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คํานํา 

 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2543 ครอบคลุม กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแตละสาขาอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่มีลักษณะการกระจุกตัวของกลุม

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การดําเนินธุรกิจ ปญหาอุปสรรค และขอจํากัดที่แตกตางกัน 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีความจําเปนตองทราบสภาพปญหาและผลกระทบจากทุก

มุมมอง ซ่ึงมีผลตอการกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเติบโต ปรับตัว และอยูรอด

ในสถานการณทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองกาวทันและผลักดันใหวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดยอมเปนตัวขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เพื่อใหทราบศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใน

สาขาเปาหมาย ในพื้นที่ และประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่นาสนใจ รวมทั้งเพื่อใหมี

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) จึงจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

รายสาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท เพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในกลุมที่มี

แนวโนมสําคัญ และเปนนโยบายของรัฐบาล 3 กลุม ประกอบดวย 

1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา: กําหนดศึกษากลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  

(Bio-Based Industry) เปนกลุมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันซึ่งจะชวยใหเกิด

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เนนตั้งแตการใชผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อใชเปน

พลังงานทดแทนผลผลิตจากน้ํามันปโตรเลียมหรือฟอสซิล (Plants not Petroleum) เปนการชวย

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคชนบท ขยายความตองการสินคาเกษตร สรางผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงข้ึน รวมถึงการใช

นวัตกรรมเพื่อสรางสินคา ทั้งนี้ อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) สามารถจําแนก

ออกเปน 4 กลุมยอย ไดแก  

• กลุมอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (Bio-Based Industry for Petrochemical and Energy 

Industry) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตกาซชีวภาพ อุตสาหกรรม

ผลิตไบโอดีเซล โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมปโตรเลียม เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย (Bio-Based Industry for Health and Wellness) 

ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ สถานพยาบาล อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชสําอาง 

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบจากพืช (Bio-Based Industry for Food and Feed 

Industry) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร การทําประมง การทําปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูป



ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมการผลิต

น้ํามัน อุตสาหกรรมการผลิตแปง อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองดื่ม เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Bio-Based Industry for Bio-Chemical Industry) ไดแก 

อุตสาหกรรมผลิตเสนใยสังเคราะห อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาง เปนตน 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่: มุงเนนการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมผูประกอบการใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) ซึ่งเนนพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว

ของอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเชื่อมโยงผูประกอบการตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง หนวยงานภาครัฐ 

องคกรเอกชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยการกําหนดขอบเขตดังกลาวมีผลตอ 

การสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ ตลอดจน

มีผลตอการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้  

เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Super Cluster) ประกอบไปดวย

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต 6 กลุม ไดแก  

• คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวนยานยนต กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 จังหวัด ไดแก 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

• คลัสเตอรอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 

จังหวัด ไดแก อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 2 จังหวัด ไดแก ชลบุรี และระยอง  

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมดิจิตอล กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 

และภูเก็ต 

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหาร (Food Innopolis) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด 

ไดแก อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และ

ภูเก็ต 

• ศูนยกลางดานการแพทย (Medical Hub) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด ไดแก 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และภูเก็ต 

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกําหนดประเภท: กําหนดศึกษากลุมผูประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (Innovative SMEs) ซึ่ งเปนกลุมที่ ใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ 

และยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ และถูกคาดหวังเปนกลุมที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศใหกาวผานกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง (Middle Income 

Trap) ซึ่งในที่นี้ไดแบงออกเปนดาน Technology-Based และดาน Non-Technology-Based  



• กลุม Technology-Based Industry ประกอบไปดวยผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เนน

การทําวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 

และอุปกรณคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

Semiconductor ระบบการปองกันและอากาศยาน เคร่ืองมือวัดและควบคุม อุปกรณทาง

การแพทยสมัยใหม (Electromedical Equipment) Photonics การบริการอินเตอรเน็ตและ

การสื่อสาร ผูบริการซอฟตแวร การออกแบบระบบและบริการคอมพิวเตอร ผูใหบริการดาน

วิศวกรรม หองปฏิบัติการวิจัย การทําการทดสอบ และการอบรมดานคอมพิวเตอร 

• กลุม Non-Technology-Based (Innovative) Industry หมายถึงกลุมอุตสาหกรรมที่อาศัย

การสรางนวัตกรรมเพื่อทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคา บริการ หรือกระบวนการทาง

ธุรกิจ ที่อยูนอกเหนือจากกลุมอุตสาหกรรมที่ เปน Technology-Based ขางตน เชน 

อุตสาหกรรมแฟชั่น 

การจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/ราย

พื้นที่/กําหนดประเภท มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบขอมูลสภาพปญหาอุปสรรค ขอจํากัดการดําเนินธุรกิจ 

และความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แตกตางกัน และเพื่อใหมีแผนการดําเนินงานที่

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

สสว. หวังเปนอยางยิ่งวา ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภทจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ รัฐบาล หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไปไมมากก็นอย และหากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว). 

      พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผูบริหารและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

การสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย โดยเฉพาะผูผลิตและ 

จัดจําหนายในอุตสาหกรรมอาหาร จัดเปนเร่ืองที่มีความทาทาย เพราะเปนที่ทราบกันวาสินคาในอุตสาหกรรม

ดังกลาว  หากพิจารณาในแงการผลิตก็ไมไดใชเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซอน ผูประกอบการ SME สวนหนึ่งอาจจะ

พบวายังไมสามารถสรางความแตกตางหรือจุดขายในสินคาไดอยางชัดเจน และในทายที่สุดก็จะมีแนวโนมเปน

ผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาที่ตองแขงขันกันดานราคาเสมอไป  ดวยเหตุนี้แนวคิดการรวมกลุมกันสรางเครือขาย

หวงโซมูลคาหรือคลัสเตอรสําหรับผูประกอบการ SME จึงไดถูกดําริข้ึนโดยภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคใหกลุม

ผูประกอบการในพื้นที่เดียวกัน หรือแมแตใกลเคียงกันสรางเครือขายความรวมมือ สรางชองทางการดําเนินธุรกิจ

รวมกัน และทายที่สุดเพื่อใหผูประกอบการยกระดับความสามารถในการแขงขันภายในเครือขายเพื่อสามารถ

ออกไปแขงขันกับผูประกอบการภายนอกเครือขายได  

จากแนวคิดขางตน นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรในอุตสาหกรรมอาหารหรือที่

เรียกชื่อโครงการวา “Food Innopolis” ไดถูกพัฒนาข้ึนโดยมีเปาหมายสําคัญ คือ สนับสนุนใหเกิดการลงทุน

วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดยดึงดูดบริษัทและหนวยงานวิจัยพัฒนาดานอาหารชั้นนําของโลกมาลงทุนในกิจการ

ดานนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย ทั้งนี้โครงการ Food Innopolis จะชวยสนับสนุนและเชื่อมโยงเอกชนไทย

ในทุกระดับตั้งแตผูประกอบการเร่ิมตน (Startup) ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

บริษัทขนาดใหญ ใหเขามามีสวนรวมในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ซึ่งเมื่อมีความรวมมือกัน

แลว ผูประกอบการอาหารของไทยจะสามารถสรางสินคาและบริการนวัตกรรมอาหารมูลคาสูง (High Value-

Added) เพื่อเปนแหลงรายไดใหมของประเทศ โดยจะมีแหลงงานและการจางงานบุคลากรวิจัย รวมทั้งพัฒนา

บุคลากรความรูชั้นสูงเพิ่มมากข้ึนผานบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการสรางสรรคนวัตกรรม 

(Innovation Ecosystem) 

เนื่องจากโครงการ Food Innopolis ยังอยูในข้ันตอนเร่ิมตน แตก็ไดรับความคาดหมายวาจะเปน

แรงผลักดันสําคัญสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน โดยจะมีการ

ออกแบบแรงจูงใจและมอบสิทธิประโยชนทางดานภาษีและการผลิตตางๆ ใหกับผูเขารวมโครงการที่มาจากทั้ง

ภายในและนอกประเทศ โดยเฉพาะสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่มีขนาดใหญและมีความพรอม

ทางดานองคความรูและการวิจัยและพัฒนาดูจะเปนเปาหมายในลําดับเบื้องตนสําหรับโครงการนี้ ในเร่ืองดังกลาว

ทําใหเกิดขอกังวลวาแลวผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารที่มีจํานวนมากจะตอง

