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บทสรุปผูบริหาร
“BCG Model” เปนโมเดลเศรษฐกิจใหมที่รัฐบาลประกาศใช มุงใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
ยั่ งยื น กระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึ ง (Inclusive growth) ประกอบดวยการพั ฒนา 3
เศรษฐกิจไปพรอมๆ กัน โดย B คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุงเนนการสรางอุตสาหกรรมจากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพอยางคุมคาและยั่ง ยืน C คือ เศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular economy) คํานึงถึงการนํ า
ทรัพยากรตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการเกิดขยะของเสียและการนํากลับมาใชประโยชนใหไดมากที่สุด
และ G คือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) เนนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการพัฒนา
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
วาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่ 70% ผลิตอาหารปกติ และ 30% ผลิตอาหารแบบใสนวัตกรรม หากสามารถ
ยกระดับอุตสาหกรรมทั้งระบบไดดวยแนวคิด BCG Model จะสามารถเพิ่มศักยภาพภาคการผลิตของการผลิต
อาหารปกติ เติบโตเปน 6% และการผลิตอาหารแบบใสนวัตกรรมเติบโตเปน 10% ทําใหเปาหมายหลังจาก
การดํ าเนินงานนโยบาย BCG Model ใน ป ค.ศ. 2024 จะมีมูลคาการผลิตอาหารของประเทศเพิ่มขึ้นเปน
906,000 ลา นบาท คิ ด เป น 5% ของ GDP นอกจากนี้ ยั ง มีเ ป า หมายในด า นการลดความเหลื่ อ มล้ํ า ของ
ประชาชน การเพิ่มการจางงานและการกระจายรายไดใหไปถึงระดับเศรษฐกิจฐานราก การสรางมาตรฐาน
ใหกับอาหารกลุมตางๆ ทําใหผูบริโภคเขาถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ ยังตองมีการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainability) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
รวมทั้งการสรางความมั่นคงทางอาหาร (food security) ใหกับประเทศทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุก เฉิ น
แนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ BCG อาศัย เครื่อ งมื อ หลั ก 3 ด า น ได แก 1) การประยุ ก ต ใช น วั ต กรรมเพื่ อ
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศดวยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ เหมาะสม ทั้งนวัตกรรม
ผลิต ภั ณฑ นวัตกรรมการผลิต และนวัต กรรมการบริก าร 2) การพัฒ นาและปรับปรุ งกฎระเบี ย บต า งๆ ที่
เกี่ยวของกับอาหารเพื่อใหเหมาะสมและทันตอความกาวหนาของอุตสาหกรรมอาหารในปจจุบันและอนาคต
ในขณะเดียวกันตองมีการสรางสมดุลระหวางการสรางมาตรฐานใหมเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค
กับการพัฒนาเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ 3) การพั ฒนาโครงสรา งพื้นฐานที่สําคัญและ
จําเปนตอการยกระดับ อุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เพื่อใหผูประกอบการดานอาหารของไทยสามารถ
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แขงขันในตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่ยังขาดเงินลงทุนสําหรับ
โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร เริ่มจากการประชุมระดมสมอง (focus
group) รวมกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชน ผูประกอบการราย
ยอย และชุมชน และการประชุมกลุมยอยรวมกับหนวยงานตางๆ การระดมความคิดเห็นและหารือในที่ประชุม
ประธานกลุ ม BCG ทั้ ง 8 ท า น รว มกั บ รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงการอุด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และ
นวัตกรรม (อว.) จนสามารถตกผลึกความคิดและไดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร และได
นําเสนอตอนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษา ซึ่งไดรับความเห็นชอบใหมีการดําเนินงานตอ นําไปสูการจัดสมัชชา
BCG ที่มีผูเขารวมมากกวา 1,000 คน เพื่อนําเสนอและรับฟงความคิดเห็นตอแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
BCG ทั้ ง 8 กลุ ม ทํ า ให ไ ดข อ สรุ ป แนวทางการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ BCG กลุ ม อาหาร ซึ่ ง ประกอบไปดว ย
เปาหมายหลักในการดําเนินงาน 3 เรื่อง กลไกการขับเคลื่อน การปลดล็อคกฎหมายและมาตรการสงเสริม รวม
ไปถึงการพัฒนาโครงการ Big rock เพื่อผลักดันการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมและเห็นผลสําเร็จตามเปาหมาย
ที่วางไว
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ขอเสนอ BCG in Action กลุมอาหาร: The New Sustainable Growth Engine
โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ทิศทางและแนวโนมการพัฒนาของโลกที่มีผลตอการปรับตัวของอุตสาหกรรม
อาหาร
1.1 สถานภาพตลาดโลก
อุตสาหกรรมอาหาร1 คือ อุตสาหกรรมที่มีการนําเอาผลผลิตของภาคการเกษตร ไมวาจะเปนผลผลิต
จากพื ช ปศุ สั ต ว และประมง มาเป น วั ตถุ ดิบ หลั ก ในการผลิ ต โดยมีก ารนํ า เอาเทคโนโลยี ต า งๆ มาใช ใน
กระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑสําหรับการบริโภค หรือนําไปใชในขั้นตอไป พรอมทั้งเปนการยืดอายุของ
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีกระบวนการแปรรูปขั้นตน หรือขั้นกลาง ซึ่งจะเปนผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป หรือขั้น
ปลายซึ่งจะเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
อุ ต สาหกรรมอาหารและอุต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข อ ง มี บ ทบาทสํ า คัญ ตอ เศรษฐกิ จ โลก เพราะเป น
อุตสาหกรรมที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต และยังมีมูลคาเปนอันดับตนๆ ของโลก โดยในปจจุบันมูลคาของ
อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก คิดเปนรอยละ 10 ของผลิตภัณฑมวลรวมของโลก (GDP) ขอมูลจาก Statista, Inc.
รายงานมูลคา ตลาดอาหารของโลกในป ค.ศ. 2019 อยูที่ 3.7 ลานลานเหรีย ญสหรั ฐ 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 ประเทศหลักที่เปนผูผลิตอาหารสําหรับคนทั่วโลก คือ จีน
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล ตามลําดับ
ผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของโลกนั้นจํา เปนที่จะตองมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อ
สรา งผลิ ตภั ณ ฑ ที่ต รงต อ ความตอ งการของผูบ ริโภค โดยแนวโน ม โลกในการตั ดสิ นใจเลื อ กซื้อ อาหารของ
ผูบริโภคในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไป ไดแก 1) รสชาติของอาหารที่มีความแตกตางจากปจจุบัน เชน หวาน
นอย เค็ มนอย ผา นการปรุง แตงนอยที่สุด 2) ประโยชนดา นสุข ภาพของผลิต ภั ณฑอ าหาร เชน ผลิตภั ณฑ
สําหรั บผูสูงอายุ ที่ชวยสงเสริมสุขภาพ ชวยลดโอกาสการเกิดโรคไมติดตอเรื้อ รั ง (NCDs) ผลิตภัณฑสําหรับ
นักกีฬาที่ชวยเสริมสรางกลามเนื้อและความแข็งแรงของรางกาย อาหารสําหรับเด็กที่ชวยเสริมสรางพัฒนาการ
และการเจริญเติบโต 3) ผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น 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
ห ว งโซ การผลิต (supply chain) 6) ดา นความสะดวกรวดเร็ วและอาหารพร อมทาน จากการเปลี่ ย นแนว
ทางการดําเนินชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันที่มีความเรงรีบ2 ซึ่งแนวโนมความตองการของผูบริโภคมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑในอนาคต กลายเปนแรงผลักใหผูผลิตในตลาดโลกจําเปนจะตองคํานึงถึง และมี
การพัฒนาและวิจัย ในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ เพื่อสรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอแนวโนมของความตองการ
ของผูบริโภคได

1.2 สถานภาพตลาดไทย
อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่สํา คัญของประเทศ จากภาคการเกษตรที่เปนผูผลิตวั ตถุ ดิบ
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
อุ ตสาหกรรมการผลิตอาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีค วามเชื่อมโยงกั บภาคการเกษตร ซึ่งเป นผูผลิ ต
วั ต ถุ ดิ บ หลัก ในหว งโซอุ ป ทานของประเทศ ชว ยเกิ ด การกระจายรายไดใ ห กั บ เกษตรกร และแรงงานใน
อุตสาหกรรมเปนอยางมาก โดยในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนโรงงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
ประมาณ 8,500 แหง แบงเปน โรงสีขาว โรงงานแปง โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว โรงงานแปรรูปผักและผลไม
โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา และโรงงานผลิตน้ํามันพืช เกิดการจางงานประมาณ 1 ลานคนในอุตสาหกรรม ซึ่งรอย
ละ 75 ของแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อยูใน 5 โรงงานการผลิตหลัก คือ โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา
โรงสีขาว/แปง และสตารช โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว โรงงานแปรรูปผักและผลไม และโรงงานผลิตเครื่องดื่ม

2

Global Food World Magazine. (2019). 2020 Food Trends and Beyond by Joseph Galanakis. May 30, 2019
ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, (2563)
4
ที่มา: สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, (2563)
5
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร, (2563)
3
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ภาพที่ 1 จํานวนโรงงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ป 2561
ที่มา: สวทช., (2562)

ภาพที่ 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 ซึ่งมีมูลคาการผลิตที่มากกวาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและถานหิน และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ดังนั้น หากมีการสนับสนุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น จะเปนสวนที่ชวย
สนับสนุนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยใหเพิ่มมากขึ้นได จากขอมูลดานการวิจัยและพัฒนา
ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย พบวาภาคเอกชนใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น อยาง
ตอเนื่อง คือ ในป พ.ศ. 2557 ภาคเอกชนมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยูที่ 4,097 ลานบาท และกาว
7

กระโดดเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2558 ที่มีมูลคาการลงทุน 12,063 ลานบาท 15,051 ลานบาท ในป พ.ศ. 2559 และ
16,202 ลานบาทในป พ.ศ. 2560 นับเปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาสูงเปนอันดับตน
ของประเทศ6 แตทวามูลคาการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนานั้นมาจากภาคธุรกิจขนาดใหญที่มีศักยภาพสูง
และเปนผูผลิตระดับโลก ในขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเปนผูผลิตอาหารที่มีจํานวน
รอยละ 99.5 ของอุตสาหกรรมอาหารของไทย ยังขาดการวิจัยและพัฒนา และมีศักยภาพในการดําเนินธุ รกิจ
คอนขางต่ํา ดังนั้น จึงจําเปนจะตองมีการเพิ่มศักยภาพดานการพัฒนาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมในสวน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งเปนฐานรากและมีสัดสวนที่ใหญที่สุดของประเทศ เพื่อให
สามารถแขงขันในตลาดโลกได

ภาพที่ 3 สัดสวนมูลคาการลงทุนทางดานการวิจัยและพัฒนาแยกตามอุตสาหกรรมการผลิต
ของไทย ประจําป พ.ศ. 2560
ที่มา: ศูนยขอมูลวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม, สอวช., (2561)

1.3 อุตสาหกรรมอาหารกับโอกาสและความทาทายในภาวะวิกฤต
อาหารเปนหนึ่งในปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งเมื่อโลกตองเผชิญกับสถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
เชน ภาวะสงคราม ภัยพิบัติ หรือการเกิดโรคระบาดรายแรง พื้นที่ที่ยังคงสามารถผลิตอาหารไดนับเปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญในการเลี้ยงดูประชากรของประเทศนั้นใหสามารถดํารงชีวิตตอไปไดในสภาวการณที่ไมป กติ
6

ที่มา: ศูนยขอมูลวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม, สํา นักงานสภานโยบายการอุดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร วิ จัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.), (2561)
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รวมไปถึงการสงอาหารไปชวยเหลือพื้นที่ที่ประสบปญหาจนไมสามารถผลิตอาหารไดเองหรือผลิตไดไมเพียงพอ
ตอความตองการ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญที่แตละประเทศตองสราง
ความมั่นคงและพัฒนาใหมีความแข็งแกรง สามารถรองรับความตองการอาหารไดทั้งในสถานการณปกติและ
สถานการฉุกเฉิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีสถานะเปนผูผลิตอาหารของโลกเชนประเทศไทย
ตัวอยางสถานการณวิกฤตในปจจุบันที่ทั้งโลกกําลังเผชิญอยูคือ การระบาดใหญของโรค COVID-19 ที่ยัง
ไมมีทีทาวาจะลดความรุนแรงของการระบาดลง สงผลใหระบบเศรษฐกิจและสังคมทั่ วโลกได รับผลกระทบ
อยางหนัก อาหาร ยาและวัสดุอุปกรณทางการแพทยกลายเปนสิ่งจําเปนและหายาก ในหลายพื้นที่ทั่วโลกมีการ
กักตุนอาหาร ประเทศสวนใหญใชมาตรการปดประเทศทําใหการคมนาคมขนสงหยุดชะงัก สงผลใหการขนสง
อาหารและสินคาอุปโภคจําเปนทําไดนอยลง การสงออกและนําเขาไดรับผลกระทบอยางหนัก ในประเทศไทย
ซึ่งมีโรงงานแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มมากถึง 53,642 แหง (ขอมูลจากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมป 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
จากการระบาดใหญข องโรค COVID-19 แตอุตสาหกรรมอาหารบางสวนที่เกี่ ยวของกั บ การทองเที่ ย ว เชน
โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานอาหารจะไดรับผลกระทบจากภาวะวิ กฤตในครั้งนี้ นอกจากนี้มาตรการอยูบาน
หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ที่สงเสริมใหประชาชนอยูกับบาน ยังสงผลกระทบโดยตรงตอรูปแบบการจําหนายอาหารที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากการบริการแบบแบบนั่งรับประทานในรานเปนการซื้อกลับบาน หรือการขายอาหารแบบ
เดลิเวอรี่
อยางไรก็ตาม ผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ที่มีตออุ ตสาหกรรมอาหารไม ไดมีแ ค ผล
ในทางลบ แตภายใตภ าวะวิก ฤตนี้ยังมีโอกาสบางอยางใหอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไดป รับ เปลี่ ย น
รูปแบบและขยายการเติบโตของตลาดในรูปแบบที่ไมเคยมีมากอน ตัวอยางรูปแบบธุรกิจการบริการอาหารที่
เปลี่ยนไป เชน การปรับเปลี่ยนการขายเขาสูระบบออนไลนและเดลิเวอรี่ ซึ่งกอนหนานี้ธุรกิจบริการลักษณะนี้
อยูในชวงเริ่มตนและกําลังเติบโต สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ประมาณการไว
วาในป พ.ศ. 2562 ธุรกิจการจัดสงอาหารมีอัตราการเติบโตตอเนื่องประมาณรอยละ 10 ตอป แตเมื่อมีการ
ระบาดของโรค COVID-19 จะกลายเปนตัวเรงใหธุรกิจในลักษณะดังกลาวเติบโตแบบกาวกระโดด ซึ่งคาดวาจะ
เพิ่มการเติบโตของธุรกิจดานนี้มากกวารอยละ 10 ในป พ.ศ. 2563
นอกจากโอกาสที่มีในประเทศแลว ในสภาวะการระบาด COVID-19 ระบบการผลิตและหวงโซการผลิต
(supply chain) ของการผลิตอาหารทั้งโลกก็ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตสินคา
เกษตรที่เปนแหลงวัตถุดิบหลักของการผลิตอาหาร แมประเทศจีนจะสามารถผลิตสินคาเกษตรไดเอง แตสินคา
เกษตรบางรายการที่จีนตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ เชน ถั่วเหลือง ก็อาจไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโรคไปทั่วโลก อีกหนึ่งตัวอยางสําคัญสําหรับประเทศไทยคืออุตสาหกรรมการผลิตกุง ในขณะที่
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ประเทศผูนําการผลิตหลายๆ ประเทศประสบปญหาจากการระบาดของโรค COVID-19 เชน อินโดนีเซียเริ่ม
ขาดแคลนกุงขนาดใหญ โดยคาดวาพื้นที่เพาะเลี้ยงจะเหลือต่ํากวา 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 ก็สามารถใชโอกาสที่มีภายใตวิกฤตนี้ขยายการเติบโต
ของตลาดอาหารในกลุมตางๆ ทั้งในประเทศและการสงออกไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก จากการคาดการณ
แนวโนมอุตสาหกรรมอาหารไทยโดยกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แบงเปน 4
ฉากทั ศน ซึ่งทุกๆ ฉากทัศนตั้งแต Best-case scenario ไปจนถึ ง Worst-case scenario ถู กคาดการณ วา
ความต องการอาหารจะมีมากขึ้นทั่วโลก และไทยก็ ยั งมีโอกาสในการขยายตลาดการส ง ออกอาหารไม วา
สถานการณการระบาดของโรคจะเปนไปในทิศทางใด เพียงแตรายละเอียดและทิศทางการปรับตัวอาจแตกตาง
กั น ไปตามแตส ถานการณจริง ที่เกิดขึ้น เชน หากสถานการณการระบาดในไทยคลี่ ค ลาย แตต ลาดคูคา ไม
คลี่คลาย การสงออกอาหารของไทยก็ยังคงดําเนินไปไดแตการเติบโตจะไมมากนัก การแขงขันดานราคามีความ
จําเปนเนื่องจากผูบริโภคจะใชจายอยางประหยัด สินคาที่เปน commodity จะขายไดดีกวากลุมที่มีมูลคาเพิ่ม
และการสงออกยั งคงตองรักษาคุณภาพและมาตรฐานและประเทศคูคาจะมีความต องการอาหารสําเร็ จ รู ป
เพิ่มขึ้น เปนตน

