
ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนา National Food Valley 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑ ความเปนมาของงานวิจัยดานการพัฒนา National Food Valley 

"Food Valley" หรือ “หุบเขาอาหาร” ก็คือแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

และอาหารแบบครบวงจร ซ่ึงเกิดข้ึนครั้งแรกท่ีประเทศเนเธอรแลนดในป ค.ศ. ๑๙๙๗ ซ่ึงเปนชวงท่ีกําลังประสบ

กับปญหาดานปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรท่ีลดลง รัฐบาลเนเธอรแลนดจึงไดคิดแนวคิดนี้ข้ึนเพ่ือ

พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในคลัสเตอรอาหารใหมีความเขมแข็ง ผาน

การสรางเครือขายความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาตางๆ 

เพ่ือผลักดันใหองคความรู และผลงานวิจัยทางวิชาการตางๆ ไดรับการพัฒนาและตอยอดใหเห็นเปนรูปธรรม 

สามารถผลักดันใหออกสูตลาดในเชิงพาณิชยไดจริงอยางรวดเร็ว 0

๑ 

คาดการณวาในอีก ๔๐ ปขางหนา ประชากรท่ัวโลกจะพุงข้ึนไปถึงระดับ ๙,๖๐๐ ลานคน 

หรือเพ่ิมข้ึนถึงราว ๒,๔๐๐ ลานคนจากปจจุบัน ซึ่งแนนอนวาจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาวยอม

หมายถึงความตองการบริโภคอาหารท่ีมากข้ึน แตขณะเดียวกันความสามารถในการผลิตอาหารของโลกกลับ

กําลังลดนอยถอยลงทุกขณะ ท้ังจากพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีถูกคุมคามจากความเจริญของภาวะเศรษฐกิจ สภาพ

ดินฟาอากาศท่ีมีความแปรปรวนมากข้ึน ภาวะโลกรอน หรือแมแตภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ียากจะคาดเดา 

ประเด็นเรื่อง “ความม่ันคงดานอาหาร” หรือ Food Security จึงไดกลายเปน Agenda เรงดวนของรัฐบาลใน

หลายประเทศท่ัวโลก โดยท่ีผานมาประเทศไทยทําธุรกิจสงออกอาหารปหนึ่งๆ ๗-๘ แสนลานบาท แตไมเคยมีท่ี

ปรึกษาท่ีเปนมืออาชีพในดานการเกษตร ตางคนตางทํา ตางคนตางคิดหาวิธีทําอยางไรใหสินคาจึงจะขายได 

หรือแมจะมีการรวมกลุมกันระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร แตเปนเพียงกลุมยอย และมีการพูดคุย

กันภายในกลุม ทําใหไมมีพลังท่ีจะผลักดันใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยกาวไปสูเวทีโลกได ซ่ึงจากสิ่งท่ีเคย

ดําเนินการมา อยางการผลักดัน “ครัวไทยไปครัวโลก” ท่ีเกิดข้ึนเม่ือประมาณ ๔-๕ ปกอน เปนโครงการท่ีทําให

อาหารไทยเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก แตยังเปนเพียงการสงเสริมระดับปลายน้ําเทานั้น สําหรับ Food Valley จะเปน

การสรางฐานท่ีม่ันคงของอุตสาหกรรมอาหารใหเดินหนาไปสู ครัวโลก หรือ Food Forward ไดอยางม่ันคง 

ภายใตการรูจักและเลือกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม ในขณะท่ี

ผูประกอบการตองเตรียมตัวพรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาวการณทางเศรษฐกิจแบบข้ึนๆ 

ลงๆ อยางท่ีเปนอยูในปจจุบัน หากในอนาคตตองการเปนผูนําในอุตสาหกรรมอาหาร จะไมใชเพียงแคการ

สนับสนุนใหเกิดการผลิตเทานั้น ตองมีเรื่องการตลาด ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญดวยวา ผลิตและขายใหใคร แต

ทายท่ีสุดแลว ทุกอยางข้ึนอยูกับผูประกอบการท่ีตองปรับตัวและเปลี่ยนสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา 

โดยมองตลาดเปนหลัก 

                                           
๑ ถอดรหัส “Food Valley Model” …จากเนเธอรแลนดสูไทยแลนด ผูเขียน : โชติกา ชุมมี ตีพิมพในหนังสือพิมพกรุงเทพ

ธุรกิจ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 



๒ 

 

