สารบัญ
บทที่ 1 ขอมูลเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
1. การวิเคราะหอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
1.1 ปจจัยการผลิต
1.2 เงื่อนไขดานอุปสงค
1.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกัน
1.4 บริบทของการแขงขัน
2. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
- แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
3. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
- การวิเคราะหสถานการณ จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และ ภัยคุกคาม (Threat) ของเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (กรุงเทพฯ )
- ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
- ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
บทที่ 2 แผนภาพ Cluster กิจการอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
1. ภาพรวมกลุมจังหวัด
2. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจ (Cluster )
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สารบัญ (ตอ)
บทที่ 3

แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูโ ลก
1. แผนปฏิบตั ิการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร
- เปาประสงค
- แผนงาน/โครงการสงเสริม SMEs
2. การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
สงเสริม SMEs อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
3. การเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจในแตละอุตสาหกรรม
เปาหมายที่มีความสัมพันธในระดับจังหวัดและระดับภาค
4. ขอเสนอแนะกระบวนการ /กลไกการแปลงแผนฯ สูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. รายละเอียด โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม อาหารไทยสู
โลก
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1 ปริมาณและมูลคาสงออกสินคาเกษตร-อาหาร จําแนกตามกลุมสินคา
ป พ.ศ. 2548
ตารางที่ 1.2 จํานวนโรงงานและแรงงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
ป พ.ศ. 2548
ตารางที่ 1.3 สรุปการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
ตารางที่ 1.4 ปริมาณและมูลคาสงออกสินคาเกษตร-อาหาร จําแนกตามกลุมสินคา ป
พ.ศ. 2548
ตารางที่ 1.5 สถิติสินคาอาหารสงออกของไทยป พ.ศ. 2548 - 2549 (ม.ค. - มี.ค.)
จําแนกรายสินคา
ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงาน
โครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
ตารางที่ 3.2 ตารางสรุปชุดโครงการ จากแผนงานโครงการเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
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สารบัญภาพ
ภาพที่ 1.1 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาสงออกสะสม ม.ค. – ธ.ค. ป พ.ศ.
2547 และ 2548
ภาพที่ 1.2 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาสงออกสะสม ป พ.ศ. 2547 และ 2548
จําแนกตามกลุมสินคา
ภาพที่ 1.3 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาสงออกสะสม ป พ.ศ. 2547 และ 2548
จําแนกตามตลาดสงออก
ภาพที่ 1.4 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาสงออกสินคาเกษตร-อาหารรายเดือน
ป พ.ศ. 2547 และ 2548
ภาพที่ 1.5 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึง่ สําเร็จรูปและเครือ่ งปรุงรส)
ภาพที่ 1.6 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครือ่ งปรุงรส) ตาม Diamond Model
ภาพที่ 1.7 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
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บทที่ 1
ขอมูลเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก กรุงเทพมหานคร
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส)
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
1. การวิเคราะหอตุ สาหกรรมอาหารไทยสูโลก
1.1 ปจจัยการผลิต
1.1.1 ปริมาณการสงออก
ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตรรายสําคัญของโลกเนื่องจาก
ขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรที่มีความเหมาะสมในการผลิตสินคาทางการเกษตรทั้งในสาขาพืช
ปศุสัตวและประมง นอกจากจะทําการผลิตเ พื่อใชบริโภคภายในประเทศแลว ยังมีผ ลผลิตมาก
เพียงพอสําหรับการสงออกทั้งในรูปวัตถุดิบและการแปรรูป จากขอมูลสถิติการสงออกอาหารใน
ป พ.ศ. 2548 พบวาอาหารสงออกมีมูลคา 519,816.35 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอน 2.5 % คิดเปน 22.9% ของมูลคาสงออกรวม สามารถจําแนกสัดสวนก ารสงออกตามกลุม
สินคามาตรฐานไดดังนี้ ผลิตภัณฑประมง 34.2% ขาวและธัญพืช 18.2% ผลไม 9.2% น้ําตาล น้ําผึ้ง
5.7% เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ 7.1% ผัก 3.1% มันสําปะหลังอัดเม็ด เสน 2.5% แปงและสตารช 3.4%
น้าํ มันและไขมัน 1.3% ผลิตภัณฑจากแปง 1.5% อื่น ๆ 13.9% (รายงานสถานการณอุตสาหกรรม
อาหารไทย : 2548)โดยใชทรัพยากรภายในประเทศกวา 80%
ภาพที่ 1.1 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาสงออกสะสม ม.ค. – ธ.ค. ป พ.ศ. 2547 และ 2548
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-2ที่มา :
www.nfi.or.th

แผนกวิเคราะหขอมูล ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร

ตารางที่ 1.1 ปริมาณและมูลคาสงออกสินคาเกษตร-อาหาร จําแนกตามกลุมสินคา ป พ.ศ. 2548
กลุมสินคา
ผลิตภัณฑประมง
ขาวและธัญพืช
ผลไมและผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
น้ําตาล น้ําผึ้ง
อาหารสัตว
แปงและสตารช
ผักและผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังอัดเม็ด เสน อื่น ๆ
ผลิตภัณฑจากแปง
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ
(พันตัน)
1,478.38
7,629.89
1,692.53
382.51
3,199.54
442.25
1,716.67
450.62
3,031.31
131.74
3,183.79
23,259.22

มูลคา
(ลานบาท)
177,651.24
94,506.58
47,854.92
37,038.03
29,581.09
18,250.85
17,423.71
16,287.34
12,778.04
7,652.45
60,792.10
519,816.35

อัตราเปลี่ยนแปลง ป 48/47 (%)
ปริมาณ
มูลคา
5.6
9.8
-30.4
-17.0
5.2
12.6
28
30
-33.1
-11.9
-0.4
9.4
27.1
52.7
-2.8
5.7
-39.6
-15
3.1
7.1
-15.2
-0.5
-22.7
2.5

ที่มา : แผนกวิเคราะหขอมูล ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร ww.nfi.or.th
ภาพที่ 1.2 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาสงออกสะสม ป พ.ศ. 2547 และ 2548 จําแนกตาม
กลุมสินคา
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-3ที่มา : กรมศุลกากร อางถึงในแผนกวิเคราะหขอมูล ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ
สถาบันอาหาร www.nfi.or.th
1.1.2 จํานวนผูประกอบการ SMEs
จากขอมูลผูประกอบการจากสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) ป พ.ศ. 2547 พบวามีผูประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร ประมาณ
36,102 ราย และเมื่อตรวจสอบจากขอมูลของกรมโรงงาน พบ วา มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานตามการแบงประเภทของ
โรงงานอุตสาหกรรม 107 ประเภท ทั้งสิ้น 9,783 โรง มีการจางงาน 478,462 คน เปนโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร 429 โรง มีการจางงาน 12,446 คน
ในสวนของกรุงเทพมหานคร มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานตามการแบงประเภทของโรงงาน
อุตสาหกรรม 107 ประเภท ทั้งสิ้น 912 โรง มีการจางงาน 40,907 คน เปนโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร 59 โรง มีการจางงาน 877 คน
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-4ตารางที่ 1.2 จํานวนโรงงานและแรงงานแยกตามประเภทอุตสาหกรรมอาหาร ป พ.ศ. 2548
ประเทศ
กรุงเทพ
โรงงาน แรงงาน โรงงาน แรงงาน
1 สัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา
842 84,472
90 12,712
2 น้าํ นม
178 7,929
7
828
3 สัตวน้ํา
628 117,811
55 6,335
4 น้ํามัน จากพืชหรือ สัตว หรือไขมันจากสัตว
259 11,406
11
466
5 ผัก พืช หรือผลไม
587 71,457
44 1,156
6 เมล็ดพืช หรือหัวพืช
2,836 34,372
84 1,454
7 อาหารจากแปง
1,262 40,154
250 7,840
8 น้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน
128 25,004
6
494
9 ชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน
477 10,345
114 2,918
10 เครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
429 12,446
59
877
11 ทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง
1,413 15,042
101 1,256
12 อาหารสัตว
666 22,522
29
432
13 โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา
26 5,081
0
0
14 ผลิต เอทิลแอลกอฮอล
8
780
0
0
15 ทําหรือผสมสุราจากผลไม
24
587
1
15
16 มอลค หรือเบียร
20 4,893
7 1,570
17 น้ําดื่ม เครื่องดื่ม น้ําอัดลม หรือน้ําแร
328 14,161
54 2,554
รวม
9,783 478,462
912 40,907
ที่มา : ฐานขอมูลโรงงานแบงตามประเภทอุตสาหกรรม กรมโรงงงานอุตสาหกรรม (ขอมูล
ณ สิ้นป พ.ศ. 2548)
1.1.3 สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
แสดงวา “มีความพรอม ” หมายถึง ถนนมีการพัฒนาเสนทางและขยายถนนให
กวางขึ้น เหมาะแกการขนสงและเดินทางไดสะดวกสบาย มีความรวดเร็ วในการเดินทางมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนการคมนาคมทางรถไฟ เรือ และทางอากาศ ก็มีความพรอมในการขนสงเชนเดียวกัน
1.1.4 แหลงเงินทุน
รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันใหอาหารไทยเปนทีน่ ยิ มแพรหลาย
ในตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคที่จะเผยแพรทั้งอาหารสด อาหารสําเร็จรูป วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส
ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศใหมีการขยายตัวอยางมีคุณภาพ เพือ่ เปนการ
ลําดับ

ประเภทโรงงาน
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-5ยกระดับมาตรฐาน อาหารไทยในตางประเทศ และสรางภาพลักษณที่ดีตอประเทศไทย รวมทั้ง
สงเสริมการทองเที่ยว การสงออกสินคาอาหารและสินคาอื่น ๆ จากอุตสาหกรรมตอเนือ่ ง และมี
เปาหมายที่จะเปนครัวไทยของโลก ภายใน 5 ป (ป พ.ศ. 2547 - 2551) โดยมีหนวยงานตาง ๆ เขา
รวมดําเนินการ อาทิ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
กระทรวงการตางประเทศ
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยตาง ๆ ตลอดจน
สถาบันการเงินหลายแหง เชน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
1.1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณผลผลิตวัตถุดิบในประเทศมีบางกลุ มเริ่มขาดแคลนจากภาวะการผลิต
ไมคุมทุน โดยเฉพาะสาขาประมงที่มีตนทุนการออกเรือซึง่ ตองอาศัยน้ํามันไมต่ํากวารอยละ 50 ของ
ตนทุนรวม ไดรับผลกระทบอย างหนัก คาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออกอาหารทะเลแช แข็ง
ของไทยในระยะตอไป (สถาบันอาหาร, 2548)
1.1.6 การจัดการดานตนทุนโลจิสติกส (การขนสง)
จากการแสดงการจัดการดานตนทุน สูงขึ้น เนื่องจากขณะที่ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกขยับสูงขึ้นเขาใกลระดับ 100 ดอลลารสหรัฐ ฯ ตอ บารเรล สงผลกระทบให ตนทุนการ
สงออกสินค าอาหารของไทยเพิ่มขึ้นอย างมาก สินคาสงออกหลายรายการที่ไม สามารถบริหารต
นทุนเพื่อลดรายจายไดเริ่มทยอยปรับราคาสูงขึ้นตามต นทุนทีแ่ ทจริง โดยเฉพาะสาขาประมง ที่มีต
นทุนการออกเรือซึง่ ตองอาศัยน้ํามันไมต่ํากวารอยละ 50 ของตนทุนรวม ไดรับผลกระทบอยางหนัก ทํา
ใหอาจประสบปญหาในการรับคําสั่งซื้อรอบใหมเนื่องจากลูกคาไมสามารถรับราคาได และจะสงผ
ลกระทบตอการสงออกอาหารทะเลแชแข็งของไทยในระยะตอไป (กรมสงเสริมการสงออก, 2548)
1.2 เงื่อนไขดานอุปสงค
1.2.1 ความตองการผูบริโภค
ความตองการของผูบริโภคมีมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
รับรอง เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญกับอ าหารมากยิ่งขึ้น เพื่อปองกันตัวเองใหปลอดภัยจาก
การบริโภค รวมทั้งมีความหลากหลายจากผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น
1.3 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกัน
1.3.1 การรวมกันเปน Cluster
ผูประกอบการดานอาหาร มีการรวมตัวกันเปน กลุมพันธมิตรอุตสาหกรรม อาหาร
ไทย (Thai Food Cluster) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุมผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคในประเทศไทย
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม และใหคําปรึกษาโดยสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนา
2

2
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-6เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ประกอบดวยสมาชิกประมาณ180 ราย แบงออกเปน 4 กลุม
ดังนี้
กลุมแปรรูปผัก-ผลไม
กลุมอาหารกระปอง
กลุมขนมขบเคี้ยวหรือสแน็ค
กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน เครื่องจักร บรรจุภัณฑ ฯลฯ
โดยมีวัตถุปร ะสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจของบรรดาสมาชิก
โดยวิธี ชว ยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน ผูประกอบการดานอาหารมีการรวมกลุมกัน
อยางเขมแข็ง มีการบริหารจัดการที่เปนรูปแบบชัดเจน มีกิจกรรม และการสงเสริม ชวยเหลือกัน
ในกลุมสมาชิกเปนไป อยางเปนรู ปธรรม และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานของกลุม
ประสานกับหนวยงานภาครัฐเพื่อกําหนดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศโดยมี
เปาหมายรวมกันอยางชัดเจนและตอเนื่องระหวางภาครัฐและเอกชน
1.3.2 จํานวนสมาคม/ชมรม
ขอมูลสมาคมไดจากการเสวนา วันที่ 17 สิงหาคม 2549 มีจาํ นวน 6 สมาคม
1.3.3 การเชื่อมโยงของธุรกิจตาง ๆ
การเชื่อมโยงกับกลุมตาง ๆ ยัง ไมสมบูรณ เนือ่ งจากก ารเชื่อมโยงการผลิตสู
ผูบริโภคขาดการรวมตัวระหวางผูผลิต (ฟารม โรงงาน) เพื่อเชื่อมระหวางกลุมผลิตกับผู บริโภค ขาด
ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค ตลาดเกาและใหม ผลิตไดไมตรงความตองการ (สถาบันอาหาร : 2549)
1.4 บริบทของการแขงขัน
1.4.1 กฎระเบียบขอบังคับ
ถึงแม ว าในยุคป จจุบนั
แตละประเทศพยายาม จะเจรจา เปดเสรีทางการค า
ระหวางกัน เพือ่ ลดอุปสรรคทา งการคา ไมวาจะเปนความรวมมือระหวาง 2 ประเทศ ภายใตขอตก
ลง FTA หรือผานความรวมมือของกลุ มการคาตาง ๆ เชน WTO, AFTA, และ ASIAN เปนตน
พบว าภายใตขอตกลงดังกลาวไดทําใหประเทศคูคาใชมาตรการปกปองทางการตลาดมากขึ้น ทําให
การสงออกของไทยต องประสบกับป ญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย างรวดเร็ว สงผลใหมูลคา
การตลาดในเวลานัน้ ๆ ตองสะดุด หรือไมสามารถขยายตัวได และตลาดทีส่ งผลมากที่สุดสวนใหญจะ
เปนตลาดสงออกสําคัญ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน และจีน จากอุปสรรคทางการค า
ดังกลาวสงผลใหเกิดการปรับตัวครั้งใหญของอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญ ไดแก
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การใชมาตรการการค าโดยเฉพาะด าน
สุขอนามัยของประเทศคู คา สงผลชัดเจนต อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตให เปนไปตาม
มาตรฐานที่คู คากําหนด ซึ่งเปนการเพิ่มมูลค าเพิ่ม ใหกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงในแถบเอเชียดวยกันแลว ไทยสามารถปรับตัวไดอยางรวดเร็ว
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-71.4.2 ปจจัยในประเทศที่สนับสนุนการลงทุน
มีการสนับสนุนของภาครัฐตอผูประกอบการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
1.4.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ ที่มีความหลากหลายเป นการปรับตัวเพื่อสนองความต องการ
ของลูกคามากยิ่งขึ้น เปนการรักษาสวนแบงตลาดในตลาดหลัก และขยายตลาดใหม  รวมทั้งการ
ปรับตัวเพื่อหนีคูแขง
1.4.4 บรรยากาศการแขงขัน
การตลาดที่มุงเนนความตองการลูกคาเปนสําคัญ
การขยายตลาดใหม เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดหลัก ตลาดรองที่เติบโต
อยางรวดเร็ว ไดแก อัฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต อยางไรก็ตาม แนวโนมการใชมาตรการ
ทางการคาในอนาคตจะยังคงทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น สวนหนึ่งมาจากการเร งเปดเสรีทางการคา
และกระแสการปกป องผู บริโภคดานสุขอนามัย ซึ่งจะทําให ประเทศคู คารายใหญ มีแนวโนมใช
มาตรการปกปองทางการตลาดที่สําคัญได แก มาตรการตอตานการทุ มตลาด (Anti – Dumping) การ
ใหสิทธิดาน GSP และมาตรการดานสุขอนามัย (Food Safety) และจากการใชมาตรการของตลาด
ใหญอาจจะสงผลขยายวงกวางไปยังตลาดเล็ก ที่จะนํามาตรการดังกล าวมาใชตามบาง ซึ่งจะกอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการค าครั้งใหญในอนาคตตอไป การกีดกันทางการคาตางประเทศ โดยใช
ภาษีและมาตรฐานกีดกันสินคานําเขา คูแข งการพัฒนาผลิตภัณฑตลอดเวลา มาตรการดานราคา ตัด
ราคาและการแยงสวนแบงทางการตลาด
ตารางที่ 1.3 สรุปการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
หมวดขอมูล
ปจจัยการผลิต
•
•
•
•