1.3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สงผลตออุตสาหกรรมอาหาร
แนวโนมการแปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกสงผลโดยตรงตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ตัวอยาง
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สําคัญ คือ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เขามามีบทบาทตั้งแตภาคการเกษตรซึ่งเปนจุดตั้ง
ตนของการผลิตอาหาร ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีกลุมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (robotics and AI)
ผนวกเขากับเทคโนโลยีดานเซ็นเซอรและการตรวจวัด ระบบอินเตอรเนตของสรรพสิ่ง (Internet of things,
IOTs) เทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ (UAV) ระบบโรงเรือนและวัสดุปลูกแบบใหม ทําใหการผลิตอาหารถูก
ควบคุมไดดวยระบบอัตโนมัติ ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ ในปจจุบันระบบฟารมอัจฉริยะหรือระบบการ
ปลูกพืชแบบแนวตั้ง (vertical farm) ไดรับการพัฒนาและมีการประยุกต ใชไปทั่ วโลก โดยเฉพาะพื้ น ที่ที่มี
ลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศไมเอื้ออํานวยตอการทําการเกษตร ทําใหมีพื้นที่ในการผลิตอาหารเพิ่มของ
โลกมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันพื้นที่เดิมที่มีการใชประโยชนในการผลิตอาหารก็ประสบปญหาการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศหรือความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม ทําใหประสิทธิภาพในการผลิตอาหารลดลง ซึ่ง
เทคโนโลยีกลุมตางๆ ที่กลาวมาขางตนจะชวยแกไขปญหาเหลานี้ได นอกจากนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลยังเขามามี
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บทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารของโลก ทั้งการประยุกตใชระบบอัตโนมัติแทนมนุษยลด
โอกาสการสัมผัสและปนเปอนของอาหาร รวมทั้งการประยุกตใชระบบตรวจวัดที่แมนยําและระบบการคํานวณ
ข อมู ล ขนาดใหญ (big data analytics) ชว ยควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารให มี ค วามสม่ํ า เสมอ การ
ประยุกตใชเทคโนโลยี Blockchain ในการติดตามและวางแผนการขนสงอาหาร (logistics) การเก็บรักษาและ
การกระจายผลิต ภัณฑอ าหาร การบริหารจัด การ supply chain รวมไปถึง การสร างระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับ (traceability) เพื่อตรวจสอบอาหารตั้ง แตตนทางการผลิตไปจนถึงมือผูบ ริโ ภค นอกจากนี้ การ
นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชอยางเต็มรูปแบบจะชวยใหอุตสาหกรรมอาหารสามารถวางแผนการผลิต
ใหเกิดการใชประโยชนทรัพยากรและวัตถุดิบไดอยางคุมคาสูงสุด
ทั้งนี้ แนวโนมความตองการของผูบริโภคในปจจุบันยังเปนอีกหนึ่งป จจัยที่สงผลกระทบโดยตรงตอ
บทบาทของเทคโนโลยีใหมๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร บริษัท Mintel ศึกษาแนวโนมความตองการของผูบริโภค
อาหารและเครื่องดื่ มในป ค.ศ. 2030 พบประเด็นสําคัญ ที่ผูบริโภคใหค วามสนใจการในเลือกซื้อผลิตภั ณ ฑ
อาหารและเครื่องดื่ม เชน ผูบริโภคคํา นึงถึงผลิตภัณฑที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยมีแนวคิ ดที่
เชื่อมโยงระหว างสุขภาพคนและสุขภาพโลก (human health and planetary health) มีการคํานึงถึงการ
ปลดปลอยคารบอนระหวางการผลิตอาหาร ทําใหผูบริโภคบางสวนเลิกรับประทานโปรตีนจากเนื้อสัตว หันมา
บริโภคโปรตีนทางเลือกอื่นแทน หรือบรรจุภัณฑอาหารที่กลายเปนขยะจํานวนมาก สงผลใหผูผลิตอาหารตอง
ปรั บ ตั ว เพื่ อ ตอบสนองต อ ประเด็ น นี้ และมี ก ารนํ า เอาเทคโนโลยี ส มั ย ใหม เ ข า มาใช ใ นการผลิ ต อาหาร
ตัวอยางเชน การพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากพืชรวมกับการใชเทคโนโลยี 3D-printing ในการขึ้นรูปเนื้อสัตว
เทียมที่มีลักษณะและเนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว การเลี้ยงแมลงซึ่งมีการปลดปลอยคารบอนนอยกวาเปนแหลง
โปรตีนทางเลือกนอกจากเนื้อสัตว การเลี้ยงเนื้อในหองปฏิบัติการหรือ cultured meat แทนการทําปศุสัตว
หรือการพัฒนาบรรจุภัณฑที่รับประทานได เชนฟลมบรรจุอาหารที่ทําจากสาหรายเปนตน นอกจากนี้ แนวโนม
ความตองการของผูบริโภคอีกหนึ่งประเด็นสําคัญ คือ smart diet ซึ่งเนนความตองการอาหารเฉพาะบุค คล
(personalized diet) ซึ่งเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหขอมูลพันธุกรรมเฉพาะบุคคล เชน DNA testing เขามา
มีบทบาทสําคัญ การสรางฐานขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคเปนเรื่องที่จะมีความสําคัญในอนาคต รวมไปถึง
ข อ มู ล การแพ อ าหารหรื อ ความไวต อ อาหารบางชนิ ด ของผู บ ริ โ ภค การศึ ก ษาด า นโภชนพั น ธุ ศ าสตร
(nutrigenomics) จะเปนศาสตรหลักที่จะชวยกําหนดแนวโนมความตองการอาหารของผูบริโภคในอนาคต ซึ่ง
หากผูผลิตอาหารสามารถผลิตอาหารที่ตอบสนองตอผูบริโภคเฉพาะบุคคลไดจะกลายเปนโอกาสทางธุรกิจที่
สําคัญ
สําหรับภาพรวมของการประยุกตใชเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร ในป ค.ศ. 2019 บริษัท Frost
and Sullivan ไดสรุปขอมูลนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารจากแนวโนมสําคัญ (megatrends) 3 เรื่อง
คือ 1) Globalization & changing economies เนนความสะดวกของผูบริโภค การสั่งซื้อผลิตภัณฑไดทุกที่
ทุกเวลา การเขาถึงขอมูลผานสื่อหรือ social media ตางๆ หรืออาหารทองถิ่นที่กระจายไปทั่วโลก 2) Health
& wellness เนนอาหารที่มาจากธรรมชาติปราศจากสิ่งปลอมปน ใหสารอาหารที่เหมาะสมกับการใชชีวิตของ
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บุคคลนั้นๆ สามารถเขาถึงได มีคุณสมบัติในการชวยปองกันหรือรักษาโรค 3) Sustainability & food safety
เนนผลิตภัณฑที่สามารถตรวจสอบยอนกลับไดทั้งหวงโซการผลิต ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีระบบ
การคาที่เปนธรรมไมเอารัดเอาเปรียบ โดยไดสรุปนวัตกรรมที่จะตอบสนองตอแนวโนมดังกลาวมาดังภาพที่ ...

ภาพที่ 6 Key food innovations being talked about
ที่มา: Frost and Sullivan, 2019
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2. การตอบโจทย Sustainable Development Goals (SDGs)

ภาพที่ 4 เปาหมายการพัฒนาที่ยังยืน(Sustainable Development Goals–SDGs) ที่เกี่ยวของกับอาหาร
ที่มา: องคการสหประชาชาติ (UN)
เป า หมายการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น (Sustainable Development Goals–SDGs) เป น วาระการพั ฒ นาที่
องคการสหประชาชาติไดกําหนดขึ้นหลังป พ.ศ. 2558 ที่เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium
Development Goals – MDGs) สิ้นสุดลง โดย SDGs มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เปาหมาย ซึ่งมี
อยางนอย 12 เปาหมายภายใต SDGs ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา BCG in Action ในกลุมอาหาร ไดแก
เปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
เปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร สงเสริมเกษตรกรรมอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 3 มีสขุ ภาพและความเปนอยูที่ดี รับรองการมีสุขภาพและความเปนอยูท่ดี ขี องทุกคนในทุกชวงอายุ
เปาหมายที่ 6 การจัดการน้ําและสุขาภิบาล รับรองการมีน้ําใช การจัดการน้ําและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 8 การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน การจางงานที่มคี ุณคา
เปาหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
สงเสริมการปรับตัวใหเปนอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
เปาหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ํา ลดความเหลื่อมล้ําทั้งภายในและระหวางประเทศ
เปาหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 13 การรับ มื อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ ดําเนินมาตรการเร ง ด ว นเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
เปาหมายที่ 14 การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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เปาหมายที่ 15 การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบ
นิเวศทางบกอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 17 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สรางพลังแหงการเปนหุนสวนความรวมมือระดับสากลตอ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายหลักที่เกี่ยวของเรื่องแรกคือเปาหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
สงเสริมเกษตรกรรมอยางยั่งยืน ซึ่งมุงใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงอาหารที่เพียงพอและมี คุณคา ทาง
โภชนาการตลอดทั้งป โดยสงเสริมการทําเกษตรขนาดเล็กอยางยั่งยืนเพื่อพึงพาตนเอง ตามมาดวยเปาหมายที่
3 ที่มุงสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพและความเปนอยูที่ดี และเปาหมายที่ 12 สนับสนุนแผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตามหลัก BCG Model จะชวยสงเสริมเปาหมายที่ 9
การใชนวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม พรอมกับเปาหมายที่ 8 เพิ่มการจางงานที่มี
คุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชวยตอบเปาหมายที่ 1 ขจัดความยากจน และเปาหมายที่ 10 ลดความ
เหลื่อมล้ํา รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมดวยหลักของเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน จะชวยตอบ
เปาหมายที่ 13 การรั บมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใช
ประโยชนจากระบบนิเวศทางบกอยางยั่งยืน รวมไปถึงเปาหมายที่ 17 ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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3. กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหาร
3.1 กฎระเบียบและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหาร
กฎระเบียบและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารนั้นเกี่ยวของตั้งแตวัตถุดิบทางการเกษตรไปจนถึง
การแปรรูป การขนสง และการตลาดกอนจะถึงมือผูบริโภค ดังนั้นกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ อุตสาหกรรม
อาหารในประเทศไทยจึงครอบคลุมทั้งหวงโซการผลิตอาหาร ดังแสดงในภาพที่...