สําหรับการเปน Food Valley เพ่ือสรางเครือขายความเชื่อมโยงระหวางนวัตกรรมและ

ธุรกิจ เปนการผลักดันใหผลงานวิจัยออกสูตลาดไดอยางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรตลาด ท้ังยัง

เปนสถานท่ีทดสอบผลิตภัณฑและตลาดใหมๆ และท่ีสําคัญคือเปนแหลงจางงานขนาดใหญในพ้ืนท่ีอีกดวย โดย

ภาครัฐรับผิดชอบการสรางและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบขนสง ตลอดจนใหความชวยเหลือดานการเงิน

สําหรับวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา สวนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยจัดทําระบบความรวมมือ

ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกับองคกรธุรกิจ ผลักดันแนวความคิด “จากหิ้งสูหาง” และประเทศตางๆ ในเอเชีย

ก็เริ่มจัดทําโครงการในลักษณะดังกลาวขางตนแลวเชนกัน อาทิเชน การจัดทําโครงการ Food Polis ของ

ประเทศเกาหลีใต เปนตน ซ่ึงปจจุบันโครงการหุบเขาอาหารของไทย หรือ Thailand Food Valley กําลังอยู

ในชวงเริ่มตน เพราะภาครัฐเพ่ิงจะมีการ Kick-Off โครงการนี้ในปท่ีผานมา ลาสุดไดมีการกําหนดพ้ืนท่ี

เปาหมายนํารองไว ๓ แหง ไดแก ภาคเหนือ (เชียงใหม) เตรียมตั้งเปนศูนยกลางในเรื่องผักและผลไมแปรรูป 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) เปนศูนยกลางผลิตภัณฑเนื้อสัตว และภาคใต (ประจวบคีรีขันธ) เปน

ศูนยกลางดานผลิตภัณฑประมง สับปะรด และมะพราวควบคูไปกับการสรางเครือขายความรวมมือ ซ่ึงใน

เบื้องตนจะเนนไปท่ีการแปรรูปผลิตภัณฑขาว เนื้อสัตว ผักและผลไม แตก็นับไดวาเปนจุดเริ่มตนท่ีดีซ่ึงควรสาน

ตออยางจริงจัง  

๑.๒ วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับประเด็นดานการ

พัฒนา National Food Valley 

 อุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทสําคัญในการเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตร โดยการแปรรูป

เปนผลิตภัณฑตางๆ หลากหลายชนิด เพ่ือสนองตอบตอผูบริโภค ซ่ึงไดมีการคาดการณวาในอีก ๑๐ ปขางหนา 

ประชากรของโลกจะมีความตองการบริโภคอาหารเพ่ิมข้ึนกวารอยละ ๑๕๐ แตในขณะนี้ ความสามารถในการ

ผลิตภาคการเกษตรลดต่ําลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไปทําใหวัตถุดิบในการแปรรูปมักมีความไม

แนนอนท้ังดานปริมาณและคุณภาพ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเปนสิ่งท่ีหลายประเทศหันมาให

ความสนใจกับความม่ังคงดานอาหารมากข้ึนและกําลังกลายเปนประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญของโลก 

 ประเทศไทยมีพ้ืนฐานดานการเกษตรท่ีดี สินคาเกษตรเปนท่ีนิยมของท่ัวโลกและ

อุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะอาหารแปรรูปมีมูลคาการสงออกกวา ๕.๘ แสนลานบาทในป ๒๕๕๕ โดยมี

แนวโนมการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีมูลคาการสงออกถึง ๑ ลานลานบาทภายในป ๒๕๕๖ 

และทําใหเกิดการจางงานมากเปนอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมท้ังหมด อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพและผลิตภาพ 

(Productivity) ในการแปรรูปอาหารยังอยูในระดับท่ีไมสูงนัก ท้ังนี้ เพราะขาดการเชื่อมโยงระหวางภาค

การเกษตร อุตสาหกรรม และหนวยงานดานการวิจัยพัฒนาตัวสินคายังไมสามารถดึงดูดความสนใจของ

ผูบริโภคไดเทาท่ีควร อีกท้ังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญยังแปรรูปอาหารไดในระดับข้ันตน 

เนื่องจากขอจํากัดในเรื่ององคความรู การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบกับผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเกษตร

และวิทยาศาสตรดานอาหารของสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาตางๆ ไมคอยเปนท่ีเปดเผยและเผยแพรเพ่ือ

ผลักดันใหออกสูเชิงพาณิชย ทําใหมูลคาของอาหารแปรรูปตอหนวยอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ หนวยงาน

