ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนา National Food Valley
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ความเปนมาของงานวิจัยดานการพัฒนา National Food Valley
"Food Valley" หรือ “หุบเขาอาหาร” ก็คือแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
และอาหารแบบครบวงจร ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเนเธอรแลนดในป ค.ศ. ๑๙๙๗ ซึ่งเปนชวงที่กําลังประสบ
กับปญหาดานปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลง รัฐบาลเนเธอรแลนดจึงไดคิดแนวคิดนี้ขึ้นเพื่อ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมในคลัสเตอรอาหารใหมีความเขมแข็ง ผาน
การสรางเครือขายความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษาตางๆ
เพื่อผลักดันใหองคความรู และผลงานวิจัยทางวิชาการตางๆ ไดรับการพัฒนาและตอยอดใหเห็นเปนรูปธรรม
สามารถผลักดันใหออกสูตลาดในเชิงพาณิชยไดจริงอยางรวดเร็ว ๑
คาดการณวาในอีก ๔๐ ปขางหนา ประชากรทั่วโลกจะพุงขึ้นไปถึงระดับ ๙,๖๐๐ ลานคน
หรือเพิ่มขึ้นถึงราว ๒,๔๐๐ ลานคนจากปจ จุบัน ซึ่งแนน อนวาจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ดังกลาวยอม
หมายถึง ความตองการบริโภคอาหารที่มากขึ้น แตขณะเดียวกันความสามารถในการผลิตอาหารของโลกกลับ
กําลังลดนอยถอยลงทุกขณะ ทั้งจากพื้นที่ทําการเกษตรที่ถูกคุมคามจากความเจริญของภาวะเศรษฐกิจ สภาพ
ดิน ฟา อากาศที่มีความแปรปรวนมากขึ้น ภาวะโลกร อน หรือแมแตภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ย ากจะคาดเดา
ประเด็นเรื่อง “ความมั่นคงดานอาหาร” หรือ Food Security จึงไดกลายเปน Agenda เรงดวนของรัฐบาลใน
หลายประเทศทั่วโลก โดยที่ผานมาประเทศไทยทําธุรกิจสงออกอาหารปหนึ่งๆ ๗-๘ แสนลานบาท แตไมเคยมีที่
ปรึกษาที่เปนมืออาชีพในดานการเกษตร ตางคนตางทํา ตางคนตางคิดหาวิธีทําอยางไรใหสินคาจึงจะขายได
หรือแมจะมีการรวมกลุมกันระหวางผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร แตเปนเพียงกลุมยอย และมีการพูดคุย
กันภายในกลุม ทําใหไมมีพลังที่จะผลักดันใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยกาวไปสูเวทีโลกได ซึ่งจากสิ่งที่เคย
ดําเนินการมา อยางการผลักดัน “ครัวไทยไปครัวโลก” ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ ๔-๕ ปกอน เปนโครงการที่ทําให
อาหารไทยเปนที่รูจักกันทั่วโลก แตยังเปนเพียงการสงเสริมระดับปลายน้ําเทานั้น สําหรับ Food Valley จะเปน
การสรางฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารใหเดินหนาไปสู ครัวโลก หรือ Food Forward ไดอยางมั่นคง
ภายใตการรูจักและเลือกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่ม ในขณะที่
ผูประกอบการตองเตรียมตัวพรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใตสภาวการณทางเศรษฐกิจแบบขึ้นๆ
ลงๆ อยางที่เปนอยูในปจจุบัน หากในอนาคตตองการเปนผูนําในอุตสาหกรรมอาหาร จะไมใชเพียงแคการ
สนั บ สนุน ให เกิ ดการผลิ ตเท า นั้น ต องมี เ รื่องการตลาด ซึ่งเปน หัวใจสําคัญ ดวยวา ผลิตและขายใหใคร แต
ทายที่สุดแลว ทุกอยางขึ้นอยูกับผูประกอบการที่ตองปรับตัวและเปลี่ยนสินคาใหตรงกับความตองการของลูกคา
โดยมองตลาดเปนหลัก
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๑

ถอดรหัส “Food Valley Model” …จากเนเธอรแลนดสูไทยแลนด ผูเขียน : โชติกา ชุมมี ตีพิมพในหนังสือพิมพกรุงเทพ
ธุรกิจ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖

๒
สําหรับการเปน Food Valley เพื่อสรางเครือขายความเชื่อมโยงระหวางนวัตกรรมและ
ธุรกิจ เปนการผลักดันใหผลงานวิจัยออกสูตลาดไดอยางรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรตลาด ทั้งยัง
เปนสถานที่ทดสอบผลิตภัณฑและตลาดใหมๆ และที่สําคัญคือเปนแหลงจางงานขนาดใหญในพื้นที่อีกดวย โดย
ภาครัฐรับผิดชอบการสรางและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบขนสง ตลอดจนใหความชวยเหลือดานการเงิน
สําหรับวิจัยและพัฒนาของสถาบันการศึกษา สวนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยจัดทําระบบความรวมมือ
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑกับองคกรธุรกิจ ผลักดันแนวความคิด “จากหิ้งสูหาง” และประเทศตางๆ ในเอเชีย
ก็เริ่มจัดทําโครงการในลักษณะดังกลาวขางตนแลวเชนกัน อาทิเชน การจัดทําโครงการ Food Polis ของ
ประเทศเกาหลีใต เปนตน ซึ่งปจจุบันโครงการหุบเขาอาหารของไทย หรือ Thailand Food Valley กําลังอยู
ในชว งเริ่มตน เพราะภาครัฐ เพิ่ งจะมี การ Kick-Off โครงการนี้ในปที่ผานมา ลาสุดไดมีการกําหนดพื้น ที่
เปาหมายนํารองไว ๓ แหง ไดแก ภาคเหนือ (เชียงใหม) เตรียมตั้งเปนศูนยกลางในเรื่องผักและผลไมแปรรูป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) เปนศูนยกลางผลิตภัณฑเนื้อสัตว และภาคใต (ประจวบคีรีขันธ) เปน
ศูนยกลางดานผลิตภัณฑประมง สับปะรด และมะพราวควบคูไปกับการสรางเครือขายความรวมมือ ซึ่งใน
เบื้องตนจะเนนไปที่การแปรรูปผลิตภัณฑขาว เนื้อสัตว ผักและผลไม แตก็นับไดวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีซึ่งควรสาน
ตออยางจริงจัง
๑.๒ วิเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นดานการ
พัฒนา National Food Valley
อุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทสําคัญในการเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร โดยการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑตางๆ หลากหลายชนิด เพื่อสนองตอบตอผูบริโภค ซึ่งไดมีการคาดการณวาในอีก ๑๐ ปขางหนา
ประชากรของโลกจะมีความตองการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นกวารอยละ ๑๕๐ แตในขณะนี้ ความสามารถในการ
ผลิตภาคการเกษตรลดต่ําลง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปทําใหวัตถุดิบในการแปรรูปมักมีความไม
แนนอนทั้งดานปริมาณและคุณภาพ สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเปนสิ่งที่หลายประเทศหันมาให
ความสนใจกับความมั่งคงดานอาหารมากขึ้นและกําลังกลายเปนประเด็นหนึ่งที่สําคัญของโลก
ประเทศไทยมี พื้น ฐานด านการเกษตรที่ ดี สิน คา เกษตรเป น ที่ นิย มของทั่ ว โลกและ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะอาหารแปรรูปมีมูลคาการสงออกกวา ๕.๘ แสนลานบาทในป ๒๕๕๕ โดยมี
แนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีมูลคาการสงออกถึง ๑ ลานลานบาทภายในป ๒๕๕๖
และทําใหเกิดการจางงานมากเปนอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมทั้งหมด อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพและผลิตภาพ
(Productivity) ในการแปรรูปอาหารยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก ทั้งนี้ เพราะขาดการเชื่อมโยงระหวางภาค
การเกษตร อุ ตสาหกรรม และหน ว ยงานด านการวิ จัย พัฒ นาตัว สิน คายังไมส ามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูบริโภคไดเทาที่ควร อีกทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กสวนใหญยังแปรรูปอาหารไดในระดับขั้นตน
เนื่องจากขอจํากัดในเรื่ององคความรู การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเกษตร
และวิทยาศาสตรดานอาหารของสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาตางๆ ไมคอยเปนที่เปดเผยและเผยแพรเพื่อ
ผลักดันใหออกสูเชิงพาณิชย ทําใหมูลคาของอาหารแปรรูปตอหนวยอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ หนวยงาน
ภาครัฐยังไมสามารถบูรณาการความรวมมือเพื่อพัฒนาหวงโซอุปทานตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําได

๓
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลใหภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย
เสียเปรียบในการแขงขันกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในอีกไมกี่ปขางหนาที่ประเทศไทยจะเขาสูการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) อยางเต็มตัว
สําหรับประเทศไทยซึ่งมีแหลงวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวนมากกระจายอยูในหลายพื้นที่
ทั่วประเทศ อีกทั้งมีหนวยงานรัฐและสถาบันการศึกษาหลายแหงที่ทําการวิจัยผลิตภัณฑอาหาร หากสามารถ