เตรียมการอยางไรเพื่อเขารวมโครงการดังกลาวและไดสิทธิประโยชนอยางเต็มที่ดวย ทั้งนี้เพื่อสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันใหกับตัวเองและพัฒนาเศรษฐกิจและศักยภาพของอุตสาหกรรมโดยรวมใหกับประเทศดวย  

จากเหตุผลขางตน ในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษในรูปแบบคลัส เตอร  (Cluster-Based SEZs)  –  Food Innopolis ใน

ระดับประเทศ และในระดับจังหวัดเชียงใหมและปทุมธานี จึงถือวามีความสําคัญตอผลการดําเนินงานในอนาคต

ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารเปนอยางยิ่ง  



โดยในสวนตอไปนี้จะไดดําเนินการสรุปผลการวิเคราะหสถานการณของผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารในระดับประเทศ ในระดับจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดปทุมธานี สําหรับการ

เลือกจังหวัดทั้งสองมาเปนกรณีศึกษาและเปนจุดตั้งตนมีเหตุผลมาจากประเด็นที่ตั้งของโครงการ Food 

Innopolis ที่เร่ิมตนในชวงแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร จังหวัดปทุมธานีเปนแหงแรก ดังนั้นแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการสําหรับ SME ในอุตสาหกรรมอาหาร จึงเปนเร่ืองที่ควรดําเนินการเพื่อรองรับการเตรียมตัวของ

SME ที่อยูในพื้นทีใกลเคียง สําหรับจังหวัดเชียงใหมจัดเปนจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของ

ประเทศ และเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงการผลิตและการตลาดทําใหมีความพรอมในการจัดตั้ง Food Innopolis 

ในชวงที่สองอยางแนนอน กอรปกับสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมและหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมอาหารของ

จังหวัดนี้ก็มีความแตกตางจากของปทุมธานีอยางเห็นไดชัด ดังนั้นการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จะสามารถเปนตนแบบที่ดีสําหรับพื้นที่ 

คลัสเตอรในจังหวัดอ่ืนไดเปนอยางดี 

การนําเสนอในบทสรุปผูบริหารในสวนถัดไปจะขอแบงการนําเสนอหัวขอดังนี้ 1) การวิเคราะหสถานการณ

และขีดความสามารถในการแขงขัน 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ  

3) แผนงานและโครงการตางๆ ที่ทําหนาที่ผลักดันยุทธศาสตรทั้งหมด โดยจะขอเร่ิมตนจากการนําเสนอหัวขอ

ดังกลาวสําหรับคลัสเตอรผูประกอบการ SME ในระดับประเทศ ในระดับจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดปทุมธานี 

1. สถานการณดานการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร 

1.1 สถานการณของอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรในภาพรวมของประเทศ 

อุตสาหกรรมอาหาร ถือเปนหนึง่ในอุตสาหกรรมศักยภาพของไทย จากการทีไ่ทยมทีรัพยากรธรรมชาตอัินอุดม

สมบูรณ มีพื้นฐานเปนประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมาก ซึ่งนํามาใชเปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมอาหาร ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่ง

นอกจากจะชวยสรางความแข็งแกรงดานความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศแลว ยังทําใหไทยเปนฐานการ

ผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเปนผูสงออกสินคาอาหารที่สําคัญในตลาดโลก ทั้งนี้การสงเสริมจากภาครัฐ 

ดวยการวางนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก (Thai Kitchen to the World)” ที่มุงเนนการเปนผูนําการผลิตอาหาร

ในอาเซียนและขยายชองทางการลงทุนไปตลาดโลกมากข้ึน จะเปนแรงขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยมี

การขยายตัวไดในอนาคต   

เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและเปนหนึ่งในบริบทที่ภาครัฐใหความ

สนใจเปนพิเศษ ทามกลางนโยบายภาครัฐในทุกระดับที่ใหการสนับสนุน รวมทั้งโครงการ Food Innopolis การ

วิเคราะหสถานการณของอุตสาหกรรมอาหารนี้จะดําเนินการในมุมมองของผูประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดยอม โดยวิเคราะหตัวเลขการผลิตและการสงออกอาหารของไทย รวมถึงแนวโนมอุตสาหกรรมอาหารในทุก

ระดับ สามารถสรุปผลการวิเคราะหสถานการณไดดังนี้ 

 

 

 



ภาพรวมธรุกิจเกษตรและอาหารของโลกและไทย 

GDP อุตสาหกรรมอาหาร ราคาประจําป 2556 มีมูลคา 776,948 ลานบาท เปรียบเทียบสัดสวน GDP 

อุตสาหกรรมอาหารเทียบกับ GDP รวมจะเปนรอยละ 6.0 หากเทียบสัดสวนกับ GDP ของอุตสาหกรรมจะเปน

รอยละ 21.70 โดยสถิติจํานวนสถานประกอบการ เงินลงทุนสะสม และการจางงาน ณ สิ้นป 2557 มีดังตอไปนี้ 

• จํานวนสถานประกอบการ 6,911 ราย คิดเปน ขนาดเล็กรอยละ 87.4 ขนาดกลางรอยละ 7.8 และ

รายใหญรอยละ 4.8 ตามลําดับ 

• เงินลงทุนสะสม 555,398 ลานบาท คิดเปน ขนาดใหญรอยละ 56.0 ขนาดกลางรอยละ 24.0 และ

ขนาดเล็กรอยละ 20.0 ตามลําดับโดยประมาณ 

• การจางงาน 1,012,000 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ของการจางงานในอุตสาหกรรม แบงเปนการจาง

งานในสถานประกอบกอบการขนาดใหญรอยละ 40.0 ขนาดกลางรอยละ 35.0 และขนาดเล็ก 

รอยละ 25.0 โดยประมาณ 

การผลิตและการสงออกอุตสาหกรรมอาหารของไทย 

การผลิตและแปรรูปอาหารมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก โดยมูลคาการผลิตอาหารของ

ไทยมีสัดสวนสูงสุดในภาคการผลิต คิดเปนประมาณรอยละ 22.0 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในภาคการผลิตใน

ป 2557 ซ่ึงสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 

สําหรับประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีจํานวนมาก ไดแก การแปรรูปสัตวน้ําและผลิตภัณฑ การผลิต

น้ํามันพืช การผลิตเคร่ืองปรุงรส การแปรรูปเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ การแปรรูปผลไมและผัก ตามลําดับ 

ภาพรวมตลาดอาหารของประเทศไทย  

ดานปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ในป 2557 ปริมาณการผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารรวม 28.5 ลานลานตัน โดยสวนใหญประมาณรอยละ 59.0 เปนการผลิตเพื่อการจําหนายใน

ประเทศรอยละ 35.0 เพื่อการสงออก และรอยละ 6.0 เพื่อเปนสินคาคงคลัง โดยผลิตภัณฑที่เนนตลาดในประเทศ 

ไดแก เคร่ืองปรุงรส อาหารสัตวสําเร็จรูป น้ํามันจากพืชสัตวและไขมันสัตว เนื้อสัตว ผลิตภัณฑจากนม ผลิตภัณฑ

ประเภทเสน และขนมอบ สวนผลิตภัณฑที่เนนตลาดตางประเทศ ไดแก น้ําตาล แปงมันสําปะหลัง สัตวน้ําแปรรูป 

และผักผลไมแปรรูป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการผลิตอาหารเชิงพาณิชยในปริมาณมาก โดยกระบวนการแปรรูป

อาหารของไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเพิ่มมูลคาสินคา

และเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล (ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557) 

การคาอาหารไทยป 2557 มีมูลคาการสงออก 28,514 ลานเหรียญสหรัฐฯ มูลคาการนําเขา 9,667 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ จึงทําใหเกินดุลการคา 18,847 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตหากพิจารณาอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ป

ของมูลคาการสงออก จะเปนรอยละ 7.0 สวนมูลคาการนําเขารอยละ 12.4 ซึ่งจะเห็นไดวาการสงออกขยายตัวต่ํา

กวาการนําเขา  

ในป 2558 ตลาดสินคาอาหารของไทยจะสามารถสรางเม็ดเงินรวม 2.57 ลานลานบาท โดยแบงเปน

ตลาดในประเทศ 1.49 ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 58.0 ของตลาดรวม และตลาดสงออก 1.08 

ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.0 ของตลาดรวมโดยประมาณ ตลาดอาหารในประเทศ ในป 2557 



คนไทยมีการใชจายในการบริโภคอาหารโดยเฉลี่ย 22,034 บาทตอคนตอป หรือโดยรวมแลวมีมูลคาตลาดอาหาร