ภาครัฐยังไมสามารถบูรณาการความรวมมือเพ่ือพัฒนาหวงโซอุปทานตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําได



๓ 

 

อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะสงผลใหภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย

เสียเปรียบในการแขงขันกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอีกไมก่ีปขางหนาท่ีประเทศไทยจะเขาสูการ

เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) อยางเต็มตัว 

 สําหรับประเทศไทยซ่ึงมีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวนมากกระจายอยูในหลายพ้ืนท่ี

ท่ัวประเทศ อีกท้ังมีหนวยงานรัฐและสถาบันการศึกษาหลายแหงท่ีทําการวิจัยผลิตภัณฑอาหาร หากสามารถ

ประยุกตแนวคิด “หุบเขาอาหาร” มาใชในประเทศ โดยกําหนดพ้ืนท่ีซ่ึงมีความพรอมเปนจุดเริ่มตนของ

กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอยางเปนระบบ และเชิญชวนองคกรธุรกิจเขามาลงทุนและมี

สวนรวมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีนวัตกรรม โดยการสนับสนุนงบวิจัยและสิ่งอํานวยความสะดวกจาก

ภาครัฐ ก็จะแกไขปญหาภาคเกษตรได อีกท้ังยังเพ่ิมคุณคาแกผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทยใหเปนท่ีรูจักกัน

ท่ัวโลก ไมเฉพาะแคการเปน “ครัวของโลก” เทานั้น อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะสามารถเปนศูนยกลางของ

อุตสาหกรรมอาหารไดตองมีแนวทางการพัฒนาอาหารอยางเหมาะสม และครบวงจรเพ่ิมมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๓ ผลงานวิจัยท่ีเคยมีมาแลวในอดีต ชองวางการวิจัย และประเด็นท่ีสําคัญของการวิจัยท่ี

เกี่ยวกับดานการพัฒนา National Food Valley 

จากการศึกษาของศูนยความปลอดภัยอาหาร หรือ Food Safety Center ศูนยใหมของ

สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดใหความสําคัญ

อนาคตไทยสูหุบเขาอาหารภาพของอุตสาหกรรมอาหารเปนองคประกอบหลักๆ ๓ เรื่อง คือ ๑) ผลิตผลเกษตร

ท่ีจะตองผลิตปอนใหกับอุตสาหกรรมอาหารตองมีความแข็งแรงพอสมควร คือ ผลิตผลเกษตรมีเพียงพอ 

คุณภาพดี ราคาท่ีพอเหมาะ ๒) ตัวผูประกอบการหรือสถานประกอบการ ซ่ึงผูประกอบการตองมีความชํานาญ

พอสมควร มีคุณภาพในการผลิตพอสมควร และ ๓) ทําอยางไรใหอุตสาหกรรมอาหารไปตอยอดไดซ่ึงประเด็นท่ี

สําคัญคือ การวิจัยและพัฒนาบทบาทของ Food Valley ท่ีนาสนใจเนนใหการสนับสนุนการคิดคนนวัตกรรม

ใหมๆ ดานอาหาร 

และแนวคิดของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม คือ ๑) ศึกษาความเปนไปได พ้ืนท่ี National 

Food Valley โดยข้ึนกับการเปนแหลงวัตถุดิบ ความหนาแนนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพ้ืนท่ี

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยระบบสาธารณูปโภค และโลจิสติกส ๒) การรวมกลุมและเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับวัตถุดิบแปรรูป การคาและบริการ ๓) การพัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนการตอยอด

การนําผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรดานอาหารไปผลิตเปนเชิงพาณิชย ๔) การพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชน นักวิทยาศาสตรดานอาหาร และนักโภชนาการ วิศวกร นักวิจัย และ

นักออกแบบผลิตภัณฑ เพ่ือรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ๕) การสรางภาพลักษณของการเปน National 

Food Valley เพ่ือดึงดูดนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศใหมาลงทุนในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด และเพ่ิมมูลคา

ใหกับผลิตภัณฑอาหารท่ีเปนนวัตกรรมซ่ึงคิดคนและผลิตข้ึนในพ้ืนท่ี และ ๖) การขับเคลื่อนโครงการใหเกิด

บูรณาการของทุกฝายท่ีเก่ียวของและการจัดตั้งสํานักงาน 

 



๔ 

 

๑.๔  ผู มีสวนไดสวนเสียและจุดแข็งจุดออนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยดาน 