•

ปริมาณการสงออก
จํานวนผูป ระกอบการ SMEs
จํานวนผูใชแรงงานของทั้ง
อุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่
ประกอบกิจการเกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมอาหารที่จด
ทะเบียนกับกรมโรงงาน*
จํานวนแรงงาน

รายละเอียดขอมูลอาหารไทยสูโลก
ประเทศ
กรุงเทพมหานคร
519,816.35 ลานบาท
36,102 ราย

N/A
3,596 ราย (กรุงเทพและปริมณฑล)

มากกวา 20 ลานคน

N/A

9,783 โรงงาน

912 โรงงาน

478,462 คน

40,907 คน
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-8ตารางที่ 1.3 (ตอ) สรุปการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
หมวดขอมูล
โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหาร
• จํานวนแรงงาน
• สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
• แหลงเงินทุน

รายละเอียดขอมูลอาหารไทยสูโลก
ประเทศ
กรุงเทพมหานคร

•

429 โรงงาน

59 โรงงาน

12,446 คน
877 คน
พอเพียง
พอเพียง
11 ธนาคารของรัฐ
4 ธนาคารของรัฐที่เกี่ยวของ
22 ธนาคารพาณิชย 4,249 สาขา
22 ธนาคารพาณิชย 1,405 สาขา
+ 21 บริษัทเงินทุน
+ 21 บริษัทเงินทุน
• ทรัพยากรธรรมชาติ
ขาดแคลน
ขาดแคลน
• แรงงานที่มีทักษะ
พอเพียง
พอเพียง
• การจัดการดานตนทุนโลจิสติกส
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เงื่อนไขดานอุปสงค
• ความตองการของผูบริโภค
มีจาํ นวนมาก
มีจาํ นวนมาก
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกัน
• การรวมตัวกันเปน Cluster
มีแนวโนมเขมแข็ง
มีแนวโนมเขมแข็ง
• จํานวนสมาคม/ชมรม
84 สมาคม
84 สมาคม
• การเชื่อมโยงของธุรกิจตาง ๆ
ไมสมบูรณ
ไมสมบูรณ
บริบทของการแขงขัน
• กฎระเบียบ ขอบังคับมาตรฐาน
กอปญหาบางประการ
กอปญหาบางประการ
• ปจจัยในประเทศที่สนับสนุน
พอเพียง
พอเพียง
การลงทุน
• การปรับปรุงประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
สูงขึ้น
อยางตอเนือ่ ง
• บรรยากาศการแขงขัน
รุนแรงมาก
รุนแรงมาก
* จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารโดยตรงที่จดทะเบียนกับกรมโรงงาน
ตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 107 ประเภท โดยคัดเลือกเฉพาะประเภทที่ 004 005 006 007 008 010 011 012
013 และ 020 ทั้งนี้ไมรวมอาหารสัตวและสุรา (ขอมูลจาก http://www.diw.go.th/diw_web/html/versionthai/data
/Download_fac2.asp)
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-92. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโ ลก
ประเทศไทย เปนแหลงผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ มีภูมิประเทศที่สอดรับกับการเปนแหลง
ผลิตอาหารของโลก อีกทั้งอาหารไทยยังมีชื่อเสียง และเปนที่นิยมของชาวตางชาติ ซึ่งจากขอมูลการ
สํารวจความนิยมอาหารของผูบริโภคทั่วโลก พบวา อาหารไทยเปนอาหารที่รูจัก และไดรับควา ม
นิยมเปนอันดับที่ 4 รองจากอาหารอิตาเลียน ฝรั่งเศส และจีน นอกจากนั้น ประเทศไทยยังเปนผูผลิต
สินคาเกษตรรายสําคัญของโลก เนื่องจากขอไดเปรียบทางดานภูมิศาสตรที่มีความเหมาะสมในการ
ผลิตสินคาทาง การเกษตรทั้งในสาขาพืช ปศุสัตว และประมง นอกจากจะทําการผลิตเพื่อใชบ ริโภค
ภายในประเทศแลวนัน้ ยังมีผลผลิตมากเพียงพอสําหรับการสงออกทั้งในรูปวัตถุดิบและการแปรรูป
ซึ่งจากขอมูลของสถาบันอาหาร ระบุวา อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย
ที่ใชวัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) มากกวารอยละ 80 และสรางรายไดเขาประเทศ ปละไม
ต่ํากวา 400,000 ลานบาท โดยในป พ.ศ. 2548 ที่ผานมา สามารถสรางมูลคาทางการคาถึง 519,816
ลานบาท เปนปริมาณอาหารทั้งหมด 23.26 ลานตัน คิดเปนรอยละ 14.4 ของมูลคาสงออก ตลาด
สงออกเกือบทุกตลาดมูลคาการสงออกขยายตัวในเกณฑดี โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรมีอั ตราขยาย
ตัวรอยละ 26.6 ออสเตรเลียมีอตั ราขยายตัวรอยละ
17 .8 จีนมีอัตราขยายตัวรอยละ 12 .7
สหรัฐอเมริกามีอัตราขยายตัวรอยละ 9.2 สหภาพยุโรปมีอัตราขยายตัวรอยละ 8.69 ญี่ปุน มีอัตรา
ขยายตัวรอยละ 4.6 และแคนาดามีอัตราขยายตัวรอยละ 4.2 ตามลําดับ สวนอาเซียนและตะวั นออก
กลางสงออกไดลดลง โดยเฉพาะตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และอิรัก
สินคาอาหารไทยที่มีความสําคัญอันดับ 1 ไดแก ผลิตภัณฑประมง 34.2% รองลงมาไดแก
ขาวและธัญพืช 18.2% ผลไม 9.2% น้ําตาล น้ําผึ้ง 5.7% เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ 7.1% ผัก 3.1% มัน
สําปะหลังอัดเม็ด เสน 2.5% แปงและสตารช 3.4% น้าํ มันและไขมัน 1.3% ผลิตภัณฑจากแปง 1.5%
อื่น ๆ 13.9% ตามลําดับ (รายงานสถานการณอุตสาหกรรมอาหารไทย : 2548) จากขอมูลสถิติการ
สงออกอาหารในปพ .ศ. 2548 พบวา อุตสาหกรรมอาหารมีมูลคาการสงออกเทากับ 23,259,220 ตัน
หรือคิดเปน มูลคาการสงออกถึง 519,816 ลานบาท โดยปจจุบันสถานการณในไตรมาสแรกของป
พ.ศ. 2549 พบวา อุตสาหกรรมอาหารสามารถสงออกไปมีมูลคาเทากับ 124,152 ลานบาท ซึ่งแม
ปริมาณสงออกจะลดลงรอยละ 12.2 เทากับ 5.22 ลานตัน แตมูลคาสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
7.4 โดยสิน คาอาหารสงออกสําคัญที่มีการสงออกยังขยายตัวดีอยูในกลุมสินคาประมงและ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปเปนหลัก เชน กุง ทูนากระปองและแปรรูป ปลากระ ปองและแปรรูป สวน
ในครึ่งปหลังของ พ.ศ 2549 สถาบันอาหาร ไดประมาณการณโดยคาดวา สถานการณอาหารสงออก
ในครึ่งปหลังจะปรับ ตัวดีขึ้นกวาครึ่งปแรก ทําใหตลอดทั้งปคาดวาจะมีปริมาณอาหารสงออกถึง
23.11 ลานตัน มีมูลคาการสงออก 561,530 ลานบาท ปริมาณลดลงเล็กนอยจากปกอนที่รอยละ 0.6
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- 10 สวนมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 ทั้งนี้ ผลพยากรณดังกลาวปรับลดลงจากการประมาณ
การณครั้งกอนที่คาดวาจะขยายตัวที่รอยละ 6.3 และ 9.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 1.4 ปริมาณและมูลคาสงออกสินคาเกษตร-อาหาร จําแนกตามกลุมสินคา ป พ.ศ. 2548
ประเทศ
ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
จีน
มาเลเซีย
สหราชอาณาจักร
อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย
ฮองกง
แคนาดา
ไตหวัน
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ปริมาณ
(พันตัน)
2,165.89
1,300.71
4,111.55
1,326.51
259.15
1,584.12
260.86
644.07
202.50
1,087
10,313.86
23,259,219.63

มูลคา
อัตราเปลี่ยนแปลง ป 48/47 (%)
(ลานบาท)
ปริมาณ
มูลคา
96,164.08
-2.2
4.6
90,849.31
4.3
9.2
30,835.14
-5.6
12.7
22,191.82
-45.5
-17.6
17,651.92
16
26.6
16,995.51
-20.3
-1.5
14,441.39
3.6
17.8
14,325.53
-3.3
1.7
11,975.29
1.5
4.2
11,802.08
-8.5
-6.6
192,584.28
-32.7
-1.7
519,816.35
-22.7
2.5

% share
มูลคา
18.5
17.5
5.9
4.3
3.4
3.3
2.8
2.8
2.3
2.3
37
100

ที่มา : แผนกวิเคราะหขอมูล ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร www.nfi.or.th
ภาพที่ 1.3 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาสงออกสะสม ป พ .ศ. 2547 และ 2548 จําแนกตาม
ตลาดสงออก

ที่มา :
www.nfi.or.th

แผนกวิเคราะหขอมูล ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก : กรุงเทพมหานคร

- 11 ภาพที่ 1.4 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบมูลคาสงออกสินคาเกษตร- อาหารรายเดือน ป พ .ศ. 2547
และ 2548

ที่มา :
www.nfi.or.th

แผนกวิเคราะหขอมูล ฝายบริการขอมูลและสารสนเทศ สถาบันอาหาร

จากแนวทางของรัฐบาลที่พยายามพลักดันใหไทยเปนครัวของโลก รัฐบาลจึงไดมีนโยบาย
ที่จะส งเสริมอาหารไทย และผลักดันใหไทยเปนครัวของโลก (Kitchen of the world) ดวยการผลิต
อาหารทีป่ ลอดภัย โดยไดกาํ หนดเปาหมายไวดงั นี้
1. ไทยสามารถเปนผูสงออกสินคาอาหารรายใหญติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายใน
2-3 ป และ อาหารไทย เปนผลิตภัณฑที่ ไดรับความนิยมเชื่ อมัน่ ในระดับสูงสุดดานความปลอดภัย
และสุขอนามัย
2. ผลักดันใหวัตถุดิบในการปรุงอาหารของไทย ตลอดจนเครื่องปรุงอื่น ๆ สามารถ
สงออกไดมากขึ้น
3. สนับสนุนใหรานอาหารไทยในตางประเทศเปนศูนยกระจายขอมูลการทองเที่ยว
และเปนจุดประชาสัมพันธประเทศไทยใหชาวตางปร ะเทศไดรับรูรวมทั้งเปนแหลงขายสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
4. สนับสนุนการเปดธุรกิจรานอาหารของไทยในตางประเทศ เพื่อผลักดันใหมี
รานอาหารไทยที่บริการอาหารรสชาติไทยแท รวมทั้งมีมาตรฐานที่เปนสากล
ซึ่งลักษณะที่เปนศักยภาพเดนชัดของประเทศไทยก็คือ การมีที่ตั้งอยูในชัยภูมิเหมาะแกการ
เปนอูขาวอูน้ํา เปนแหลงอาหารที่สมบูรณมากมายหลายชนิด อีกทั้งตัวเลขการสงออกที่ผาน ๆ มา
พบวา ประเทศไทยเปนผูสงออกอาหารรายใหญติดอันดับตน ๆ ของโลก และยังติดอันดับในกลุม
ผูนําการสงออกอาหารทะเลแปรรูป ขาว สับปะรดกระปอง และน้ําตาล เนื่องจากมีความไดเปรียบ
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- 12 ทั้งในเรื่องวัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีความหลากหลาย อีกทั้ง
พื้นฐานของเศรษฐกิจไทยคือประเทศเกษตรกรรมอยางแทจริง โดยพื้นที่ของประเทศไทย 513,115
ตารางกิโลเมตรนั้น รอยละ 45 ถูกใชสําหรับเปนพื้นที่เ กษตรกรรม ซึ่งเปนภาคที่ใชแรงงานถึงรอย
ละ 60 ของประเทศ การแปรรูปสินคาเกษตรที่เปนกระบวนการขั้นตนของอุตสาหกรรมอาหาร จึง
เปนศักยภาพที่ไทยมีอยูเต็มเปยม ดังนั้น ในการผลักดันประเทศไทยใหกาวสูครัวของโลกไดนั้น จึง
จําเปนอยางมากในการกําหนดทิศทางที่ตองครอบคลุมทุกสวนอยางครบวงจร ซึ่งประกอบดวย 4 R
ไดแก 1) Raw materials (วัตถุดิบในการผลิตอาหาร ) 2) Ready to cook (การผลิตอาหารพรอมปรุง )
3) Ready to eat (การผลิตอาหารพรอมรับประทาน ) และ 4) Restaurant (การสงเสริมพัฒนา
ภัตตาคารรานอาหารไทย)
จากการที่รัฐบาลมีนโย บายในการสนับสนุนและผลักดันใหอาหารไทยเปนทีน่ ยิ ม
แพรหลายใน ตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคที่จะเผยแพรทั้งอาหารสด อาหารสําเร็จรูป วัตถุดิบ
เครื่องปรุงรส ตลอดจนสนับสนุนธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศใหมีการขยายตัวอยางมี
คุณภาพ เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐาน อาหารไทย ในตางประเทศ และสรางภาพลักษณที่ดีตอ
ประเทศไทย รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยว
การสงออกสินคาอาหารและสินคาอื่น ๆ จาก
อุตสาหกรรมตอเนือ่ ง และมีเปาหมายที่จะเปนครัวไทยของโลกภายใน 5 ป (ป พ.ศ. 2547 - 2551)
โดยมีหนวยงานตาง ๆ เขารวมดําเนินการ อาทิ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย กระทรวง
การตางประเทศ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ตลอดจนสถาบันการเงินหลายแหง เชน ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ซึ่งปจจุบันโครงการครัวไทยสู
ครัวโลกมีเปาหมายสําคัญ คือการสรางมาตรฐานอาหารไทยใหเปนที่รูจักทั่วโลกตอไป รวมถึงเนน
เรื่องการสงเสริมภาคการผลิตในประเทศใหไปในทิศทางการสรางมูลคาเพิ่ม โดยผานกลไกสิทธิ
ประโยชนสงเสริมการลงทุนและสนับสนุนดานการวิจัย และพัฒนาผลิตภั ณฑอาหารไทยใหมเพื่อ
ปอนสูตลาดโลก รวมถึงการสงเสริมธุรกิจแฟรนไชสรานอาหารไทยในตางประเทศ โดยการรวม
ทุน และสนับสนุนดานการเงินผานธนาคารของรัฐอีกดวย สําหรับเปาหมายการสรางพอครัวแมครัว
ไทยมืออาชีพ นัน้ คาดวาในป พ.ศ. 2549 จะสามารถผลิตและสรางพอครัวแมค รัวไดจาํ นวนกวา
1,000 คน เพื่อปอนธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ ซึ่ง สถาบันอาหาร มีเปาหมายการ
ดําเนินงานถึงป พ.ศ. 2551 ใหมีรา นอาหารไทยในตางแดนเพิม่ ขึ้นเปน 20,000 แหง จากปจจุบันที่มี
อยูประมาณ 9,100 แหง นอกจากนี้ จะจัดใหมีการอบรมและใหความรูเรื่องก ารทําอาหารไทยใหกับ
พอครัวแมครัวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 10,000 คนทัว่ โลก และพรอมที่จะจัดตั้ง
สถาบันดานการใหความรูและอบรมทักษะการทําอาหารไทยตอไป
สวนเปาหมายการขยาย
รานอาหารไทยในตางประเทศนั้น โครงการครัวไทยสู ครัวโลก ไดตั้งเปาหมายที่จะเปดตลา ดใหม
ทั้งยุโรปและเอเชีย ดังนี้ ประเทศอิตาลี 7 แหง สาธารณรัฐประชาชนจีน 71 แหง เอเชียตะวันออก
2
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- 13 กลาง 104 แหง เกาหลีใต 26 แหง สแกนดิเนียเวีย 40 แหง สวนประเทศญี่ปุน 1,000 แหงภายใน
ระยะ 5 ป สําหรับรานอาหารไทยในตางประเทศที่ไดทําการสํารวจแลว (ตลาดเดิม ) ได แก
สหรัฐอเมริกา 3,825 แหง อังกฤษ 879 แหง เยอรมนี 793 แหง ออสเตรเลีย 1,135 แหง และญี่ปุน
522 แหง โดยตลาดเกานี้มีโครงการที่จะมอบตราไทยซีเล็กซ และพัฒนาทักษะการใหความรูดาน
การทําอาหาร และการผลิตพอครัวแมครัวโกอินเตอร
รวมถึงการจัด Road Show เพือ่ สร าง
ภาพลักษณความอรอยและปลอดภัยใหกับอาหารไทยอีกดวย
เมื่อ พิจารณาตามพื้นที่ของการผลิตในกลุมของอุตสาหกรรมอาหารนั้น พบวา
กรุงเทพมหานคร เปนจังหวัดหนึ่งที่มีการกระจุกตัวของโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมอาหารอยูมาก
จากแผนแมบทของอุตสาหกรรมอาหาร สํานักงานเศรษฐกิจอุต สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พบวา โรงงานผลิตอาหารสวนใหญมีการกระจายตัวอยู ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตามรูปแ บบของ
วัตถุดิบที่ใชในโรงงาน โดยโรงงานที่เนนความสดของวัตถุดิบกอนเขาโรงงานจะตั้งอยู ใกลกบั แหล
ง ผลิตใหญ  ขณะที่โรงงานที่เน  นการผลิตโดยใช  ปริมาณหรือให  ค วามสําคัญกับป  จจัยอื่น ๆ
นอกเหนือจากวัตถุดบิ นัน้ จะกระจายตัวตามแหล งที่มีโครงสร  างพื้นฐานที่ดี เช  น ใกล  กับเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป นตน สวนใหญจะมีการกระจุกตัวอยูรอบ ๆ กรุงเทพฯ หรืออยูในโซน
ชั้นนอกรอบตัวเมืองกรุงเทพฯ โดยมีอาณาเขตติดกับจังหวัดที่เปนปริม ณฑลและเปนทางผานของ
เสนทางวัตถุดิบหลักในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีความสะดวกตอระบบการขนสงโลจิ
สติกส โดยมี โรงงานในกลุมเนื้อสัตว และผลิตภัณฑ  มีการกระจุกตัวอย างมากในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีข อไดเปรียบด านการใช ประโยชน จากโครงสร าง
พื้นฐาน และผู ประกอบการสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได  สวนอุตสาหกรรมเครื่องเทศ
เครื่องปรุงรสของไทยนั้น มีโรงงานขนาดใหญ เพียง 20 โรงงานเทานั้น และตั้งอยู ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จะเห็นวา โรงงานที่กระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนใหญจะเปน
โรงงานแปรรู ปเนื้อสัตว โรงงานผลิตเครื่องเทศ ซึ่งเปนแหลงของแรงงานที่เขามาอยูในเมืองหลวง
และมีอยูเปนจํานวนมาก
จากสถิติการสงออกสินคาในอุตสาหกรรมอาหารที่จําแนกเปนประเภทของอุตสาหกรรม
จะเห็นวา โรงงานที่มีการกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมเครื่ องเทศ
เครื่องปรุงรส อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว ซึ่งมีสถิติของการสงออก ดังนี้
อุตสาหกรรม เครือ่ งเทศ เครื่องปรุงรส ในป พ.ศ. 2548 มีมูลคาการสงออกเทากับ 6,525
ลานบาท มีปริมาณการสงออกจํานวน 154,898 ตัน สวนในระหวางเดือน ม .ค. - มี.ค. พ.ศ. 2549 มี
ปริมาณและมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นกวาป พ.ศ. 2548 ในชวงเดียวกัน คิดเปนรอยละ 8.8 และ 8.3
ตามลําดับ
อุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว ในป พ.ศ. 2548 มีมูลคาการสงออกเทากับ 34,974 ลานบาท
มีปริมาณการสงออกจํานวน 284,864 ตัน สวนในระหวางเดือน ม .ค. - มี.ค. พ.ศ. 2549 มีปริมาณ
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- 14 และมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นกวาป พ.ศ. 2548 ในชวงเดียวกัน คิดเปนรอยละ 13.8 และ 20.3
ตามลําดับ
ตารางที่ 1.5 สถิติสินคาอาหารสงออกของไทยป พ.ศ. 2548 - 2549 (ม.ค. - มี.ค.) จําแนกรายสินคา