ในประเทศคิดเปน 1.43 ลานลานบาท โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลายที่สามารถตอบ

โจทยความตองการและสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ของผูบริโภคได รวมถึงการทํา

การตลาดแบบเชิงรุกของผูประกอบการในตลาด ซึ่งปจจัยเหลานี้จะยังคงสงผลตอเนื่องมายังป 2558 ทําใหมูลคา

ตลาดอาหารในประเทศในป 2558 ขยายตัวอยูในชวงรอยละ 3.0-5.0 ตอป หรือคิดเปนมูลคา 1.49 ลานลานบาท 

จากแนวโนมการขยายตัวของความเปนเมือง ราคาสินคาอาหารบางชนิดที่เพิ่มสูงข้ึน ผูบริโภคมีคาใชจายดาน

อาหารเพิ่มข้ึน รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภค และธุรกิจการบริการรานอาหาร อยางไร

ก็ตาม การใชจายในการบริโภคอาหารในป 2558 ยังคงเผชิญปจจัยกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับสูง ความ

เชื่อมั่นของผูบริโภค รายไดเกษตรกรที่ลดลงตามราคาสินคาเกษตรที่อยูในระดับต่ํา รวมถึงภาวะภัยแลงที่สงผลตอ

ระดับผลผลิตทางการเกษตรและรายไดของเกษตรกร 

ตลาดสงออกอาหาร โครงสรางสินคาอาหารสงออกของไทยแบงออกเปนสินคาเกษตร ซ่ึงเปนวัตถุดิบ

อาหารและอาหารแปรรูปข้ันตนคิดเปนสัดสวนรอยละ 45.0 และสินคาอุตสาหกรรมเกษตร (สินคาเกษตรแปรรูป

ข้ันสูง) คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.0 โดยประมาณ โดยสินคาอาหารสงออกสําคัญของไทย ไดแก อาหารทะเล

กระปองและแปรรูป ขาว น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ไกแปรรูป ผลไมกระปองและแปรรูป กุงสดแช

เย็นแชแข็ง อาหารสัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูป ผลไมสดแชเย็นแชแข็งและแหง ตามลําดับ 

โดยมีตลาดสงออกหลัก ไดแก อาเซียน (รอยละ 22.0) ญี่ปุน (รอยละ 13.0) จีน (รอยละ 12.0) แอฟริกา (รอยละ 

12.0) สหภาพยุโรป (รอยละ 11.0) สหรัฐฯ (รอยละ 11.0) ตามลําดับ 

สําหรับขอมูลเร่ืองการนําเขาอาหารนั้น ประเทศไทยมีการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารเพียงปละ

ประมาณ 2 แสนลานบาทเทียบกับมูลคาอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดที่ 2.6 ลานลานบาท และปริมาณการสงออก

ที่ 1.1 ลานลานบาท (ตัวเลขประมาณการป 2559) สัดสวนการนําเขาดังกลาวถือวานอยมาก โดยสวนใหญเปน

กลุมวัตถุดิบเคร่ืองปรุงสวนผสม เพื่อนํามาใชแปรรูปเปนสินคาอาหารทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและสงออก

เปนสินคาตอไป 

ผลิตภัณฑขาวในอุตสาหกรรมอาหาร  

สืบเนื่องจากภาพรวมการวิเคราะหการผลิตและสงออก รวมถึงแนวโนมอุตสาหกรรมอาหารขางตน 

พบวาประเทศไทยยังคงตองพึ่งพาการสงออกสินคาเกษตรประเภทอาหารที่เปนวัตถุดิบและสินคาแปรรูปพื้นฐาน 

ไมมีการเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบดังกลาวมากนัก ทําใหมูลคาการสงออกมีความผันผวนไปตามสภาพภูมิอากาศและ

ปริมาณอุปทานการผลิตของกลุมประเทศผูผลิตตางๆ ทั้งนี้ เราอาจจะสามารถแกไขปญหาขางตนไดดวยการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐาน ทําใหแทนที่จะตองพึ่งพากับปริมาณการสงออกจํานวนมากๆ 

เพื่อใหไดมูลคาทางเศรษฐกิจและการสงออกจํานวนหนึ่ง ผูประกอบการอาจจะเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทาง

การเกษตรพื้นฐานดวยเทคโนโลยี หรือการทําการตลาดใหเกิดความแตกตางจากกลุมผูผลิตอ่ืนๆ แทน เมื่อมีฤดู

มรสุมหรือภัยพิบัติทางการเกษตร แมระดับผลผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรพื้นฐานจะไดรับผลกระทบและมี

ปริมาณนอยลง แตดวยการตอยอดผลิตภัณฑที่มีมากพอก็จะทําใหมูลคาเศรษฐกิจหรือมูลคาสงออกไมไดรับ

ผลกระทบมากนัก เพื่อใหการตอยอดผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารประสบความสําเร็จ แนวคิด

ความรวมมือระหวางผูประกอบการในทุกระดับ หรือแนวคิดคลัสเตอรจึงเปนเหมือนคําตอบที่งานวิจัยนี้จะ



พยายามนําเสนอทั้งในระดับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวในระดับประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหาร

และผลิตภัณฑขาวในระดับจังหวัด ซึ่งจะไดทําการนําเสนอตอไป  

จากอันดับการสงออกในป 2557 แมขาวจะมีอันดับการสงออกเปนอันดับที่สองของโลก แตหาก

พิจารณาในชวงที่ผานมา ขาวและผลิตภัณฑขาวไดสรางมูลคาทางเศรษฐกิจที่สูงใหแกประเทศไทยอยางตอเนื่อง 

หากพิจารณาเฉพาะรายไดที่เกิดข้ึนแกเกษตรกรผูปลูกขาว พบวา ในชวงทศวรรษที่ผานมา ขาวนาปสามารถสราง

รายไดใหแกเกษตรกรประมาณสองแสนลานบาท ในขณะที่ขาวนาปรังอยูที่ประมาณหนึ่งแสนลานบาท และมูลคา

ดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

จากขอมูลขางตน เปนที่นาสังเกตวาแมประเทศไทยจะมีศักยภาพเปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลก 

แตผลิตภัณฑขาวที่สงออกเปนเพียงวัตถุดิบที่ไมมีการตอยอดมูลคาหรือมีก็นอยมาก เชน  การสี และการนึ่งขาว 

ซึ่งถือเปนสินคาเกษตรพื้นฐานที่ไมมีการแปรรูปแตอยางใด ภาครัฐโดยหลากหลายกระทรวงจึงไดมีแนวคิดในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยเล็งเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑขาวในฐานะวัตถุดิบที่มีความสําคัญ มีการ

ผลักดันนโยบายในระดับชาติ ระดับจังหวดั ระดับกระทรวง กรม และหนวยงานเศรษฐกิจสังกัดภาครัฐตางๆ เพื่อ

มุงเนนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอาหารโดยใชผลิตภัณฑขาวเปนวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม สําหรับแนวทางการ

นําเอาแนวคิดคลัสเตอรมาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวจัดไดวายังเปนอะไรที่ใหม และยังไมมี

รูปธรรมเกิดข้ึนอยางชัดเจน  จึงทําใหเปนที่นาสนใจวาหากมีการสนับสนุนเพิ่มเติมดวยแนวทางดังกลาวแลว 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะสามารถขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวสามารถ

เติบโตและมีศักยภาพมากข้ึน และสามารถเปนหนึ่งในแรงผลักดันใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบ

ความสําเร็จอยางยั่งยืนไดตอไปอยางไร ดังนั้น ในสวนตอไปจะไดทําการวิเคราะหหวงโซอุปทานของคลัสเตอร

ผลิตภัณฑขาวในฐานะที่ เปนวัตถุดิบสินคาเกษตรที่มีศักยภาพมากที่สุดในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

แนวโนมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

แนวโนมที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจเกษตรของเอเชีย สามารถสรุปเปน 10 เร่ืองใหญๆ มีดังตอไปนี้ 

1. กระแสโลกาภิวัตน เพราะไมวาเราจะเดินทางไปที่ไหน หรืออยูตรงไหน ก็สามารถรับประทานอาหาร

จากชาติอ่ืนๆ ไดดวยโลกปจจุบันนั้นไรพรมแดน ทําใหขาวสารและธุรกิจสามารถเขาถึงกลุมตลาดและผูบริโภคได

อยางรวดเร็ว การเดินทางของผูคนเปนไปอยางสะดวกสบาย การขนสงมีทางเลือกที่หลากหลายและรวดเร็วมาก