National Food Valley ท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ 

 ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) สถาบัน

อาหารตางๆ และผูประกอบการในภาคเอกชน 

 โดยมีจุดแข็งและขีดความสามารถในการแขงขัน คือ ประเทศไทยมีความไดเปรียบท่ีไม

ยุติธรรม คือ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรมาก มีปริมาณน้ํามาก มีเกษตรกรเกง แตยังไมไดใชความไดเปรียบนี้ตอยอด

ใหไดเปรียบมากข้ึน ไมไดสรางความเขมแข็งใหไดเปรียบมากข้ึนไปอีก คือ ไมไดสรางความรู ไมไดนําความรูมา

ตอยอด และประเทศตะวันตกมีการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรแลวนําไปสรางขอไดเปรียบตางๆ สราง

ผลิตภัณฑใหมๆ สราง Productivity ซ่ึงประเทศไทยก็เรียนรูในเรื่องนี้ แตลงทุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และความรูนอยเกินไป ซ่ึงหากจะนําความไดเปรียบมาตอยอด จําเปนตองสรางความรู สรางการศึกษา และ

สรางความเขมแข็ง เชน ความรูในการบริหาร/กักเก็บน้ํา ความรูเรื่องพันธุพืช ฯลฯ ขาดการบูรณาการความรู 

ขาดการสรางอาชีพท่ีเนนเรื่องการพัฒนาความรูเพ่ือนํามาตอยอด ดังนั้น ตองสรางคนควบคูกับการสราง

ประโยชนใหกับผูประกอบการ/การบริการไปพรอมๆ กัน โดยในการสรางความสามารถในการแขงขันตองเริ่ม

จากการพัฒนาพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน และความรวมมือจากภาครัฐ (สวนกลาง) สถาบันวิจัย และภาคเอกชน 

๑.๕  นโยบายและยุทธศาสตรซ่ึงเปนท่ีมาของยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการ

พัฒนา National Food Valley 

สําหรับยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนา National Food Valley ได

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีเปนปจจุบัน คือ ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และนโยบายรัฐบาล (ป ๒๕๕๔) ขอ ๓ 

นโยบายเศรษฐกิจ ในขอ ๓.๓ นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ขอยอย ๓.๓.๑ ภาคเกษตร ๒) เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือใหไดผลผลิตสูง 

ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถายทอด

องคความรูจากการวิจัยไปสูเกษตรกรเพ่ือใหมีการใชพันธุดี ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ

การใชปุยตามคุณสมบัติของดินแตละชนิด ท้ังนี้ เพ่ือลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
นอกจากนั้น ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยอยางยิ่ง แตการขับเคลื่อนกับหลายๆ ภาคสวนท่ีเก่ียวของไมวาจะเปนภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิจัย

และพัฒนา หรือภาคการเกษตร ยังไมคอยชัดเจน จึงไดหาแนวทางหรือแนวคิดท่ีจะผลักดันดานอุตสาหกรรม

อาหารไปพรอมๆ กัน โดยนําแนวคิด Food Valley เปนแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใน

ประเทศไทย ซ่ึงก็สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีใหความสําคัญกับการแปรรูปผลิตภัณฑ

เกษตรอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน และรัฐบาลไทยก็ไดมีการวางนโยบายและ Roadmap ดาน Food Security เพ่ือ

ผลักดันใหประเทศกลายเปนศูนยกลางดานการผลิตอาหาร และครัวของโลก โดยผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ดานตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาดานวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย 



๕ 

 

รวมท้ังการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร ซ่ึงปจจัยดังกลาวขางตนไดมีสวนสําคัญใน

การสงเสริมใหมูลคาการสงออกอาหารของไทยเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จนกระท่ังอาหารไทยติด ๕ อันดับแรก

ของอาหารยอดนิยมของนักชิมจากท่ัวโลก แตอาจจะยังไมเพียงพอในการกาวไปสูการเปนศูนยกลางการผลิต

อาหารโลกและครัวของโลกอยางท่ีตั้งเปาเอาไว 

 

๒. วิสัยทัศนการวิจัย 

การวิจัยและพัฒนาสงเสริม National Food Valley ของประเทศไทยสูระดับอาเซียนโดย

งานวิจัย 

 

๓. พันธกิจการวิจัย 

 ๓.๑ สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ความรูดาน National Food Valley 

 ๓.๒ สนับสนุนงานวิจัยในระดับ SMEs ท่ีเก่ียวของกับ National Food Valley  

 ๓.๓ เพ่ิมเครือขาย National Food Valley ของประเทศไทยใหพรอมกับการแขงขันในระดับ

สากล 

 