ภาพที่ 6 กฎระเบียบกํากับดูแลดานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยตามหวงโซการผลิตอาหาร
ที่มา: ดัดแปลงจาก Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), 20177
ทั้งนี้ จากภาพที่ 6 จะเห็นไดวาระเบียบปฏิบัติและขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาหารรับผิดชอบ
ดูแลโดยหนวยงานภายใต 2 กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
รายละเอียดพอสังเขปของกฎหมายที่เกี่ยวของและหนวยงานที่กํากับดูแลดังแสดงในตารางที่ 1

7
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดโดยสังเขปของกฎหมายที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหาร
หนวยงานกํากับ
สํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

กรมประมง

กฎระเบียบ
สาระสําคัญ
พรบ.มาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. เปน กฎหมายที่ กํา หนดมาตรฐานสํ า หรั บ สิ น ค า
2561
เกษตรกํ า หนดกระบวนการตรวจสอบ และ
รับ รองมาตรฐานสิน คา เกษตรเพื่ อ ควบคุ ม และ
สงเสริมสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ มาตรฐานและ
ปลอดภั ย แก ป ระชาชน โดยครอบคลุ ม สิ น ค า
เกษตรทั้งพื ช สัตว ประมง และมีขอ กํ า หนดใน
การควบคุ มกิ จ กรรมอื่ น ที่ตอ เนื่องจากการผลิ ต
สินคา เกษตรด วย เช น การขนส งสิ น ค า เกษตร
คลังสินคาเกษตร สะพานปลา โรงฆาสัตว เปนตน
พรบ.กักพืช พ.ศ. 2551 (ฉ.3)
เป น กฎหมายที่ กํ า กั บ ดู แ ลสุ ข อนามั ย พื ช โดย
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําเขาและสงออก
สิ น ค า พื ช ที่ เ ป น ไปตามมาตรฐานสากล ซึ่ ง จะ
สง ผลใหป ระชาชนและสิ่ง แวดล อ มในประเทศ
ไดรับการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพืชที่
นําเขามาในประเทศ รวมทั้งสงเสริมการส ง ออก
พืชไปตางประเทศ
พรบ.พันธุพืช พ.ศ. 2550 (ฉ.3) เป น กฎหมายที่เกี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย การผลิ ต พื ช
โดยคุ ม ครองให เ กษตรกรได ใ ช เ มล็ ด พั น ธุ มี
คุณภาพ ปองกันการขายเมล็ดพันธุที่ไมมีคุณภาพ
หรือเมล็ดพันธุปลอมปน
พรก.การประมง พ.ศ. 2558
เปน กฎหมายที่ มีขอ กํ า หนดให มีการปฏิ บัติตาม
พั น ธกรณี ที่ ป ระเทศไทยมี ตอ องค ก ารระหว า ง
ประเทศและเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
สัตวน้ําใหเกิดความยั่งยืนโดยคํานึงถึงปจจั ยทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มในระยะ
ยาว และการรั ก ษาความสมดุ ล ในระบบนิ เ วศ
รวมทั้งสรางความมั่นใจในการบริโภคสัตวน้ําที่ได
จากการเพาะเลี้ ย งทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพและ
สุขอนามัยที่ไดมาตรฐาน
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กรมปศุสัตว

พรบ.ควบคุมการฆาและจําหนาย เปนกฎหมายที่สรางระบบการควบคุม ตรวจสอบ
เนื้อสัตว พ.ศ.2559
คุ ณ ภาพในกระบวนการฆ า สั ต ว แ ละการขนส ง
เนื้อสัตว รวมถึงการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว
เพื่อการจําหนา ยใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่ อ
สร า งความปลอดภั ย ด า นอาหาร อั น เป น การ
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคให ไ ด บ ริ โ ภคเนื้ อ สั ต ว ที่ ถู ก
สุขอนามัย
สํานักงาน
พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522
เป น กฎหมายที่กํ า กั บ ดู แ ลการควบคุ มคุ ณภาพ
คณะกรรมการอาหาร
ของอาหาร โดยมุงคุมครองผูบ ริ โภคเป น สํ าคั ญ
และยา
ซึ่งวิธีการในการควบคุมจะเนนไปที่เรื่องของการ
ขออนุ ญ าต การตรวจสอบ การขึ้ น ทะเบี ย น
รวมทั้งในเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร
สํานักงานมาตรฐาน พรบ.คณะกรรมการอาหาร
เพื่อใหมีหนวยงานหลักที่เปน กลไกของประเทศ
สินคาเกษตรและ
แหงชาติ
ในการกํ า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ด า น
อาหารแหงชาติ และ
อาหารในมิ ติด า นคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย ของ
สํานักงาน
อาหาร ความมั่ น คงอาหารและการศึ ก ษาด า น
คณะกรรมการอาหาร
อาหารโดยครอบคลุ ม ห ว งโซ อ าหารอย า งมี
และยา
เอกภาพและมีประสิทธิภาพในลักษณะบูรณาการ
ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ การคุ  ม ครองผู 
บริโ ภค การส ง เสริ ม และสนั บ สนุน การค า และ
อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ อาหารทั้ ง ภายในและ
ระหวางประเทศ
ที่มา: รวบรวมจากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
จากตารางจะเห็นไดวามีกฎระเบียบหลายฉบับที่กํากับดูแลตลอดหวงโซการผลิตอาหาร ทั้งนี้ในสวนที่
เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจดานอาหารนั้น พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายหลักที่กํากับ
ดูแล กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการควบคุมคุณภาพอาหารเพื่อคุมครองผูบริโภคและอํานวยความสะดวก
ทางการคาใหแกผูประกอบการดวยการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร วิธีการผลิตและจําหนาย กําหนด
อัตราสวนของวัตถุที่ใชเปนสวนผสมของอาหาร การใชวัตถุเจือปนในอาหาร กําหนดมาตรฐานภาชนะบรรจุ
อาหาร โดยหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติอาหารไดแก สํานักอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
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ทั้งนี้ เพื่ อสรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัย และคุณภาพอาหาร กฎหมายทํ าหนา ที่กํ ากั บ ดู แ ล
อาหารหรือการผลิตอาหารใน 2 ชวงไดแก ชวงกอนออกสูตลาดและหลังออกสูตลาด แนวทางการกํากับดู แล
ในชวงกอนออกสูตลาด คือการกําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาตที่ครอบคลุมเรื่องสถานที่ผลิต การ
ผลิต และการโฆษณา การผลิตหรือนําเขาอาหารตองไดรับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนั้นผลิตภัณฑอาหาร
บางประเภทจําเปนตองมีการขึ้นทะเบียนและมี “เลข อย.” หรือ “เลขสารบนอาหาร” จึงจะสามารถจําหนาย
ได ในการตรวจสอบความปลอดภัย และคุณภาพอาหารช วงหลัง ออกสูตลาด สํา นั ก อาหาร อย. ทํ า หนา ที่
ตรวจสอบ ติดตาม เฝาระวังผลิตภัณฑอาหาร สถานประกอบการดานอาหาร การโฆษณาอาหารใหเปนไปตาม
กฎหมายและเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศซึ่งจะสอดคลองกับมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังมีหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของที่มีบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบอาหารเพื่อใหมั่นใจไดวาอาหารที่จําหนายแกผูบริ โภคมี
ความปลอดภัย เชน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานอาหาร เพื่อควบคุม คุณภาพ และมาตรฐานใหเปนไปตาม
กฎหมายฉบับนี้ด วย สืบเนื่องจากสภาพแวดลอม สังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกระแสโลกยุ ค
ปจจุบันมุงเนนใหมีการสรา งสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหม ปจจัยเหลานี้สงผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภคทําใหเกิดความตองการอาหารที่หลากหลายมากขึ้น เชน อาหารสุขภาพ อาหารสําหรับผูสูงวัย อาหาร
เพื่อความงาม เปนตน อีกทั้งผูผลิตอาหารและผูประกอบการเริ่มตระหนักถึงการสรางความแตกตางของธุรกิ จ
ดวยนวัตกรรมดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑที่แตกตางไปจากเดิม เชน การ
พัฒ นาอาหารโปรตีนทางเลือกจากพืชหรือจากแมลง อาหารที่ป ราศจากกลูเตน เปน ตน ซึ่งความก าวหน า
ทางดานวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํา ใหการพัฒนาและผลิตอาหารรูปแบบใหมนั้น เปน ไปไดงา ยขึ้ น และ
รวดเร็วขึ้นเพื่อตอบสนองตอกระแสความนิยมทั้งในและตางประเทศ
หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลอยางเชน อย. ตระหนักถึงความสําคัญการพัฒนาอาหารใหมและเพื่ อ
สนับสนุนใหผูบริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคอาหารใหม จึงไดจัดทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
376 เรื่องอาหารใหมขึ้นมาเพื่อเปนมาตรการในการประเมินความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
กฎระเบียบฉบับนี้กําหนดใหอาหารใหมเปนอาหารที่ตองผานการประเมินความปลอดภัยกอนและตองสงมอบ
ฉลากให สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจอนุ มั ติ ก อ นนํ า ไปใช 8 ทั้ ง นี้ ข อ มู ล ที่ อย.นํ า มาใช
ประกอบการประเมินความปลอดภัยอาหารใหมแสดงดังภาพที่ 7

8

ขอ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม (Novel food)
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ภาพที่ 7 แสดงภาพรวมการประเมินความปลอดภัยอาหารใหมและหลักเกณฑที่ใชในการประเมินแตละ
ขั้นตอน
ที่มา: สํานักงานอาหารและยา (2563)9
ถึงแมวาพระราชบัญญัติอาหารจะเปนกฎหมายที่กํากับดูแลเรื่องอาหารในประเทศโดยตรง หากวาการ
ประกอบธุรกิจอาหารในลักษณะที่แตกตางกันอาจมีความเกี่ยวของกับกฎระเบียบอื่นๆ อีกดวย เชน
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2550 (กํากับดูแลดานสุขาภิบาลอาหาร เชนการกําจัด
สิ่งปฏิกลู และมูลฝอย การกอเหตุรําคาญใหผูอาศัยใกลเคียง)
 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2562 (กํากับดูแลเรื่องการใชขอความที่ไมเปนธรรม
หรือขอความที่เปนการโฆษณาเกินจริงหรือเปนเท็จ หรือขอความที่ทําใหเกิดความเขาใจผิด
ในสาระสําคัญเกี่ยวกับสินคา)
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (กํากับดูแลเรื่องการจัดตั้งโรงงาน)
ทั้งนี้ เจากิจการตองตระหนักและมั่นใจวาไดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ย วข องทั้ง หมดเพื่อให ก าร
ดําเนินธุรกิจนั้นเปนไปอยางราบรื่น

9

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2563) แนวทางการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ตามหลักเกณฑประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 376) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารใหม (Novel Food) เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง เทคนิคการขึ้นทะเบียนผลงานวิจัย
อยางไรใหสําเร็จ
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3.2 ปญหาและความทาทายกฎระเบียบดานอาหาร
1. การขาดการบูรณาการของหนวยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบที่เกี่ยวข อง ดังจะเห็น ไดวาการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่กํากับดูแลอยูหลากหลาย
ตลอดหวงโซการผลิตอาหาร ซึ่งกฎระเบียบที่เกี่ยวของนั้นมีอยูอยางกระจัดกระจายภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานที่แตกตางกัน ระเบียบวิธีและขั้นตอนการดําเนินการในแตละหนวยงานก็มีความแตกตา งกัน และ
หนว ยงานเหลา นี้ ไ มมี การทํ างานแบบบูรณาการ ทําใหผูตองปฏิ บัติตามกฎหมายเกิด ความสั บ สน รวมทั้ ง
สิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาในการดําเนินการตามกฎระเบียบ เชน การขออนุญาต การขึ้นทะเบียน เปนตน
ถึงแมวามีความพยายามในการแกปญหาดังกลาวดวยการจัดทําพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
พ.ศ. 2551 ขึ้นมาเพื่อใหมีหนวยงานกํากับดูแลเรื่องอาหารของประเทศอยางเปนรูปธรรม และสรางความเปน
เอกภาพ ความเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ หากวาการดําเนินการตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่คณะกรรมการกําหนดขึ้นมานั้นเปนไปอยางลาชาอันเนื่องจากกระบวนการทางราชการที่ตองผาน
การดํ าเนินการตามขั้นตอนภายในแตละกระทรวง อีกทั้งการเชื่อมโยงการทํ างานในระดับปฏิ บัติการยัง ไม
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอจํากัดในการทํางานของหนวยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบทําใหการดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายไมมีประสิทธิภาพและลาชา หนวยงานที่กํากับดูแลกฎระเบียบนั้นเปนหนวยงานราชการ ซึ่งระบบ
การทํ า งานแบบราชการนั้ น เป น ไปตามขั้ นตอนยึ ด ติด กั บ กฎระเบี ย บที่ เ ข ม งวด ขาดความคล อ งตั ว ด า น
งบประมาณและการบริหารจัดการรวมทั้งการพัฒนาดานบุคลากร หรือมีบุคคลากรที่ความสามารถไมเหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ ขาดแคลนเครื่องมือหรืออุปกรณทันสมัยที่ชวยทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็ ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่งป จจัยเหลา นี้ เปน อุป สรรคต อการพัฒ นาผูป ระกอบการธุ ร กิ จ อาหารของประเทศ
ถึงแมวาจะมีความพยายามในการปฎิรปู หากยังไมสงผลใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพไดอยางชัดเจน
3. ความทาทายในเรื่องการขึ้นทะเบียนอาหารใหม เนื่องจากทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
ในปจจุบันคือการพัฒนาอาหารใหมที่เปนอาหารฟงกชั่น โดยเฉพาะอาหารที่มีการกลา วอางดานสุขภาพ ซึ่ง
ปจจุบันมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารใหมรองรับ หากวาผูป ระกอบการยั งขาดความรู ความ
เขาใจในระบบการขออนุญาตและการดํา เนินการใหสอดคลองกับขอกํา หนด อีกทั้งขาดความมั่นใจในการ
ดําเนินการของหนวยงานรับผิดชอบ ซึ่งหากประเทศไทยขาดผูเชี่ยวชาญและองคความรูในการประเมิน หรื อ
การดําเนินการอาจสงผลใหเกิดการเสียโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอาหารใหม และผูบริโภคเสียโอกาสในการ
เขาถึงผลิตภัณฑใหมที่มีประโยชน
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4. เปาหมายของการพัฒนา BCG in Action ของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย
จากการจั ดทํ า Focus group ซึ่ง มี ผู เข า ร ว มหารือ ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อหาแนวทางการขับ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร และการประชุมกลุมยอยกับผูที่เกี่ยวของในสวนตางๆ ทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกั บ
เปาหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร 3 ขอหลักๆ และไดมีการนําเสนอในที่ประชุมสมัชชา BCG
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยประธานกลุม BCG อาหาร นายธีรพงศ จัน ศิริ ในวั น ที่ 15 กรกฎาคม
2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สรา งการเติบ โตของเศรษฐกิ จ ประเทศ: เพิ ่ม GDP อุต สาหกรรมอาหาร 300,000 ลบ.
สัดสวน GDP ดานอาหารเพิ่มจาก 4% เปน 5% (จาก 638,000 ลบ. เปน 906,000 ลบ.) ในป
พ.ศ. 2567
2. ลดความเหลื่อมล้ํา: กอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารกลุมใหมเพิ่ม ขึ้น สรางความ
มั่นคงทางอาหารใหป ระชาชนเขา ถึง อาหารที่ ปลอดภัย มีคุณคา ทางโภชนาการและมี ค วาม
พอเพียงตลอดทั้งป
3. สรางความยั่งยืน: FOOD LOSS ลดลงจาก 30% ในปจจุบัน เป น 15% ป พ.ศ. 2567 และ 10%
ในป พ.ศ. 2573 สงเสริมการ ผลิตอาหารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดล อมตลอดหวงโซการผลิต
ซึ่งเปาหมายดังกลาวถูกกําหนดจากหลักการดังตอไปนี้
เปาหมายที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 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
ผลิ ตภั ณฑอาหารที่ผลิตภายในประเทศมากกวารอยละ 70 เปนกระบวนการแปรรู ปวัตถุดิบทางการเกษตร
อยางงาย ไดแก อาหารสด อาหารอบแหง อาหารแชแข็ง เปนตน เปนการใชเทคโนโลยีขั้นตนในกระบวนการ
ผลิต สวนอีกรอยละ 30 ที่เหลือจะมีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงเขามาใชในกระบวนการผลิต เพื่อผลิตสินคาที่เปน
อาหารฟงกชั่น อาหารเฉพาะทาง เชน อาหารสําหรับนักกีฬา อาหารสําหรับผูสูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ เปน
ตน ซึ่งการผลิตอาหารฟงกชั่นนั้นสามารถที่จะเพิ่มมูลคาใหกลับผลิตภัณฑไดมากกวาการแปรรูปอาหารปกติ
อยางมาก โดยมูลคาตลาดของอาหารฟงกชั่นโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยูที่รอยละ 8.04 ในระยะเวลาในป
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ค.ศ. 2019 – 202410 ดัง นั้น หากประเทศไทยผลัก ดันการสรางนวัตกรรม เพิ่มการลงทุ นดานการวิ จัย และ
พัฒนาในอุตสาหกรรมภาคการผลิตอาหารใหมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นกวาปกติทั้งการผลิตอาหารปกติ และ
การผลิตอาหารฟงกชั่น จะสามารถชวยเพิ่มสัดสวนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ได หากมีการ
คาดการณเปาหมายในอนาคตอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2567) อุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพิ่มมูลคาการผลิตให
มีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จากรอยละ 4 ในป พ.ศ. 2562 เปนรอยละ 5 ในป พ.ศ.
2567 นั้ น ภาคอุ ตสาหกรรมการผลิตอาหารจําเปนจะตองปรับปรุงกระบวนการผลิต สรางนวัตกรรมใหกับ
ผลิตภัณฑทั้งการผลิตอาหารในรูปแบบปกติ และรูปแบบอาหารฟงกชั่น จะชวยผลักดันมูลคาอัตราการเติบโต
เฉลี่ยของอุตสาหกรรมใหสูงขึ้นจากปกติได ซึ่งจากขอมูล อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารปกติมีอัตราการเติบโต
เฉลี่ยอยูที่รอยละ 4 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหารฟงกชั่นอยูที่รอยละ 8 ดังนั้นหากตั้งสมมติฐานวา มี
การพัฒนาสรางนวัตกรรมในกระบวนการผลิตทั้งอุตสาหกรรมแลว อัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหารแปรรูป
ปกติจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4 เปนรอยละ 6 และอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอาหารฟงกชั่นเพิ่มขึ้นจากรอยละ 8
เปนรอยละ 10 จะทําใหมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในป พ.ศ. 2567 อยูที่ 9.06 แสนลานบาท ซึ่ง
จะมีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณรอยละ 5 ตามเปาหมาย
ตารางที่ 2 คาดการณแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยในแตละฉากภาพทัศน

ที่มา: สวทช. (2563)
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ภาพที่ 8 กราฟแสดงแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตอาหารของไทย
ที่มา: สวทช. (2563)
ดังนั้น หากอุต สาหกรรมการผลิต อาหารของไทย ไมไดมีก ารพั ฒนาเทคโนโลยี กระบวนการผลิ ต
ผลักดันการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2567 มูลคาการผลิตในอุตสาหกรรมประมาณ 8 แสน
ลานบาท จะมีสัดสวนในผลิต ภัณ ฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ประมาณรอยละ 4 ซึ่งเปน สัดสวนปกติ ข อง
อุตสาหกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) แตเมื่อมีการลงทุนทางดานการวิจัย และพัฒนาสราง
นวัตกรรมในอุตสาหกรรม จะเปนแรงผลักดันใหมูลคาการผลิตในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นอยูที่ประมาณ 9.06
แสนล านบาท ซึ่งจะเพิ่มสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เปน รอยละ 5 ตามเปาหมายที่ ไ ด
คาดการณไว
เปาหมายที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อาหารเปน 1 ในปจจัย 4 ของมนุษย การเขาถึงอาหารที่มีคุณภาพ มีคณ
ุ คาทางโภชนการ และมีความ
ปลอดภัยไดตลอดทั้งป เปนหนึ่งในเปาหมายที่ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได
โดยเฉพาะประเทศไทย ที่ผานมาไดมีสัดสวนผูขาดสารอาหารลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 43.3 ลดลงเหลือ
เพียงรอยละ 5.8 ในป พ.ศ. 2554-2556 รวมถึงโภชนาการในวัยเด็กก็มีสัดสวนที่ดีขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อลอง
พิจารณาสัดสวนประชากรที่อยูภายใตเสนความยากจนดานอาหารแลว พบวามีประชากรจํานวน 1.2 ลานคนที่
เขาขายและขอมูลจากป พ.ศ. 2556 ก็พบวามีเพียง 3.9 แสนคนที่ยังอยูใตเสนความยากจน แมวาภาวะความ
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หิวโหยจะลดลงในภาพรวม แตบางพื้นที่เชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความยากจนดานอาหารถึงรอยละ
44 ภาคเหนือมีถึงรอยละ 35 ภาคใตรอยละ 18 สวนภาคกลางรอยละ 5 ซึ่งตัวเลขดังกลาวมีความสอดคลอง
ภาวะความยากจนในแตละพื้นที่ดวย11
อีกทั้ง อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหแกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เชน
ภาคการเกษตรได เมื่ออุตสาหกรรมอาหารขยายตัวและเติบโตมากขึ้นก็จะสงผลตอการขยายตัวในอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องเชนกั น ดังนั้น หากอุตสาหกรรมผลิต อาหารของไทยไดผลักดั น ให เกิ ดการพัฒนาเทคโนโลยี ใ น
กระบวนการผลิต ผลักดันการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารใหเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการธุรกิจเหลานี้
จะสามารถลดตนทุนจากกระบวนการผลิตและมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่ มมู ลคาในผลิตภั ณฑอาหาร
ใหมๆ อันจะกอให เกิดการขยายธุ รกิจหรือเปดธุรกิจใหมๆ เพิ่มขึ้นซึ่งจะสงผลไปที่การซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น การผลิตเพิ่มขึ้น และทายที่สุดก็จะกอใหเกิดการจางงานในกลุมอุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มมาก
ขึ้น และเมื่อประชาชน/ครัวเรือนมีงานทํา มีรายไดเพียงพอ ประกอบกับโครงการชวยเหลือของภาครัฐจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน การดําเนินการทั้งหมดทั้งมวลทั้งของ
ภาครัฐและเอกชนดังกลาว จะสงผลทําใหประชาชนทุกระดับสามารถหลุดพนจากความหิวโหยและสามารถ
เขาถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการได
เปาหมายที่ 3 พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน
ประเทศไทยมีวั ตถุดิบ ทางดา นการเกษตรที่อุดมสมบูรณเพีย งพอที่จะผลิ ต เปน อาหารเพื่ อรองรั บ
ประชาชนในประเทศและสงออกตลาดตางประเทศ อยางไรก็ตาม หากกลาวถึงความยั่งยืนในเรื่องของอาหาร
จะต อ งพิ จ ารณาตั้ ง แต ต น น้ํ า ไม ว า จะเป น ส ง เสริ ม การเกษตรแบบยั่ ง ยื น ที่ ไ ม ใ ช ส ารเคมี เ พื่ อ รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหความสมบูรณของอาหารยังคงอยู กระบวนการตัดแตงอาหาร กระบวนการผลิตและ
กระบวนการตอ เนื่ องที่กอใหเกิด ขยะทางอาหาร (food waste) 12 ทั้งนี้ จากการศึก ษาที่ ผานมาพบว า ใน
อุตสาหกรรมอาหารมีความสูญเสีย (food loss) ที่เกิดขึ้นประมาณ 30% ที่มาจากการเกี่บเกี่ยว การจัดเก็บ
การขนสง การไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง รวมถึงการเลือกใชบรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสมเพื่อ
หอหุมอาหารทําใหไมสามารถยืดอายุอาหารไดนานเทาที่ควรจะเปน13 เปนตน
ดังนั้น หากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยไดมีการสนับสนุนตั้งแตตนน้ํา คือ สงเสริมการเกษตร
การเพาะปลูกแบบปลอดภัย สงเสริมใหเกิดกระบวนการผลิตใหมีขยะจากอาหารเหลือทิ้งใหนอยที่สุด การแปร
11เสถียร ฉันทะ และคณะ, โครงการวิจัย สํารวจสถานะของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือก มาตรการทาง

เศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย เปาหมายที่ 2: การขจัดความหิวโหย ความมั่นคง ทางอาหาร การยกระดับภาวะโภชนาการและการ
สงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560