ที่มา : ศูนยสารสนเทศ สถาบันอาหาร, p = ตัวเลขเบื้องตน
จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา อุตสาหกรรมอาหารไทยสูครัวโลกในเขตกรุงเทพมหานคร
เปนแหลงใหญในการผลิตในกลุมอุตสาหกรรมอาหารไทย แตกลับมีปญหาที่สําคัญไมวาจะเปนใน
ดานแรงงานที่มีทักษะมีจํานวนแรงงานคอนขางนอย ทําใหไมสามารถปอนสินคาใหม ๆ ที่มาจาก
กระบวนการวิจั ยและพัฒนาในกลุมอุตสาหกรรมอาหารไดอยางเพียงพอ สงผลกระทบตอการ
พัฒนาคุณภาพของอาหารไทย รวมทั้งปญหาทางการบริหารจัดการทั้งในดานการเงิน และการ
บริหารภายในไมคอยดี ยิ่งไปกวานั้น ภาครัฐยังขาดการเอาใจใสอยางจริงจังในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทย (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเ ร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ถึงแมจะมีนโยบายที่ชัดเจน แตการ
สนับสนุนของภาครัฐยังไมชัดเจนและครอบคลุมโดยเฉพาะในดานกฎหมายตาง ๆ ไดแก ขอบังคับ
หรือกฎระเบียบในก ารสงสินคาออกสูตางประเทศ ไมสงผลดีตอผูสงออก ทําใหเกิดปญหาตอ
ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมอาห ารเปนอยางมาก รวมทั้งกลุมอุตสาหกรมอาหารในเขต
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก : กรุงเทพมหานคร

- 15 กรุงเทพมหานครยังไมมีการรวมตัวกันเปนเครือขาย (Cluster) ที่ชัดเจน ทําใหภาครัฐไมสามารถ
ผลักดันใหอุตสาหกรรมอาหารไปถึงเปาหมายไดเทาที่ควร
จะเห็นวา ถึงแมภาค รัฐจะพยายามผลักดันใหอาหารไทยเขาสูตลาดโลก เพื่อ ใหคนทัว่ โลก
ไดรูจักอาหารไทยอยางแทจริง แตก็เปนเพียงมิติเดียวคือ มิติของทางดานการผลิตรานอาหารไทยเขา
สูตลาดโลกเท านั้น แตยังขาดมิติที่เปน ตนน้ําที่สําคัญหรือดาน Supply side คือ มิติของผูผลิตที่จะ
ปอนอาหารเหลานี้เขาสูรานอาหารไทยที่จะไปตั้งในตาง ประเทศ ซึ่งจากการสัมภาษณขอมูล
เบื้องตนของผูประกอบการดานนี้ พบวา ภาครัฐยังใหความสนับสนุนดานภาคการผลิตอาหารหรือ
สวนประกอบของอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ไมวาจะเปน
Ready to eat หรือ Ready to Cook ไมชัดเจนเทาที่ควร จากขอมูลดังกลาวขางตน สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ซึ่งเปนหนวยงานในกํากับของกระทรวงอุตสาหกรรม มี
แนวคิดทีจ่ ะสงเสริมและผลักดันใหเกิดเปนเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลกในกลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริ
มณฑล โดยมุงเนน
ผูประกอบการที่ผลิตอาหารประเภท Ready to eat หรือ Ready to Cook เพื่อจะเปนแนวทางการ
สงเสริมและสนับสนุนใหอุตสาหกรรมนี้เปนอาหารไทยสูโลกที่มีความสามารถในการแขงขันและ
สามารถเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนตอไป
4

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส)
จากการที่รัฐบาลมีแนวทางการสนับสนุนใหเมืองไทยเปนแหลงสงออกอาหารโดย
สนับสนุนโครงการ ครัวไทยสู ครัว โลก ขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของโครงการดังกลาว
อุตสาหกรรมอาหารของไทย จะตองเปลี่ยนแนวความคิดจากกา รผลิตเพื่อสนองความตองการ
ภายในประเทศอยางเดียว ไปสูการผลิตเพื่อสงออกไปยังตางประเทศ ซึ่งเปนตลาดที่กวางใหญ มี
มูลคามหาศาล อยางไรก็ตาม ในการสงออกอาหารไปยังตางประเทศ ผูประกอบการดานอาหาร
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการในการ
จัดการองคกรในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการขาย การตลาด และการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
ครั้งใหญ เพื่อสามารถนําสินคาและบริการออกไปแข งขันยังตลาดตางประเทศได ซึ่ง ลักษณะ
โครงสรางของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง สําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส ) จะประกอบดวย อุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมทั้งอุตสาหกรรม
สนับสนุน ดังนี้
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- 16 อุตสาหกรรมตนน้ํา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) จําเปนตองมีปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก วัตถุดิบทั้งดานเนื้อสัตว และ
วัตถุดิบทางดานผักและผลไม เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส ไมวาจะเปน หอม กระเทียม พริกไทย พริก
สด เปนตน เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและการแปรรูป แรงงาน เงินเพื่อการลงทุน
และขยายกิจการ รวมทั้งการมีระบบการบริหารจัด การที่ดี เพื่อใหวัตถุดิบเหลานี้มีปริมาณ และ
คุณภาพที่เหมาะสมปอนเขาสูตลาดภายในประเทศ และตางประเทศ หรือปอนเขาสูอุตสาหกรรม
แปรรูปทั้งสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป หรือทําเปนเครื่องปรุงรส เพื่อใหมีความหลากหลายในรูปแบบและ
รสชาติตามที่ตลาดตองการ ไมวาจะเปนเนื้ อสัตวสดหรือแชแข็ง การทําเครื่องปรุงรสตาง ๆ เชน
น้ําปลา ซีอิ๊ว น้ําพริก เครื่องแกงตาง ๆ เปนตน รวมทั้งแปรรูปเพื่อพรอมที่จะรับประทาน เชน ขาว
ผัดกระเพราแชแข็ง ผัดไทยแชแข็ง ผงตมยํา เปนตน เพื่อเปนการขยายตลาดการคาไปทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
อุตสาหกรรมกลางน้ํา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) คือ ธุรกิจการผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป รวมทั้ง
เครื่องปรุงรส ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้มีความจําเปนตองนําเอาวัตถุดิบตาง ๆ ที่มีคุณภาพ ไมวาจะ
เปน เนื้อสัตว เครื่องเทศ ผักและผลไม มาทําการผลิตเพื่อเอื้อตอจํานวนออรเดอรในการสงออก
นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็งและเอื้อประโยชนตอกัน
อุตสาหกรรมปลายน้ํา ตลาดอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส ) จะมีทั้งตลาดในประเทศ และตลาดสง ออกไปตางประเทศ จากความตองการ
อาหารของลูกคาที่มีความหลากหลาย จึงมีความจําเปนตองผลิตอาหารใหตรงกับความตองการของ
ลูกคาทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งยังตองใหถูกรสชาติ รสนิยม ศาสนา ในรูปแบบบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมกั บพื้นที่ที่นําไปจํา หนาย ทําใหมีรูปแบบ มีความหลากหลายมากขึ้น จึงทําใหยังมีโอกาส
ในการทําตลาดในตางประเทศอีกมาก
อุตสาหกรรมสนับสนุน ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโ ลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส) มีธุรกิจรวมหรือธุรกิจที่เกี่ยวของเชื่อมโยงมากมาย เชน ธุรกิจดานการ คมนาคม/
ขนสง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ รานจําหนายเคมีภัณฑ รานจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ
กลาวโดยสรุป การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส ) จะตองดําเนินการในลักษณะที่เปนห วงโซของอาหาร (Food chain) คือ ตอง
ดําเนินการทั้งระบบไปพรอม ๆ กันทั้งธุรกิจตนน้ํา ปลายน้ํา และธุรกิจสนับสนุน ไดแก วัตถุดิบ
แรงงาน เงินทุน ผูประกอบการ เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป การบริหารจัดการทั้งในสวนการ
ผลิตและการตลาดที่จะตองดําเนินการใหสอดคลองกัน รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 4.9
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- 17 ภาพที่ 1.5 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส)
ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

ธุรกิจหลัก (Core Activities)

วัตถุดิบทั้งดานเนื้อสัตว และวัตถุดิบ
ทางดานผักและผลไม

ตลาดภายในประเทศ
B2B, B2C

วัตถุดิบที่เปนเครื่องปรุงรส เชน ขิง ขา
เครื่องเทศ พริก มะกรูด มะขาม ตะไคร
วัตถุดิบประเภทแปง ขาว ที่ใชในการผลิต
อาหารกึ่งสําเร็จรูป

วัตถุดิบประกอบ เชน เกลือ แปง
น้ําตาล น้ําสม น้ํามัน
เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรการแปรรูป
และตรวจสอบ

ธุรกิจ
อาหารสําเร็จรูป
และกึ่งสําเร็จรูป

ธุรกิจเครือ่ งปรุงรส

ตลาดภายนอกประเทศ
B2B, B2C

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
การคมนาคม การขนสง
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ
อุตสาหกรรมการผลิต
จําหนายเครื่องจักรและ
อุปกรณตาง ๆ

ผูประกอบการ / แรงงาน
การบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมวัตถุเจือปน
อาหาร / ปรุงแตงอาหาร

เงินทุน / ขยายกิจการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ

ตลาด (ปลายน้ํา)

กลุม / สมาคม / ชมรม / องคกร
- สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย
- สภาหอการคาไทย
- สมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป
- สมาคมอาหารแชเยือกแข็ง
ไทย
- สมาคมภัตตาคารอาหารไทย
- สมาคมพอครัวไทย