๔. ยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสนับสนุนการวิจัย และจัดหางานใหหนวยงานวิจัยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใน

สินคาเกษตร อาหารใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  

การพัฒนางานวิจัยท่ีตรงตามความตองการของผูประกอบการ เพ่ือใหเกิดการนําไปประยุกตใชใน

เชิงพาณิชย ท้ังในดานการพัฒนาสินคาใหม เพ่ิมมูลคาของสินคา หรือแกไขปญหาและอุปสรรคของการผลิต 

จําเปนตองมีการศึกษาความตองการของตลาด และมีการกําหนดโจทยวิจัยท่ีถูกตอง ประกอบกับมีการ

สนับสนุนการวิจัยและงบประมาณท่ีเพียงพอตอการวิจัยใหแกนักวิจัย รวมถึงควรมีการสรางเครือขายดานการ

วิจัย ในการพัฒนาความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ท้ังของภาครัฐและเอกชน รวมถึง

ภาคอุตสาหกรรม ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยการสรางเครือขายจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและขีด

ความสามารถในการคนควาและสรางงานวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากความเชี่ยวชาญของบุคลากร และองค

ความรูเฉพาะทาง ท่ีถูกผนวกไวดวยกัน  

นอกจากนี้ ควรมีการจัดหางานวิจัยท่ีพรอมใชงานจากในประเทศ หรือตางประเทศท่ีมีการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสูงกวา มีการสรางพันธมิตรกับเครือขายองคกรดานอาหารในตางประเทศท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู และสรางความรวมมือในการดาเนินงานรวมกันในอนาคต  

เปาหมาย : เพ่ือสนับสนุนการทํางานวิจัย และการจัดหางบประมาณในการวิจัย โดยมีการศึกษา

ความตองการของผูประกอบการ หรือความตองการของตลาด เพ่ือใชในการกําหนดโจทยงานวิจัยเชิงประยุกต 

ทําใหงานวิจัยสามารถนําไปสูการใชงานได เพ่ือลดความซํ้าซอน ลดปญหางานวิจัยท่ีไมไดถูกนํามาใชงาน และ

บริหารจัดการการใหงบประมาณ ผานการสนับสนุนงบประมาณอยางมีระบบ และมีเพียงพอตอการตอยอด



๖ 

 

ผลงานวิจัยใหสามารถนําไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยไดจริงประกอบกับสนับสนุนการจัดหางานวิจัยท่ีพรอมใช

งานจากตางประเทศ การจับคูธุรกิจ (Business Matching) ระหวางผูประกอบการและนักวิจัย เพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหารของไทย  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ประกอบดวย ๒ กลยุทธ คือ 

กลยุทธท่ี ๑ : สนับสนุนการวิจัยในการสรางมูลคาเพ่ิมกับเกษตร อาหารโดยตลาดเปนตัวนํา 

สนับสนุนงานวิจัย และงบประมาณท่ีเพียงพอตอการวิจัย โดยมีการศึกษาความตองการของผูประกอบการ หรือ 

ความตองการของตลาดเปนตัวนา เพ่ือใชในการกําหนดโจทยงานวิจัยเชิงประยุกต ท่ีสามารถนํามาใชในการ

สรางมูลคาเพ่ิมตลอดหวงโซการผลิตได เชน การวิจัยดานวัตถุดิบ การสรางมูลคาเพ่ิมสินคา การลดของเสีย โดย

เนนการวิจัยท้ังในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรในกลุมสินคาเปาหมาย (Product Champion) ใน

พ้ืนท่ี เพ่ือแกไขปญหา และอุปสรรคในการผลิต ของผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs)  

กลยุทธท่ี ๒ : จัดหางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหตอบสนองกับความตองการ สราง

พันธมิตรกับเครือขายองคกรดานอาหารในประเทศและตางประเทศ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู และสรางความรวมมือสาหรับการดําเนินงานรวมกันในอนาคต ในการจับคูธุรกิจ

ระหวางผูประกอบการและนักวิจัย เพ่ือจัดหางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากในประเทศและ

ตางประเทศ ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง และสามารถแกไขปญหา

อุปสรรคในการผลิตของผูประกอบการไดอยางทันที รวมถึงสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาและวัตถุดิบผาน

งานวิจัย ท้ังในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบกับสรางกลไกในการจัดหางานวิจัยและ