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

กินอยางยั่งยืนกอนอาหารจะหมดโลก
13 ศูนยวิจัย Krungthai COMPASS, 2563
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รูปหรือสรางมูลเพิ่มจากขยะจากอาหาร การพัฒนาแพลตฟอรม/ระบบที่มาชวยในการบริหารจัดการตั้งแตตน
ทาง การผลิ ตจนถึ ง ปลายทางเพื่อ สรา งความมั่น ใจใหแ ก ผู บ ริ โ ภคว า อาหารที่ ไ ด ม าจากต นทางการผลิต ที่
ปลอดภัย การพัฒนาบรรจุภัณฑที่ชวยยืดระยะเวลาผัก ผลไม รวมถึงกําหนดใหมีมาตรการจูงใจ (Incentive
mechanism) เพื่อดึงดูดใหผูประกอบการธุรกิจอาหารใหพัฒนาธุรกิจที่เปนมิตรต อสิ่งแวดลอมมากขึ้น ดวย
แนวคิ ด และการดํ า เนิ น งานร ว มกั น ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน และชุ ม ชนดั ง กล า ว จะส ง ผลให เ กิ ด การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหารใหยั่งยืนได
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5. ผลิตภัณฑเปาหมายและแนวทางการขับเคลื่อน
5.1 แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารโดยภาพรวม
แนวทางการขับ เคลื่อ นอุตสาหกรรมอาหารไทยดวย BCG Model ในภาพรวมตองคํ านึ งถึงป จจัย
แวดลอม และสถานการณในปจจุบันและที่คาดการณวาจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเชน สถานการณการระบาด
ใหญของโรค COVID-19 ที่เปนปญหาอยูทั่วโลกในขณะนี้ และผลกระทบของการระบาดที่จะสงผลตออนาคต
ในระยะยาว ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการประชุมระดมสมองรวมกันระหวางผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรม
อาหาร ทั้งกลุมใหญและกลุมยอย ซึ่งมีบริษัทเอกชนขนาดใหญของประเทศที่เปนผูสงออกอาหารระดับ โลก
ผู ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ผู ป ระกอบการอาหารริ ม ทาง (street food)
หนว ยงานภาครัฐที่ ทํา หนา ที่ กํากับ ดูแ ล มหาวิทยาลัย สถาบัน วิจัย และผูเกี่ย วขอ งอื่น ๆ รว มกั น ประเมิ น
สถานการณ คาดการณอนาคต ระบุปญหาและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญ หา รวมถึงแนวทางการ
ผลัก ดั นและส ง เสริ ม อุ ต สาหกกรมอาหารภายใต แ นวทางของ BCG Model โดยมี การเสนอแนวทางการ
ดําเนินงานในภาพรวมที่ทุกกลุมอุตสาหกรรมเห็นควรดําเนินการรวมกัน พรอมทั้งการแบงกลุมอุตสาหกรรม
อาหารออกเปน 3 กลุมใหญ เพื่อระบุปญหาที่จําเพาะเจาะจงกับกลุมนั้นๆ รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนและ
การแกไขปญหาที่แตกตางกัน โดยมีการนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม ดังนี้
 การสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับประเทศพรอมกับการสร างความมั่ นคงใหกับทรัพ ยากร
มนุษยบนฐานการผลิตที่ยั่งยืน ถึงแมวาจะมีการคาดการณวาประเทศไทยจะมีศักยภาพพอในการ
ผลิตอาหารไดอยางพอเพียงสําหรับคนในประเทศแมจะอยูในสถานการณวิกฤต เชนการระบาดใหญ
ของโรค COVID-19 แตความมั่นคงทางอาหารเปนเรื่องสําคัญที่จําเปนตองจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ไมเพียงแคการผลิตอาหารได แตประชาชนตองสามารถเขาถึงอาหารไดอยางทั่วถึง และอาหารนั้นตอง
มีคุณภาพ มีคุณคาทางโภชนาการและความปลอดภัย และมาจากกระบวนการผลิ ตแบบยั่งยืน และ
เป นมิตรกับ สิ่ ง แวดล อม ดัง นั้นจํา เปน ต องสร า งแพลตฟอร มที่สํ า คั ญ ให มีค วามเข ม แข็ ง อาทิเช น
ระบบโลจิสติกส ระบบการตรวจสอบยอนกลับทั้งระบบ และระบบ supply chain ที่มีประสิทธิภาพ
ประยุกตใช green processing ในกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันการสรางอุตสาหกรรมอาหารที่
เขมแข็ง ขยายโอกาสทางธุรกิจและตลาดใหกวางขึ้น ยังสามารถชวยสรางโอกาสในการสรางอาชีพ
หรื อ การจ า งงานเพิ่ ม เช น การพั ฒ นา supply chain network ที่ ค รบวงจร สามารถดึ ง เอา
ผูประกอบการรายยอยเขามาในระบบ และอาจสรางผูประกอบการรายใหมจากโอกาสทางธุรกิจใหมที่
ยังไมเคยมีมากอน
 การขยายการสง ออกอาหารทั้งการเพิ่ม จํานวนในตลาดเดิม และการขยายตลาดใหม ในระดั บ
นานาชาติ โดยศึกษาความตองการของผูบ ริโภคในแตละพื้นที่ ทั้งทางดานวัฒนธรรม ศาสนา หรือ
ความชอบในรสชาติ กลิ่นรส หรือสวนประกอบอาหารที่แตกตา งกันของประชากรแตละกลุม เชน
อาหารฮาลาล อาหารโคเชอร เปนตน รวมไปถึงเรื่องการออกแบบอาหารหรือบรรจุภัณฑที่ตรงกั บ
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ความตองการของผูบริโภค ซึ่งประเทศไทยควรจัดตั้งหนวยงานเฉพาะทางดานนี้ที่ศึกษาขอมูลในเชิง
ลึกเกี่ยวกับความชอบ ความตองการ และขอจํากัดดานการเลือกซื้ออาหารของผูบริโภค โดยผนวกเอา
วิทยาศาสตรธรรมชาติ (natural science) และสังคมศาสตร (social science) มาประยุกตใชรวมกัน
นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บอาหาร ที่ยังคงคุณภาพของอาหารได
ยาวนานและยั ง ปลอดภั ย สํ า หรั บ การบริ โ ภค รวมไปถึ ง การสร า งระบบตรวจสอบย อ นกลั บ ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบที่มาของอาหารและจัดการไดเมื่อเกิดปญหากับอาหาร
 การรวมมือกันของเอกชนและผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารในการตั้งรับและปรับตัวใหเขา
กับกฎระเบียบสากลที่มีการปรั บ เปลี่ย นไป สวนใหญจะเปนเรื่องที่เกี่ย วข องกั บสิ่งแวดลอม ความ
มั่นคงของมนุษยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกฎระเบียบเหลานี้ในหลายๆ ครั้งกลายเปนอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษี (non-tariff barrier) ของการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของไทย กรณีตัวอยาง
ที่เคยสรางปญหาใหญใหกับการสงออกสินคากลุมสัตวน้ําของไทย คือประเทศไทยไดรับใบเหลืองเพื่อ
เตือนวาอาจถูกสั่งหามสงออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรปจากการทําประมงที่ผิดกฎหมาย การประมง
ที่ข าดการรายงาน และการประมงที่ ข าดการควบคุ ม (Illegal Unreported and Unregulated
Fishing – IUU Fishing) ซึ่งสงผลตอการสงออกผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานในเรือประมง
ทั้งหมด รวมทั้งการสงออกกุงซึ่งเปนอุตสหกรรมสําคัญของประเทศ ทําใหบริษัทเอกชนไทยเขารวม
กลุ ม Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) กลุ ม ความร วม มื อ ส ากล ข อ ง
ผูประกอบการอาหารทะเล มุงพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลอยางยั่งยืน รวมถึงการนําเทคโนโลยีมา
ประยุก ต ใช เพื่ อยกระดับ การตรวจสอบยอนกลับ สินคา อาหารทะเลใหมี ประสิท ธิ ภาพยิ่ง ขึ้ น และ
ปองกันป ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ทําใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยสามารถปรับตั วและ
พัฒนาจนสหภาพยุโรปประกาศปลดล็อคใบเหลืองแกประเทศไทยเมื่อตนป พ.ศ. 2562 การเตรียมตัว
เพื่อรับกับกฎระเบียบเหลานี้เปน เรื่องจําเปนที่อุตสาหกรรมไทยตองร วมมือกันเพื่อการปรับตั วและ
ยกระดับอุตสาหกรรมไปทั้ง supply chain
 การทําใหอาหารในกลุมตางๆ มีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับนานาชาติ เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคและการขยายตลาดจําหนายอาหาร ซึ่งมาตรฐาน
เปนปจจัยสําคัญที่ใชควบคุมคุณภาพและรับรองความปลอดภัยของอาหารทําใหผูบริโภคเกิดความ
มั่นใจในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑนั้นๆ สิ่งที่ควบคูมากับการสรางมาตรฐานของผลิตภัณฑคือขอมูล
การวิเคราะห ทดสอบผลิตภัณฑกอนการขอรับ รองผลิ ตภั ณฑนั้นๆ ซึ่งเป นหนึ่งในปญ หาหลั ก ของ
อุตสาหกรรมอาหารไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอาหารใหม (novel food) หรืออาหารฟงกชั่น
(functional food) ที่ตองการขอมูลผลทดสอบการกลาวอางที่เปน ระบบและเชื่อถือได ซึ่งประเทศ
ไทยยังขาดระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไมมีขอมูล
ที่ เ พี ย งพอในการขอขึ้ น ทะเบี ย นอาหารในกลุ ม นี้ นอกจากนี้ อาหารในกลุ ม อาหารท อ งถิ่ น
(local/heritage food) ก็ยังประสบปญหาเดียวกันเรื่องการขาดมาตรฐานผลิตภัณฑ ซึ่งสงผลตอการ
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ขยายตลาดไปในระดับประเทศหรือการสงออก ดังนั้นจึงควรมีการสรางระบบ NQI ของประเทศที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ผูป ระกอบการโดยทั่ ว ไปสามารถเข า ถึ ง ได รวมทั้ ง การพั ฒ นา Clinical research
organization (CRO) เพื่อทดสอบการกลาวอางทางสุขภาพ (health claim) หรือ การกลาวอางทาง
ฟงกชั่นของอาหาร (function claim) อยางเปนระบบและไดรับการยอมรับในวงกวาง
 การสรางแบรนดอาหารไทยในระดับโลก โดยการสงเสริมนโยบายการสราง Global brand สําหรับ
อาหารไทย หรือแบรนดครัวของโลก เพื่อใหอาหารไทยเปนที่ยอมรับในระดับโลก พัฒนาใหสินคาไทย
เป นสิ นคา พรีเมี่ ย ม สรา งจุดขายใหไดวา ทํา ไมคนทั่ว โลกตอ งกิน อาหารไทย ซึ่ งจะทํา ใหเกิ ด ความ
ตองการอาหารไทย ตัวอย างเชน การทํ า Food museum ที่แ สดงมิติตา งๆ เกี่ ยวกับ อาหารไทย
นําเสนอในรูปแบบที่คนเขาถึงและเขาใจไดงาย ซึ่งสามารถเชื่อ มโยงกั บทองเที่ย ว นําเสนอขอ มู ล
อาหารไทย 4 ภาค อาหารสุขภาพ อาหารที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณความ
มั่นคงทางอาหาร รวมไปถึง การสรา งแบรนดอ าหารไทยโดยการสํ า รวจ คัดเลื อก และจั ด อั น ดั บ
รานอาหารในลักษณะเดียวกับมิชลินสตาร แตจําเพาะเจาะจงไปที่รานอาหารไทยทั่วโลก โดยมีเกณฑ
การคั ด เลื อ กที่ เ หมาะกั บ อาหารไทยและจั ด ทํ า โดยนั ก ชิ ม และผู เ ชี่ ย วชาญด า นอาหารไทยที่ มี
ความสามารถในการจัดลําดับและใหคะแนนอาหารไทยไดอยางแทจริง

5.2 แนวทางการขับเคลื่อนแบงตามสาขา/ผลิตภัณฑเปาหมาย
จากการประชุ มระดมสมอง (focus group) ของ BCG in Action กลุมอาหารจํ านวน 2 ครั้ง มีขอสรุป
รวมกัน ใหมีการแบงอุตสาหกรรมอาหารเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิ ม (commodity)
2) กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (function) และ 3) กลุมอาหารท องถิ่น (local/ heritage/ street food)
ซึ่ งแต ละกลุ ม มี ป ระเด็ นปญ หาและความต องการที่ แ ตกตา งกั น รวมไปถึ ง ข อ เสนอแนะและแนวทางการ
ขับเคลื่อนในรายละเอียดที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถแบงระยะเวลาตามความเรงดวนได ดังนี้
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 โรงงานที่มีจํานวนมาก ไดแก โรงสีขาว แปงขาว ผลิตภัณฑขาว โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว
โรงงานแปรรูปผักและผลไม โรงงานแปรรูปสัตวน้ํา และโรงงานน้ํามันพืช มีการจางงาน 1 ลานคน โดยการ
จางงาน 3 ใน 4 ของอุตสาหกรรมนี้อยูใน 5 กลุมใหญไดแก กลุมแปรรูปสัตวน้ํา กลุมโรงสีขาว แปง และสตารช
กลุมแปรรูปเนื้อสัตว กลุมผักและผลไม และกลุมเครื่องดื่ม โดยภาคการคามีมูลคาการสงออก 1 ลานลานบาท
สินคาหลักป พ.ศ. 2562 ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลิตภัณฑไก ผลิตภัณฑจากแปงสาลี ผลไม
กระปองแปรรูป และเครื่องปรุงรส
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ภาพที่ 9 ตัวอยางผูเลนหลัก (key players) ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม
ประเด็นทาทายสําคัญ
การผลิตอาหารในกลุม commodity product เปนอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศและเปนแหลง
อาหารสําคัญของโลก ดังนั้นประเด็นทาทายหลักที่สําคัญคือประเด็นความมั่นคงทางอาหาร (food security)
ซึ่งตองพิจารณาและประมาณการกําลังการผลิตอาหารทั้งในสถานการณปกติและสถานการณในภาวะวิกฤต
เชน ภาวะสงคราม การเกิดโรคระบาด หรือการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การสรางความมั่นคงทางอาหาร
จําเปนตองอาศัยอยูบ นทรัพยากรที่มีอยูในประเทศเปนหลัก และพึ่งพาทรัพยากรนอกประเทศใหนอยที่สุด
ประเด็นที่สองเปนเรื่องของอาหารปลอดภัย ซึ่งหากประเทศไทยมุงเปาที่จะเปนครัวของโลก จําเปนตองผลิต
อาหารที่มีความปลอดภัยทั้งสําหรับผูบริโภคภายในประเทศและนอกประเทศ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและมาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหารที่ถูกวางไวโดยหนวยงานตางๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการ
สงออกอาหาร กฎระเบียบเหลานี้ไมไดจําเพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องอาหารปลอดภัยเทา นั้น แตยังมีเรื่อ งของ
ความเปน มิตรตอ สิ่ง แวดล อม สวัส ดิภาพของแรงงานและสิทธิมนุษ ยชน รวมไปถึง การผลิตที่ยั่ง ยืนเขามา
เกี่ยวของ ซึ่งหลายๆ ครั้งที่ประเด็นกฎระเบียบเหลานี้กลายเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาในลักษณะ nontariff barrier อีกดวย
จากการสัมภาษณบริษัทผูผลิตอาหารขนาดใหญเพิ่มเติม พบวาบริษัทขนาดใหญที่ผลิตอาหารเพื่อการ
สงออกจะประสบปญ หาเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับสากลที่เกี่ยวของกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความ
มั่นคงของมนุษ ย และการพั ฒ นาที่ยั่งยืน โดยบริษัท เห็น วาการพัฒนาอุต สาหกรรมกลุ มนี้ควรเนน การทํ า
Process Innovation เพื่อลดการใชทรัพยากร ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสรางคุณคาแกสังคม ผานการ
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พัฒนาศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของ และประสิทธิภาพในการผลิตใหครอบคลุมทั้งหวงโซการผลิตของการผลิต
อาหาร เพื่อใหเกิดประโยชนในดานสังคม สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ โดยรัฐควรสงเสริมใหมีระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ (traceability) ในทุกระดับ ทั้งบริษัทใหญ และขนาดเล็ก ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งในการคา
ระหวางประเทศ เนื่องจากในหลายๆประเทศไดมีขอกําหนดเรื่องการตรวจสอบยอนกลับของผลิตภัณฑที่จะ
นําเขามาขาย เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งการพัฒนาระบบตรวจสอบย อนกลับยั งชวยสงเสริ มใหมี
ชองทาง และการซื้อขายวัตถุดิบจากตนทางไปยังธุรกิจขาดกลาง เล็ก รานอาหาร โดยไมตองผานตัวกลาง เพื่อ
ลดขั้นตอนและตนทุนการผลิต เพิ่มทางเลือกใหแกผูซื้อและชวยเพิ่มรายไดใหเกษตรกร รวมไปถึงการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดการเกิด food loss และการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในสวนของการยืดอายุอาหาร บรรจุ
ภัณฑ โลจิสติกส การบริหารจัดการผลิตภัณฑอาหาร และการรณรงคสรางความตระหนักใหผูบริโภคเพื่อลด
food waste ทั้งนี้รัฐควรมีมาตรการสงเสริมเพิ่มเติม เชน การพิจารณาใหสิทธิประโยชน (incentive) ที่ จะ
สงเสริมใหเกษตรกร ผูผลิต และบริษัท มีจัดการเรื่องสิ่งแวดลอม อาทิเชน การลดใชพลังงาน ลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก หรือ การดําเนินการเรื่อง 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 พื้นที่ที่เคยเพาะปลูกไดอาจไมสามารถทําไดหรือใหผลผลิตไดนอยลง
 ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น สูญเสียความสามารถในการแขงขันดานราคา เชน การสูญเสียระหวางการผลิต
คาแรง อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 ขอกําหนด/กฎระเบียบในระดับสากล เชน เรื่องแรงงาน สิทธิมนุษยชน ขอกําหนดดานความยั่งยืน
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําใหตองปรับกระบวนการผลิต
 ประเด็นความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ
 ความตองการดานการตรวจสอบยอนกลับ
แนวทางการแกปญหา
 การตั้งรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดวยนวัตกรรมดานตางๆ
 สรางฐานขอมูลและแพลทฟอรมดานการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑทั้งหวงโซการผลิต
 พัฒนา process innovation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสราง
ความยั่งยืน
 รวมกลุมกันเพื่อสรางแพลตฟอรมเพื่อตั้งรับตอกฎระเบียบสากลที่เครงครัดขึ้น
 ใหความรูผูบริโภคเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและยั่งยืน
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ตารางที่ 3 ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตสําหรับกลุมอาหารเดิม
1. เทคโนโลยีที่ตองพัฒนา

2. โครงสรางพื้นฐาน

3. กลไกในการขับเคลื่อน
(การตลาด มาตรการ
กฎหมายที่ตองปรับปรุง)

เรงดวน (1 ป)
- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใชทรัพยากร เชน น้ํา
พลังงาน ลดของเสีย (green processing)
- พัฒนาเครื่องจักรทดแทนแรงงานคนโดยมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหารไทย
- สรางระบบการจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ
(Systematic data collection)
- พัฒนาเทคโนโลยีดานการยืดอายุอาหาร
(preservation) เพื่อการสงออก และการพัฒนา
บรรจุภัณฑเพื่อการยืดอายุการเก็บอาหาร
- ระบบฐานขอมูลสําหรับตรวจสอบยอนกลับแบบ
ครบวงจร

ระยะกลาง (3 ป)
- ระบบการทํางานอัตโนมัติเพื่อคุมคุณภาพดาน
คุณภาพและตนทุน
- พัฒนา Platform for optimization and
forecast เชน ทํานายความตองการของตลาดใน
อนาคต/ตลาดใหม ทํานายความแปรปรวนที่มา
กระทบตอการผลิตวัตถุดิบ
- เทคโนโลยีในการ monitor และคาดการณปจจัย
และการเกิด การเกิด food loss/ food waste
ของหวงโซอาหารตั้งแตการผลิตถึงการบริโภค