ประยุกตแนวคิด “หุบเขาอาหาร” มาใชในประเทศ โดยกําหนดพื้นที่ซึ่งมีความพรอมเปนจุดเริ่มตนของ
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอยางเปนระบบ และเชิญชวนองคกรธุรกิจเขามาลงทุนและมี
สวนรวมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม โดยการสนับสนุนงบวิจัยและสิ่งอํานวยความสะดวกจาก
ภาครัฐ ก็จะแกไขปญหาภาคเกษตรได อีกทั้งยังเพิ่มคุณคาแกผลิตภัณฑอาหารของประเทศไทยใหเปนที่รูจักกัน
ทั่วโลก ไมเฉพาะแคการเปน “ครัวของโลก” เทานั้น อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะสามารถเปนศูนยกลางของ
อุ ต สาหกรรมอาหารได ตอ งมี แนวทางการพัฒ นาอาหารอยางเหมาะสม และครบวงจรเพิ่ม มาตรฐานและ
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน
๑.๓ ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแลวในอดีต ชองวางการวิจัย และประเด็นที่สําคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับดานการพัฒนา National Food Valley
จากการศึกษาของศูนยความปลอดภัยอาหาร หรือ Food Safety Center ศูนยใหมของ
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดใหความสําคัญ
อนาคตไทยสูหุบเขาอาหารภาพของอุตสาหกรรมอาหารเปนองคประกอบหลักๆ ๓ เรื่อง คือ ๑) ผลิตผลเกษตร
ที่ จ ะต องผลิ ตป อนให กับ อุ ตสาหกรรมอาหารตอ งมีความแข็ ง แรงพอสมควร คือ ผลิตผลเกษตรมีเพีย งพอ
คุณภาพดี ราคาที่พอเหมาะ ๒) ตัวผูประกอบการหรือสถานประกอบการ ซึ่งผูประกอบการตองมีความชํานาญ
พอสมควร มีคุณภาพในการผลิตพอสมควร และ ๓) ทําอยางไรใหอุตสาหกรรมอาหารไปตอยอดไดซึ่งประเด็นที่
สําคัญคือ การวิจัยและพัฒนาบทบาทของ Food Valley ที่นาสนใจเนนใหการสนับสนุนการคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ ดานอาหาร
และแนวคิดของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม คือ ๑) ศึกษาความเปนไปได พื้นที่ National
Food Valley โดยขึ้นกับการเปนแหลงวัตถุดิบ ความหนาแนนของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่
สถาบั น การศึ ก ษาและสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณู ป โภค และโลจิ ส ติ ก ส ๒) การรวมกลุ ม และเชื่ อ มโยง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวัตถุดิบแปรรูป การคาและบริการ ๓) การพัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนการตอยอด
การนําผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรดานอาหารไปผลิตเปนเชิงพาณิชย ๔) การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชน นักวิทยาศาสตรดานอาหาร และนักโภชนาการ วิศวกร นักวิจัย และ
นักออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร ๕) การสรางภาพลักษณของการเปน National
Food Valley เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศใหมาลงทุนในพื้นที่ที่กําหนด และเพิ่มมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑอาหารที่เปนนวัตกรรมซึ่งคิดคนและผลิตขึ้นในพื้นที่ และ ๖) การขับเคลื่อนโครงการใหเกิด
บูรณาการของทุกฝายที่เกี่ยวของและการจัดตั้งสํานักงาน

๔
๑.๔ ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และจุ ด แข็ ง จุ ด อ อ นในประเด็ น การพั ฒ นาและการวิ จั ย ด า น
National Food Valley ที่เปนที่ตองการของประเทศ
ผูมีส ว นได ส ว นเสี ย ประกอบดว ย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) สถาบัน
อาหารตางๆ และผูประกอบการในภาคเอกชน
โดยมีจุดแข็งและขีดความสามารถในการแขงขัน คือ ประเทศไทยมีความไดเปรียบที่ไม
ยุติธรรม คือ มีพื้นที่ทําการเกษตรมาก มีปริมาณน้ํามาก มีเกษตรกรเกง แตยังไมไดใชความไดเปรียบนี้ตอยอด
ใหไดเปรียบมากขึ้น ไมไดสรางความเขมแข็งใหไดเปรียบมากขึ้นไปอีก คือ ไมไดสรางความรู ไมไดนําความรูมา
ตอยอด และประเทศตะวันตกมีการพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตรแลวนําไปสรางขอไดเปรียบตางๆ สราง
ผลิตภัณฑใหมๆ สราง Productivity ซึ่งประเทศไทยก็เรียนรูในเรื่องนี้ แตลงทุนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และความรูนอยเกิน ไป ซึ่งหากจะนําความไดเปรียบมาตอยอด จําเปนตองสรางความรู สรางการศึกษา และ