สื่อโฆษณา / ประชาสัมพันธ
หนวยงานภาครัฐ
- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- สถาบันอาหาร
- สถาบันวิจัยโภชนาการ
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กรมวิชาการเกษตร กรมประมง
- กรมปศุสัตว มกอช.
- กระทรวงอุตสาหกรรม กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม
- กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมการ
สงออก
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กระทรวงแรงงาน
- คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย
- ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย
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- 18 3. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโ ลก
จากการศึกษา วิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ โดยใชหลักทฤษฎี Diamond
Model ตามกรอบแนวความคิด ของ Professor Michael E. Porter พบจุด แข็ง และจุดออนของ
อุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จ รูปและเครื่องปรุงรส ) ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะตองสงเสริม หรือ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) ของ
กรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระห วางทุกปจจัยหลักที่เกี่ยวของ ซึ่ง
กลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีในแตละปจจัยไดดังนี้
การวิเคราะหสถานการณ จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และ ภัยคุกคาม (Threat) ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส)
สวนที่ 1 เงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
1.1 จุดแข็ง (Strength)
1.1.1 ประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวนมากและเพียงพอตอการผลิต ทําให
ไมตองนําเขาจากตางประเทศ
1.1.2 ประเทศไทยมีศักยภาพอยางมากในดานแรงงานที่มีทักษะ มีความประณีตและ
ความละเอียดสูงกวาทําใหไดเปรียบคูแขง
1.2 จุดออน (Weakness)
1.2.1 วัตถุดิบทางการเกษตรขาดการควบคุมการใชสารเคมีในการเพาะปลูก เพาะเลี้ยง
และมีปญหาในดานคุณภาพของวัตถุดิบ ขาดการวางแผนทีด่ ี
1.2.2 ในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยที่เปนตนน้ํานั้น จําเปนจะตองใชแรงงาน
ในการผลิตขั้นตนเปนจํานวนมาก เชน การคัดเลือก การปอกเปลือก ซึ่งแรง งานไทยไมคอยอยากจะ
รับจางเทาไร เนือ่ งจากคาแรงต่ําและใชแรงงานเยอะ ดังนั้นผูประกอบการจึงจะตองจางแรงงานจาก
ตางดาวมากขึ้น
1.2.3 ในการผลิตอุตสาหกรรมขั้นตนข องอุตสาหกรรมอาหารไทย ไมวาจะเปนการ
ปอกหอม คัดแยกพริก จําเปนอยางยิ่งจะตองใชเครื่องจักรในการคัดแยก ซึ่งผูประกอบการ SMEs
ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับการผลิตขั้นตน เชน เครื่ องปอกหอม เครื่องคัด
แยกพริก ยังตองสั่งนําเขาจากตางประเทศ มีราคาสูง และไมสามารถซื้อหาไดในระยะเวลาที่จําเปน
1.2.4 ปญหาสําคัญอยางหนึ่งของผูประกอบการ SMEs คือ ปญหาดานการเงิน เพือ่ การ
ขยายสาขาและการประกอบธุรกิจ ซึ่งผูประกอบการสวนใหญมีความจําเปนตองรักษาลูกค าเดิมไว
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- 19 และบางครั้งก็มีการชะ ลอการสั่งซื้อสินคาเนื่องจา กสาเหตุ จากปจจัยภายในประเทศที่เกิดขึ้น
อุปสรรคสําคัญของการติดตอคาขายกับตางประเทศของผูประกอบการ SMEs คือขาดทักษะดาน
ภาษาและการเจรจาทางการคา
1.2.5 หลายประเทศ มีการกีดกันทางการคาในรูปแบบของมาตรฐานตาง ๆ เชน
ISO9000, ISO14000, GMP/HACCP และ Food Safety ซึ่งทําใหผูประกอบการไทยหลายราย
สูญเสียโอกาสที่จะสามารถสงออกสินคา ทําใหคาใชจายสูงขึ้น
1.2.6 จากผลกระทบ ทาง ดานการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ทําใหไทยมีมูลคาการสงออกลดลง
1.2.7 ราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการ
ขนสงและการผลิตอยางมาก
1.2.8 ความสามารถทางการแขงขันทางการคาของประเทศคูแขงสูงขึ้น ไดแก จีน ลาว
เวียดนาม
สวนที่ 2 เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions)
2.1 จุดแข็ง (Strength)
2.1.1 รสชาติของอาหารไทยมีเอกลักษณที่โดดเด นเฉพาะ และผลิตภัณฑอาหารไทย
เปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ ทําใหผูบริโภคตางประเทศมีความนิยมมากขึ้นทุกป
2.1.2 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นทุก ๆ ป
2.2 จุดออน (Weakness)
2.2.1 เนื่องจากอาหารไทยไดรับความนิยมอยาง มากจากตางประเทศ ทําใ หคูแขง ที่
สําคัญของไทยไมวาจะเปน จีน เวียดนาม ลาว ลอกเลียนแบบตั้งแตวัตถุดิบจนถึงเครื่องปรุงรสใน
ราคาที่ถูกกวา
2.2.2 ชองทางการจําหนายของผลิตภัณฑอาหารไทยมีจํานวนนอย ทําใหไมสามารถ
กระจายสินคาของอุตสาหกรรมนี้ในตางประเทศไดมากเทาที่ควร
สวนที่ 3 บริบทของการแขงขันและกลยุทธของธุรกิจ (Context for Firm Strategy,
Structure and Rivalry)
3.1 จุดแข็ง (Strength)
3.1.1 ประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก
จึงมีความพรอมในการผลิตวัตถุดิบ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปนครัวโลก
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- 20 3.1.2 อาหารไทยเปนอาหารที่มีรสชาติดีเยี่ยม และมีคุณคาทางโภชนาการมาก ซึ่งเปนที่
ยอมรับจากชาวตางชาติทั่วโลก อาหารไทย จึง สามารถเขาไดกับพฤติกรรมการบริโภคของชาว
ตางประเทศทั่วโลก และมีแนวโนมการบริโภคอาหารไทยเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก
3.1.3 ไดรับการสงเ สริมและสนับสนุนจากภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรม อาหาร
ไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) เปนนโยบายหลักและวาระของชาติ
3.1.4 อุตสาหกรรมอาหารไทยเปนอุตสาหกรรมหลักของชาติที่นํารายไดเขาประเทศ
เปนอันดับหนึ่ง ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้จึงมีการแขงขันของผูประกอบการในประเทศและตางประเทศสูง
3.1.5 จากการที่ภาครัฐใหความสนับสนุนในการขยายรานอาหารไทยไปสูตางประเทศ
มากขึ้น ดังนั้นสามารถใชเครือขายรานอาหารไทยที่มีอยูแลวในตางประเทศเปนศูนยประชาสัมพันธ
และกระจายสินคาไดเปนอยางดี
3.2 จุดออน (Weakness)
3.2.1 ภาครัฐขาดการเอาใจใสอยางจริงจังในอุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ถึงแมจะมีนโยบายที่ชัดเจน แตการสนับสนุนยังไมชัดเจน
และครอบคลุม รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ทําใหไมสามารถผลักดันไดเทาที่ควร
3.2.2 อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส )
ยังขาดฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทําใหไมสามารถทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภค รวมทั้งขอมูล
สนับสนุนตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่อยางชัดเจน
3.2.3 อุตสาหกรรมอาหารไทย โ ดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ในกรุงเทพมหานคร
ถึงแมจะอยูใกลกันและกระจุกตัวในเขตเดียวกันแตยังขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งของผูประกอบการ
เฉพาะดาน สงผลตอการเพิ่มขีดความสามารถในอนาคต
3.2.4 ผูประกอบการ SMEs ยังขาดการเอาใจใสและใหความสําคัญตอการพัฒนาดาน
การวิ จัย ดานผลิตภัณฑ ดานเทคโนโลยีไมดีพอ รวมทั้งภาครัฐยังใหความสนับสนุนดานนี้นอย
เกินไป ทําใหเสียโอกาสในการแขงขันในตลาดโลก
3.2.5 ผูประกอบการ SMEs ไมคอยตระหนักถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ ยนแปลงไป
คือ มุงเนนที่จะดูแลรักษาสุขภาพและรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้ น ดังนัน้ สวนประกอบในการจัดทํา
เปนอาหารเพื่อสงออกไปยังตางประเทศจะตองมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งผูประกอบการ SMEs
ไทยยังขาดความรูความเขาใจในการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ
3.2.6 อุตสาหกรรมอาหารไทย โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs สามารถเขาสู
ตางประเทศไดนอยกวาประเทศอืน่ ๆ เนื่องจากขาดการจัดการดานการตลาดที่เหมาะสม
3.2.7 ปญหาสําคัญของผูประกอบการ SMEs คือ ขาดความเขาใจในดานก ฎระเบียบ
และกฎหมายของแตละประเทศในการสงออกและนําเขาเกี่ยวกับสินคาของตนเอง
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มีตนทุนสูง และใชเวลานาน ทําใหผูประกอบการ SMEs ไมสามารถไปใชบริการไดเทาที่ควร
สวนที่ 4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนกัน (Related and Supporting Industries)
4.1 จุดแข็ง (Strength)
มีหนวยงานและนักวิชาการที่เกี่ยวของและมีความสามาร ถใหการสนับสนุนในธุรกิจ
ของอุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ทั้ง
อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสและอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป ไมวาจะเปน สถาบัน
อาหาร สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ธนาคารพัฒน าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Bank) มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน
4.2 จุดออน (Weakness)
4.2.1 ปจจุบันอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสและ
อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครยังขาดการสรางเครือขาย
ในกลุมอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ที่จะทําให
เกิดอํานาจในการตอรองทั้งการตลาดและวัตถุดิบ
4.2.2 กฎหมาย และกฎระเบียบของการขนสงไปยังตางประเทศ ควรมีรูปแบบที่ชัดเจน
ไมซ้ําซอน
4.2.3 ผูประกอบการ SMEs ยังขาดการร วมกันเปนกลุมเครือขายหรือสมาคมในดาน
ระบบขนสงและการผลิต
4.2.4 ขาดการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางนักวิชาการและผูประกอบการในการ
นําผลการวิจัยไปใชในอุตสาหกรรมการผลิต
ดานบทบาทของรัฐบาล (Government) ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอปจจัย
แวดล อมทั้ง 4 ดานใน Diamond Model ซึ่งจะสงผลทั้งที่เปน โอกาส หรือ อุปสรรค ตอ
อุตสาหกรรม
4.3 โอกาส (Opportunity)
4.3.1 รัฐบาลให การสนับสนุนอยางตอเนื่อง และมีหนวยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการสงเสริมและผลักดันในการเปนอุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ซึ่งสงผลที่ดีกับผูประกอบการตาง ๆ ในประเทศ ทําให สามารถ
วางแผนกลยุทธในระยะยาวได
4.3.2 รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงออกอุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) มากเปนพิเศษ เชน การเดินทางไป Road Show สินคาไทย
ทําใหทั่วโลกรูจักประเทศไทยและสินคาไทยมากขึ้น
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4.4.1 นโยบายกับการปฏิบัติของภาครัฐมีการสวนทางกันงบประมาณการลงทุน
4.4.2 การจัดทํา FTA กับบางประเทศทําใหผูประกอบการไทยเสียเปรียบและขาด
โอกาสทางการคา ทําใหผูประกอบการ SMEs ไทยเสียโอกาสในการทําตลาดกับตางประเทศ
4.4.3 ภาครัฐใหการสนับสนุนดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของภูมิปญญาและ
ผลิตภัณฑไทยนอยเกินไป เชน ซอสพริกศรีราชา เปนตน
4.4.4 ภาครัฐมีศูนยบริการและอํานวยความสะดวกที่เปน One Stop Service นอยเกินไป
และกระจุกตัวตามสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยที่ไกล ทําใหเสียคาใชจายสูง รวมทั้งขาดศูนยการ
จัดการและอํานวยความสะดวกทีเ่ ปน One Stop Service ที่แทจริง (ผูประกอบการตองไปหลาย
หนวยงาน หลายที่ ในการขอใบรับรองการสงออก)
4.4.5 รัฐบาลมีการสงเสริมครัวไทยสู ครัวโลก แตขาดการสงเสริมดานเครื่องปรุงรส
อยางจริงจัง
สรุปการประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอ าหารไทยสูโ ลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส)
จากการศึกษาวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ โดยการใช Diamond Model
ตามกรอบแนวความคิดของ Professor Michael E. Porter พบจุดแข็ง และจุดออนของอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนประเด็น
สําคัญที่จะตองปรับปรุงเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยสู
โลก (อาหารสําเร็ จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ของกรุงเทพมหานครอยางตอเนื่อง โดย
คํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางปจจัยหลักตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งกลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีใน
แตละปจจัยไดดังนี้
เงื่อนไขและปจจัยการผลิต (Factor conditions) พบวาประเทศไทยมีวัตถุดิบทา ง
การเกษตรจํานวนมาก แตยังขาดการควบคุม การใชสารเคมีในการเพาะปลูก เพาะเลี้ยงที่เหมาะสม
และยังมีปญหาในดานคุณภาพของวัตถุดิบ ซึ่งไมมีคุณภาพที่ดีพอเพื่อใชในการผลิตและตรงกับ
ความตองการของลูกคา แตไทยมีศักยภาพอยางมากในดานแรงงานที่มีทักษะ มีความประณีตและ
ความละเอียดสูงกวาทําใหไดเปรียบคูแขง แตโรงงานก็ยังขาดแรงงานที่ใชในการผลิตขั้นตนเปน
จํานวนมาก จึงตองรับแรงงานจากตางดาวมาทํางานในดานการผลิตขั้นตนแทน ทําใหเกิดปญหา
ตางๆ ตามมาอยางมากมาย นอกจากนั้นยังขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการ
ผลิตขั้นตน ตองสั่งนําเขามาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูง สิ่งที่สําคัญผูบริโภคเกิดความไมมั่นใจตอ
เศรษฐกิจของโลก รวมทั้งปญหาภายในของประเทศไทยเอง ไมวาจะเปนปญหาไขหวัดนก ปญหา 3
จังหวัดชายแดนใต ปญหาทางการเมืองในดานเสถียรภาพของรัฐบาลที่เผชิญอยู ปญหาจาก
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แนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตและ การขนสง อยาง
มาก ซึ่งปญหาเหลานี้ทําใหผูบริโภคเกิดการชะลอการสั่งซื้อสินคาจากไทย และหันไปซื้อสินคา ที่
สามารถทดแทนกันไดจาก จีน และเวียดนามแทน กอใหเกิดความสามารถในการแขงขันของไทย
ลดต่ําลง สิ่งที่ผูผลิตวิตกอยางมากอีกเรื่องคือ ปญหาดานการลงทุนในการขยายสาขา และการ
ซอมแซมเครื่องจักร ซึ่งตองใช เงินทุน เปนจํานวนมากและปญหาจากการขาดทักษะดานภาษาและ
การเจรจาทางการคา อีกทั้งหลายประเทศไดมีการกีดกันทางการคาในรูปแบบของมาตรฐานตาง ๆ
เชน ISO9000 ISO14000 GMP/HACCP และ Food Safety ซึ่งทําใหผูประกอบการไทยหลายราย
สูญเสียโอกาสในการสงออกสินคา ทั้งยังทําใหคาใชจายสูงขึ้น
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries) ขาดการ
เชื่อมโยงความรวมมือระหวางนักวิชาการและผูประกอบการในการนําผลการวิจัยไปใชใน
อุตสาหกรรมการผลิต ทําใหไมมีผลิตภัณฑใหม ๆ ปอนเขาสูตลาดไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งขาดการ
สรางเครือขายในกลุมอุตสาหกรรม จึงขาดอํานาจในการตอรอง ขาดความรวมมือกลุมเครือขายหรือ
สมาคมในดานระบบขนสงและการผลิต รวมทั้งกฎระ เบียบ กฎหมายในการขนสง ยัง ไมมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน แตสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือ ยังมีหนวยงานและนักวิชาการที่มีความสามารถใหการสนับสนุน
ธุรกิจเครื่องปรุงรสอ ยู ซึ่งก็จะชวยในการผลักดันให โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงคของภาครัฐ
ตอไป
เงื่อนไขทางดานอุปสงค (Demand Conditions) พบวารสชาติของอาหารไทยมีเอกลักษณที่
โดดเดนเฉพาะ และผลิตภัณฑอาหารไทยเปนอาหารที่ดีตอสุขภาพ ทําใหมีอัตราการขยายตัวของ
การสงออกในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นทุก ๆ ป แตผูประกอบ การไทยขาดโอกาสในดานชองทางการ
จําหนายผลิตภัณฑอาหารไทย ซึ่งมีจํานวนนอย ทําใหชาวตางชาติที่เปนเพื่อนบานไมวาจะเปน พมา
เวียดนาม แมแตจีนทําสินคาลอกเลียนแบบอาหารไทย
บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry)
พบวา อา หารไทยเปนที่ยอมรับจากชาวตางชาติสามารถเขาไดกับพฤติกรรมการบริโภคของชาว
ตางประเทศทั่วโลก ซึ่งแนวโนมการบริโภคอาหารไทยเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก แตจากการเปดเสรี
ทางการคาไมวาจะเปน FTA หรือ WTO ทําใหมีการ แขง ขันของผูประกอบการในประเทศและ
ตางประเทศสูงมากขึ้น แตจากการที่รัฐบาลสงเสริมใหมีรานอาหารไทยในตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึง
เปนโอกาสที่จะสามารถใชเครือขายรานอาหารไทยที่มีอยูแลวในตางประเทศเปนศูนย
ประชาสัมพันธและกระจายสินคาไดเปนอยางดี แตสิ่งสําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมนี้ไมสามารถ
เติบโตไดอยางชัดเจน เนื่องจากผูประกอบการไทยขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดฐานขอมูล
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน รวมทั้งขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งของผูประกอบการเฉพาะดาน ที่สําคัญขาด
การพัฒนาดานการวิจัย ดานผลิตภัณฑ ดานเทคโนโลยี ตลอดจนผูประกอบการขาดความรูความ
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก : กรุงเทพมหานคร