ข้ึน ระบบการติดตอสื่อสารก็เชื่อมโยงตลาด ผูประกอบการ และผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนชองทางจําหนายที่มีความสําคัญในการกําหนด

พฤติกรรมของผูบริโภค การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะสงผลกระทบอยาง

กวางขวางตอปจจัยดานอุปสงค คือ มีการเคลื่อนยายผลิตภัณฑทั่วโลกมากข้ึน กอใหเกิดโอกาสในการทําตลาดใน

ภูมิภาคอ่ืนๆ ในตนทุนที่ต่ํา และการคนหาผลิตภัณฑมีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ การเติบโตของรายได

เฉลี่ยตอคนที่สูงข้ึน การเพิ่มมากข้ึนของชนชั้นกลาง สงผลใหมีความตองการเร่ืองคุณภาพที่สูงมากข้ึนเชนกัน  

3. ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบทางออมตอผลผลิตเกษตร  

4. น้ํา และการใชน้ําในหลากหลายวัตถุประสงค แหลงน้ําสะอาดกําลังจะถึงจุดวิกฤต ไมใชแคสําหรับดื่ม

เทานั้น แตสําหรับการทํานาชลประทานดวย มีการใชแหลงน้ํานั้นซ้ําแลวซ้ําเลา ในหลายภูมิภาคของโลก ปญหา



การขาดแคลนน้ําไดสรางความขัดแยงของผูคน การจัดการน้ําและการวางแผนการใชประโยชน จึงเปนประเด็นที่

สําคัญที่ผูประกอบการตองพิจารณาในการดําเนินธุรกิจการเกษตร 

5. รายไดที่เพิ่มข้ึน และความไมเทาเทียมกันของรายได ตลอดจนสงผลถึงความสามารถในการจับจาย 

พฤติกรรมการบริโภคในภาพรวมของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสูสินคาที่มีคุณภาพ หากผูประกอบการยังไม

พัฒนาสินคาของตนเอง ก็อาจสงผลใหการดําเนินธุรกิจประสบปญหา 

6. การเพิ่มข้ึนของพฤติกรรมการบริโภคแบบควบคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนัก และคํานึงถึงความปลอดภัย

ของอาหาร นี่คือแนวโนมที่สําคัญของความตองการของผูบริโภค ดังจะเห็นไดจากมาตรฐานความปลอดภัยของ

อาหารไดถูกกําหนดข้ึนทั่วโลก 

7. การคาระหวางประเทศและระหวางภูมิภาค ความรวมมือกันของตลาดระหวางประเทศและภูมิภาค

จะข้ึนมามีบทบาทมากข้ึนในธุรกิจการเกษตรในเอเชียเพราะประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงข้ึน และกอใหเกิดการ

พัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑที่สูงข้ึน ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริโภค 

8. เกิดการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาและเศรษฐกิจที่เติบโต

อยางตอเนื่อง รวมถึงการขยายฐานการผลิตและการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศในการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย 

ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตของธุรกิจการเกษตรลดลง 

9. เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ซึ่งเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญสามารถใชประโยชนจาก

โทรศัพทมือถือ เอาชนะอุปสรรคที่เคยไดรับขอมูลที่ไมสมบูรณมาสูความเทาเทียมกัน องคกรชุมชนรากหญา

สามารถแบงปนขอมูล จากการขยายการบริการและการบริการใหคําปรึกษาผานทางบริการโทรศัพทมือถือ

สาธารณะและบริการโทรศัพทมือถือของเอกชน  

10. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคม และประชากรของภูมิภาคเอเชีย ที่สงผลใหในบางประเทศมี

ชนชั้นแรงงานลดลง ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานและแรงงานที่มีทักษะในการดําเนินธุรกิจการเกษตร และ

สังคมในภูมิเอเชียก็เปดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากข้ึน ทําใหพฤติกรรมการบริโภคมีการปรับเปลี่ยนตาม 

การขยายตัวของเศรษฐกิจ 

1.2  สถานการณของอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมไดชื่อวาเปนเมืองที่มีระดับเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของประเทศไทยรองจาก

กรุงเทพมหานคร มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติในระดับสูง อีกทั้งมีความหลากหลายดานสายพันธุ

ผลผลิตทางการเกษตรที่มาเปนวตัถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารได ตั้งแตพืช ผัก ผลไมเมืองหนาว ตลอดจนพันธุขาว

ตางๆ มีอาหารพื้นเมืองที่มีความแตกตางอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับจังหวัดและภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งความแตกตางใน

สวนของวัตถุดิบนี้เองที่จะเปนปจจัยพื้นฐานในการตอยอดนวัตกรรมอาหารไดอยางดี และผนวกกับปจจัยใน 

เชิงพาณิชยที่สําคัญคือ เชียงใหมมีระบบเศรษฐกิจที่มีกําลังซ้ือสูงมาก จากการที่จังหวัดมีสถานที่ทองเทียว

มากมายที่ดึงดูดนักทองเที่ยวตางๆ ทั้งในและตางประเทศจํานวนไมนอยกวา 6 ลานคนใหเขามาจับจายชาสอยใน

แตละป จากความพรอมตามที่ไดกลาวมาขางตนทุกประการ ในเร่ืองของความรวมมือกันระหวางผูประกอบการ

SME ในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวก็ยังไมมีความเปนรูปธรรมชัดเจน ทําใหศักยภาพการแขงขันและ

การสรางนวัตกรรมของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยังอยูในระดับที่สามารถพัฒนาไดอีกมาก  



1.3  สถานการณของอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานีเปนที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร (Science Park) ซึ่งจะเปนทําเลที่ตั้งแหงแรกของ

โครงการ Food Innopolis ตามนโยบาย Super Cluster ซึ่งไดมีการเตรียมความพรอมดานสถานที่อาคารและ

สิ่งอํานวยความสะดวกในเบื้องตนแลว พื้นที่นี้จะไดรับการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการในทุกระดับตั้งแตระดับโลก ระดับประเทศและกลุม Startup ที่มีแนวคิดและแนวทางในการ

สรางสรรคธุรกิจอาหาร ในพื้นที่นี้นอกจากจะมีหนวยงานภาครัฐทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูแลว ยัง

เปนที่ตั้งของหนวยงานวิจัยทางดานอาหาร จึงเหมาะสมที่จะสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและมี

ศูนยวิจัยขาวและอาหารที่มีองคความรูครบถวน พิจารณาถึงองคประกอบในสวนของสภาพแวดลอมทาง

ภูมิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดปทุมฯ ก็พบวาเปนจังหวัดที่อยูใกลชิดกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

อาทิ นครนายก อยุธยา และอ่ืนๆ ที่ใกลเคียง จังหวัดปทุมธานีถือเปนแหลงผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่มี

ความสําคัญมากที่สุด เชน ขาวพันธุตางๆ และในจังหวัดยังมีเกษตรกรและผูประกอบการในคลัสเตอรผลิตภัณฑ

ขาวและอาหารแปรรูปตางๆ ที่ถือวามีผลผลิตสูงที่สุดในประเทศอีกดวย สําหรับผูประกอบการอาหารและ

เกษตรกรผูผลิตภัณฑขาว ผัก และผลไมของจังหวัดตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ก็มีจํานวนมาก มีการ

รวมกลุมกันไดเขมแข็งในระดับหนึ่งและทั้งหมดมีแรงบันดาลใจและความเชื่อในแนวทางการทํางานแบบคลัสเตอร

ของอุตสาหกรรม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร 

(Cluster-Based SEZs) 

วิสัยทัศน (Vision)  

“เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสําหรับคลัสเตอร

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร 

โดยใชแนวคิดคลัสเตอรดําเนินการรวมกับโครงการ Food Innopolis”  

พันธกิจ (Missions) 

1. ประเทศไทยมีกลุมคลัสเตอรอาหารรายพื้นที่ที่ชัดเจน มีขอบเขต วัตถุประสงค และความเปนไปไดใน 

การรวมกลุม (Regional Food Cluster Mapping for SME) 

2. สมาชิกคลัสเตอรในอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกกําหนดเล็งเห็นความสําคัญและมีศักยภาพในการสราง 

ความแตกตางและมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ 

3. มีแกนนําสมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอร (Cluster Development Agents ) ทําหนาที่ประสาน 

ความรวมมือระหวางสมาชิกผูประกอบการตามหวงโซมูลคาภายในคลัสเตอร 

4. คลัสเตอร SME อาหารนี้มีชื่อเสียงเปนที่ตระหนักรู และสามารถดึงดูดผูประกอบการรายอ่ืนๆ ที่มี