สรางความเขมแข็ง เชน ความรูในการบริหาร/กักเก็บน้ํา ความรูเรื่องพันธุพืช ฯลฯ ขาดการบูรณาการความรู
ขาดการสร า งอาชีพที่ เน น เรื่องการพัฒ นาความรูเพื่อนํามาตอยอด ดังนั้น ตองสรางคนควบคูกับการสราง
ประโยชนใหกับผูประกอบการ/การบริการไปพรอมๆ กัน โดยในการสรางความสามารถในการแขงขันตองเริ่ม
จากการพัฒนาพื้นที่/ทองถิ่น และความรวมมือจากภาครัฐ (สวนกลาง) สถาบันวิจัย และภาคเอกชน
๑.๕ นโยบายและยุ ทธศาสตรซึ่ง เปน ที่ม าของยุทธศาสตรการวิจัย รายประเด็น ด า นการ
พัฒนา National Food Valley
สําหรับยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นดานการพัฒนา National Food Valley ได
สอดคล องกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศที่ เ ปน ปจ จุบั น คือ ยุ ทธศาสตรป ระเทศ (Country Strategy)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และนโยบายรัฐบาล (ป ๒๕๕๔) ขอ ๓
นโยบายเศรษฐกิ จ ในข อ ๓.๓ นโยบายปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ข อ ย อ ย ๓.๓.๑ ภาคเกษตร ๒) เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒ นาสายพันธุ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูง
ตานทานตอโรคและแมลงศัตรูพืช สอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และถายทอด
องคความรูจากการวิจัยไปสูเกษตรกรเพื่อใหมีการใชพันธุดี ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะ
การใชปุยตามคุณสมบัติของดินแตละชนิด ทั้งนี้ เพื่อลดตนทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิต
นอกจากนั้น ความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอยางยิ่ง แตการขับเคลื่อนกับหลายๆ ภาคสวนที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาคเอกชน ภาครัฐ ภาควิจัย
และพัฒนา หรือภาคการเกษตร ยังไมคอยชัดเจน จึงไดหาแนวทางหรือแนวคิดที่จะผลักดันดานอุตสาหกรรม
อาหารไปพรอมๆ กัน โดยนําแนวคิด Food Valley เปนแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใน
ประเทศไทย ซึ่งก็สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ใหความสําคัญกับการแปรรูปผลิตภัณฑ
เกษตรอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น และรัฐบาลไทยก็ไดมีการวางนโยบายและ Roadmap ดาน Food Security เพื่อ
ผลักดันใหประเทศกลายเปนศูนยกลางดานการผลิตอาหาร และครัวของโลก โดยผานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ดานต างๆ ไมว าจะเป นการพัฒ นาด านวัตถุ ดิบ เทคโนโลยีการผลิต คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย

๕
รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนไดมีสวนสําคัญใน
การสงเสริมใหมูลคาการสงออกอาหารของไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จนกระทั่งอาหารไทยติด ๕ อันดับแรก
ของอาหารยอดนิยมของนักชิมจากทั่วโลก แตอาจจะยังไมเพียงพอในการกาวไปสูการเปนศูนยกลางการผลิต
อาหารโลกและครัวของโลกอยางที่ตั้งเปาเอาไว
๒. วิสัยทัศนการวิจัย
การวิจัยและพัฒนาสงเสริม National Food Valley ของประเทศไทยสูระดับอาเซียนโดย
งานวิจัย
๓. พันธกิจการวิจัย
๓.๑ สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ความรูดาน National Food Valley
๓.๒ สนับสนุนงานวิจัยในระดับ SMEs ที่เกี่ยวของกับ National Food Valley
๓.๓ เพิ่มเครือขาย National Food Valley ของประเทศไทยใหพรอมกับการแขงขันในระดับ
สากล
๔. ยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ ๑ การสนับสนุนการวิจัย และจัดหางานใหหนวยงานวิจัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใน
สินคาเกษตร อาหารใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
การพัฒนางานวิจัยที่ตรงตามความตองการของผูประกอบการ เพื่อใหเกิดการนําไปประยุกตใชใน
เชิงพาณิชย ทั้งในดานการพัฒนาสินคาใหม เพิ่มมูลคาของสินคา หรือแกไขปญหาและอุปสรรคของการผลิต
จํ าเป น ต อ งมี การศึ กษาความต องการของตลาด และมีก ารกํา หนดโจทยวิ จัย ที่ถู กต อง ประกอบกั บ มี การ