- 24 เขาใจในการควบคุมมาตรฐาน คุณภาพ ขาดการจัดการดานการตลาดที่เหมาะกับกลุมอุตสาหกรรม
SMEs และปญหาที่สําคัญอีกอยางของผูประกอบการไทยคือ ขาดความเขาใจในดานกฏระเบียบ
และกฏหมายของแตละประเทศในการสงออกและนําเขา ตลอดจนในการตรวจวิเคราะหและออก
ใบรับรองจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน มีตนทุนสูง และใชเวลานาน
บทบาทรัฐบาล (Government Role) ถึงแมรัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมกลุม
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส ) แตหนวยงาน
ภาครัฐยังขาดการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวกัน (one-stop service) โดยเฉพาะการทดสอบ
คุณภาพ ทําใหเกิดความลาชาในการสงออกกวาประเทศอื่น ๆ
นอกจากนัน้ รัฐบาลควรให การ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง และมีหนวยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมและผลักดัน
ในการเปนอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ซึ่งจะ
สงผลดีกับผูประกอบการตาง ๆ ในประเทศ ทําให สามารถวางแผนกลยุทธในระยะยาวได ที่สําคัญ
รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงออกมากเปนพิเศษ เชน การเดินทางไป Road Show สินคาไทย ทํา
ใหทั่วโลกรูจักประเทศ ไทยและสินคาไทยมากขึ้น แตรัฐบา ลยังขาดการใหความรู ความเขาใจ
ตลอดจนขาดการสนับสนุนดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของภูมิปญญาและผลิตภัณฑไทย
และอุปสรรคที่สําคัญอยางหนึ่งคือการเจรจาทางการคา FTA กับบางประเทศทําใหผูประกอบการ
ไทยเสียเปรียบและขาดโอกาสทางการคา รัฐบาลมีการสงเสริมครัวไทยสูครัวโลก แตขาดการ
สงเสริมดานอุตสาหกรรมเค รื่องปรุงรส ซึ่งเ ปนอุตสาหกรรมยอยที่สําคัญตอกระ บวนการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก : กรุงเทพมหานคร

- 25 ภาพที่ 1.6 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ตาม Diamond Model
+ อาหารไทยเปนที่ยอมรับจากชาวตางชาติ
+ มีการแขงขันของผูประกอบการในประเทศและตางประเทศ
+ อาหารไทยสามารถเขาไดกับพฤติกรรมการบริโภคของชาว
ตางประเทศทัว่ โลก
+ สามารถใชเครือขายรานอาหารไทยที่มีอยูแลวในตางประเทศเปน
ศูนยประชาสัมพันธและกระจายสินคา
+ แนวโนมการบริโภคอาหารไทยเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก
- ขาดการบริหารจัดการที่ดี
- ขาดฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
- ขาดการรวมกลุมที่เขมแข็งของผูประกอบการเฉพาะดาน
- ขาดการพัฒนาดานการวิจัย ดานผลิตภัณฑ ดานเทคโนโลยี
- ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจในการควบคุมมาตรฐาน
คุณภาพ
- ขาดการจัดการดานการตลาดที่เหมาะกับกลุมอุตสาหกรรม SMEs
- ปญหาของผูประกอบการขาดความเขาใจในดานกฏระเบียบ และ
กฏหมายของแตละประเทศในการสงออกและนําเขา
- การตรวจวิเคราะหและออกใบรับรองจากหนวยงานของภาครัฐ
และเอกชน มีตนทุนสูง และใชเวลานาน
- พฤติกรรมผูบ ริโภคมีแนวโนมในความตองการความสะดวก
รวดเร็ว และสวนประกอบทีเ่ ปนธรรมชาติ

บทบาทรัฐบาล

บริบทของการแขงขัน
และกลยุทธทางธุรกิจ

+ รัฐบาลใหความสนับสนุนอยางตอเนื่อง และมีหนวยงาน
สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมและผลักดัน
ในการเปนอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโ ลก(อาหารสําเร็จรูปกึ่ง
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) ซึ่งสงผลที่ดีใหกับผูประกอบการ
ตาง ๆ ในประเทศสามารถวางแผนกลยุทธในระยะยาวได
+ รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงออกมากเปนพิเศษ เชน การ
เดินทางไป Road Show สินคาไทย ทําใหทั่วโลกรูจักประเทศ
ไทยและสินคาไทยมากขึ้น
- นโยบายกับการปฏิบัติของภาครัฐมีการสวนทางกั บ
งบประมาณการลงทุน
- การจัดทํา FTA กับบางประเทศทําใหผปู ระกอบการไทย
เสียเปรียบและขาดโอกาสทางการคา
- ขาดการสนับสนุนดานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของ
ภูมปิ ญ
 ญาและผลิตภัณฑไทย เชน ซอสพริกศรีราชา
- ขาดศูนยการจัดการและอํานวยความสะดวกที่เปน One Stop
Service ที่แทจริง (ผูประกอบการตองไปหลายหนวยงาน
หลายที่ ในการขอใบรับรองการสงออก)
- รัฐบาลมีการสงเสริมครัวไทยสูครัวโลก แตขาดการสงเสริม
ดานเครื่องปรุงรส

เงื่อนไขปจจัยการผลิต
+ มีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรที่เพียงพอตอการผลิต ทําใหไม
ตองนําเขาจากตางประเทศ
+ แรงงานไทยมีทักษะสูง มีความประณีตและความละเอียดสูงกวา
ทําใหไดเปรียบคูแขง
- วัตถุดิบทางการเกษตรขาดการควบคุมการใชสารเคมีในการ
เพาะปลูก เพาะเลี้ยง และมีปญหาในดานคุณภาพของวัตถุดิบ ไม
มีการวางแผนที่ดี
- ตองใชแรงงานในการผลิตขัน้ ตนเปนจํานวนมาก เชน การ
คัดเลือก การปอกเปลือก
- ขาดเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับ การผลิต
ขั้นตน เชน เครื่องปอกหอม เครื่องคัดแยกพริก ตองสั่งนําเขาจาก
ตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูง
- ปญหาดานการเงิน เพื่อการขยายสาขาและการประกอบธุรกิจ
- ขาดทักษะดานภาษาและการเจรจาทางการคา
- หลายประเทศไดมีการกีดกันทางการคาในรูปแบบของมาตรฐาน
ตาง ๆ เชน ISO9000, ISO14000,GMP/HACCP และ Food
Safety ซึ่งทําใหผูประกอบการไทยหลายรายสูญเสียโอกาสที่จะ
สามารถสงออกสินคา ทั้งยังทําใหคาใชจายสูงขึ้น
- จากผลกระทบทั้งดานการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ทําใหไทยมีมูลคาการสงออกลดลง
- ราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดผลกระทบ
โดยตรงตอตนทุนการขนสงและการผลิตอยางมาก
- ความสามารถทางการแขงขันทางการคาของประเทศคูแขงสูงขึ้น
ไดแก จีน ลาว เวียดนาม

เงื่อนไขดานอุปสงค

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
และสนับสนุน

+ เครื่องปรุงรสและรสชาติของอาหารไทย
มีเอกลักษณที่โดดเดนเฉพาะ
+ ผลิตภัณฑอาหารไทยเปนอาหารที่ดีตอ
สุขภาพ
+ มีอัตราการขยายตัวของการสงออกใน
อุตสาหกรรมนี้เพิ่มขึ้นทุกๆ ป
- สินคาถูกลอกเลียนแบบจากประเทศ
เพื่อนบาน
- ชองทางการจําหนายของผลิตภัณฑ
อาหารไทยมีจํานวนนอย

+ มีหนวยงานและนักวิชาการที่มีความสามารถใหการ
สนับสนุนในธุรกิจเครื่องปรุงรส
- ขาดการสรางเครือขายในกลุมอุตสาหกรรม ทําใหขาด
อํานาจในการตอรอง
- กฎหมาย กฎระเบียบในการขนสงควรมีรูปแบบที่
ชัดเจน ไมซ้ําซอน
- ขาดความรวมมือกลุมเครือขายหรือสมาคมในดาน
ระบบขนสงและการผลิต
- ขาดการเชือ่ มโยงความรวมมือระหวางนักวิชาการและ
ผูป ระกอบการในการนําผลการวิจยั ไปใชใน
อุตสาหกรรมการผลิต
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- 26 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
จากการวิเคราะห และประเมินระดับศักยภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสู
โลก(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส ) จะเห็นวา จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและ
จากการระดมความคิด (Focus Group) สรุปไดวา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) อยูในกลุม Seeking direction คือมีการรวมตัวกัน
อยูในระดับหนึ่ง และอยูในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางการตลาดและความตองการของตลาดทั้งใน
และตางประเทศไมมากนัก นอกจากนั้นยังมีแรงงานที่มีทักษะอยูมาก แตยังเขาถึงแหลงทุนในการ
ขยายกิจการไดนอย และมีอยูอยางจํากัด ผูบริโภคมีความตองการที่เน นดานคุณภาพและมาตรฐาน
ของสินคามากขึ้น นอกจากนั้นยังมีการสรางสรรคกระบวนการผลิตใหม และนวัตกรรมของผลผลิต
อยูเสมอ มีแนวโนมที่จะเห็นโอกาสการแขงขันในระดับสากล แตยังใหความรวมมือระหวาง
อุตสาหกรรมตาง ๆ ในหวงโซอุปทานนอยมาก ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 4.10

Cluster Strength / Development Stage

ภาพที่ 1.7 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
3. Reorganization

6. Stars

2. Seeking direction

5. Potential Stars

1. Fragmented

4. New Wave
Low

High
Industry Potential
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- 27 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
ปจจัยแหงความสําเร็จของการยกระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) สรุปไดดังนี้
1. เสริมสรางผูประกอบการที่มีอยูเดิมและใหมใหเกิดความเขมแข็ง โดยสนับสนุน
โครงสรางพื้นฐาน แหลงเงินทุน การบริหารจัดการ การตลาด และสงเสริมพัฒนาการจัดทําระบบ
มาตรฐาน รวมถึงการลดขั้นตอนในกา รดําเนินงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การจัดทํา
ระบบภาษี และพิธีการทางศุลกากรเพื่อการสงออกครบวงจร เปนตน รวมทั้งมุงเนนการรวมกลุม
เปนเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
2. สงเสริมการจัดตั้งทีมงานและศูนยปฏิบัติการในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทั้งดานกระบวนการผลิตและอุปกรณ อยางจริงจัง เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารไทยทั้งที่มี
อยูไดรับมาตรฐานระดับสากล และมีผลิตภัณฑใหมที่มีคุณคาตอผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ไมมีการเก็บขอมูล
ที่เปนประโยชนและเอื้อตอการพัฒนาอยางเปนระบบ ทําใหไมสามารถทราบคูแขงขันทั้งตลาด
ภายในและตางประเทศ ซึ่งกอผลเสียอยางมากตอกา รเลียนแบบสินคา ดังนั้นควรสงเสริมในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส) อยางบูรณาการ
3. ปจจุบันรานอาหารไทยที่มีอยูในตางประเทศคอนขางมีเปนจํานวนมากและอยูทั่วทุกมุม
โลก แตกลับมีการสั่ งซื้อสินคาไมวาจะเปนวัตถุดิบ อาหารแปรรูป อาหารกึ่งสําเร็จแล ะสําเร็จรูป
รวมทั้งเครื่องปรุงรส ที่มาจากประเทศคูแขงอื่นๆ เชน ลาว เวียดนาม จีน ทําใหสู ญเสียตลาดโดยไม
จําเปน ดังนั้น ควรมีความรูดานวิจัยการตลาดและวิจัยธุรกิจเพื่อสามารถขยายตลาดเชิงรุกใน
ตางประเทศมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปนการสรางภาพลักษณในตราสินคาแลว ยังสามารถสรางมูลคา
สงออกใหกับอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ได
มากขึ้นอีกดวย
4. สิ่งที่จะเอื้อ ประโยชนตอการชวยเหลือและสงเสริมของภาครัฐไดถูกทิศทางแ ละจริงจัง
เพื่อสามารถผลักดันผูประกอบการใหไดรับการสนับสนุนอยางแทจริงในการแขงขันในตลาดโลก
สวนหนึ่งมาจากความโปรงใสของผูประกอบการเอง ดังนั้นผูประกอบการควรมีการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่เปนระบบอยางถูกตอง ไมวาจะเปนการวางระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได มี
การเสียภาษีที่ถูกตอง ซึ่งภาครัฐควรตองสนับสนุนใหผูประกอบการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลและความโปรงใสของธุรกิจ
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บทที่ 2
แผนภาพ Cluster กิจการอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส)
1. ภาพรวมกลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน
งสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

10.
10. กรุงเทพฯ

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ
รปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา

- 29 2. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจ (Cluster )
1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั
ทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความรู ออยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจั
 มจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรู
แปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สิ่งทอ ไหม แปรรูปสุกร ทองเที่ยว
ยานยนต ขาว
10.
10. กรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร
โลจิสติกส

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic
9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส)
1. แผนปฏิบัติกา รสงเสริม SMEs ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส)
จากการวิเคราะหศักยภาพและปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจ อุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส ) นํามาซึ่งการ กําหนด วิสัยทัศน
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และแผนงาน /โครงการ ของเครือขายวิสาหกิจอาหารไทยสู โลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ดังรายละเอียดในลําดับตอไปนี้
วิสัยทัศน
มุงมั่นอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุ งรส) ใหมีความ
เปนเอกลักษณ และใหแพรหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคและเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
พันธกิจ
1. สงเสริมในการสรางเครือขายผูประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดความ
เขมแข็งและยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเขาสูระดับสากล
2. สงเสริมการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมและการตลาดเพื่อยกระดับทั้งระบบ
ใหไดมาตรฐานระดับสากล
3. จัดทําฐานขอมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมไทยสูครัวโลก
4. พัฒนาระบบการตลาด และสงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
5. สงเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีเปนระบบเพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาล

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก : กรุงเทพมหานคร

- 31 ประเด็นยุทธศาสตร
1. สนับสนุนและพัฒนาผูประกอบการในการรวมกลุมเปนเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ใหมีความสามารถ
ในการแขงขันระดับโลก
2. มุงเนนการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมและการตลาดเพื่อยกระดับทั้งระบบให
ไดมาตรฐานระดับสากล
3. สงเสริมการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
4. พัฒนาการตลาดทั้งระบบอยางเขมขนและเจาะลึกทั้งในและตางประเทศ
5. สงเสริมการวางแผนตลาดเชิงรุกอยางเขมขน ตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ
6. สงเสริมพัฒนาและผลักดันระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการ
กลยุทธ
1. การมุงเนนในการสรางและสนับสนุนผูประกอบการใหเกิดการ
รวมกลุมเปน
เครือขาย
การพัฒนาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งระบบในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
2. การพัฒนาและจัดตั้งศูนยปฏิบัติการทดสอบระบบมาตรฐานทั้งระบบ
3. การสรางระบบฐานขอมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารไทย สูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
4. การพัฒนาการตลาดทั้งระบบอยางเขมขนและเจาะลึกทั้งในและตางประทเศ
5. การสงเสริมการวางแผนตลาดเชิงรุกอยางเขมขน ตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ
6. การขยายตลาดอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส )
อยางเปนระบบ และตอเนื่องโดยการสนับสนุนภาครัฐอยางบูรณาการ
7. การเสริมสรางและผลักดันระบบธรรมาภิบาลที่ดีใหกับผูประกอบการ SMEs ใน
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส)
เปาประสงค
1. จัดตั้งและสนับสนุนผูประกอบการใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขายโดยให
หนวยงานภาครัฐเปนแกนกลาง หรือผูประสานกับผูประกอบการ และเสริมสรางผูประกอบการ
SMEs เพื่อสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการสูสากล
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- 32 2. จัดตั้งทีมวิจัย พัฒนาดานเทคโนโลยี คุณภาพ และน วัตกรรม เพื่อใหสามารถพัฒนา
และยกระดับทั้งระบบใหไดมาตรฐานสูระดับสากล
3. พัฒนาศูนยทดสอบระบบมาตรฐานทั้งระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหเติบโตอยางยั่งยืน
4. สรางระบบฐานขอมูลเชิงลึกในอุตสาห กรรมอาหารไทยสูโ ลก (อาหารสําเร็จ รูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) เพื่อใหสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลาย
น้ําอยางมีประสิทธิภาพและสามารถเจาะตลาดทั้งในและตางประเทศมากขึ้น
5. พัฒนาตลาดทั้งระบบอยางเขมขนและเจาะลึก เพื่อสามารถเขาถึงตลาดใหมและ
รักษาตลาดเดิมใหคงอยูทั้งในและตางประเทศมากขึ้น
6. สงเสริมการวางแผนตลาดเชิงรุกอยางเขมขน ตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ เพือ่ จะ
ไดกําหนดกลยุทธการตลาดและยุทธวิธีในการเขาถึงตลาดอยางแมนยําและถูกตอง
7. การสนับสนุนอยางบูรณาการของหนวยงานภาครัฐในดานการขยายตลาดอาหาร
ไทย สูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) อยางเปนระบบ และตอเนื่อง เพื่อ
เอื้อประโยชนและผลักดันผูประกอบการใหสามารถมีชองทางในตางประเทศมากขึ้น
8. สงเสริมพัฒนาและผลักดันระบบธรรมาภิบาลที่ดีของผูประกอบการ เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นตอภาครัฐในการใหความสนับสนุนและผลักดันสูตลาดตางประเทศมากขึ้น
แผนงาน/โครงการสงเสริม SMEs
1. โครงการพัฒนาองคความรูใหกับผูประกอบการเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือขาย เชน
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกัน
2. โครงการสงเสริมพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
3. โครงการสงเสริมการขนสงรวมกันระหวางผูประกอบการในเครือขาย เพื่อลด
ตนทุนในการผลิต
4. โครงการวิจยั เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
5. โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหและรับรองคุณภาพสินคาการสงออกใหสามารถ
บริการไดรวดเร็ว แมนยํา เชื่อถือไดตามมาตรฐานสากล (เครื่องมือ บุคลากร วิธีวิเคราะห)
6. โครงการศึกษาการขยายการผลิตวัตถุดิบ รวมถึงคุณภาพ เพื่อรองรับความตองการ
ของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
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- 33 7. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงลึกในอุ ตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) เชน ขอมูลวัตถุดิบ ขอมูลการผลิต ขอมูลการตลาด ขอมูล
กฎระเบียบในประเทศ และตางประเทศ
8. โครงการกิจกรรมสงเสริมการตลาดของกลุมอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
9. โครงการเสริมสรางตราสินคาไทยใหเขมแข็งและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
10. โครงการสงเสริมการเรียนรูและการจัดทําแผนการตลาดอยางเขมขนของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
11. โครงการศึกษารูปแบบ การกระจายสินคาของกลุมอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ที่เกี่ยวของในตางประเทศ
12. โครงการสงเสริมพัฒนาหาลูทางการขยายชองทางการจําหนายในตางประเทศใน
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่ องปรุงรส ) เชน จัดตั้งศูนย
กระจายสินคา
13. โครงการฝกอบรมพัฒนาผูประกอบการ เชน การอบรมธรรมาภิบาล การจัดทําระบบ
บัญชีที่ถูกตอง การอบรม GMP และ HACCP สรางบุคลากรที่มีทักษะดานการเจรจาตอรอง ฯล ฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. สนับสนุนและ
พัฒนาผูป ระกอบการ
ในการรวมกลุมเปน
เครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส) ให
มีความสามารถใน
การแขงขันระดับโลก
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1. จัดตั้งและสนับสนุน
ผูป ระกอบการใหเกิดการ
รวมกลุมเปนเครือขายโดยให
หนวยงานภาครัฐเปน
แกนกลาง หรือผูป ระสานกับ
ผูประกอบการ และเสริมสราง
ผูประกอบการ SMEs เพื่อ
สงเสริมศักยภาพของ
ผูประกอบการสูสากล

กลยุทธ
แผนงาน /โครงการ
1. การมุง เนนในการ 1. โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
สรางและสนับสนุน ขนาดกลางและขนาดยอม
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
ผูประกอบการให
เกิดการรวมกลุมเปน
เครือขาย

ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงานโครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
วิสัยทัศน
มุงมั่นอาหารไทยสู
โลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูปและ
เครื่องปรุงรส)ใหมี
ความเปนเอกลักษณ
และใหแพรหลาย เพือ่
ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค
และเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล

พันธกิจ
1. สงเสริมในการ
สรางเครือขาย
ผูประกอบการ
และหนวยงานที่
เกี่ยวของใหเกิด
ความเขมแข็ง
และยั่งยืนเพื่อ
เพิ่มขีดความ
สามารถในการ
แขงขันเขาสู
ระดับสากล
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ผูรับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
2.มหาวิทยาลัยบูรพา
3.สมาคมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

พันธกิจ
2. สงเสริมการ
วิจัยพัฒนา
เทคโนโลยี
นวัตกรรมและ
การตลาดเพื่อ
ยกระดับทั้ง
ระบบใหได
มาตรฐานระดับ
สากล
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แผนงาน /โครงการ
1. โครงการพัฒนาสถานที่และ
กระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน
โดยเนน GAP GMP และ HACCP
2. โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะห
และรับรองคุณภาพสินคาการ
สงออกใหสามารถบริการไดรวดเร็ว
แมนยํา เชื่อถือไดตาม
มาตรฐานสากล (เครื่องมือ บุคลากร
วิธีวิเคราะห)
3. โครงการวิจัย เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูปกึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส)

1. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

1. สถาบันอาหาร
2. กระทรวง
อุตสาหกรรม
3. มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

ผูรับผิดชอบ
1. สถาบันอาหาร

ตารางที่ 3.1 (ตอ) ตารางสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงานโครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
วิสัยทัศน
มุงมั่นอาหารไทยสู
โลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูปและ
เครื่องปรุงรส)ใหมี
ความเปนเอกลักษณ
และใหแพรหลาย เพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค
และเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
1. การพัฒนาดาน
1. จัดตั้งทีมวิจัย พัฒนาดาน
1. มุงเนนการวิจัย
เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยี คุณภาพ และ
พัฒนา เทคโนโลยี
นวัตกรรมทั้งระบบ
นวัตกรรม เพื่อใหสามารถ
นวัตกรรมและ
พัฒนา และยกระดับทั้งระบบ ในอุตสาหกรรม
การตลาดเพือ่
ยกระดับทั้งระบบให ใหไดมาตรฐานสูระดับสากล อาหารไทยสูโลก
2. พัฒนาศูนยทดสอบระบบ (อาหารสําเร็จรูป
ไดมาตรฐานระดับ
มาตรฐานทั้งระบบ เพื่อเพิ่ม กึ่งสําเร็จรูป และ
สากล
เครื่องปรุงรส)
ขีดความสามารถในการ
แขงขันใหเติบโตอยางยั่งยืน 2. การพัฒนาและ
จัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการทดสอบ
ระบบมาตรฐานทั้ง
ระบบ
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พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
3. จัดทฐานขอมูล 1. สงเสริมการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเชิง
เชิงลึกใน
อุตสาหกรรมไทย ลึกในอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก
สูครัวโลก
(อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส)
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1. สรางระบบฐานขอมูลเชิง
ลึกในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุง
รส) เพื่อใหสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ํา
กลางน้าํ และปลายน้าํ อยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ
เจาะตลาดทั้งในและ
ตางประเทศมากขึ้น

กลยุทธ
1. การสรางระบบ
ฐานขอมูลเชิงลึกใน
อุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส)

แผนงาน /โครงการ
ผูรับผิดชอบ
1. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล 1. สถาบันอาหาร
เชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารไทยสู 2. กระทรวง
โลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป อุตสาหกรรม
และเครื่องปรุงรส) เชน ขอมูล
วัตถุดิบ ขอมูลการผลิต ขอมูล
การตลาด ขอมูลกฎระเบียบใน
ประเทศและตางประเทศ

ตารางที่ 3.1 (ตอ) ตารางสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงานโครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
วิสัยทัศน
มุงมั่นอาหารไทยสู
โลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส)ใหมี
ความเปนเอกลักษณ
และใหแพรหลาย เพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค
และเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
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1. การพัฒนาการ
ตลาดทั้งระบบอยาง
เขมขนและเจาะลึก
ทั้งในและตาง
ประเทศ
2. การสงเสริมการ
วางแผนตลาดเชิงรุก
อยางเขมขนตอเนื่อง
ทั้งในและ
ตางประเทศ
3. การขยายตลาด
อาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส) อยาง
เปนระบบ และ
ตอเนื่องโดยการ
สนับสนุนภาครัฐ
อยางบูรณาการ

แผนงาน /โครงการ
1. โครงการกิจกรรมสงเสริม
การตลาดของกลุม อุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)

1. สสว.
2. SMEs Bank

ผูรับผิดชอบ
1. กรมสงเสริมการ
สงออก
2. สสว.
3. มหาวิทยาลัยบูรพา

1. กรมสงเสริมการ
สงออก
2. กระทรวง
อุตสาหกรรม

1. กระทรวง
อุตสาหกรรม

2. โครงการสรางตราสินคาให
เขมแข็งและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล
3. โครงการศึกษารูปแบบการ
กระจายสินคาของกลุมอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ที่
เกี่ยวของในตางประเทศ
4. โครงการสนับสนุนแหลงเงินทุน
เพื่อใหกับผูประกอบการ

ตารางที่ 3.1 (ตอ) ตารางสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงานโครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
วิสัยทัศน
มุงมั่นอาหารไทยสู
โลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส)ใหมี
ความเปนเอกลักษณ
และใหแพรหลาย เพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค
และเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล

พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
4. พัฒนาระบบ 1. พัฒนาการตลาดทัง้ 1. พัฒนาตลาดทั้งระบบอยาง
เขมขนและเจาะลึก เพื่อ
ระบบอยางเขมขน
การตลาด และ
สงเสริมการขยาย และเจาะลึกทัง้ ในและ สามารถเขาถึงตลาดใหมและ
รักษาตลาดเดิมใหคงอยูทั้งใน
ตางประเทศ
ตลาดเชิงรุกทั้ง
และตางประเทศมากขึ้น
ในประเทศและ
2. สงเสริมการวางแผนตลาด
2. สงเสริมการ
ตางประเทศ
วางแผนตลาดเชิงรุก เชิงรุกอยางเขมขนตอเนื่องทั้ง
อยางเขมขนตอเนื่อง ในและตางประเทศ เพื่อจะได
กําหนดกลยุทธการตลาดและ
ทั้งในและ
ยุทธวิธีในการเขาถึงตลาด
ตางประเทศ
อยางแมนยําและถูกตอง
3. การสนับสนุนอยางบูรณา
การของหนวยงานภาครัฐใน
ดานการขยายตลาดอาหารไทย
สูโลก อยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง เพื่อผลักดัน
ผูประกอบการใหมีโอกาสใน
ตางประเทศมากขึ้น
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- 38 ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
กลยุทธ
1. สงเสริมพัฒนาและ 1. สงเสริมพัฒนาและผลักดัน 1. การเสริมสราง
และผลักดันการ
การบริหารจัดการที่ดีของ
ผลักดันการบริหาร
บริหารจัดการที่ดี
ผูประกอบการ เพื่อใหเกิด
จัดการของ
ความเชื่อมั่นตอภาครัฐในการ ใหกบั ผู
ผูประกอบการ
ประกอบการ SMEs
ใหความสนับสนุนและ
ในอุตสาหกรรม
ผลักดันสูตลาดตางประเทศ
อาหารไทยสูโลก
มากขึน้
(อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส)

แผนงาน /โครงการ
1. โครงการศึกษาการจัดการวัตถุดิบ
และคุณภาพ ใหเพียงพอตอความ
ตองการ เพื่อรองรับความตองการ
ของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
2. โครงการสงเสริมการจัดการการ
ขนสงของผูประกอบการใน
เครือขาย เพือ่ รักษาคุณภาพ
สินคาและลดตนทุน

ตารางที่ 3.1 (ตอ) ตารางสรุปวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค แผนงานโครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
วิสัยทัศน
มุงมั่นอาหารไทยสู
โลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส)ใหมี
ความเปนเอกลักษณ
และใหแพรหลาย เพื่อ
ตอบสนองความ
ตองการของผูบ ริโภค
และเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล

พันธกิจ
5. สงเสริมพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดีเปน
ระบบเพื่อ
เสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแขงขันใน
อุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูปและ
เครื่องปรุงรส)
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ผูรับผิดชอบ
1. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ

1. มหาวิทยาลัยบูรพา
2. การขนสง และ
Logistics

- 39 -

โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

คณะที่ปรึกษาไดพิจารณาแผนงานโครงการตาง ๆ ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก แลว จึงไดนําแผนงานโครงการดังกลาวจัดทําเปนชุด
โครงการขึ้น เพื่อใหกรอ บแผนพัฒนาดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการตาง ๆ สามารถนํามาจัดแบงเปนหมวดหมูเพื่อใหสามารถพัฒนาตอเนื่องไปในอนาคต
โดยสามารถพัฒนาเปนชุดโครงการไดดังนี้

เปาประสงค

ตารางที่ 3.2 ตารางสรุปชุดโครงการ จากแผนงานโครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
ชุดโครงการ
1.โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูครัวโลก

2. โครงการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับทั้งระบบใหได
มาตรฐานระดับสากล

จัดตั้งและสนับสนุนผูประกอบการใหเกิดการรวมกลุม 1. โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ระยะเวลา 3 ป
เปนเครือขายโดยใหหนวยงานภาครัฐเปนแกนกลาง
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
2550-2552
หรือผูประสานกับผูประกอบการ และเสริมสราง
ผูป ระกอบการ SMEs เพื่อสงเสริมศักยภาพของ
ผูประกอบการสูสากล
1. โครงการพัฒนาสถานที่และกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน ระยะเวลา 3 ป
1. จัดตั้งทีมวิจัย พัฒนาดานเทคโนโลยี คุณภาพ และ
2550-2552
นวัตกรรม เพื่อใหสามารถพัฒนา และยกระดับทั้งระบบ โดยเนน GAP GMP และ HACCP
2. โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหและรับรองคุณภาพสินคาการ
ใหไดมาตรฐานสูระดับสากล
2. พัฒนาศูนยทดสอบระบบมาตรฐานทั้งระบบ เพื่อเพิ่ม สงออกใหสามารถบริการไดรวดเร็ว แมนยํา เชื่อถือไดตาม
มาตรฐานสากล (เครื่องมือ บุคลากร วิธีวิเคราะห)
ขีดความสามารถในการแขงขันใหเติบโตอยางยั่งยืน
3. โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
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เปาประสงค

- 40 โครงการ

1. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูครัวโลก(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครือ่ งปรุงรส)
เชน ขอมูลวัตถุดิบ ขอมูลการผลิต ขอมูลการตลาด ขอมูล
กฎระเบียบในประเทศ และตางประเทศ
1. โครงการกิจกรรมสงเสริมการตลาดของกลุมอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
2. โครงการสรางตราสินคาใหเขมแข็งและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล
3. โครงการศึกษารูปแบบการกระจายสินคาของกลุมอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส) ที่เกี่ยวของในตางประเทศ
4. โครงการสนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อใหกับผูประกอบการ

ตารางที่ 3.2 (ตอ) ตารางสรุปชุดโครงการ จากแผนงานโครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
ชุดโครงการ
3. โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงลึก 1. สรางระบบฐานขอมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูครัวโลก เพื่อใหสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต
ตนน้ํา กลางน้าํ และปลายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเจาะตลาดทัง้ ในและตางประเทศมากขึน้
1. พัฒนาตลาดทั้งระบบอยางเขมขนและเจาะลึก เพื่อ
4. โครงการเพิ่มศักยภาพและขีด
สามารถเขาถึงตลาดใหมและรักษาตลาดเดิมใหคงอยูทั้ง
ความสามารถในการแขงขันทางดาน
ในและตางประเทศมากขึ้น
การเงินและการตลาด
2. สงเสริมการวางแผนตลาดเชิงรุกอยางเขมขนตอเนื่อง
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อจะไดกําหนดกลยุทธ
การตลาดและยุทธวิธีในการเขาถึงตลาดอยางแมนยํา
และถูกตอง
3. การสนับสนุนอยางบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ
ในดานการขยายตลาดอาหารไทยสูครัวโลกอยางเปน
ระบบ และตอเนือ่ ง เพื่อเอื้อประโยชและผลักดัน
ผูประกอบการใหสามารถมีชองทางในตางประเทศมาก
ขึ้น
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ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระยะเวลา 1 ป
2551

ระยะเวลา 5 ป
2550-2554

- 41 โครงการ

1. สงเสริมพัฒนาและผลักดันการบริหารจัดการที่ดีของ 1. โครงการศึกษาการจัดการวัตถุดิบและคุณภาพ ใหเพียงพอตอ
ผูป ระกอบการ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอภาครัฐในการ ความตองการ เพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมอาหาร
ใหความสนับสนุนและผลักดันสูตลาดตางประเทศมาก ไทยสูโลก
ขึ้น
2. โครงการสงเสริมการจัดการการขนสงของผูประกอบการใน
เครือขาย เพื่อรักษาคุณภาพสินคาและลดตนทุน