ศักยภาพใหเขารวมเปนสมาชิก 

5. คลัสเตอรผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับสมาชิกในการเขารวมและ

ประสานงานกับโครงการ Food Innopolis  



จากวิสัยทัศนและพันธกิจที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปยุทธศาสตรและมาตรการ/โครงการในการพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรได 

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร  มาตรการ/โครงการ (แนวคดิ) 

1. การจัดทํา Thailand’s Cluster 

Mappings สําหรับอุตสาหกรรม

อาหาร 

1. โครงการรวบรวมฐานขอมลูจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ี

เก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาว  

แนวคิด เพ่ือวิเคราะหและสรุปถึงตัวตนของคลัสเตอร (ความ

รวมมือระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร) โดยสามารถ

ระบุประเภท (อาหารอะไร) ความเช่ียวชาญ (ตนนํ้า กลางนํ้า 

ปลายนํ้า) และระดับความรวมมือ (ความเหนียวแนนระหวางกลุม) 

จัดทําเปนแผนท่ีคลสัเตอรอาหารในประเทศไทย 

2. โครงการเสาะหาหรือพัฒนาตัวแทนของผูประกอบการอาหาร 

แนวคิด เพ่ือจัดกลุมผูประกอบการฯตามประเภท ความเช่ียวชาญ

และระดับความรวมมือ โดยใหแรงจูงใจกับตัวแทนในการทําหนาท่ี

เปน Contacts และรักษาผลประโยชนใหกับผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอมรายอ่ืนๆ ในการเขารวมกับโครงการ Food 

Innopolis ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม  

2. ยกระดับความรวมมือในการพัฒนา

หวงโซมูลคา 

1. โครงการการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขารวมโครงการ Food 

Innopolis และรวมกลุมกันเพ่ือเสนอความตองการในการรับการ

ถายทอดองคความรูตางๆ 

แนวคิด เสนอความตองการในการรับองคความรูในหัวขอท่ี

เก่ียวของกับกระบวนการผลติ กระบวนการทางการตลาด การ

ไดรับมาตรฐานสากลความปลอดภัยดานอาหาร และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ 

2. โครงการจดัอบรมภายใตการนําคลัสเตอรของ CDA  

แนวคิด ในหัวขอท่ีมีความตองการถายทอดเทคโนโลยี ให CDA 

จัดการพบปะกันผูประกอบการตามประเภท และความเช่ียวชาญ 

โดยเนนสมาชิกท่ีมสีวนรวมในกิจกรรมใหมโีอกาสกอนท่ีจะพบปะ

สมาชิกท่ีตองการดําเนินธุรกิจรวมกันในหวงโซอ่ืนๆ 

3. สรางผลิตภัณฑท่ีมีมลูคาเพ่ิมบน

พ้ืนฐานของความไดเปรียบเชิงพ้ืนท่ี 

1. โครงการใหทุนนักวิจัยในการดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกกระบวนการผลิตและจัดจําหนายผลติภณัฑ ภายใต

ความรวมมือระหวาง สสว. กับ Food Innopolis  

2. โครงการใหทุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเสนอ

โครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกับนวัตกรรมการผลิตและ/หรือนวัตกรรมการ

จัดจําหนาย ภายใตความรวมมือระหวาง สสว. รวมกับ Food 

Innopolis  



ยุทธศาสตร  มาตรการ/โครงการ (แนวคดิ) 

3. โครงการจดัประกวดแขงขันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารแปรรูป โดยหาพันธมิตรท่ีมเีปาประสงคใกลเคยีงกัน เชน 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

4. การสรางและพัฒนาชองทางชุมชน

ออนไลน (Food SMEs Social 

Media Based Community) 

1. โครงการสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลนสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs คลสัเตอรอาหาร (Food SMEs Social 

Media Based Community) 

แนวคิด CDA นําเงินท่ีไดจากการอุดหนุนเพ่ือสรางและพัฒนา

ชองทางชุมชนออนไลน (Food SMEs Social Media Based 

Commmunity) โดยการควบคมุดูแลอยางใกลชิดของหนวยงานท่ี

ใหทุนวาชุมชนดังกลาวสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือไม 

2. โครงการสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลนสําหรับ

ผูประกอบการ SMEs คลสัเตอรอาหาร (Food SMEs Social 

Media Based Community)  

แนวคิด การสรางความตอเน่ืองของการมีสวนรวมในผูบรโิภคท่ีมี

ความจงรักภักดีกับสินคาผานชองทาง Forum Online โดยการ

สรางโปรแกรมทางการตลาดท่ีรักษาความสําคญักับผูบริโภคกลุมน้ี 

(Consumer Co-creation Program) 

3. โครงการสงเสริมทางการตลาดออนไลนสําหรับผลิตภณัฑแช

มเปยน (Product Champions) ในคลัสเตอร 

แนวคิด การสงเสรมิทางการตลาดออนไลนในรูปแบบตางๆเพ่ือ

สื่อสารขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภณัฑแชมเปยน(Product 

Champions) ในคลัสเตอรไปยังกลุมเปาหมายท่ีเปนลูกคา

ศักยภาพในชุมชนออนไลน 

5. การสรางฐานขอมูลองคความรูดาน

เทคโนโลยีการผลติและการจดั

จําหนายอุตสาหกรรม ฯ 

1. โครงการสรางและพัฒนาฐานขอมลูองคความรูดานเทคโนโลยีการ

ผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

แนวคิด CDA ในฐานะตัวแทนกลุมนําเสนอความตองการการสราง

ฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยีการผลติและการจดัจําหนาย

ผลิตภณัฑอาหารสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท่ี

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

2. โครงการการรวมกลุมกันเพ่ือเสนอความตองการในการรับการ

ถายทอดองคความรูในหัวขอท่ีเก่ียวของกับกระบวนการทางการ

ตลาด 

แนวคิด ผานโครงการ Food Innopolis CDA ตัวแทนของ

ผูประกอบการ มีการรวมกลุมกันเพ่ือเสนอความตองการในการรับ

การถายทอดองคความรูในหัวขอท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ

ทางการตลาด และจัดเก็บในฐานขอมูล 



ยุทธศาสตร  มาตรการ/โครงการ (แนวคดิ) 

3. โครงการรวบรวมรายช่ือผูเชียวชาญและนักวิชาการทางการ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

4. โครงการรวบรวมเน้ือหาการผลติและการตลาดท่ีเปนท่ีตองการของ 

SMEs 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร 

(Cluster-Based SEZs) – จังหวัดเชียงใหม 

วิสัยทัศน (Vision)  

“เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสําหรับคลัสเตอร

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเชียงใหม และผลิตภัณฑแปรรูป

ทางการเกษตร โดยใชแนวคิดคลัสเตอรดําเนินการรวมกับโครงการ Food Innopolis”  

พันธกิจ (Missions)  

1. จังหวัดเชียงใหมมีกลุมคลัสเตอรอาหารรายพื้นที่ที่ชัดเจน มีขอบเขต วัตถุประสงค และ 

ความเปนไปไดในการรวมกลุม (Chiangmai’s Food Cluster Mapping for SME) 

2. สมาชิก SME ในอุตสาหกรรมอาหารในคลัสเตอรจังหวัดเชียงใหมเล็งเห็นความสําคัญและ 

มีศักยภาพในการสรางความแตกตางและมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ 

3. มีแกนนําสมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอร (Cluster Development Agents) จังหวัดเชียงใหม

ทําหนาที่ประสานความรวมมือระหวางสมาชิกผูประกอบการตามหวงโซมูลคาภายในคลัสเตอร 

4. คลัสเตอร SME ในจังหวัดเชียงใหมอาหารนี้มีชื่อเสียงเปนที่ตระหนักรู และสามารถดึงดูด

ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพใหเขารวมเปนสมาชิก 

5. คลัสเตอรผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเชียงใหมทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับ

สมาชิกในการเขารวมและประสานงานกับโครงการ Food Innopolis  

จากวิสัยทัศนและพันธกิจที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปยุทธศาสตรและมาตรการ/โครงการในการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเชียงใหมได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

1.  การสรางความรวมมือภายในคลัสเตอรจังหวัด

เชียงใหมโดยโครงการ Food Innopolis 

1. โครงการสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาด

ยอมในคลัสเตอรเขารวมเปนสมาชิกโครงการ Food 

Innopolis  

2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธและอบรมแนวทางการเขา

รวมโครงการ Food Innopolis สาํหรับ SMEs  

3. การเลือก Cluster Development Agents  



ยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

แนวคิด เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนคลัสเตอรในการสื่อสาร

ความตองการและตอรองผลประโยชนแกสมาชิกคลสัเตอร 

2.   การพัฒนา Cluster Map สําหรับคลสัเตอรอาหาร

จังหวัดเชียงใหม 

4. โครงการวิจัยอุปสงคและอุปทานสาํหรับอุตสาหกรรม

อาหารเพ่ือสรางแผนท่ีคลัสเตอรอาหารประจําจังหวัด

เชียงใหม 

5. โครงการประกวดเสนทางทองเท่ียวเชียงใหมและเมนู

สรางสรรคตามคลัสเตอรอาหารประจําจังหวัดสําหรับ

นักทองเท่ียวในรูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิง

นิเวศน และเชิงสุขภาพ 

3.   การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีข้ึนทะเบียน

สินคาทองถ่ิน (Geographical Indications) 

1.  โครงการพัฒนาคลสัเตอรผูประกอบการผลิตสินคาเกษตร

ทองถ่ิน (Geographic Indications) และผูประกอบการท่ี

อยูกลางนํ้า และปลายนํ้า 

2.  โครงการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาผลติภณัฑ

อาหารท่ีใชวัตถุดิบเปนสินคา GI  

6. โครงการจดัประกวดการสราง Content Marketing ใน

ผลิตภณัฑประจําจังหวัด หรือท่ีมีเรื่องราวท่ีมาของผลติภณัฑ

น้ันท่ีแตกตางและสรางมลูคา 

7. โครงการประกวดความคิดสรางสรรคหีบหอผลิตภัณฑท่ี

สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

4.  การสรางชองทางการสื่อสารภายในและภายนอก 

คลัสเตอร 

1. โครงการสรางและพัฒนาสื่อสังคมออนไลนประจําคลสัเตอร

เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธคลสัเตอร 

2. โครงการจัดการอบรมทางการตลาดออนไลนใหกับกลุม

ผูประกอบการเปาหมาย 

3. โครงการประกวดเว็บไซต และเฟซบุคของผูประกอบการ

เปาหมายในแตละกลุมคลสัเตอรอาหาร 

4. โครงการสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมอาหารออนไลนสาํหรับ

สมาชิกในคลสัเตอรท้ังตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร 

(Cluster-Based SEZs) – จังหวัดปทุมธานี 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสําหรับคลัสเตอร

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในอุตสาหกรรมอาหารปทุมธานี และผลิตภัณฑแปรรูปทางการ

เกษตร โดยใชแนวคิดคลัสเตอรดําเนินการรวมกับโครงการ Food Innopolis”  

 



พันธกิจ (Missions)  

1. คลัสเตอรปทุมธานีมีกลุมผูประกอบการรายพื้นที่ที่ชัดเจน มีขอบเขต วัตถุประสงค และความเปนไปได

ในการรวมกลุม (Regional Food Cluster Mapping for SME) 

2. สมาชิกคลัสเตอรอาหารในจังหวัดปทุมธานีเห็นความสําคัญและมีศักยภาพในการสรางความแตกตาง

และมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ 

3. มีแกนนําสมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอรปทุมธานี (Cluster Development Agents ) ทําหนาที่

ประสานความรวมมือระหวางสมาชิกผูประกอบการตามหวงโซมูลคาภายในคลัสเตอร 

4. คลัสเตอรผูประกอบการ SME อุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงเปนที่ตระหนักรู และ

ดึงดูดผูประกอบการรายอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพใหเขารวมเปนสมาชิก 

5. คลัสเตอรผูประกอบการ SME อุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดปทุมธานทีําหนาที่เปนตัวแทนใหกับสมาชิก

ในการเขารวมและประสานงานกับโครงการ Food Innopolis  

จากวิสัยทัศนและพันธกิจที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปยุทธศาสตรและมาตรการ/โครงการในการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเชียงใหมได ดังนี้ 

ยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

1. การสนับสนุน SMEs ในคลัสเตอรปทุมฯ ใหรวม

โครงการ Food Innopolis 

1. โครงการสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมเขารวมโครงการ Food Innopolis ในฐานะ

สมาชิก 

2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธและอบรมแนวทางการ

เขารวมโครงการ Food Innopolis สําหรับ SMEs 

2. ปทุมธานี Cluster Mappings สําหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร 

1.   โครงการเก็บขอมูลดานศักยภาพการผลิตของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาด

ยอมรายพ้ืนท่ีในและโดยรอบจังหวัดปทุมธานี 

2.   โครงการพัฒนาและสรางตัวแทนคลัสเตอรท่ีเปนท่ียอมรับ

และมีศักยภาพการทํางาน   

3. การยกระดับการปกปองทรัพยสินทางปญญา 1. โครงการทบทวนข้ันตอนและกระบวนการในการจด

สิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้ันตอนทางกฎหมายและ

การลงโทษสาํหรับผูละเมดิทรัพยสนิทางปญญาของผูอ่ืน 

2.   โครงการจัดอบรมเพ่ือสรางความเขาใจในข้ันตอนและ

กระบวนการการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิสําหรับ

ผูประกอบการท่ีมีองคความรู 

4. ยกระดับความเช่ือมโยงกับผูซื้อภายนอก 

คลัสเตอร 

1.   โครงการจับคูธุรกิจกลุมผูประกอบการตนนํ้าและกลางนํ้า

ในคลัสเตอรปทุมฯท่ีมีศักยภาพและกลุม Distributors 

และ Buyers ท้ังในและตางประเทศ  



ยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

2.   โครงการจัดทํามาตฐานสญัญา Contract Farming 

สําหรับวัตถุดิบท่ีเปนท่ีตองการใหเกิดมาตรฐานและความ

ยุติธรรมระหวางสองกลุม 

5. การสงเสริมศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑท่ีมี

มูลคาเพ่ิมและใชตราสินคา 

1. โครงการรวบรวมความตองการองคความรูในเชิงการผลติ

และการจัดจําหนายใหแกสมาชิกผูประกอบการในคลสั

เตอร 

2. โครงการจดัประกวดการสราง Content Marketing ใน

ผลิตภณัฑประจําจังหวัด 

3.   โครงการประกวดความคดิสรางสรรคหีบหอผลิตภัณฑท่ี

สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

 

5.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.1 ขอเสนอแนะในภาพรวม 

ภาพรวมยุทธศาสตรในการพัฒนา Cluster-Based SEZ อาศัยโอกาสจากโครงการ Food Innopolis 

ซึ่งเปนนโยบายของรัฐในระดับประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 

เพื่อใหเกิดการรวมตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและยอม และเพื่อใชสิทธิประโยชนจากโครงการ Food Innopolis 

ที่จะเกิดข้ึนทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว รัฐบาลควรเนนการสรางและระบุตัวตนของคลัสเตอรอาหารทั้งหมดใน

ระดับประเทศใหสามารถเกิดข้ึนไดกอนตามยุทธศาสตรการทํา Cluster Mapping และเมื่อ SME รูสถานการณ

ของตัวเองในฐานะสมาชิกคลัสเตอรแลวก็จะผลักดันใหเกิดการดําเนินยุทธศาสตรตางๆ เพื่อสรางความเขมแข็ง

ภายในคลัสเตอร กลาวคือ ใหกลไกการดําเนินการของคลัสเตอรเกิดข้ึน สงผลทําใหเกิดมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการ

รวมกลุมกัน (Synergistic Effects) จนสามารถยกระดับความสามารถในการแขงขันรวมกันภายในคลัสเตอร เพื่อ

นําเสนอผลิตภัณฑอาหารของคลัสเตอรที่มีความแตกตางและมีมูลคาเพิ่มอันเปนที่ตองการของผูบริโภค สงเสริม

ใหผลิตภัณฑมีลักษณะเฉพาะและยากที่จะลอกเลียนแบบไดจากผูประกอบการในทองที่อ่ืนๆ ซึ่งในสวนนี้จะทําให

ขอกังวลในสวนของการปกปองทรัพยสินทางปญญาสําหรับ SME ลดลงดวย  

นอกจากนี้ ยุทธศาสตรที่เก่ียวเนื่องกับการสรางชุมชนและชองทางออนไลนจะชวยเสริมศักยภาพ

ของคลัสเตอรในการเขาถึงกลุมลูกคาที่มีความตองการและมีอํานาจการซื้อสูงจากทั้งในและตางประเทศ ทายที่สุด

ศักยภาพของคลัสเตอรจะมีความยั่งยืนได หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของจะตองสรางและแสวงหาองคความรูที่ได