ระยะยาว (5 ป)
- พัฒนาแหลงตนน้ําใหเกิด Supply chain เชน
Smart farm & เทคโนโลยีดาน Logistics

- สรางกลไก หรือโครงสรางพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อ

- จัดทําฐานขอมูลกลางคาดการณผลผลิต

สนับสนุนในเรื่องของการจัดการขยะจากอาหาร
เชน จัดตั้งโรงไฟฟาจากขยะสําหรับใชในชุมชน
โครงการหรือกระบวนการที่สงเสริมการใชพลังงาน
สะอาด

อาหารของประเทศอยางเปนระบบ
- ระบบฐานขอมูลกลางในการ monitor และ
คาดการณ food loss/ food waste ของ
ประเทศ
- พัฒนา Supply Chain Management ทั้งระบบ - ใชระบบตรวจสอบยอนกลับใหเปนมาตรฐานกลาง - สิทธิประโยชนทสี่ งเสริมใหเกษตรกร ผูผลิต
กระบวนการผลิต สรางความรวมมือกันการระหวาง
และบังคับใชโดยเทาเทียม ตามความเหมาะสมของ และบริษัท มีจัดการเรื่องสิ่งแวดลอม
ภาคเอกชนที่มีจุดแข็งแตกตางกัน เพื่อแกไขปญหา
แตละระดับธุรกิจ เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปพรอมกัน - ส ง เ ส ริ ม ก ล ไ ก ก า ร จั ด ซื้ อ โ ด ย รั ฐ
การขาดความรวมมือและทํางานรวมกันแบบบูรณา
ทั้งระบบ
( government procurement) ใ ห ใ ช ไ ด
การ
- สรางความตระหนักใหผูบริโภคเกี่ยวกับการพัฒนา อยา งเป น รู ป ธรรม และสร า งกลไกการให
- ลดขั้นตอนและกระบวนการในการขออนุญาต
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเปนไปตามกฎระเบียบ
ความรู ผู บ ริ โ ภค เช น เรื่ อ งฉลาก Carbon
ตางๆ จากทางภาครัฐใหกระชับ และรวดเร็วขึ้น
และมีความปลอดภัย
31

4. ความรวมมือกับ
ตางประเทศ
5. การพัฒนากําลังคน

เรงดวน (1 ป)
ระยะกลาง (3 ป)
- พัฒนาระบบการวางแผนการตลาด เพื่อแกไข
ปญหาราคาวัตถุดบิ อาหารตกต่ําจากกลไกการตลาด
ดวยการใชฐานขอมูลการผลิตในระบบของภาครัฐ
มาตอยอด ตัวอยางเชน ขอมูลจากระบบการออก
หนังสือกํากับการซื้อขายสัตวน้ํา (Aquatic Animal
Purchasing Document: APD) เปนตน
- ผูประกอบการเขารวมกับกลุมอุตสาหกรรมใน
ระดับนานาชาติเพื่อรวมตัวกันพัฒนากระบวนการ
ผลิตที่สอดรับกับกฎระเบียบมาตรฐานสากล
- พัฒนาศักยภาพของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อ
- พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษา
ปรับปรุงหวงโซการผลิตของการผลิตอาหาร เพื่อลด
ความตองการของผูบริโภคเฉพาะกลุม และมี
การใชทรัพยากร ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการนั้นๆ

ระยะยาว (5 ป)
footprint เพื่ อ ให ผู บ ริ โ ภคสามารถรั บ รู ถึ ง
คุณคาดานอื่นๆ ของผลิตภัณฑ

- ยกระดับ supply chain ที่มีอยูในประเทศสู
ระดับนานาชาติ โดยมีบริษัทใหญเปนผูนํา
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6.2.2 กลุ ม อุ ต สาหกรรมอาหารใหม (function) เช น อาหารเฉพาะกลุ ม อาหารฟ ง ก ชั่ น หรื อ กลุ ม
functional ingredients อาหารกลุมนี้ยังไมไดมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญในประเทศ แตมีโอกาส
ทางการตลาดสู ง ธนาคารกรุง เทพระบุขอมูลการเติบโตของตลาดอาหารฟงก ชั่น ในไทยโดยยู โรมอนิ เตอร
ประเมิ น มู ล ค า ตลาดอยู ที่ ป ระมาณ 68,000 ลา นบาท และคาดว า ในป ค.ศ. 2018-2022 จะเติบ โตเฉลี่ ย
ประมาณปล ะ 4% ซึ่ง ตลาดของอาหารกลุมนี้ไดรับ การสงเสริมจากแนวโนม ความตอ งการของผูบ ริ โภคที่
ตองการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารที่มีฟงกชั่นมากขึ้น หรือการบริโภคอาหารเพื่อปองกันโรคและ
สงเสริมสุขภาพแทนการใชยา รวมไปถึงความตองการอาหารในกลุมใหมๆ เชน แหลงโปรตีนทางเลือกสําหรับผู
ที่ไมรับ ประทานเนื้ อสัตว หรือผูท่ีคํานึงถึงผลกระทบต อสิ่ งแวดลอมจากการทําปศุสัต ว ทําใหตลาดโปรตีน
ทางเลือกจากพืช โปรตีนจากแมลง หรือเนื้อสัตวที่ไดจากการเพาะเลี้ยงในหองแล็บไดรับความสนใจและมีความ
ตองการมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวนมากซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรง
กับอาหารกลุมที่ 1 รวมทั้งยังมีโอกาสนําเอาผลิตภัณฑเหลือทิ้ง (by product) ในอุตสาหกรรมแปรรูปเบื้องตน
มาเพิ่มมูลคาและพัฒนาเปนผลิตภัณฑชนิดใหมได ดังนั้นประเด็นที่กลาวมาขางตนจึงเปนโอกาสสําคัญที่จะทํา
ใหอุตสาหกรรมอาหารไทยกาวเขาสูตลาดใหมที่มีมูลคาสูงมากขึ้น
ประเด็นทาทายสําคัญ
โอกาสและความทาทายในการพัฒนาอาหารกลุมนี้คือ ความสามารถในการทํานวัตกรรมให ทัน ต อ
ความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง ควบคูไปกับการใหความรูผูบริโภคใหมีความเขาใจที่ถูกตองในการเลือก
ซื้ออาหารกลุมนี้ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑใหเปนที่ยอมรับของตลาดสากล ซึ่ง
ปญหาสําคัญที่ยังขัดขวางการสรางอุตสาหกรรมอาหารกลุมนี้ของประเทศมี 2 สวน คือการวิเคราะหทดสอบ
เพื่อการไดมาซึ่งขอมูลสําหรับการขึ้นทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ และโครงสรางพื้นฐานสําหรับการขยายขนาด
การผลิตผลิตภัณฑใหม ตามที่ไดกลาวมาขางตนในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อนในภาพรวม ประเทศไทยยัง
ขาดระบบโครงสรางพื้นฐานดานคุณภาพของประเทศ (NQI) ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสราง
พื้น ฐานที่ รองรั บการทดสอบทางคลีนิค (clinical trial) เชน Clinical trial organization (CRO) Pre-clinic
facilities: มาตรฐานสัตวทดลอง ซึ่งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในสวนนี้จําเปนตองมีการวางแผนที่เปนระบบ
เปดโอกาสให ผูมีสวนเกี่ ยวข องทั้งหมดเขา มารว มวางแผนดําเนินงานร วมกัน วิเคราะหค วามตองการและ
ออกแบบระบบใหครบถวนสมบูรณ จากนั้นแบงสวนงานตามความรับผิดชอบของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อดําเนินการ
ในสวนของโครงสรางพื้นฐานดานการขยายขนาดการผลิต (pilot plant facility) ซึ่งประเด็นนี้ปญหา
หลั ก อยูที่การบริ ห ารจั ด การอย า งเป นระบบ จากการสํ า รวจเบื้ อ งตน พบว า ประเทศไทยมี ก ารลงทุ น ด า น
โครงสรางพื้นฐานเพื่อ การขยายขนาดคอนขางมาก กระจายอยูทั้งในภาครั ฐในส วนของมหาวิ ทยาลั ย และ
สถาบันวิจัย รวมไปถึงการลงทุนเองโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงสรางพื้น ฐาน
เหลานี้ถูกสรางมาโดยหนวยงานตางๆ ที่สวนใหญไมไดอยูภายใตสังกัดเดียวกัน ทําใหการบริหารจัดการและ
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การใชง านโครงสร างพื้นฐานยังอยูในวงจํากัด และสว นใหญไมได ใชป ระโยชน อยา งสูงสุด ในขณะเดี ย วกัน
ผูประกอบการรายยอยหรือบริษัทเอกชนขนาดเล็กที่กําลังพัฒนาผลิตภัณฑใหมกลับประสบปญหาขาดแคลน
หรือไมสามารถเขาถึงโครงสรางพื้นฐานในการขยายขนาดการผลิตผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้น จะเห็นไดวาปญหา
ดังกลาวเกิดจากการขาดสื่อสารและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อแกปญหา
ในสวนนี้ควรมีการจัดตั้งหนวยงานที่มาชวยบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานที่มี โดยทําหนาที่รวบรวมขอมูล
และเปนตัวกลางในการเชื่อมระหวางผูตองการใชโครงสรางพื้นฐานกับผูดูแลโครงสรางพื้นฐานในแตละพื้นที่
นอกจากนี้โครงสรางพื้นฐานที่มีควรไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานตามความตองการของอุตสาหกรรม เชน
มาตรฐาน GMP ทางดานอาหาร เปนตน

ภาพที่ 10 ตัวอยางผูเลนหลัก (key players) ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม
ปญหา/ อุปสรรค
 การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑยังทําไดยาก โดยเฉพาะกลุม novel food
 ขาดโครงสรางพื้นฐานดานวิเคราะห ทดสอบ และการทํา clinical trial สําหรับการพัฒนาอาหารที่มี
health claim/ functional claim อยางเปนระบบ
 ขาดโรงงานตนแบบที่ไดมาตรฐานสําหรับการผลิตในระดับขยายขนาด และ OEM
 ขาดนวัตกรรมสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมทั้งการผลิตจากวัตถุดิบในกลุมอาหารเดิม และจาก by
product
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ผูบริโภคขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาหารใหม

แนวทางการแกปญหา
 พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการผลิตผลิตภัณฑใหม
 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาอาหารที่มี health claim เชน CRO สําหรับอาหาร
 สรางโรงงานตนแบบที่ไดมาตรฐาน GMP หรือ OEM facility สําหรับ scale up
 ใหความรูผูบริโภคขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาหารใหม
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ตารางที่ 4 ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตสําหรับกลุมอาหารฟงกชั่น
1. เทคโนโลยีที่ตอง
พัฒนา

เรงดวน (1 ป)
- พัฒนาวิธีวิเคราะหทดสอบสารสําคัญ ทดสอบ
คุณสมบัติของอาหารฟงกชั่น/อาหารใหม

2. โครงสรางพื้นฐาน

- สรางฐานขอมูลกลางและหนวยงานกลางที่

3. กลไกในการ
ขับเคลื่อน
(การตลาด มาตรการ
กฎหมายที่ตอง
ปรับปรุง)

ชวยบริหารจัดการ/เชื่อมโยงโรงงานตนแบบที่
ไดมาตรฐาน GMP หรือ OEM facility สําหรับ
scale up เพื่อใหผูประกอบการขนาดเล็ก
สามารถเขาถึงและใชบริการได
- พัฒนาระบบวิเคราะหทดสอบ สรางฐานขอมูล
กลางของหนวยงานวิเคราะหทดสอบ พัฒนา
CRO ที่เปนหนวยงานกลาง สําหรับอาหาร
ฟงกชั่นหรือ functional ingredient
- ใหความรูผูบริโภคเพื่อใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับอาหารใหม และเลือกซื้อผลิตภัณฑได
อยางถูกตองเหมาะสม
- สรางกลไกสงเสริม Open innovation/
knowledge sharing และสรางกลไกการ
ทํางานรวมกันทั้งในสวนของเอกชน-เอกชน
หรือ ภาครัฐ-เอกชน-ชุมชน เปนตน

ระยะกลาง (3 ป)
ระยะยาว (5 ป)
- พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรมในการผลิต
ผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบในกลุมอาหารเดิม หรือ
by product จากกระบวนการผลิต เพื่อสราง
อุตสาหกรรมอาหารฟงกชั่นหรือ functional
ingredient ขึ้นในประเทศ
- เพิ่มจํานวนหนวยใหบริการการตรวจวัด ทดสอบ - ระบบ NQI ดานการวิเคราะหทดสอบ และหนวยงาน
ที่ไดมาตรฐานสากล (ISO, OECD)
ดานการศึกษาขอมูลการวิจัยทางคลินิกของอาหาร ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใหบริการไดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

- สงเสริมใหมีการทํางานรวมกันตั้งแตเริ่มตน

ระหวางหนวยงานที่เปน regulator และ
หนวยงานที่พัฒนาอาหารฟงกชั่น/อาหารใหม
เพื่อพัฒนามาตรฐาน กระบวนการวิเคราะห
ทดสอบเพื่อใหไดขอมูลในการกลาวอาง และ
แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑใหม

- สรางกลไกสิทธิประโยชน (incentive) สําหรับ

ผลิตภัณฑอาหารในกลุม BCG Model เชน หากมีการ
ซื้อ หรือการผลิตอาหาร BCG จะไดรับ incentive
จากภาครัฐ

36

เรงดวน (1 ป)
4. ความรวมมือกับ
ตางประเทศ

5. การพัฒนากําลังคน

- พัฒนาบุคลากรดานการวิเคราะหทดสอบ
สําหรับมาตรฐานอาหาร

ระยะกลาง (3 ป)
ระยะยาว (5 ป)
- มีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศเพื่อให - รวมมือกับสถาบันวิจัยหรือบริษัทเอกชนในตางประเทศ
ไดมุมมองแบบ outside in ชวยพัฒนา
ศึกษาความตองการของผูบริโภคกลุมใหม ที่มีความ
Technology roadmap ของประเทศที่ทําใหเห็น แตกตางทางดานเชื้อชาติ วัฒนธรรมและความชอบ
วาควรมุงเนนเกษตรอาหาร สินคาอาหารกลุมใด
และพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฟงกชั่นกลุมใหมรวมกัน
- พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพรอมสําหรับ Deep
tech startup โดยใชกลไกความรวมมือกับ
ภาคเอกชน สรางความเชื่อมโยงระหวาง
หองปฏิบัติการและโรงงาน ภาคอุตสาหกรรม
พัฒนานักศึกษาใหมีประสบการณการทํางานจริง
พัฒนาทักษะที่เหมาะสม