เผยแพรใหนักวิจัยอยางมีระบบ  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายในการวิจัย ถายทอด ประยุกตใช

งานวิจัย นวัตกรรม  

ภาวะท่ีอุตสาหกรรมอาหารมีการแขงขันกันอยางรุนแรง การสรางความแตกตางท้ังในดาน 

รูปลักษณ รสชาติ คุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัย และการเสริมสรางสุขภาพ ใหตรงกับความตองการ

ของผูบริโภค ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ ท่ีจะตองตื่นตัวกับความเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในการประกอบกิจการเพ่ือ

ยกระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมสามารถในการแขงขันท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ ซ่ึงการยกระดับ

อุตสาหกรรมนั้นจําเปนตองตองอาศัยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินคา เพ่ิม

มูลคาการผลิต และลดความสูญเสีย โดยในปจจุบันการประยุกตใชองคความรูในการผลิต ยังมีขอจากัดในหลาย

ดานในมุมของผูประกอบการ  

ดังนั้นการสนับสนุนและสงเสริมสถานประกอบการใหมีความพรอมจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยสงเสริม

ใหมีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหารประจําในสถานประกอบการ ซ่ีงมีหนาท่ีในการนางานวิจัยและนวัตกรรม

มาประยุกตใชในเชิงพาณิชย โดยมีกิจกรรมตางในการสงเสริม เชน การประชาสัมพันธสรางความเขาใจให

ผูประกอบการ การสรางความม่ันคงในสายอาชีพดานการวิจัยอาหาร วิทยาศาสตรอาหาร กําหนดคาตอบแทน



๗ 

 

ใหเหมาะสม การสรางความรวมมือระหวางสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาเปาหมายในการพัฒนา

นักวิจัย รวมถึงควรมีการสนับสนุนความพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐานในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน

อาหารมาประยุกตใช โดยมีการกําหนดมาตรการตางๆ สนับสนุน เชน มาตรการลดหยอนภาษีในการจัดซ้ือ

เครื่องมืออุปกรณในสถานประกอบการสาหรับขยายผลงานวิจัยสูการผลิต สรางกลไกและระบบการใชเครื่องมือ

วิจัยและทดสอบในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพ่ือใหเกิดการประยุกตใชงานวิจัยในเชิงพาณิชย ซ่ึงสงผล

ใหผูประกอบการมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน 

เปาหมาย : เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ใหมีการ

ประยุกตใชงานวิจัยในการเพ่ิมมูลคาการผลิตเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพการผลิตท่ีไดมาตรฐาน ความปลอดภัย โดย

การสนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบการมีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหารประจาในสถานประกอบการ 

ซ่ึงมีหนาท่ีในการนางานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกตใชในเชิงพาณิชย รวมถึงสนับสนุนการสรางเครือขาย

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหาร และการสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในสถานประกอบการ

ผานมาตรการตางๆ ของภาครัฐ เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมและโครงสรางสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการประยุกตใช

งานวิจัยในการผลิต  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ 

กลยุทธท่ี ๑ : สนับสนุนการสรางผูเ ช่ียวชาญดานอาหารเพ่ือสนับสนุนการประยุกตใช

งานวิจัย นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานอาหาร เพ่ือสงเสริมใหเกิดการ

ประยุกตใชงานวิจัยสูเชิงพาณิชย ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ิมมูลคาสินคา และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

โดยสนับสนุนการสรางบุคลากรในกลุมตางๆ ดังนี้ นักวิจัยอาหารเชิงประยุกต ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย  

กลยุทธท่ี ๒ : ผลักดันการพัฒนาคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน ความปลอดภัย สนับสนุน

ใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพมาตรการผลิต ใหไดมาตรฐานความ

ปลอดภัย (Food Safety) ในสถานประกอบการ และไดรับการรับรองท่ีเปนท่ียอมรับของตลาดโลก โดยเฉพาะ

สถานประกอบการภายในเครือขายไทยแลนดฟูดวัลเลย รวมถึงสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ

ยอนกลับในกระบวนการผลิต  

กลยุทธท่ี ๓ : สร างสภาพแวดลอมและโครงสรางสนับสนุน ท่ี เ อ้ือตอการประกอบ

อุตสาหกรรมอาหาร สรางสภาพแวดลอมและโครงสรางสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการประกอบอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยการกําหนดมาตรการสนับสนุนในการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร สาหรับกลุมเปาหมายตางๆ 

ดังนี้ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การบริหารจัดการองคความรู และถายทอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือประยุกตใชงานวิจัยในเชิงพาณิชย  