เปาประสงค

ตารางที่ 3.2 (ตอ) ตารางสรุปชุดโครงการ จากแผนงานโครงการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
ชุดโครงการ
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดีอยางเปนระบบเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งและเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แขงขันในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูครัว
โลก
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ระยะเวลา
ดําเนินการ

ระยะเวลา 3 ป
2551-2553

- 42 2. การพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการภายใตแผนปฏิบัติก ารสงเสริม SMEs
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
คณะที่ปรึกษาพิจารณาเห็นวาโครงการที่มีความสําคัญสูงและมีความเรงดวน ซึ่งจะสงผล
โดยตรงตอการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ของกลุม
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก กรุงเทพมหานคร สรุปรายงานโครงการทั้งหมดดังนี้
2.1 โครงการนํารอง
โครงการของ เครือขาย วิสาหกิจ อุตสาหกรรมอาหารไทยสู โลก สวนใหญมักเปน
โครงการใหญ ใชงบประมาณสูง และเปนโครงการระยะยาวที่มีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง
อยางไรก็ตาม คณะที่ปรึกษาฯ เห็นวาปจจัยสําคัญที่สุดในการสนับสนุนและผลักดันให เครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลกพั
 ฒนาไปตามแผนที่วางไว คือ การเสริมสรางและสงเสริมใน
การสรางเครือขายผูประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันเขาสูระดับสากล และการสงเสริมการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม
และการตลาดเพื่อยกระดับทั้งระบบใหไดมาตรฐานระดับสากล ดังนั้น คณะที่ปรึกษาฯ จึงขอเสนอ
โครงการนํารอง คือ
2.1.1 โครงการ พัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก
2.1.2 โครงการวิจยั เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมข องวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
2.2 โครงการระยะสั้น
โครงการระยะสั้นนั้น จะเปนโครงการที่มุงถึงการสรางรากฐานความแข็งแกรงของ
ฐานขอมูลในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึง่ สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) เพือ่ ให
สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถเจาะ
ตลาดทั้งในและตางประเทศมากขึ้น ดังนั้น คณะที่ปรึกษาฯ จึงขอเสนอโครงการระยะสั้น
คือ
โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารไท ยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
2.3 โครงการระยะปานกลาง
โครงการระยะปานกลางนั้น จะเปนโครงการที่ตองใชระยะเวลาในการพัฒนารวมทั้ง
การแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมาคอนขางยาวนานพอสมควร โดยจะเปนโครงการ ดานวิจยั พัฒนา
รวมทั้งการพัฒนาศูน ยตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อยกระดับทั้งระบบใหไดมาตรฐานระดับสากล
รวมทั้ง เปน การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี อยางเปนระบบเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและเพิ่ม
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โครงการระยะปานกลาง ซึ่งเปนโครงการประมาณ 3 ป มีจํานวน 4 โครงการ ไดแก
2.3.1 โครงการพัฒนาสถานที่และกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน โดยเนน GAP
GMP และ HACCP
2.3.2 โครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหและรับรองคุณภาพสินคาการสงออกให
สามารถบริการไดรวดเร็ว แมนยํา เชื่อถือไดตามมาตรฐานสากล (เครื่องมือ บุคลากร วิธวี เิ คราะห)
2.3.3 โครงการศึกษาการจัดการวัตถุดิบและคุณภาพใหเพียงพอตอความตองการ
เพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
2.3.4 โครงการสงเสริมการจัดการการขนสงของผูประกอบการในเครือขาย เพื่อ
รักษาคุณภาพสินคาและลดตนทุน
2.4 โครงการระยะยาว (ตอเนื่อง)
โครงการระยะยาวนั้น จะเนนโครงการที่พัฒนาทั้งระบบที่ตองอาศัยทรัพยากรและ
งบประมาณคอนขางสูง รวมทั้งมุงเนนในการสรางคานิยม และปรับเปลี่ยนใหเปนรูปธรรม ซึ่งตอง
ใชระยะเวลายาวนานมาก ดังนั้น คณะที่ปรึกษาฯ จึงขอเสนอโคร งการระยะ ยาว ซึ่งเปนโครงการ
ระยะเวลา 5 ป มีจํานวน 4 โครงการ ไดแก
2.4.1 โครงการกิจกรรมสงเสริมการตลาดของกลุมอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
2.4.2 โครงการสรางตราสินคาใหเขมแข็งและเปนที่ยอมรับในระดับสากล
2.4.3 โครงการศึกษารูปแบบการกระจายสินคาของกลุมอุตสาหกรรมอาหารไทยสู
โลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ที่เกี่ยวของในตางประเทศ
2.4.4 โครงการสนับสนุนแหลงเงินทุนเพื่อใหกับผูประกอบการ
3. การเชื่อมโยงระหวางการพัฒนาเครือขายวิส าหกิจในแตละอุตสาหกรรมเปาหมายที่มี
ความสัมพันธในระดับจังหวัดและระดับภาค
การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลกมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจตาง ๆ ในพื้นที่ ดังนี้
3.1 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส การขนสงนั้นมีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอ
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก เพราะอุตสาหกรรมโลจิสติกสจะชวยเอื้ออํานวยใหระบบการขนสง
รวมทั้งระบบคลังสินคาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถชวยยกระดับการบริการของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยไปสูตางประเทศไดอยางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งถาควบคุมและจั ดการ
อยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลดีตอตนทุนทั้งระบบโดยรวม ดังนั้น จึงควรดําเนินการควบคูกันไป
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อุตสาหกรรมบริการที่เกิดจากการผสมผสานธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวของเขาดวยกัน ซึ่งธุรกิจสนั บสนุน
ประเภทอาหารไทยก็เปนหนึ่งในธุรกิจสนับสนุนที่อยูควบคูไปกับสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ ๆ ทั้ง
ประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งบางสถานที่กลับเปนเปาหมายหลักสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อเขามาหาซื้อ
อาหารไทย หรือหารับประทานอาหารไทยที่อรอย แปลก มีวัฒนธรรม ฯลฯ ดังนัน้ ในการพัฒนา
วิสาหกิจอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลกจะเกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ จึงเอื้อตอ
กันและควรกระทําควบคูกันไป
3.3 ควรจะมีการเชื่อมโยงกับหนว ยงานอื่นที่เกี่ยวของ อันไดแก สถาบันการเงิน
เนือ่ งจากผูประกอบการตองอาศัยเงินในการลงทุน การดําเ นินกิจการและขยายกิจการใหดียิ่งขึ้นไป
สถาบันการศึกษา ที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการผลิตบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญ อันจะ
สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในสายงานอุตสาหกรรม อาหารไทย ตลอดจนหนวยงาน
ภาครัฐ ควรมีนโยบายที่เอื้อตอการ ดํา เนินการของผูประกอบการ อาหารไทย รว มไปถึง การ
ดําเนินการดานการตลาด การประชาสัมพันธ ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
4. ขอเสนอแนะกระบวนการ/กลไกการแปลงแผนฯ สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
การแปลงแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหารสํา เร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพจะตองอาศัยระยะเวลา ภายใตกระบวนการ/กลไก ดังตอไปนี้
4.1 การสรางความเขาใจและการยอมรับของผูมีสวนไดสว นเสียในระดับพื้นที่ คือ ตอง
สรางการยอมรับและเขาใจในสวนของกลุ มสมาชิกที่มีความตองการรวมตัวเปนเครือขายวิสาหกิจ
ดวยกันในเขตพื้ นที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแนวทางในการ
พัฒนากลุมอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
4.2 การพัฒนาแนวคิด ขีดความสามารถ และกระบวนทัศนของผูประกอบการ สูการ
ดําเนินธุรกิจในระบบ
4.3 การจัดตั้งคณะทํางานพัฒนาเครือขายวิสาหกิจระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น ซึ่ง
ประกอบดวย หัวหนาหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการรวมกลุมกันของ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสําคัญในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
4.4 การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ใหเขมแข็ง เพื่อรวมกัน ผลักดันแผนฯ ไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง
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สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส ) กับจังหวัด เพื่อนําขอมูลและแผนปฏิบัติการฯ เขาบรรจุไวในแผน
ยุทธศาสตรของกรุงเทพมหานคร
4.6 การประส านงานกันระหวางอุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินโครงการตาง ๆ
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- 46 5. รายละเอียด โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาด ยอมเ ครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส)
5.1 ชุด โครงการ พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
หลักการและเหตุผล
จากการที่รัฐบาลมีแนวทางการสนับสนุนใหเมืองไทยเปนแหลงสงออกอาหารโดย
มีการสนับสนุนโครงการครัวไทยสูโลก (Kitchen of the World) ขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
โครงการดังกลาว อุตสาหกรรมอาหารของไทยนั้นจะตองเปลี่ยนแนวความคิดจากการผลิตเพื่อ
สนองความตองการภายในประเทศอยางเดียว ไปสูการผลิตเพื่อ สงออกไปยังตางประเทศ ซึ่งเปน
ตลาดที่กวางใหญ มีมูลคามหาศาล อยางไรก็ตาม ในการสงออกอาหารไปยังตางประเทศ
ผูประกอบการดานอาหารโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตองมีการปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธกี ารในการจัดการองคกรในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการขาย การตลาด และการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานครั้งใหญ เพื่อสามารถนําสินคาและบริการออกไปแขงขันยังตลาด
ตางประเทศได ซึ่งผูประกอบการ SMEs จะตองมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งควรใหเกิดความรวมมือกั นทั้ง
ภายในกลุมและภายนอกกลุมของผูประกอบการจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยสู
โลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) ทั้งระบบ และเปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันทางธุรกิจบนพื้นฐานของความรวมมือซึ่งกันและกัน
จากการศึกษาขอมูลและการปร ะชุมกลุมผูประกอบการ SMEs อุตสาหกรรม
สําเร็จรูป และกึ่งสําเร็จรูป รวมทั้งอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส พบวาปจจุบันมีการรวมกลุมกันของ
ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและ
เครื่องปรุงรส) อยูในระดับหนึ่ง ที่ยังไมเกิดความแข็งแกรงมากพอ อีกทั้งยังขาดการประสานงานเชิง
บูรณาการทั้งในสวนภาครัฐและเอกชน อีกทั้งการผลักดันนโยบายจากภาครัฐไปสูการปฏิบัติยังไม
เปนรูปธรรม จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีการ พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ อุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเ ครื่องปรุงรส ) ใหเขมแข็งและการประสานงานเชิง
บูรณาการ และผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม
เพื่อมุงสูความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตรที่วางไวรวมกัน
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- 47 วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ของอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูโลกใหเขมแข็ง มีการเชื่อมโยงและการเกื้อหนุนกันอยางเปนระบบ
2. เพื่อสงเสริมการประสานงานเชิงบูรณการของทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. เพื่อสงเสริมและผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม
กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และอุตสาหกรรม
เครื่องปรุงรส ในเขตกรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาในพื้นที่ องคกร ภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
3. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
4. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)
5. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
แผนงาน/การดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ อุตสาหกรรมอาหารไทยสู โลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เจาของกิจการ ผูประกอบการ
ในพื้นที่ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
2. จัดตัง้ ตัวแทน CDA ทั้งภาครัฐและเอกชนเ พื่อประสานงานในการรวมกลุม
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน
4. สงเสริมใหเกิดการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขา
ไปปฏิบัติงานอยางแทจริง
5. ดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง โดยมีการประชุมเครือขายอยางนอย
ปละ4 ครั้ง และประชุมประจําป 1 ครั้ง
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- 48 6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ฯ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 3 ป ( พ.ศ. 2550 - 2552)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) เกิดความเขมแข็ง มีการเชื่อมโยงและการเกื้อหนุน
กันอยางเปนระบบ
2. มีตวั แทน CDA ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประสานงานในการรวมกลุ มเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรม
3. มีการประสานงานเชิงบูรณาการของทุกฝายที่เกี่ยวของ
4. มีการสงเสริมและผลักดันการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเชิงรูปธรรม
งบประมาณ
ในระยะ 3 ป ( พ.ศ. 2550 - 255 2 ) รวมจํานวนทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
รายละเอียดดังตาราง
ปงบประมาณ
รายการ
2550
2551
2552
( บาท )
( บาท )
( บาท )
200,000
200,000
200,000
1. คาใชจายในการจัดประชุมและดําเนินงาน
ของคณะกรรมการพัฒนาเครือขาย ฯ
300,000
2. คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ
600,000
600,000
600,000
3. คาใชจายในการจัดประชุม (ปละ 4 ครั้ง )
รวมทั้งการดําเนินงานทั่วไปของเครือขายฯ
300,000
300,000
300,000
4. คาใชจายในการจัดสัมมนาประจําปของ
เครือขายฯ
300,000
300,000
300,000
5. คาใชจายในการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของเครือขายฯ
รวม
1,700,000
1,400,000
1,400,000
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- 49 5.2 ชุด โครงการ วิจัยพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับทั้งระบบใหได
มาตรฐานระดับสากล
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส )
เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีสวนสําคัญใ นการสรางรายไดจํานวน มหาศาลใหกับระบบเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไทย โดยที่ภาครัฐ มีนโยบายที่จะสงเสริมอาหารไทย และผลักดันใหไทยเปนครัวของโลก
(Kitchen of the world) ซึ่งอาหารไทยเปนที่รูจักแกผูบริโภคทั่วโลก ทั้งในแงรสชาติ ความครบถวน
ของโภชนาการ ฯลฯ ซึ่งจะสามารถขยา ยตลาดไปตางประเทศไดอยางงายและรวดเร็ว ปจจุบัน
ผูบริโภคตางชาติไดคํานึงถึงมาตรฐานทั้งในดานระบบผลิตภัณฑ และดานสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งการพัฒนาอาหารรูปแบบใหม ๆ ที่ใหคุณคาทางอาหารมากขึ้นกวาเดิม ดังนั้นผูประกอบการ
อาหารในประเทศไทยควรใหความสําคั ญกับ การนําระบบคุณภาพและความปลอดภัยตาง ๆ ไมวา
จะเปน GAP (Good Agricultural Practices) ,GMP (Good Manufacturing Practices), HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Points) เขามาประยุกตใชในองคกร รวมทั้งดานวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมใหมๆ ของอาหารไทย เพือ่ ขยายโอกาสในการทําตลาดไปยังตางประเทศ แตเนื่องจาก
ผูประกอบการ SMEs ไมมีเงินลงทุนและงบประมาณเพียงพอตอการที่จะมุงวิจัยพัฒนาใน
อุตสาหกรรมนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตอง ไดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนดานวิจยั
พัฒนาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ เพือ่ ใหอาหารไทยมีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดตั้งทีมวิจัย พัฒนาดานเทคโนโลยี คุณภาพ และนวัตกรรม เพื่อใหสามารถ
พัฒนา และยกระดับทั้งระบบใหไดมาตรฐานสูระดับสากล
2. เพื่อเพิ่มศักยภา พในการแขงขันใหอุตสาหกรรมอาหารไทย สูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) เพิ่มสูงขึ้น สามารถแขงขันและเติบโตไดในตลาดโลก
3. เพื่อ พัฒนา และจัดตั้ง ศูนยทดสอบระบบมาตรฐานทั้งระบบ
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหเติบโตอยางยั่งยืน
กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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- 50 หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.)
4. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
5. สภาหอการคาแหงประเทศไทย
6. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
7. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)
แผนงาน/การดําเนินงาน
1. จัดตั้ง ทีมงาน ซึ่งประกอบดวยสถาบันการศึกษา องคกรที่เกี่ยวของ และ
ผูประกอบการ ที่มีความรอบรูและประสบการณโดยตรงตอการวิจัยและพัฒนาทั้งดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโ ลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
2. จัดประชุมทีมงานในการกํา หนดนโยบายและแนวทางในการวิจยั พัฒนาของ
อุตสาหกรรมนี้รวมกัน
3. ศึกษาผลงานการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่มีผลง านดานอุตสาหกรรมนี้
ในเชิงลึกเพื่อสามารถนํามาใชเปนนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับอุตสาหกรรมไทยสูครัวโลก
4. จัดตั้งสถานที่เพื่อใชในการตรวจสอบคุณภาพมาตร ฐานทั้งในดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโ ลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
5. ดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางตอเนื่อง
6. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 3 ป (พ.ศ. 2550 - 2552)
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- 51 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีทมี งานดานการวิจยั พัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตก รรมในอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. มีงานวิจัยดานการพั ฒนาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
ไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส)
3. ผูประกอบการสามารถทดสอบคุณภาพมาตรฐานทั้งในดานระบบ และ
ผลิตภัณฑ
4. ผูประกอบการมีผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐานมากขึ้น
งบประมาณ
ในระยะ 3 ป ( พ.ศ. 2550 – 2552) รวมจํานวนทัง้ สิน้ 46,000,000 บาท แบงเปน
งบประมาณในป พ .ศ. 2550 จํานวน 32,400,000 บาท ป พ .ศ. 255 1 จํานวน 6,800,000 บาท
ป พ.ศ. 2552 จํานวน 6,800,000 บาท รายละเอียดดังตาราง