ทั้งจากภูมิปญญาภายในคลัสเตอรและภายนอก เพื่อทําการถายทอดองคความรูสูผูประกอบการในคลัสเตอร โดย

จะตองมีการบริหารจัดการองคความรูที่ดีและสามารถดึงเอามาใชงานในดานการผลิต การจัดจําหนายและ

กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เปนที่ตองการของผูประกอบการสมาชิกได อาจจะสังเกตไดวายุทธศาสตรการพัฒนา SME  

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) นี้ จะเปนการดําเนินการโดยอาศัยการ

พัฒนาศักยภาพของคลัสเตอรไปพรอมๆ กับการประสานงานโครงการ Food Innopolis ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการ

ดังกลาวเปนกาวยางที่สําคัญสําหรับประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะมีการลงทุนจากองคกรธุรกิจ



ขนาดใหญในระดับโลก แตอาจจะตองใชระยะเวลาในการเร่ิมตน (ปลายป 2558) และการสรางระบบการ

ดําเนินงานที่ทําไดจริงอีกสักระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 3-5 ป)  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ไดวางยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับ 

SME ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยไมไดคาดวาความสําเร็จที่เกิดข้ึนวาจะตองเกิดพรอมกับโครงการ Food 

Innopolis แตเพียงอยางเดียว แตหากเมื่อใดก็ตามคลัสเตอรผูประกอบการอาหารที่เดินตามแผนยุทธศาสตร

ขางตนที่กลาวแลวและเกิดความสําเร็จหรือความกาวหนาของโครงการข้ึน ผูประกอบการ SME ในคลัสเตอรก็

พรอมที่จะรวมกับโครงการเพื่อถายทอดองคความรูและรับสิทธิประโยชนทางดานการวิจัยและพัฒนาองคความรู 

และเทคโนโลยี รวมไปถึงความรวมมือดานการผลิตการคาการลงทุนที่จะเกิดข้ึนรวมกับผูประกอบการรายใหญทั้ง

จากภายในและภายนอกประเทศดวย 
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จากภาพรวมยุทธศาสตรในการพัฒนา Cluster-Based SEZ ของจังหวัดเชียงใหมโดยอาศัยโอกาสจาก

โครงการ Food Innopolis ในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จะเนนการสรางและระบุตัวตนของคลัสเตอรอาหารใน

จังหวัดใหเกิดข้ึนไดกอน และเมื่อ SME รูสถานการณของตัวเองในฐานะสมาชิกคลัสเตอรแลวก็จะเปนยุทธศาสตร

การดําเนินการเพื่อสรางความเขมแข็งภายในคลัสเตอร กลาวคือใหกลไกการดําเนินการของคลัสเตอรเกิดข้ึน 

สงผลทําใหเกิดมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการรวมกลุมกัน (Synergistic Effects) จนสามารถยกระดับความสามารถใน

การแขงขันรวมกันภายในคลัสเตอร เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑอาหารของคลัสเตอรที่มีความแตกตางและมีมูลคาเพิ่ม

อันเปนที่ตองการของผูบริโภค หลังจากนั้นภาครัฐควรเนนการยกระดับความสามารถในการผลิตและการใช

วัตถุดิบทองถ่ินในแตละพื้นที่ของจังหวัด ซึ่ งมีความหลากหลายที่แตกตางกัน สงเสริมใหผลิตภัณฑมี

ลักษณะเฉพาะและยากที่จะลอกเลียนแบบไดจากผูประกอบการในทองที่อ่ืนๆ ซึ่งในสวนนี้จะทําใหขอกังวลใน

สวนของการปกปองทรัพยสินทางปญญาสําหรับ SME ลดลงดวย พรอมกันนี้ยุทธศาสตรที่เก่ียวเนื่องกับการ

สื่อสารโดยสรางชุมชนและชองทางออนไลนจะชวยเสริมศักยภาพของคลัสเตอรในการเขาถึงกลุมลูกคาที่มีความ

ตองการและมีอํานาจการซื้อสูงจากทั้งในและตางประเทศ และสรางความยั่งยืนและมีการถายทอดองคความรูสู

ผูประกอบการในคลัสเตอรตอไป 

5.3 ขอเสนอแนะสําหรับจังหวัดปทุมธานี 
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โครงการ Food Innopolis ในระยะที่ 1 เปนการวางยุทธศาสตรเพื่อใหวิสาหกิจขนาดกลางและยอมสามารถ

รวมตัวกันเพื่อใชสิทธิประโยชนจากโครงการ Food Innopolis ที่จะเกิดข้ึนที่จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น ยุทธศาสตร

ในสวนนี้เชนเดียวกับยุทธศาสตรระดับประเทศจะเนนที่การสรางและระบุตัวตนของคลัสเตอรอาหารในจังหวัดให

เกิดข้ึนไดกอน จากนั้นจะอาศัยโอกาสในการพัฒนาคลัสเตอรกับสมาชิกที่เก่ียวของเพื่อสรางความเขมแข็ง

ภายในคลัสเตอร กลาวคือใหกลไกการดําเนินการของคลัสเตอรเกิดข้ึน สงผลทําใหเกิดมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการ

รวมกลุมกัน (Synergistic Effects) จนสามารถยกระดับความสามารถในการแขงขันรวมกันภายในคลัสเตอร 

นอกจากนี้ การดําเนินงานเฉพาะเพื่อสรางความเชื่อมั่นและการมีสวนรวมของ SME ผานกระบวนการปกปอง



ทรัพยสินทางปญญา และการชวยกลุมสมาชิกคลัสเตอรปทุมธานีใหสามารถมีศักยภาพในการเขาถึงกลุมผูซื้อหรือ

ลูกคาที่มีความตองการและมีอํานาจการซื้อสูงจากทั้งในและตางประเทศ โดยผานการทํากิจกรรมทางการตลาด 

ไมวาจะผานการทํา Content Marketing หรือการสนับสนุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในหีบหอหรือบรรจุภัณฑก็

ถือวาเปนบทบาทสําคัญที่หนวยงานทองถ่ิน และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจะตองดําเนินการตาม 
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บทท่ี 1 

สถานการณปจจุบันและนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

ดานเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร 
 

เนื่องจากภาวะแรงกดดันตางๆ ทั้งในและนอกประเทศซึ่งทวีความรุนแรงข้ึน อาทิ กระแสแรงกดดันเร่ือง

ของโลกาภิวัตนทําใหคูแขงจากทั้งในและนอกประเทศซึ่งเดิมเคยมีขอจํากัดดานพื้นที่และตําแหนงที่ตั้งของสินคา

และบริการ ในปจจุบันสามารถเขาถึงตัวคูคาและผูบริโภคของผูประกอบการไดงายข้ึน นอกจากนี้การเปดเขต

เศรษฐกิจเสรีใหกับสมาชิกในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภูมิภาคเดียวกันก็เปนอีกกระแสกดดัน ที่

ทําใหผูประกอบการตองแกปญหาเร่ืองความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากเปนที่รูกันอยูวาคาแรง คาใชจายใน

การผลิต รวมถึงตนทุนวัตถุดิบที่เปนอุตสาหกรรมตนน้ําในผูประกอบการของกลุมประเทศสมาชิกเพื่อนบานมี

ความไดเปรียบกวาเราอยางชัดเจน การกําหนดราคาโดยอางอิงตนทุนการผลิตยอมทําใหผูประกอบการของไทย

ตกอยูในภาวะเสียเปรียบ ถายิ่งรวมแรงบีบตางๆ ของกลุมผูผลิตสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปจากจีน และ

อินเดียซ่ึงมีแหลงวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตที่สําคัญนอกกลุม AEC ก็เปนอีกปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญที่

ทําใหหนวยงานภาครัฐในหลายสวนตองรวมผลักดันใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมของไทยสามารถสราง

ศักยภาพในการแขงขันที่ยั่งยืนใหไดโดยเร็ว   

การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยเฉพาะผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน 

ขาวและผลิตภัณฑขาวในอุตสาหกรรมอาหารจัดเปนเร่ืองที่มีความทาทาย เพราะเปนที่ทราบกันวาสินคาดังกลาว

หากพิจารณาในแงการผลิต ไมไดใชเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซอน เกษตรกรผูผลิต หรือผูประกอบการ อาจจะ

พบวายังไมสามารถสรางความแตกตางหรือจุดขายในสินคาไดอยางชัดเจน และในทายที่สุดก็จะมีแนวโนมเปน

ผูผลิตและผูจัดจําหนายสินคาที่ตองแขงขันกันดานราคาเสมอไป ดวยเหตุนี้แนวคิดการรวมกลุมกันสรางเครือขาย