37

6.2.3 กลุ ม อาหารท อ งถิ่ น (local/ heritage/ street food) อาหารกลุ ม นี้ส ว นใหญ เป น ผูป ระกอบการ
ขนาดเล็กในระดับทองถิ่น/ชุมชน หรือเปนผูประกอบการอาหารริมทาง (street food) แตอาหารในกลุมนี้เปน
อาหารที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่แสดงถึงวัฒนธรรมประจําถิ่น สรางอัตลักษณใหกับอาหารไทยที่หาจากที่อื่น
ไมได อาหารกลุ มนี้จึงมีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหารไมแพสองกลุมขางตนที่กลาวมา ซึ่งนอกจากจะ
สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแลว ยังแสดงใหเห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ กลายเปน
สิ่งดึงดูดชาวตางชาติใหสนใจและตองการลิ้มลองรสชาติอาหารไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ
แมวาผูประกอบการกลุมนี้จะมีขนาดเล็กแตกลับมีจํานวนมากและเปนผู ประกอบการดานอาหารที่
กระจายตัวอยูทุกพื้นที่ทั่วประเทศ Marketeer รายงานจํานวนผูประกอบการอาหารริมทางจากการคาดการณ
ของ Euromonitor ในป พ.ศ. 2559 วาประเทศไทยมีผูป ระกอบการรานอาหารริมทางประมาณ 103,000
ราน คิดเปนสัดสวน 69% ของรานอาหารทั้งหมด มีมูลคาราว 228,000 ลานบาท และยังคาดการณเพิ่มเติมวา
ในป พ.ศ. 2560 จะมีมูลคาประมาณ 276,000 ลานบาท และคาดวาป พ.ศ. 2564 จะมีมูลคาถึ ง 340,000
ล า นบาท โดยมี ก ารเติ บ โตเฉลี่ ย 5% ต อ ป นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ ป น ผู ผ ลิ ต อาหารที่ มี
ลักษณะเฉพาะของทองถิ่นกระจายตัวอยูในแตละชุมชนทั่วประเทศ จากการรายงานของกองสงเสริมวิสาหกิจ
ชุ มชน กรมสงเสริม การเกษตร สรุปจํ านวนวิสาหกิจ ชุมชนและเครื อขา ยวิ สาหกิ จ ชุ มชนกลุ มแปรรู ป และ
ผลิตภัณฑอาหารที่อนุมัติการจดทะเบียนแลวในเดือนพฤษภาคม 2563 มีจํานวน 12,051 ราย และ 100 ราย
ตามลําดับ
ประเด็นทาทายสําคัญ
สิ่งสําคัญที่ยังขาดหายไปของอาหารกลุมนี้คือเรื่องของมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพของสินคา
เนื่องจากการผลิตอาหารในกลุมนี้ดําเนินการโดยผูประกอบการรายยอยไมไดมีการควบคุมคุณภาพอยางเปน
ระบบ นอกจากนี้การประกอบกิจการของผูประกอบการในกลุมนี้บางครั้งก อให เกิดปญ หาผลกระทบด าน
สิ่งแวดลอม เชน การสรางมลพิษทางอากาศ การปลอยน้ําเสียหรือทิ้งขยะในที่สาธารณะของรานอาหารริมทาง
หรือการตั้งรานกีดขวางทางเทา กอใหความขัดแยงระหวางรานอาหารกับประชาชนผูใชพื้นที่สาธารณะ หาก
ตองการยกระดับ อาหารกลุมนี้ ให เปน ที่ย อมรับ ของผูบ ริโ ภคมากขึ้นและขยายตลาดในวงกวา ง การสรา ง
มาตรฐานความปลอดภัย สรางสุขลักษณะที่ดีและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง
และตองมีการจัดการอยางเรงดวนและเปนระบบ ซึ่งตองการความรวมมือจากหลายภาคสวนที่เกี่ยวของ เริ่ม
ตั้งแตผูประกอบการเองตองไดรับการพัฒนาใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยผูประกอบการควรมีการรวมตัว
กันเปนกลุมหรือสมาคมเพื่อใหสามารถชวยกันกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานรวมกัน รวมทั้งชวยสรางอํานาจ
การตอรองในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ในขณะเดียวกันหนวยงานรัฐที่มีหนา ที่กํากับดูแลเชน กรมอนามัย
หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก็เขามารวมใหความรูและพัฒนามาตรฐานรวมกัน หนวย
งานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชวยพัฒนาและหาแนวทางประยุกตใชนวัตกรรมเพื่อยกระดับอาหารทองถิ่น การใช
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หลักการทางวิทยาศาสตรศึกษาองคประกอบของอาหารในเชิงลึกทั้ง เรื่องของกลิ่น รสชาติและเอกลั กษณ
เฉพาะตัวของอาหารนั้นๆ รวมไปถึงการสรางระบบตรวจสอบยอนกลับ (traceability) เมื่อพบวาอาหารมี
ปญหาเรื่องการปนเปอนหรือความปลอดภัยจะสามารถจัดการไดทันทวงทีชวยสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค
โดยมีหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของชวยพัฒนากลุมผูประกอบการที่มีแนวความคิดสรางสรรคและมีศักยภาพใน
การขยายโอกาสทางธุรกิจ นําเอาจุดเดนทางวัฒนธรรมที่มีในแตละพื้นที่มาพัฒนาตอ ใชศาสตรทางดานศิลปะ
และการออกแบบมาชวยสงเสริมใหมีการสรางอัตลักษณของผลิตภัณฑ และเชื่อมตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของประเทศ ซึ่งการดําเนินงานทั้งหมดเหลานี้ตองทํารวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละ
พื้นที่ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการชวยจัดระเบียบ ดูแลและควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนด
และกฎระเบียบตางๆ

ภาพที่ 11 ตัวอยางผูเลนหลัก (key players) ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม
ปญหา/ อุปสรรค
 ขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากองคกรที่เกี่ยวของในทุกระดับ
 ประเด็นความเชื่อมั่นดานอาหารปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ขาดมาตรฐานหรือการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ
 ประเด็นเรื่องความเปนระเบียบเรียบรอย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (ขยะ น้ําเสีย)
 ระบบการตลาดระดับทองถิ่นยังไมมีความเขมแข็ง ผลิตภัณฑขาดอัตลักษณ ขาดความนาสนใจ
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แนวทางการแกปญหา
 สรางมาตรฐานสําหรับ street food ไทย หรือ มาตรฐานสําหรับอาหารทองถิ่น
 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งสมาคมเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มอํานาจใน
การตอรอง
 สรางระบบการตลาดระดับทองถิ่นเชื่อมกับการทองเที่ยว สรางอัตลักษณของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น
 สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้ง product/ process และ service innovation และ
design
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ตารางที่ 5 ตัวอยางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตสําหรับกลุมอาหารทองถิ่น
1. เทคโนโลยีที่ตอง
พัฒนา

2. โครงสรางพื้นฐาน

เรงดวน (1 ป)
- พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณที่ชวยกลุมอาหาร
ทองถิ่น เพื่อแกไขปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ควัน น้ํา พลังงานบริสุทธิ์ สงเสริมอาหารปลอดภัย
สําหรับกลุม street food

- จัดตั้ง one stop service และจัดทําระบบเพื่อเปน
จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจสําหรับอาหารทองถิ่น ทั้งเรื่อง
มาตรฐาน การ design การสรางแบรนด และ
สงเสริมการทําเศรษฐกิจสรางสรรค
- สรางแบรนดอาหารไทยโดยการสํารวจ คัดเลือก
และจัดอันดับรานอาหารในลักษณะเดียวกับมิชลิน
สตาร แตจําเพาะเจาะจงไปที่รานอาหารไทยทั่วโลก
โดยมีเกณฑการคัดเลือกที่เหมาะกับอาหารไทยและ
จัดทําโดยนักชิมและผูเชี่ยวชาญดานอาหารไทยที่มี
ความสามารถในการจัดลําดับและใหคะแนนอาหาร
ไทยไดอยางแทจริง

ระยะกลาง (3 ป)
ระยะยาว (5 ป)
- พัฒนาระบบการทํางานอัตโนมัติเพื่อคุมคุณภาพ
- ระบบที่เชื่อมโยงขอมูลตลอดชวงการผลิต supply
และตนทุนของกลุม street food
chain เชน smart farm & เทคโนโลยี logistics
- พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจ/วิเคราะหความ
- ใชองคความรูดาน วทน. มาศึกษา วิเคราะหรูปแบบ
ปลอดภัยของอาหารอยางงาย ที่ผูประกอบการ
ของอาหารที่มีอัตลักษณเฉพาะตัว ศึกษาขอมูล
สามารถทําไดเองในเบื้องตน เพื่อควบคุมคุณภาพ
อาหารทองถิ่นดั้งเดิม เพื่อเก็บสูตรอาหารไมใหสญ
ู
ของอาหาร
หาย และสามารถสงตอจากรุนสูรุน
- ศึกษาขอมูลอัตลักษณอาหารทองถิ่น รวบรวมขอมูล
เพื่อเชื่อมโยงกับการสงเสริมการทองเที่ยงและ
เศรษฐกิจสรางสรรค
- สรางหนวยงานเฉพาะทางดานเพื่อศึกษาขอมูลใน - ฐานขอมูลอาหารทองถิ่นดั้งเดิม เพื่อเก็บสูตรอาหาร
เชิงลึกทั้งทางดานรสชาติ กลิ่นรส และ ingredient
ไมใหสูญหาย และสามารถสงตอจากรุนสูรุน และมี
ของอาหาร เพื่อใหไดความชอบ ความตองการ และ
การบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม (การเก็บรักษา
ขอจํากัดดานการเลือกซื้ออาหารของผูบริโภคในแต
ความลับ)
ละทองถิ่น (local และ international)
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เรงดวน (1 ป)
ระยะกลาง (3 ป)
ระยะยาว (5 ป)
3. กลไกในการ
- ผลักดันใหเกิดการรวมกลุมของผูประกอบการ เชน - จัดทํามาตรฐานอาหารรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ - ยกระดับมาตรฐานของไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับ
ขับเคลื่อน
การจัดตั้งสมาคม street food ไทย/ วิสาหกิจ
เชน กรมอนามัย หรือ อย. และสนับสนุนการบังคับ
สากล
(การตลาด
ชุมชนผูผลิตอาหารทองถิ่น เพื่อเพิ่มอํานาจการ
ใชรวมกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะ - ประยุกตใช design innovation ผนวกกับ
มาตรการ กฎหมาย
ตอรอง และสรางขอตกลงในการจัดทํามาตรฐาน
รับผิดชอบตรวจสอบและชวยกํากับดูแล
creative economy สรางจุดเดนและอัตลักษณ
ที่ตองปรับปรุง)
อาหารรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- สนับสนุนการรวมกลุมเพื่อทําใหเกิดการทํางาน
ใหกับอาหารทองถิ่นในพื้นที่ตางๆ
- กําหนดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องตน
บูรณาการ และมีการสรางมูลคาเพิ่มที่ไมใชการแปร
ที่ใชไดจริงและเปนที่ยอมรับ
รูปหรือทําอาหารแหง แตใหเปนเรื่อง Gastronomy
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบความ
- หนวยงานภาครัฐเขามาใหความชวยเหลือ
ปลอดภัยที่สามารถปฏิบัติไดจริง เชน การตรวจเชื้อ
ผูประกอบการ ใหความรูเ รื่องการจดในเรื่อง
แบบงาย การออกแบบบรรจุภัณฑ การสราง
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร แนะนําแนวทางการทําธุรกิจใน
แบรนด และการทําการตลาด
การการนําเขาสงออก การเรียกเก็บภาษี Logistics
และมาตรฐานแรงงาน ในแตละประเทศ รวมทั้งการ
ใหสิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการสองออกอาหาร
ทองถิ่น
4. ความรวมมือกับ
- ขยายตลาดและสรางความรวมมือในการพัฒนา
- สราง Global Thai Street Food Chain โดยใช
ตางประเทศ
อาหารกลุม street food ในกลุมประเทศ AEC
แบรนด street food ของไทย
5. การพัฒนากําลังคน - พัฒนาผูประกอบการใหมีความความรูเบื้องตน
- พัฒนาผูประกอบการใหมีความเขาใจเรื่องมาตรฐาน
เรื่อง food safety และการจัดการดานชีวอนามัย ผลิตภัณฑและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่ได
ที่เหมาะสม
มาตรฐานตามที่กําหนด
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6. สรุปแนวทางการดําเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร
จากการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร ตั้งแตการประชุมระดม
สมองในลักษณะ Focus group รวมกับ ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบัน วิจัย ภาคเอกชน
ผูประกอบการรายยอย และชุมชน จํานวน 2 ครั้ง และการประชุมหารือกลุมยอยกับผูมีสวนเกี่ยวข องดา น
ต า งๆ โดยการนํ า เสนอข อ มู ล ในที่ ป ระชุ มขั บ เคลื่อ น BCG ซึ่ง มี รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รวมกับประธานกลุมทั้ง 8 กลุมจํานวนหลายครั้ง เพื่อหารือแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและตกผลึกความคิด และมีการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานตอนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล
ในวั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2563 และ ในที่ป ระชุม สมั ช ชา BCG ซึ่ง มีน ายกรัฐ มนตรี เป น ประธาน เมื่ อ วั น ที่ 15
กรกฎาคม 2563 โดยมีผูเขารวมการประชุมสมัชชามากกวา 1,000 คน สามารถสรุปรายละเอียดภาพรวมที่
ตองดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหารได ดังนี้
กลุมเปาหมายและกลยุทธการดําเนินงาน
1. กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (commodity) ขาว มันสําปะหลัง ไก กุง ปลาทูนา น้ําตาล
กลยุทธ อาหารกลุมนี้เปนกลุมที่มีสวนแบงมูลคาทางการตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
ถึงแมวาจะมีประเด็นเรื่องมูลคาเพิ่มต่ํา แตก็ยังเปนกลุมผลิตภัณฑสําคัญที่ตองพัฒนาตอ นอกจากนี้ยังมี
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและโรคระบาดที่สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิ ตทางการเกษตร
โดยแนวทางการพัฒนาหลักเปนการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีป ระสิทธิ ภาพสู ง เพิ่มผลิตภาพและ
ผลิตผลโดยนําเอาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและปญญาประดิษฐเขามาประยุกตใช เนนกระบวนการผลิต
สีเขียว ลดการสูญเสียระหวางการผลิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
2. กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (functional food) อาหารเฉพาะกลุม อาหารฟงกชั่น และ functional
ingredients
กลยุท ธ กลุมอาหารใหมเปนโอกาสใหมในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยอาศัย
พื้นฐานความเขมแข็งของวัตถุดิบทางการเกษตรและทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ประยุกตเขา กับ
แนวโนมความตองการอาหารของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป รวมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนําไปสู
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมหรือ functional ingredients ใหมๆ เพื่อการไปประยุกตใชกับอาหาร
หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ พรอมกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการวิเคราะห ทดสอบ
และการวิจั ย ทางคลิ นิ กสํ า หรับ การขึ้น ทะเบีย นผลิ ตภั ณ ฑ ใหม นอกจากนี้ ภาครั ฐยั ง ต องสนั บ สนุ น
งบประมาณสําหรั บการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม สรางกลไกการจั ดซื้อจัดจางภาครั ฐ
และใหสิทธิป ระโยชนดานตางๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขั นของผูประกอบการไทยใน
ตลาดโลก
3. กลุมอาหารทองถิ่น (local/ heritage/ street food) อาหารประจําถิ่น วิสาหกิจชุมชน อาหารริมทาง

