต้ัง pilot plant เพ่ือรองรับการผลิตที่ตองการขยายกําลังการผลิต ทั้งเพ่ือการทดสอบ

ตลาด และทดสอบการผลิตเพ่ือประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้นเมื่อขยายกําลังการผลิต ซึ่งบริษัทราย

ใหญยินดีสนับสนุนการจัดตั้ง pilot plant หรือหากผูประกอบการรายยอยไมสะดวกจะทํางานกับ

บริษัทใหญ ก็สามารถทํางานผานชองทางของภาครัฐ เชน มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานวิจัย หากขาด

เคร่ืองมือบริษัทใหญสามารถสนับสนุนได 

 

การสัมภาษณและจัดประชุมกลุมยอย 

- การประชุมกลุมยอยกับผูประกอบการกลุม street food จํานวน 10 ราย รวมกับผูแทนจากธนาคาร

ออมสิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

และหนวยงานของ สวทช. 

- การสัมภาษณกลุมผูแทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)  

- การสัมภาษณผูแทนจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป 

 

การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 การประชุมสมัชชา BCG จัดขึ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อิมแพ็คฟอร่ัม ศูนยการแสดงสินคา

อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  เปนประธานในการเปดงานและ

แสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่งประธาน BCG ท้ัง 8 กลุมไดนําเสนอขอมูลและแนวทางการขับเคลื่อน BCG ของแตละ

กลุมใหท่ีประชุมสมัชชาไดรับทราบ โดยในภาคเชามีผูเขารวมประชุมมากกวา 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีการลง

นามบันทึกขอตกลงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(BCG โมเดล) สรางความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน โดยมีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของรวมลงนามจํานวน 18 หนวยงาน โดยการประชุมในภาคบายมีการแบงกลุมยอยจํานวน 8 กลุม โดย

การประชุมกลุมอาหารมีผูเขารวมประชุมมากกวา 100 คน ทั้งในหองประชุมและผานระบบการประชุม

ออนไลน โดยประธานกลุมอาหาร คุณธีรพงศ จันศิริ และเลขาฯ กลุมอาหาร ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ได

นําเสนอแนวทางการขับเคลื่อน BCG กลุมอาหารใหที่ประชุมไดรับทราบและใหขอคิดเห็น 
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สรปุประเด็นสําคัญจากการประชุมสมัชชา BCG กลุมอาหาร 

1. กลไกในการขับเคลื่อน  

- ควรสราง collaboration เพ่ือนําจุดแข็งของแตละภาคสวนมาเรียนรูและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ

กัน  และภาครัฐควรเขามารวม ผลักดันและสนับสนุนทรัพยากรมาเพื่อใหเกิดการทดลองและ

พัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากความรวมมือในทุกภาคสวนในสิ่งที่อยากเห็นใหเกิด เพ่ือใหสิ่งนั้น

เกิดขึ้นไดจริงและทันตอการแขงขันกับกับตางประเทศ 

- ควรนํากลไก คือ แนวทางทางความรวมมือ (Collaboration) เสริมควบคูไปกับการปลดลอก เชน 

การนํากองทุน Competitiveness fund มารวมผลักดันเพ่ือใหประเทศไทยมุงไปสูเปาหมาย เชน 

การลงทุนวิจัยและพัฒนา 1 % ของ GDP/ไปสูจุดที่ตองการเห็น 

- ควรสรางตัวกลางที่เปนคนเชื่อมโยงเพื่อแบงเบาภาระของผูประกอบการในการจดทะเบียน

เนื่องจากผูประการไมมีความเชี่ยวชาญ อาจะใชสถาบันมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปน Smart 

track เปนตัวกลางระหวางภาครัฐและผูประกอบการ 

2. การปลดล็อก 

- การปลดล็อคแบบ Fast Track/One stop service อาจจะไมใชการปลดล็อกอยางเดียวท่ีชวย

ผลักดันเร่ืองงานนวัตกรรมโดยเฉพาะกลุมอาหารฟงกชั่น ควรจะตองเพ่ิมเติมในเรื่องอื่นๆ เพ่ือให

สามารถกลาวอางสรรพคุณอาหารฟงกชั่นไดจริงๆ   

- การปลดล็อกแบบ Fast track อาจจะรวมถึงเปลี่ยนแนวทางในการทํางานรวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของเพ่ือใหขึ้นทะเบียนได เชน อย. ดวย   

- ควรนําการปลดล็อคดานการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ มาชวยขับเคลื่อน/พัฒนาผลักดันนวัตกรรม

ในอุตสาหกรรมท่ีตองการเชนดังท่ีเคยทําแลวกับอุตสาหกรรมไฟฟา ซึ่งหากทําไดในอุตสาหกรรม

การเกษตรและอาหารจะชวยเพิ่มรายไดของเกษตรกร และจะชวยลดความเหลื่อมล้ํา รวมถึงชวย

ใหประชาชนในประเทศไดเขาถึง Functional ingredient ที่มีประโยชนได และพัฒนาอาหาร 

ทางการแพทย (Medical food) ในประเทศเพ่ือลดการนําเขาและเปลี่ยนการพึ่งพาตลาดโลก 

(Globalization) เปนการเพ่ิงพาตัวเอง (Localization)  

- ปลดล็อคดานการจัดซื้อจัดจางจะตองมีแนวทางการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน 

- อยากใหปลดล็อคใบอนุญาตดวย เชน การสราง Pilot plant ในพ้ืนที่ อาจจะตองมีใบอนุญาตการ

กอสรางที่สอดคลองตามเร่ืองผังเมือง ซึ่งจะตองปลดล็อคทีละประเด็นจากการพบเจอปญหาจาก

การดําเนนิโครงการตางๆ การปลดล็อคใบอนุญาตไมสามารถทําไดภายในครั้งเดียว 

3. กลุมโครงการนํารอง Quick win  
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- อยากใหจัดลําดับโครงการที่เปน Quick win และเริ่มโครงการนํารอง 1-2 โครงการ หากติด

ปญหาใดจะไดมีการแกไข แตละโครงการการปลดล็อกไมเหมือนกัน แลวดําเนินโครงการอื่นๆ

ตอไป คอยๆปลดล็อกทีละประเด็นที่เจอ  

- ควรเพิ่มโครงการนํารองที่เปนดาน Green process เขาไปดวยหรือไม  

- อยากใหระบุใหไดวาอะไร คือ สิ่งที่ตองทําเปนอันดับแรก (Priority) และอะไร คือ Key success 

ที่สรางการขับเคลื่อนและสรางโอกาสอยางแทจรงิ 

 

  