การบริหารจัดการขอมูลและเผยแพรขอมูลนับวาเปนสวนสําคัญในการสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะขอมูลดานองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีสามารถ

ประยุกตใชไดในการผลิตเชิงพาณิชย โดยมีการรวบรวมขอมูลดานอาหารจากเครือขายสถาบันการศึกษาและ

สถาบันวิจัย ท้ังในประเทศและตางประเทศ แลวเผยแพรขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมอาหารสู
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ผูประกอบการผานชองทางสื่อสารตางๆ เพ่ือผลักดันใหเกิดการนางานวิจัยไปใชงาน ประกอบกับดาเนิน

กิจกรรมในการประชาสัมพันธและสงเสริมการใชฐานขอมูล เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน

สามารถคนหาไดอยางสะดวก พรอมท้ังเปนสื่อกลางในการติดตอและประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

นอกจากนี้ กิจกรรมการถายทอดผลงานวิจัยสูการผลิตในสถานประกอบการ จากท้ังงานวิจัยท่ี

พัฒนาในประเทศและงานวิจัยท่ีจัดหามาจากตางประเทศ เปนหนึ่งในปจจัยขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร โดยมุงหมายใหเกิดการเพ่ิมมูลคาสินคาในภาคการผลิต การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

การลดตนทุนในการผลิตสินคา และเกิดการพัฒนางานวิจัยตอยอดจากองคความรูท่ีไดรับถายทอด โดย

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงนอกจากมีการจัดเตรียมองคความรู เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม จากกลุมเครือขายแลว จาเปนตองมีการสนับสนุนการขยายผลงานวิจัย (Scale-up) จากระดับ

หองปฏิบัติการ (Lab Scale) สูระดับตนแบบ (Pilot Scale) สูระดับโรงงานพาณิชย (Commercial Scale) มี

การวางรูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบ

กับมีการสรางความรวมมือกับบริษัทท่ีสนใจเขารวมตอยอดการวิจัยและขยายผลตอยอดการวิจัยดวย 

เปาหมาย : เ พ่ือเปนศูนยกลางการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยดานอาหารของ

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในประเทศ ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางเปน

หมวดหมู ประกอบกับสรางพันธมิตรเครือขายองคกรดานอาหารในตางประเทศ เพ่ือรวบรวมและแลกเปลี่ยน

ขอมูลองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถคนหาได

อยางสะดวก พรอมท้ังเปนสื่อกลางในการติดตอและประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหเกิดการขยาย

ผลงานวิจัยจากระดับหองปฏิบัติการ สูระดับการผลิตตนแบบ และสูระดับเชิงพาณิชย แลวถายทอดให

ผูประกอบการนาไปใชงาน  

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ 

กลยุทธท่ี ๑ : บริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร  

เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวกับการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ จากหนวยงาน 

ใหเปนหมวดหมู มีความตอเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงการจัดการงานวิจัยกับหนวยงานสถาบันวิจัยอาหาร รวมถึง

การสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูจากนอกพ้ืนท่ีสูในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยการสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูล

ระหวางภาคการผลิตกับศูนยวิจัยดานอาหาร และการสรางพันธมิตรกับเครือขายองคกรในตางประเทศ  

กลยุทธท่ี ๒ : สงเสริมการเผยแพรองคความรูและถายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน

สถานประกอบการ เผยแพรและประชาสัมพันธงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร 

รวมถึงแนวทางการประยุกตใช จากท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ และ

กิจกรรมสัมมนาการ สูผูประกอบการ  

กลยุทธท่ี ๓ : สงเสริมการขยายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมไปสูการผลิตอาหารเชิง

พาณิชย สนับสนุนใหเกิดการตอยอดและขยายผลงานวิจัยจากระดับหองปฏิบัติการ สูการพัฒนาโรงงาน

ตนแบบ ศึกษาความเปนไปไดในการขยายผลสูการผลิต และพัฒนาสูกระบวนการผลิตในระดับเชิงพาณิชย และ



๙ 

 

สงเสริมใหเกิดการถายทอดงานวิจัยท่ีพัฒนาและงานวิจัยท่ีพรอมใชงานท่ีจัดหามาจากตางประเทศ ไปสูการ

ประกอบอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงประสานงานผูประกอบการท่ีสนใจเขามาพัฒนางานวิจัยรวมกัน  

 