สนับสนุนการวิจัยและงบประมาณที่เพียงพอตอการวิจัยใหแกนักวิจัย รวมถึงควรมีการสรางเครือขายดานการ
วิจั ย ในการพั ฒนาความร วมมื อระหวา งสถาบันวิจัย สถาบัน การศึกษา ทั้งของภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการสรางเครือขายจะชว ยเพิ่มประสิทธิภาพและขีด
ความสามารถในการคนควาและสรางงานวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากความเชี่ยวชาญของบุคลากร และองค
ความรูเฉพาะทาง ที่ถูกผนวกไวดวยกัน
นอกจากนี้ ควรมีการจัดหางานวิจัยที่พรอมใชงานจากในประเทศ หรือตางประเทศที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สูงกวา มีการสรางพันธมิตรกับเครือขายองคกรดานอาหารในตางประเทศทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู และสรางความรวมมือในการดาเนินงานรวมกันในอนาคต
เปาหมาย : เพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัย และการจัดหางบประมาณในการวิจัย โดยมีการศึกษา
ความตองการของผูประกอบการ หรือความตองการของตลาด เพื่อใชในการกําหนดโจทยงานวิจัยเชิงประยุกต
ทําใหงานวิจัยสามารถนําไปสูการใชงานได เพื่อลดความซ้ําซอน ลดปญหางานวิจัยที่ไมไดถูกนํามาใชงาน และ
บริหารจัดการการใหงบประมาณ ผานการสนับสนุนงบประมาณอยางมีระบบ และมีเพียงพอตอการตอยอด

๖
ผลงานวิจัยใหสามารถนําไปสูการผลิตในเชิงพาณิชยไดจริงประกอบกับสนับสนุนการจัดหางานวิจัยที่พรอมใช
งานจากตางประเทศ การจับคูธุรกิจ (Business Matching) ระหวางผูประกอบการและนักวิจัย เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของไทย
ยุทธศาสตรที่ ๑ ประกอบดวย ๒ กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ ๑ : สนับสนุนการวิจัยในการสรางมูลคาเพิ่มกับเกษตร อาหารโดยตลาดเปนตัวนํา
สนับสนุนงานวิจัย และงบประมาณที่เพียงพอตอการวิจัย โดยมีการศึกษาความตองการของผูประกอบการ หรือ
ความตองการของตลาดเปนตัวนา เพื่อใชในการกําหนดโจทยงานวิจัยเชิงประยุกต ที่สามารถนํามาใชในการ
สรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซการผลิตได เชน การวิจัยดานวัตถุดิบ การสรางมูลคาเพิ่มสินคา การลดของเสีย โดย
เนนการวิจัยทั้งในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตรในกลุมสินคาเปาหมาย (Product Champion) ใน
พื้นที่ เพื่อแกไขปญหา และอุปสรรคในการผลิต ของผูประกอบการกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs)
กลยุทธที่ ๒ : จัดหางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหตอบสนองกับความตองการ สราง
พัน ธมิต รกับ เครื อ ข ายองค ก รด า นอาหารในประเทศและต า งประเทศ ทั้ ง ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลองคความรู และสรางความรวมมือสาหรับการดําเนินงานรวมกันในอนาคต ในการจับคูธุรกิจ
ระหว า งผู ป ระกอบการและนั ก วิ จั ย เพื่ อ จั ด หางานวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ต กรรม จากในประเทศและ
ตางประเทศ ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแกไขปญหา
อุปสรรคในการผลิตของผูประกอบการไดอยางทันที รวมถึงสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและวัตถุดิบผาน
งานวิจัย ทั้งในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบกับสรางกลไกในการจัดหางานวิจัยและ
เผยแพรใหนักวิจัยอยางมีระบบ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายในการวิจัย ถายทอด ประยุกตใช
งานวิจัย นวัตกรรม
ภาวะที่ อุ ตสาหกรรมอาหารมี การแข งขัน กัน อยา งรุน แรง การสรางความแตกต างทั้ งในดา น
รูปลักษณ รสชาติ คุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัย และการเสริมสรางสุขภาพ ใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภค ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ ที่จะตองตื่นตัวกับความเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในการประกอบกิจการเพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มสามารถในการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ ซึ่งการยกระดับ
อุตสาหกรรมนั้นจําเปนตองตองอาศัยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินคา เพิ่ม