รายการ

ปงบประมาณ
2550
2551
(บาท)
(บาท)
200,000
300,000

2552
(บาท)
200,000

-

-

5,000,000

5,000,000

1,500,000

1,500,000

100,000

100,000

6,800,000

6,800,000

1.จัดตั้งและประชุมทีมงานวิจัยและพัฒนาทั้งดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารไทย
สูโลก
500,000
2.ศึกษาผลงานการวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานดานอุตสาหกรรมนี้ในเชิงลึก
เพื่อนํามาใชเปนนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับ
อุตสาหกรรมไทยสูค รัวโลก
3.คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ที่ใชใน 30,000,000
การดําเนินงานของศูนยขอมูลฯ
1,500,000
4.คาใชจายในการบริหารจัดการทั่วไปของศูนย
ขอมูลฯ
100,000
5.ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
รวม
32,400,000
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- 52 5.3 ชุดโครงการจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงลึก ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูปกึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส )
เปนอุตสาหกรรมหลักที่มีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับหนึ่งของไทยมาอยางตอเนื่อง แตปจจุบัน
อัตราการเติบโตของมูลคาการสงออกมีการขยายตัวลดลงเรื่อย ๆ ทุกป และจากนโยบายของภาครัฐ
ที่จะสงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมอาหารไทยสูครัวโ ลกมีการขยายตัวตอไปอยางตอเนื่อง
แตผูประกอบการ SMEs ยังขาดขอมูลเชิงลึกทั้งในดานการตลาด ดานพฤติกรรมผูบริโภค ดานการ
ขายสินคาใหกับตลาดตางประเทศอยูมาก ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําระบบฐานขอมูลเชิงลึกใน
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรู ป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) เพื่อสามารถเพิ่ม
ศักยภาพและขยายตลาดในตางประเทศใหเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส )
ใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการสํารวจ รวบรวม
วิเคราะห และจัดทําฐานขอมูล เชิง ลึก ใน
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
2. สรางระบบฐานขอมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) เพื่อใหสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสามารถดําเนินการขยายตลาดทั้งในและตางประเทศมากขึ้น
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโล ก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ใหเติบโตไดอยางยั่งยืน
กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) นิสิต นักศึกษา ผูเชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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- 53 หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
5. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
แผนงาน/การดําเนินงาน
1. ศึกษาและทบทวนขอมูลทุติยภูมิ (Mapping) ที่มีอยูแลว
2. ศึกษาขอมูลจากการสํารวจและสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค และ
การตลาดเชิงลึกในตางประเทศเปาหมาย
3. จัดเก็บฐานขอมูล เชิงลึกในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) ทั้งในและตางประเทศ
4. จัดทําขอเสนอแนะและแนวทางในการเขาถึงตลาดใหมและ เขาใจพฤติกรรม
ผูบริโภคที่แทจริงในทุก ๆ ดาน
5. เผยแพรขอมูลตอผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
6. ดําเนินการตามแผนอยางตอเนือ่ ง
7. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ฯ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 1 ป ( พ.ศ. 2551)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อสามารถใชฐานขอมูลเชิงลึก ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูปกึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ทั้งในและตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสามารถจัดเก็บฐานขอมูลไดอยางเปนระบบและสามารถใชประโยชนได
อยางเต็มที่
3. เพื่อสามารถขยายตลาดตางประเทศในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหาร
สําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) เพิ่มมากขึ้น
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- 54 งบประมาณ
สํารวจและจัดทําฐานขอมูล และประเมินศักยภาพเบื้องตน 1,000,000 บาท ศึกษา
และวางแผนการพัฒนา งบประมาณ 5,000,000 บาท รวมงบประมาณ 6,000,000 บาท รายละเอียด
ดังตาราง
รายการ
1. สํารวจ จัดทําฐานขอมูล และประเมินศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป
และเครื่องปรุงรส) ในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อประกอบการจัดทํา
โครงการพัฒนาและการศึกษาวางแผน
2. ศึกษาและวางแผนพรอมเสนอแนะการพัฒนา พรอม
จัดทําฐานขอมูล และเผยแพร
รวม
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ปงบประมาณ
ป 2551 (บาท)
1,000,000

5,000,000
6,000,000

- 55 5.4 ชุดโครง การเพิ่มศักยภาพและขีดความสาม ารถในการแขงขัน ดานการเงินและ
การตลาดในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
หลักการและเหตุผล
อุตสาห กรรมอาหารไทยสูโลก ถือเปนอุตสาหกรรม สําคัญ ที่มีสวนผลักดั นให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความแข็งแกรง ซึ่ง อาหารไทยเปนที่ยอมรับจากชาวตางชาติสามารถ
เขาไดกับพฤติกรรมการบริโภคของชาวตางประเทศทั่วโลก ซึ่งแนวโนมการบริโภคอาหารไทยเพิ่ม
สูงขึน้ ในตลาดโลก แตจากการเปดการคาเสรี ไมวาจะ เปน FTA หรือ WTO ทําใหมีการแขงขันของ
ผู ประกอบการ ทั้ง ในประเทศและตางประเท ศสูงมากขึ้น และจากการที่รัฐบาลสงเสริมใหมี
รานอาหารไทยในตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงเปนโอกาสที่จะ สามารถใชเครือขายรานอาหารไทยที่มี
อยูแลวในตางประเทศเปนศูนยประชาสัมพันธและกระจายสินคา ไดเปนอยางดี แตสิ่งสําคัญที่ ทําให
อุตสาหกรรมนี้ไมสามารถเติบโตไดอยางชัดเจน เนื่องจากผูประกอบการ SMEs ไทยขาดการ
บริหารจัดการที่ดี ทั้งในดานการเงินที่มีอยูอยางจํากัด และยังไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยาง
เปนรูปธรรม รวมทั้งการตลาดที่ไมมีความชัดเจนในการขยายตลาดเดิมและหาตลาดใหมใน
ตางประเทศ
ดังนั้น การที่จะพัฒนา อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และ
เครื่องปรุงรส) ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครใหมีความเขมแข็งและยืนหยัดอยูได จึงจําเปนตอง เพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการใหสามารถแขงขันในระดับสากลได
จึงมีความจําเปนที่จะตอง มีโครง การเพิ่มศักยภาพและขีดความสาม ารถในการแขงขัน เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูปและเครื่องปรุงรส) ใหกาวไกลตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาตลาดทั้งระบบอยางเขมขนและเจาะลึก เพือ่ สามารถเขาถึงตลาดใหม
และรักษาตลาดเดิมใหคงอยูทั้งในและตางประเทศมากขึ้น
2. เพื่อสงเสริมการวางแผนตลาดเชิงรุกอยางเขมขนตอเนื่องทั้งในและตางประเทศ
เพื่อจะไดกําหนดกลยุทธการตลาดและยุทธวิธีในการเขาถึงตลาดอยางแมนยําและถูกตอง
3. เพื่อ การสนับสนุนอยา งบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ ในดานการขยายตลาด
อาหารไทยสู โลกอยางเปนระบบ และตอเนือ่ ง เพือ่ เอือ้ ประโยชน และผลักดันผูประกอบการให
สามารถมีชองทางในตางประเทศมากขึ้น
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- 56 กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Bank)
2. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
3. ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (Exim Bank)
4. มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงอุตสาหกรรม
5. สมาคมโลจิสติกสแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
6. สภาหอการคาแหงประเทศไทย
แผนงาน/การดําเนินงาน
1. สรางความเขาใจใหกับสถาบันการเงินเพื่อใหการดําเนินงานในดานการลงทุ น
ของผูประกอบการเปนไปอยางราบรื่น
2. สงเสริมใหสถาบันการเงินตาง ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของมีความมั่นใจในการให
สินเชื่อในการลงทุนของผูประกอบการ
3. สงเสริมและพัฒนากิจกรรมสงเสริมทางการตลาดเชิงลึกใหกับผูประกอบการ
4. ดําเนินการดานพัฒนาตลาดใหมปี ร ะสิทธิภาพ เชน การขยายตลาด และการ
สงเสริมกิจกรรมดานการตลาดใหมากขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูประกอบการ
5. ศึกษารูปแบบการกระจายสินคาเชิงลึกและละเอียดของอุตสาหกรรมอาหารไทย
สูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
6. จัดอบรมกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดเชิงลึกใหกับผูประกอบการ
7. จัดทํารายละเอียดและเผยแพรการศึกษารูปแบบการกระจายสินคาเชิงลึก
8. ดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง
9. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ฯ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ดําเนินการอยางตอเนือ่ ง 3 ป ( พ.ศ. 2550 - 2552)
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- 57 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอและสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ
2. มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดภายนอกประเทศใหมากขึ้น และสอดคลองกับความ
ตองการของผูประกอบการ
3. มีการวางนโยบายและกฎระเบียบที่สงเสริมการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
4. ผูประกอบการมีศักยภาพในการการลงทุน
5. มีผลงานวิจัยดานการตลาดตางประเทศเชิงลึก รูปแบบการกระจายสินคาใน
ตางประเทศ กฎระเบียบ ขอกฎหมายที่จําเปนในการตลาดตางประเทศของอุตสาหกรรม อันจะ
สามารถนํามาประยุกตใช ในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
งบประมาณ
ในระยะ 3 ป ( พ.ศ. 2550 - 2552) รวมจํานวนทัง้ สิน้ 16,800,000 บาท แบงเปน
งบประมาณในป พ .ศ. 2550 จํานวน 5,800,000 บาท ป พ .ศ. 255 1 จํานวน 5,500,000 บาท
ป พ.ศ. 2552 จํานวน 5,500,000 บาท รายละเอียดดังตาราง

รายการ
1. ศึกษารูปแบบการกระจายสินคาเชิงลึกของ
อุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
2. จัดอบรมกิจกรรมสงเสริมทางการตลาดเชิงลึก
ใหกับผูประกอบการ
3. สงเสริมและพัฒนากิจกรรมสงเสริมทางการ
ตลาดเชิงลึกใหกับผูประกอบการ
4. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนฯอยางนอยปละ 2 ครั้ง
รวม
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ปงบประมาณ
2550
2551
(บาท)
(บาท)
200,000
500,000

2552
(บาท)
200,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

300,000

300,000

300,000

5,800,000

5,500,000

5,500,000

- 58 5.5 ชุดโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี อยางเปนระบบ เพื่อเสริมสราง ความ
เขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป
กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส)
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมอา หารไทยสูโ ลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส )
ถือเปนอุตสาหกรรม สําคัญ ที่มีสวนผลักดัน ใหระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีความแข็งแกรง เหนือ
อื่นใดกอนการจะกาวไปสู “ครัวของโลก ” ไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ไทยจะตองสรางภาพลักษณ
เพื่อใหผูบริโภคเชื่อมั่ นในคุณภาพการผลิตอาหารที่ตองควบคูมากับความปลอดภัย ดังนั้น กลยุทธ
เชิงรุกการความสําคัญกับมาตรฐานและความปลอดภัยสินคาเกษตรและอาหาร โดยมีเปาหมายให
ผูบริโภค
ทั้งในและตางประเทศไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและปราศจากสารพิษตกคางใน
มาตรฐานที่
เทาเทียมกัน
ดังนั้น ในการจัดการใหอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก
(อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส ) สามารถเปนที่ยอมรับแกผูบริโภคชาวตางชาติได จะตองมีการ
พัฒนาการบริหารจัดการภายในของผูประกอบการ SMEs เปนอันดับแรก ถาผูประกอบการ SMEs
มีการบริหารจัดการที่ดีไมวาจะเปนดานการจัดการระบบขนสงสินคาไปตางประเทศหรือการบริหาร
จัดการดานวัตถุดิบและคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑใหเพียงพอตอความตองการในตลาดโลก
ก็จะทําใหเกิดความแข็งแกรง ภายในของผูประกอบการ รวมทั้งยังเปนการเสริมสราง ความเขมแข็ง
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโ ลก
วัตถุประสงค
1. เพื่อ สงเสริม พัฒนาและผลักดันระบบ บริหารจัดการ ที่ดีของผูประกอบการ ให
เกิดความเชื่อมั่นตอภาครัฐในการใหความสนับสนุน และผลักดันสูตลาดตางประเทศมากขึ้น
2. เพื่อใหผูประกอบการ SMEs สามารถมีการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับ การขนสง
สินคาไปยังตางประเทศ เพื่อรักษาคุณภาพสินคาและลดตนทุน
3. เพื่อใหผูประกอบการ SMEs สามารถบริหารจัด การดานวัตถุดิบและคุณภาพ
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑใหเพียงพอตอความตองการในตลาดโลก
กลุมเปาหมาย
ผูประก อบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารไทยสูโลก (อาหารสําเร็จรูป กึ่ง
สําเร็จรูป และเครื่องปรุงรส) ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
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- 59 หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
3. สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร
4. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
5. สมาคมโลจิสติกสแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
6. สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
7. สภาหอการคาแหงประเทศไทย
แผนงาน/การดําเนินงาน
1. จัดตั้งคณะก รรมการโครงการฯ ซึ่งประกอบดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมโลจิสติกสแหงประเทศไทย
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร เปนตน
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดโยบายและแนวทางในการ สงเสริม
พัฒนาและผลักดันใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีแกผูประกอบการ
3. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทั้งในดาน การขนสง สินคา
ไปยังตางประเทศ และการบริหารจัด การดานวัตถุดิบและคุณภาพ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑของ
ผูประกอบการ
4. สํารวจขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับ การบริหารจัดการทั้งในดาน
การขนสงสินคาไปยังตางประเทศ และการบริหารจัด การดานวัตถุดิบและคุณภาพ ของวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑของผูประกอบการ
5. จัดอบรมผูประกอบการ SMEs เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งในดาน การขนสง
สินคาไปยังตางประเทศ และการบริหารจัด การดานวัตถุดิบและคุณภาพ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการ
6. จัดทํารายละเอียดและเผยแพรการศึกษาใหกับผูประกอบการ SMEs
7. ดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง
8. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ดําเนินการอยางตอเนือ่ ง 5 ป (พ.ศ. 2550 - 2554)
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- 60 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูประกอบการ SMEs มีความเขาใจในการบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทั้งในดานการขนสงสินคาไปยังตางประเทศ และการบริหารจัด การดานวัตถุดิบและคุณภาพ
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
2. ผูประกอบการ SMEs สามารถบริหารจัดการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งใน
ดานการขนสง สินคาไปยังตางประเทศ และการบริหารจัด การดานวัตถุดิบและคุณภาพ ของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ
3. มีคูมือในการบริหารที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งในดาน การขนสง สินคาไป
ยังตางประเทศ และการบริหารจัด การดานวัตถุดิบและคุณภาพ ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑใหกับ
ผูประกอบการภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
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- 61 งบประมาณ
ในระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2550 – 2554) รวมจํานวนทัง้ สิน้ 7,500,000 บาท แบงเปน
งบประมาณในป พ .ศ. 2550 จํานวน 1,900,000 บาท ป พ .ศ. 255 1 จํานวน 1,400,000 บาท
ป พ.ศ. 2552 จํานวน 1,400,000 บาท ป พ .ศ. 2553 จํานวน 1,400,000 บาท และป พ.ศ. 2554
จํานวน 1,400,000 บาท รายละเอียดดังตาราง

รายการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
กําหนดโยบายและแนวทางในการ
สงเสริม พัฒนาและผลักดันใหเกิดการ
บริหารจัดการที่ดีแกผูประกอบการ
2. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ
ระบบการบริหารจัดการ
3. สํารวจขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับ
ปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
4. จัดอบรมผูประกอบการ SMEs
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
5. จัดทํารายละเอียดและเผยแพร
การศึกษาใหกับผูประกอบการ SMEs
6. ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ อยางนอยปละ 1
ครั้ง
รวม

2550
(บาท)
100,000

ปงบประมาณ
2551
2552
2553
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

100,000

-

-

-

2554
(บาท)
-

-

300,000
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,900,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000
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