43

กลยุทธ กลุมนี้มีความเกี่ยวของกับผูประกอบการรายยอยและการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก รวมไป
ถึงอัตลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น ปญหาอุปสรรคสําคัญคือเรื่องการพั ฒนามาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานผลิตภัณฑของผูประกอบการ ปญหาสุขอนามัย และปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนา
หลักมุงเนนการสงเสริ มและยกระดับผูประกอบการใหสามารถควบคุมมาตรฐานผลิตภัณ ฑ ได การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหถูกสุขอนามัย ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งการมีหนวยงานภาครัฐ
เข า มาชว ยดู แ ลเรื่อ งการรัก ษาอั ตลั ก ษณป ระจํ า ถิ่ น การสรา งแบรนด การเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ
สรางสรรคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเที่ยว
กลไกขับเคลื่อนโดยภาพรวม
1. เรงรัดใหเกิดนํานวัตกรรมใหม รวมถึงระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในกระบวนการ
ผลิตอาหารใชเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. รัฐมีมาตรการสงเสริมใหผูประกอบการทุกระดับปรับกระบวนการผลิตอาหารสูการผลิตสีเขียว (green
processing) มีความปลอดภัย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมดวยบริการที่ปรึกษา/มาตรการสนับสนุนทาง
การเงิน
3. รัฐและเอกชนสนับ สนุนเงิน ทุน/งบประมาณเพื่ อการวิจั ย และพัฒ นานวั ต กรรม บั งคับ ใชมาตรการ
สงเสริมการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
4. รัฐลงทุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ และการผลิต อาทิ
เชน หน วยงานทดสอบทางคลินิก (Clinical Research Organization; CRO) ที่เป น หนว ยงานกลาง
สําหรับทดสอบอาหารฟงกชั่น อาหารทางการแพทย หรือ functional ingredients
5. โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ดานการวิเคราะหทดสอบอาหารฟงกชั่น
6. โรงงานต น แบบผลิ ต อาหารที่ ไ ด ม าตรฐาน GMP และระบบบริ ห ารจั ด การโรงงานต น แบบที่ มี
ประสิทธิภาพ
7. รัฐจัดตั้ง One stop service เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั้งเรื่องมาตรฐาน การเพิ่ม
มูลคาผลิตประยุกตใชเศรษฐกิจสรางสรรค และการสรางแบรนด
การปลดล็อคและมาตรการสงเสริม
1. ผลักดันใหมีชองทางพิเศษ (fast track) ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑอาหารในกลุม BCG
2. การใชประโยชนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (Competiveness fund)
3. การจัดซื้อจัด จา งภาครัฐ (Government procurement) สําหรับผลิตภั ณฑอาหารใหม เชน อาหาร
สําหรับผูสูงอายุ ผูปวย และเด็ก
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โครงการ Big Rock เพื่อผลักดันเศรษฐกิจ BCG กลุมอาหาร
1. โครงการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมอาหารฟ งกชั่น หรือผลิต ภัณ ฑ 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 และจัดทําระบบเพื่อเปนจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจสําหรับอาหารทองถิ่น ทั้งเรื่องมาตรฐาน การ design การสรางแบรนด และสงเสริมการ
ทําเศรษฐกิจสรางสรรค
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ภาคผนวก
การจัด BCG focus group จํานวน 2 ครั้ง
โดยการจัดประชุมมีผเู ขารวมประชุม BCG in Action กลุมอุตสาหกรรมอาหารใน วันที่ 5 มีนาคม
2563 และวันที่ 16 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น จํานวน 84 คน จาก 42 หนวยงาน แบงเปน
- ผูประกอบการเอกชนรายใหญ จํานวน 22 คน จาก 11 บริษัท
- ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและรายยอย จํานวน 11 คน จาก 10 กลุม
- หนวยงานวิจัยและมหาวิทยาลัย จํานวน 41 คน จาก 14 หนวยงาน
- หนวยงานภาครัฐอื่นๆ จํานวน 10 คน จํานวน 7 หนวยงาน
สรุปประเด็นสําคัญจากการจัดประชุม
- การเลือก High value product ควรใหมีการหารือและหาขอมูลเปนกลุมธุรกิจอาหาร เชน เนื้อสัตว
ผักผลไม เนื่องจาก Champion product คนละตัวกันความทาทายอาจจะแตกตางกัน
- Key drivers ที่สง ผลตอการเปลี่ย นแปลงของอุตสาหกรรมอาหาร ได แ ก 1) โครงสรา งพื้ น ฐาน 2)
มาตรฐาน อย. (animal welfare , human right) 3) ตลาดที่ควรพิจารณาตั้งแตราคาจนถึง ชองทาง
ในการจัดทําหนาย 4) นโยบาย 5) สิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของอากาศ 6) การคาระหวาง
ประเทศ และ 7) Technology/ innovation platform
- แผนการดํา เนิ นงาน ควรวางเป าหมายแตล ะกลุม โดยดํา เนินการรว มกั น ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และ
มหาวิท ยาลัย โดยมีรูป แบบของความสํา เร็ จแต ล ะกลุ ม (successful model) ได แ ก กลุ ม street
food, สมุนไพร, functional food และอาหารเฉพาะกลุม
- กลยุทธในการดํา เนินงาน ควรใหเอกชนเปนผูนําโดยบริษัทใหญพัฒนาเปนโมเดลในการดําเนินงาน
รวมกัน และบริษัทขนาดเล็กควรพัฒนาแพลตฟอรม เพื่อการเชื่อมตอ supply chain ใหสมบูรณ
- กลไกสําคัญที่จะเปนแรงจูงใจในการขับเคลื่อน คือ incentive ทั้งในรูปแบบ in cash และ in kind
- การดําเนินธุรกิจควรมีมุมมองอื่นที่ไมใชเรื่องเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่ องของ
ความยั่ งยืนและสิ่ง แวดลอ ม ควรมีก ารสนั บ สนุนจากภาครัฐใหมีก ารปรับ ปรุงกระบวนการผลิต ที่
เหมาะสมลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ประเด็นเรื่อง inclusive growth ขอใหเนนเรื่องเปาหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะในสวนของการลดความ
เหลื่อมล้ํา
- ควรเชื่อ มโยง story ของอาหารทอ งถิ่ นเข า กั บการทองเที่ย วเชิงสร า งสรรค แ ละวั ฒนธรรม สร า ง
อัตลักษณประจําทองถิ่นดวยอาหาร พรอมกับการสรางมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยของ
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ผลิตภัณฑ รวมทั้งสนับสนุนใหทองถิ่นผลิต ingredient เพื่อสรางอุตสาหกรรมใหม สามารถระบาย
วัตถุดิบในทองถิ่นได
- ควรมีการจัดตั้ง National infrastructure ที่สามารถสนับสนุนการวิเคราะหทดสอบ เพื่อใหไดขอมูล
ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑแบบครบวงจร ทั้งในสวนของการกลาวอางทางสุขภาพ (health claim)
หรือ การกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร (nutrient function claims) ของผลิตภัณฑ
- ควรมีการจัดตั้ง pilot plant เพื่อรองรับ การผลิตที่ตองการขยายกําลังการผลิ ต ทั้งเพื่อการทดสอบ
ตลาด และทดสอบการผลิตเพื่อประมาณการคาใชจายที่เกิดขึ้นเมื่อขยายกําลังการผลิต ซึ่งบริษัทราย
ใหญยินดีสนับสนุนการจัดตั้ง pilot plant หรือหากผูประกอบการรายยอยไมสะดวกจะทํางานกับ
บริษัทใหญ ก็สามารถทํางานผานชองทางของภาครัฐ เชน มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานวิจัย หากขาด
เครื่องมือบริษัทใหญสามารถสนับสนุนได
การสัมภาษณและจัดประชุมกลุมยอย
- การประชุมกลุมยอยกับผูประกอบการกลุม street food จํานวน 10 ราย รวมกับผูแทนจากธนาคาร
ออมสิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
และหนวยงานของ สวทช.
- การสัมภาษณกลุมผูแทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
- การสัมภาษณผูแทนจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป
การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประชุมสมัชชา BCG จัดขึ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนยการแสดงสินคา
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานในการเปดงานและ
แสดงปาฐกถาพิเศษ ซึ่งประธาน BCG ทั้ง 8 กลุมไดนําเสนอขอมูลและแนวทางการขับเคลื่อน BCG ของแตละ
กลุมใหที่ประชุมสมัชชาไดรับทราบ โดยในภาคเชามีผูเขารวมประชุมมากกวา 1,000 คน นอกจากนี้ยังมีการลง
นามบันทึกขอตกลงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
(BCG โมเดล) สร างความมั่ นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน โดยมีหนว ยงานภาครั ฐ เอกชน และหนวยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของรวมลงนามจํานวน 18 หนวยงาน โดยการประชุมในภาคบายมีการแบงกลุมยอยจํานวน 8 กลุม โดย
การประชุ ม กลุม อาหารมีผู เข า รวมประชุม มากกว า 100 คน ทั้ งในห องประชุ ม และผ านระบบการประชุ ม
ออนไลน โดยประธานกลุมอาหาร คุณธีรพงศ จันศิริ และเลขาฯ กลุมอาหาร ดร.วรรณพ วิ เศษสงวน ได
นําเสนอแนวทางการขับเคลื่อน BCG กลุมอาหารใหที่ประชุมไดรับทราบและใหขอคิดเห็น
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สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมสมัชชา BCG กลุมอาหาร
1. กลไกในการขับเคลื่อน
- ควรสราง collaboration เพื่อนําจุดแข็งของแตละภาคสวนมาเรียนรูและแลกเปลี่ยนซึ่งกัน และ
กัน และภาครัฐควรเขามารวม ผลักดันและสนับสนุนทรัพยากรมาเพื่อใหเกิดการทดลองและ
พัฒ นานวัต กรรมที่เกิดจากความรวมมือ ในทุก ภาคสวนในสิ่งที่อยากเห็น ใหเกิด เพื่ อให สิ่ งนั้น
เกิดขึ้นไดจริงและทันตอการแขงขันกับกับตางประเทศ
- ควรนํากลไก คือ แนวทางทางความรวมมือ (Collaboration) เสริมควบคูไปกับการปลดลอก เชน
การนํากองทุน Competitiveness fund มารวมผลักดันเพื่อใหประเทศไทยมุงไปสูเปาหมาย เชน
การลงทุนวิจัยและพัฒนา 1 % ของ GDP/ไปสูจุดที่ตองการเห็น
- ควรสรา งตัวกลางที่เปนคนเชื่อมโยงเพื่ อแบง เบาภาระของผูป ระกอบการในการจดทะเบี ย น
เนื่องจากผูประการไมมีความเชี่ย วชาญ อาจะใชสถาบันมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปน Smart
track เปนตัวกลางระหวางภาครัฐและผูประกอบการ
2. การปลดล็อก
- การปลดล็อคแบบ Fast Track/One stop service อาจจะไมใชการปลดล็อกอยางเดียวที่ชวย
ผลักดันเรื่องงานนวัตกรรมโดยเฉพาะกลุมอาหารฟงกชั่น ควรจะตองเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ เพื่อให
สามารถกลาวอางสรรพคุณอาหารฟงกชั่นไดจริงๆ
- การปลดล็อกแบบ Fast track อาจจะรวมถึงเปลี่ยนแนวทางในการทํางานรวมกั บหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหขึ้นทะเบียนได เชน อย. ดวย
- ควรนําการปลดล็อคดานการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ มาชวยขับเคลื่อน/พัฒนาผลักดันนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมที่ตองการเชนดังที่เคยทําแลวกับอุตสาหกรรมไฟฟา ซึ่งหากทําไดในอุตสาหกรรม
การเกษตรและอาหารจะชวยเพิ่มรายไดของเกษตรกร และจะชวยลดความเหลื่อมล้ํา รวมถึงชวย
ใหประชาชนในประเทศไดเขาถึง Functional ingredient ที่มีประโยชนได และพั ฒนาอาหาร
ทางการแพทย (Medical food) ในประเทศเพื่อลดการนํา เขาและเปลี่ยนการพึ่งพาตลาดโลก
(Globalization) เปนการเพิ่งพาตัวเอง (Localization)
- ปลดล็อคดานการจัดซื้อจัดจางจะตองมีแนวทางการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจน
- อยากใหปลดล็อคใบอนุญาตดวย เชน การสราง Pilot plant ในพื้นที่ อาจจะตองมีใบอนุญาตการ
กอสรางที่สอดคลองตามเรื่องผังเมือง ซึ่งจะตองปลดล็อคทีละประเด็นจากการพบเจอปญหาจาก
การดําเนินโครงการตางๆ การปลดล็อคใบอนุญาตไมสามารถทําไดภายในครั้งเดียว
3. กลุมโครงการนํารอง Quick win
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- อยากใหจัดลําดับโครงการที่เปน Quick win และเริ่มโครงการนํา รอ ง 1-2 โครงการ หากติ ด
ปญหาใดจะไดมีการแกไข แตละโครงการการปลดล็อกไมเหมือนกัน แลวดําเนินโครงการอื่ น ๆ
ตอไป คอยๆปลดล็อกทีละประเด็นที่เจอ
- ควรเพิ่มโครงการนํารองที่เปนดาน Green process เขาไปดวยหรือไม
- อยากใหระบุใหไดวาอะไร คือ สิ่งที่ตองทําเปนอันดับแรก (Priority) และอะไร คือ Key success
ที่สรางการขับเคลื่อนและสรางโอกาสอยางแทจริง
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