มูลคาการผลิต และลดความสูญเสีย โดยในปจจุบันการประยุกตใชองคความรูในการผลิต ยังมีขอจากัดในหลาย
ดานในมุมของผูประกอบการ
ดังนั้นการสนับสนุนและสงเสริมสถานประกอบการใหมีความพรอมจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยสงเสริม
ใหมีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหารประจําในสถานประกอบการ ซี่งมีหนาที่ในการนางานวิจัยและนวัตกรรม
มาประยุกตใชในเชิงพาณิชย โดยมีกิจกรรมตางในการสงเสริม เชน การประชาสัมพันธสรางความเขาใจให
ผูประกอบการ การสรางความมั่นคงในสายอาชีพดานการวิจัยอาหาร วิทยาศาสตรอาหาร กําหนดคาตอบแทน
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ใหเหมาะสม การสรางความรวมมือระหวางสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาเปาหมายในการพัฒนา
นักวิจัย รวมถึงควรมีการสนับสนุนความพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานในการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน
อาหารมาประยุกตใช โดยมีการกําหนดมาตรการตางๆ สนับสนุน เชน มาตรการลดหยอนภาษีในการจัดซื้อ
เครื่องมืออุปกรณในสถานประกอบการสาหรับขยายผลงานวิจัยสูการผลิต สรางกลไกและระบบการใชเครื่องมือ
วิจัยและทดสอบในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อใหเกิดการประยุกตใชงานวิจัยในเชิงพาณิชย ซึ่งสงผล
ใหผูประกอบการมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
เปาหมาย : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ใหมีการ
ประยุกตใชงานวิจัยในการเพิ่มมูลคาการผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพการผลิตที่ไดมาตรฐาน ความปลอดภัย โดย
การสนับสนุนและสงเสริมใหสถานประกอบการมีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหารประจาในสถานประกอบการ
ซึ่งมีหนาที่ในการนางานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกตใชในเชิงพาณิชย รวมถึงสนับสนุนการสรางเครือขาย
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอาหาร และการสนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในสถานประกอบการ
ผานมาตรการต างๆ ของภาครั ฐ เพื่อใหมีสภาพแวดลอมและโครงสรางสนับสนุนที่เอื้อตอการประยุกตใช
งานวิจัยในการผลิต
ยุทธศาสตรที่ ๒ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ ๑ : สนั บ สนุ น การสร า งผู เ ชี่ ย วชาญด า นอาหารเพื่ อ สนั บ สนุ น การประยุ ก ต ใ ช
งานวิ จัย นวัต กรรม สนับ สนุ นการพัฒ นาบุคลากรที่มีความเชี่ย วชาญดานอาหาร เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
ประยุกตใชงานวิจัยสูเชิงพาณิชย ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพิ่มมูลคาสินคา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โดยสนับสนุนการสรางบุคลากรในกลุมตางๆ ดังนี้ นักวิจัยอาหารเชิงประยุกต ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
กลยุทธที่ ๒ : ผลักดันการพัฒนาคุณภาพการผลิตใหไดมาตรฐาน ความปลอดภัย สนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพมาตรการผลิต ใหไดมาตรฐานความ
ปลอดภัย (Food Safety) ในสถานประกอบการ และไดรับการรับรองที่เปนที่ยอมรับของตลาดโลก โดยเฉพาะ
สถานประกอบการภายในเครือขายไทยแลนดฟูดวัลเลย รวมถึงสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการตรวจสอบ
ยอนกลับในกระบวนการผลิต
กลยุทธที่ ๓ : สร า งสภาพแวดล อ มและโครงสร า งสนั บ สนุ น ที่ เ อื้ อ ต อ การประกอบ
อุตสาหกรรมอาหาร สรางสภาพแวดลอมและโครงสรางสนับสนุนที่เอื้อตอการประกอบอุตสาหกรรมอาหาร
โดยการกําหนดมาตรการสนับสนุนในการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร สาหรับกลุมเปาหมายตางๆ
ดังนี้ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารจัดการองคความรู และถายทอดผลงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อประยุกตใชงานวิจัยในเชิงพาณิชย
การบริ ห ารจั ด การข อ มู ล และเผยแพร ข อมู ล นั บ ว าเป น ส ว นสํา คั ญ ในการส ง เสริ มการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะขอมูล ดานองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถ
ประยุกตใชไดในการผลิตเชิงพาณิชย โดยมีการรวบรวมขอมูลดานอาหารจากเครือขายสถาบันการศึกษาและ
สถาบั น วิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ แล ว เผยแพร ข อ มู ล ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมอาหารสู
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ผูป ระกอบการผ า นช องทางสื่ อสารต า งๆ เพื่อผลักดันใหเกิดการนางานวิจัย ไปใชงาน ประกอบกับ ดาเนิน
กิจกรรมในการประชาสัมพันธและสงเสริมการใชฐานขอมูล เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถคนหาไดอยางสะดวก พรอมทั้งเปนสื่อกลางในการติดตอและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ กิจกรรมการถายทอดผลงานวิจัยสูการผลิตในสถานประกอบการ จากทั้งงานวิจัยที่
พัฒนาในประเทศและงานวิจัยที่จัดหามาจากตางประเทศ เปนหนึ่งในปจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมุงหมายใหเกิดการเพิ่มมูลคาสินคาในภาคการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การลดต น ทุ น ในการผลิ ตสิ น ค า และเกิ ด การพัฒ นางานวิจัย ตอยอดจากองคค วามรูที่ไ ดรับ ถายทอด โดย
สถาบั น การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น วิ จั ย ที่ มี ศัก ยภาพ ซึ่ งนอกจากมี การจั ดเตรี ย มองค ความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จากกลุมเครือขายแลว จาเปนตองมีการสนับสนุนการขยายผลงานวิจัย (Scale-up) จากระดับ
หองปฏิบัติการ (Lab Scale) สูระดับตนแบบ (Pilot Scale) สูระดับโรงงานพาณิชย (Commercial Scale) มี
การวางรูปแบบวิธีการในการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับมีการสรางความรวมมือกับบริษัทที่สนใจเขารวมตอยอดการวิจัยและขยายผลตอยอดการวิจัยดวย
เป า หมาย : เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข า ยการวิ จั ย ด า นอาหารของ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในประเทศ ในการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมอยางเปน
หมวดหมู ประกอบกับสรางพันธมิตรเครือขายองคกรดานอาหารในตางประเทศ เพื่อรวบรวมและแลกเปลี่ยน
ขอมูลองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถคนหาได
อยางสะดวก พรอมทั้งเปนสื่อกลางในการติดตอและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเกิดการขยาย
ผลงานวิ จั ย จากระดั บ ห องปฏิ บั ติ ก าร สู ร ะดับ การผลิต ตน แบบ และสู ร ะดั บ เชิ งพาณิช ย แลว ถ ายทอดให
ผูประกอบการนาไปใชงาน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ ๑ : บริหารจัดการองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร
เพื่อรวบรวมและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ จากหนวยงาน
ใหเปนหมวดหมู มีความตอเนื่อง โดยมีการเชื่อมโยงการจัดการงานวิจัยกับหนวยงานสถาบันวิจัยอาหาร รวมถึง
การสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูจากนอกพื้นที่สูในพื้นที่เปาหมาย โดยการสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางภาคการผลิตกับศูนยวิจัยดานอาหาร และการสรางพันธมิตรกับเครือขายองคกรในตางประเทศ
กลยุทธที่ ๒ : สงเสริ มการเผยแพรองคค วามรูแ ละถา ยทอดผลงานวิจัยและนวัต กรรมใน
สถานประกอบการ เผยแพรและประชาสัมพันธงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานอาหาร
รวมถึงแนวทางการประยุกตใช จากทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยผานชองทางการสื่อสารตางๆ และ
กิจกรรมสัมมนาการ สูผูประกอบการ
กลยุทธที่ ๓ : สงเสริมการขยายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมไปสูการผลิตอาหารเชิง
พาณิชย สนับ สนุ นให เกิ ดการต อยอดและขยายผลงานวิจัย จากระดับ หองปฏิบัติการ สูการพัฒนาโรงงาน
ตนแบบ ศึกษาความเปนไปไดในการขยายผลสูการผลิต และพัฒนาสูกระบวนการผลิตในระดับเชิงพาณิชย และ
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สงเสริมใหเกิดการถายทอดงานวิจัยที่พัฒนาและงานวิจัยที่พรอมใชงานที่จัดหามาจากตางประเทศ ไปสูการ
ประกอบอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงประสานงานผูประกอบการที่สนใจเขามาพัฒนางานวิจัยรวมกัน
๕. ผลผลิตและผลลัพธ ตัวชี้วัดเปาหมาย
๕.๑ เกิด National Food Valley ใน ๔ ภูมิภาค (ภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต)
๕.๒ เกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
๕.๓ แตละภูมิภาคสามารถเนนพืชที่มีศักยภาพโดดเดนไดอยางนอย ๑ ชนิด
๕.๓ ผลผลิตที่เกิดขึ้นอยูในระดับมาตรฐานสากล สามารถแขงขันกันได
ตัวชี้วัด
๑. สนับสนุนการวิจัยและจัดหางานวิจัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในสินคาเกษตรอาหารใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด
๑.๑ งบประมาณการวิจัยสําหรับสินคาอาหาร
๑.๒ จํานวนงานวิจัยที่สามารถนํามาใชในพื้นที่
๒. พัฒนาขีดความสามารถของเครือขายในการวิจัยถายทอดประยุกตใชงานวิจัยนวัตกรรม
๒.๑ จํานวนผูจบการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารในแตละระดับ
๒.๒ จํานวนบริษัทสถานประกอบการที่มีฝายการวิจัยและพัฒนาสินคา
๒.๓ จํ า นวนบุ ค ลากรที่ จ บการศึ ก ษาสาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมอาหารที่ ทํ า งานในสถาน
ประกอบการ
๒.๔ จํานวนโรงงานอาหารที่ไดรับการรับรองมาตรฐานในพื้นที่ Thailand Food Valley
๒.๕ งบประมาณในการสนับ สนุน ในการจัดหาเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร ใหกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ผูประกอบการ และศูนยทดสอบ
๓. บริหารจัดการองคความรู และถายทอดผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประยุกตใช
งานวิจัยในเชิงพาณิชย
๓.๑ รอยละของความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลดานอุตสาหกรรมอาหาร
๓.๒ จํานวนเครือขายองคกรในตางประเทศที่เปนพันธมิตรกับเครือขาย Thailand Food
Valley
๓.๓ จํานวนกิจกรรมในการเผยแพรประชาสัมพันธ องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ดานอาหาร
๓.๔ จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี
๓.๕ งบประมาณในการสนับสนุนในการขยายผลงานวิจัย (โรงงานตนแบบ Pilot plant)
๔. สงเสริมการตลาดของสินคาเกษตรอาหารจากเครือขาย Thailand Food Valley ไปสูกลุม
ผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ
๔.๑ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมรณรงคและสงเสริมดานการตลาดของโครงการ TFV

๑๐
๔.๒ จํานวนการจับคูธุรกิจภายใตกิจกรรมทางการตลาด
๔.๓ รอยละของความสําเร็จในการจัดทําตราสินคาอาหารภายใต TFV
๔.๔ จํานวนสินคาอาหารทีไ่ ดรับการรับรองภายใตเครื่องหมาย TFV
๖. หนวยงานหลักและเครือขายที่สําคัญที่เกี่ยวของ
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สถาบันการศึกษา
- สภาอุตสาหกรรม
- หอการคาไทย
- สมาคมผูประกอบการอาหารไทย
- สมาคมผูสงออกอาหาร
- กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
- สํานักงบประมาณ
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
๗. ปจจัยแหงความสําเร็จของยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย
ความรวมมือของ ๓ กลุมหลักคือ ภาครัฐ (กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
เปนตน) ภาคเอกชน (สภาอุตสาหกรรม หอการคาไทย เปนตน) และสถาบันการศึกษา
๘. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร/กลยุทธการวิจัย
การประชุมระดมความคิด ประชาพิจารณ ในทุกภาคสวน โดยอาศัยเครือขายในสวนภูมิภาคใน
การกระจายข อมู ล ข า วสาร รวมถึ งความร ว มมือกับ ประชาชนในระดับ ลาง ไดส นองตอความตองการของ
ประชาชน

ผูที่จะนําเสนอโครงการไดจะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ คือ
๑) มีผผู ลิต ผูประกอบการ ขนาดยอม-กลาง กลุมสหกรณ หรือกลุมชุมชน
๒) หนวยราชการในระดับจังหวัดหรือในระดับเขต
๓) หนวยงานการศึกษาสนับสนุน ในเรื่องของความรูเทคโนโลยีไดตลอดเวลา
๔) องคกร เชน สภาอุตสาหกรรมหอการคา หรือมีอะไรที่เกี่ยวในองการนั้นเปนผูที่เขาไปดูแลในเรื่องการตลาด