๕. ผลผลิตและผลลัพธ ตัวช้ีวัดเปาหมาย 

 ๕.๑ เกิด National Food Valley ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต) 

 ๕.๒ เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 ๕.๓ แตละภูมิภาคสามารถเนนพืชท่ีมีศักยภาพโดดเดนไดอยางนอย ๑ ชนิด 

 ๕.๓ ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนอยูในระดับมาตรฐานสากล สามารถแขงขันกันได   

ตัวช้ีวัด 

 ๑. สนับสนุนการวิจัยและจัดหางานวิจัยเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในสินคาเกษตรอาหารใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาด 

 ๑.๑ งบประมาณการวิจัยสําหรับสินคาอาหาร 

 ๑.๒ จํานวนงานวิจัยท่ีสามารถนํามาใชในพ้ืนท่ี 

 ๒. พัฒนาขีดความสามารถของเครือขายในการวิจัยถายทอดประยุกตใชงานวิจัยนวัตกรรม 

 ๒.๑ จํานวนผูจบการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารในแตละระดับ 

 ๒.๒ จํานวนบริษัทสถานประกอบการท่ีมีฝายการวิจัยและพัฒนาสินคา 

 ๒.๓ จํานวนบุคลากรท่ีจบการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารท่ีทํางานในสถาน

ประกอบการ 

 ๒.๔ จํานวนโรงงานอาหารท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานในพ้ืนท่ี Thailand Food Valley 

 ๒.๕ งบประมาณในการสนับสนุนในการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร ใหกับ

สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ผูประกอบการ และศูนยทดสอบ 

 ๓. บริหารจัดการองคความรู และถายทอดผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือประยุกตใช

งานวิจัยในเชิงพาณิชย 

 ๓.๑ รอยละของความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมอาหาร 

 ๓.๒ จํานวนเครือขายองคกรในตางประเทศท่ีเปนพันธมิตรกับเครือขาย Thailand Food 

Valley 

 ๓.๓ จํานวนกิจกรรมในการเผยแพรประชาสัมพันธ องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดานอาหาร 

 ๓.๔ จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 

 ๓.๕ งบประมาณในการสนับสนุนในการขยายผลงานวิจัย (โรงงานตนแบบ Pilot plant) 

 ๔. สงเสริมการตลาดของสินคาเกษตรอาหารจากเครือขาย Thailand Food Valley ไปสูกลุม

ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ 

 ๔.๑ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมรณรงคและสงเสริมดานการตลาดของโครงการ TFV 



๑๐ 

 

 ๔.๒ จํานวนการจับคูธุรกิจภายใตกิจกรรมทางการตลาด 

 ๔.๓ รอยละของความสําเร็จในการจัดทําตราสินคาอาหารภายใต TFV 

 ๔.๔ จํานวนสินคาอาหารท่ีไดรับการรับรองภายใตเครื่องหมาย TFV 

 

๖. หนวยงานหลักและเครือขายท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ 

 - กระทรวงอุตสาหกรรม         - กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ - สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 - สถาบันการศึกษา - สภาอุตสาหกรรม 

 - หอการคาไทย - สมาคมผูประกอบการอาหารไทย 

 - สมาคมผูสงออกอาหาร - กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

 - สํานักงบประมาณ  

 - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 

๗. ปจจัยแหงความสําเร็จของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

 ความรวมมือของ ๓ กลุมหลักคือ ภาครัฐ (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

เปนตน) ภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรม หอการคาไทย เปนตน) และสถาบันการศึกษา 

 

๘. แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย 

การประชุมระดมความคิด ประชาพิจารณ ในทุกภาคสวน โดยอาศัยเครือขายในสวนภูมิภาคใน

การกระจายขอมูลขาวสาร รวมถึงความรวมมือกับประชาชนในระดับลาง ไดสนองตอความตองการของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 
 

ผูท่ีจะนําเสนอโครงการไดจะตองมอีงคประกอบดังตอไปน้ี คือ  

๑) มีผูผลติ ผูประกอบการ ขนาดยอม-กลาง กลุมสหกรณ หรือกลุมชุมชน  

๒) หนวยราชการในระดับจังหวัดหรือในระดับเขต 

๓) หนวยงานการศึกษาสนับสนุน ในเรื่องของความรูเทคโนโลยไีดตลอดเวลา 

๔) องคกร เชน สภาอุตสาหกรรมหอการคา หรือมีอะไรท่ีเก่ียวในองการน้ันเปนผูท่ีเขาไปดูแลในเรื่องการตลาด 

 