หวงโซมูลคาหรือคลัสเตอรสําหรับผูประกอบการธุรกิจดังกลาว จึงไดถูกดําริข้ึนโดยภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคให

กลุมผูประกอบการในพื้นที่เดียวกัน หรือใกลเคียงกันสามารถสรางเครือขายความรวมมือ สรางชองทางการดําเนนิ

ธุรกิจรวมกัน และทายที่สุดเพื่อใหผูประกอบการสรางความสามารถในการแขงขันภายในเครือขายเพื่อสามารถ

ออกไปแขงขันกับผูประกอบการภายนอกเครือขายได ในการจัดทํายุทธศาสตรดานเขตเศรษฐกิจพิเศษใน

รูปแบบคลัสเตอรคร้ังนี้ เนนศึกษาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาว (Food and Rice Products Industry) 

เนื่องจากประเทศไทยจัดเปนแหลงผลิตขาวสายพันธุตางๆ ที่มีความอุดมสมบูรณในระดับโลก และขาวหอมมะลิ

ของประเทศไทยก็เปนตัวอยางของสินคาที่มีตําแหนงทางการตลาดที่มีความชัดเจน และเรียกไดวาขาวเปนพืช

เศรษฐกิจตนน้ํา ที่หลากหลายบริษทัในอุตสาหกรรมอาหารใชเปนวัตถุดิบตางๆ ในการแปรรูป เปนผลิตภัณฑขาว 

ประเทศไทยมีการแปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑตางๆ ที่สามารถสูตางประเทศได แตปญหาคือ ไมมีกลุมธุรกิจคาขาว

แปรรูปโดยเฉพาะ ซึ่งหากผูประกอบการเปนรายใหญก็อาจจะสามารถตอยอดผลิตภัณฑได คือมีตลาดเดิมอยูแลว 

แตหากเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมตองพึ่งความชวยเหลือจากรัฐบาลอยูในการชวยสรางตลาด

ใหกับผลิตภัณฑแปรรูปใหมๆ เชน น้ํามันรําขาว สารสกัดจากน้ํามันรําขาว ขาวไรซเบอรร่ี และขาวสินเหล็กที่มี

สารตอตานอนุมูลอิสระ (มหัศจรรยนวัตกรรมขาวไทย, 2554)   
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1-2  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

จากขอมูลขางตนเพื่อดําเนินการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ

ขาว ภาครัฐตองกําหนดบทบาทในการชวยเหลือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมโดยการใหองคความรู

ทางเทคนิคการผลิต การแปรรูป การจัดจําหนาย การสรางทักษะทางการตลาด และสรางโอกาสในการเขารวม

กลุมพันธมิตรระหวางกัน เพื่อทําใหภาพรวมของการดําเนินการในอุตสาหกรรมนี้เกิดการบูรณการทั้งในระดับ

แนวนอน (ระหวางผูผลิตผลิตภัณฑขาวประเภทตางๆ) และแนวดิ่ง (เกษตรกร เทคโนโลยีการผลิตและ

ผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑขาว และผูจัดจําหนาย) ซึ่งแนวคิดการดําเนินการในแบบคลัสเตอรจะเปน

ทางออกที่ถูกตองและหากสามารถดําเนินการไดอยางประสบความสําเร็จ สถานการณในอุตสาหกรรมขาวไทยจะ

สามารถยืนหยัดและไมเปนปญหาในระดับชาติอีกตอไป  

ในบทนี้เสนอผลการศึกษาเพื่อจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมอาหาร โดยการนําเสนอจะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก (1) ความสําคัญและความ

เปนมาของนโยบายดานคลัสเตอรในภาคอุตสาหกรรม (2) การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในรูปแบบคลัสเตอรของอุตสาหกรรมอาหาร โดยจะกลาวถึงสถานการณดานตางๆ อาทิ สถานการณดาน

การตลาด มูลคาการสงออก การจางงานและความตองการดานบุคลากร และจํานวนผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอม และ (3) นโยบายที่เก่ียวของดานเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรของอุตสาหกรรมอาหาร 

1.1  ความสําคัญและความเปนมาของนโยบายดานคลัสเตอรในภาคอุตสาหกรรม 

ความหมายของกลุมเครือขายธุรกิจ (Business Cluster) หรือที่เรียกวาเปนเครือขายอุตสาหกรรม 

บางคร้ังเรียก “เครือขายการแขงขัน” มีที่มาจากแนวคิดในหนังสือชื่อ “The Competitive Advantage of 

Nation (1990) โดยศาสตราจารยไมเคิล อี พอรเตอรเปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดของศาสตราจารย  พอล 

คุกแมน ผูแตงหนังสือชื่อ Geography and Trade (1991) ซึ่งไดพัฒนาแนวคิด ทั้งสองแหลงความรูนี้ไดกลาวถึง

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจอันเปนแนวทางที่หลายรัฐบาลในหลายประเทศใหความสนใจและประยุกตแนวคิด

ดังกลาวเพื่อพัฒนาระดับเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเอง การรวมกลุมกันเปนเครือขายระหวาง

ผูประกอบการซึ่งจะสงผลกระทบไปยังการแขงขันในตลาดใน 3 เร่ืองสําคัญ ไดแก 1) การเพิ่มข้ึนของผลผลิตของ

ผูประกอบการในเครือขาย 2) การกระตุนใหเกิดนวัตกรรมในเครือขายและในทองถ่ิน และ 3) การเกิดข้ึนของ

ธุรกิจใหมในทองถ่ิน   

ปจจุบันแนวคิดการสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรจากตําแหนงที่ตั้งซึ่งมีตนทุนแรงงานที่

ถูกกวาถือเปนเร่ืองที่คอนขางลาสมัย แตการสรางความไดเปรียบในการแขงขันโดยใชวัตถุดิบที่มีอยูใหเกิดเปน

นวัตกรรมที่ตอเนื่องสําหรับองคกรดูจะเปนเร่ืองที่สําคัญมากกวา จะเห็นไดวากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานมา

จากสถาบันทางสังคม ซึ่งสมาชิกในสังคมเปนกาวเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันใน

ดานนวัตกรรมมากกวา (Porter, 1990) แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยวาเครือขายในระดับทองถ่ินและ

ในชนบทสามารถพัฒนานวัตกรรมใหเกิดข้ึนไดอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะเมื่อเครือขายดังกลาวมีกลุมสมาชิก

เครือขายที่มีปฏิสัมพันธเหนียวแนนกวาเครือขายอ่ืนๆ ดังนั้นคําจํากัดความที่เหมาะสมสําหรับคลัสเตอรจึงเปน

ลักษณะการพัฒนาระบบเครือขายของผูประกอบการ ในสายการผลิตเดียวกันตั้งแตตนน้ําจนกระทั่งปลายน้ํา 

และอาศัยความรวมมือรวมใจของหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการรวมกลุมโดยแทจริง  
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ผลกระทบจากนโยบายคลัสเตอร 

ผลกระทบจากการดําเนินการพัฒนาคลัสเตอร คือ ความไดเปรียบในการแขงขันของเครือขายสมาชิกที่

เกิดข้ึนจากการพัฒนาอยางไมหยุดยั้งในตัวผลิตภัณฑและการบริหารจัดการองคกร ความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกัน

ในพื้นที่ขององคกรสมาชิกในคลัสเตอรถือวาเปนเหตุของผลลัพธนวัตกรรมที่เกิดข้ึน (Baptista & Swan, 1999) 

ความเขมขนและองคความรูที่เกิดข้ึนในเครือขายจะดึงดูดบุคลากรหรือองคกรอ่ืนๆ ที่เขมแข็งเขามาในเครือขาย

เพิ่มข้ึน และเนื่องจากเปนการรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการ องคความรูภายในคลัสเตอรหรือระหวางกลุม

บุคคลที่รักชอบพอใจกันก็จะทําใหองคความรูดังกลาวไมร่ัวไหลออกภายนอกกลุม จากตารางที่ 1-1 พบวาอิทธิพล

ของคลัสเตอรอาจแบงออกเปนผลประโยชนและขอจํากัดดานลูกคา และดานการผลิตและจัดจําหนาย ในสวน

ของลูกคาประโยชนที่มีความชัดเจน คือ การที่ผูซื้อและผูขายอยูใกลกัน เพราะโดยมากจะมาจากสมาชิกใน

เครือขายเดียวกัน เมื่อลูกคามีความตองการสินคาก็จะไมตองเสียตนทุนในการเสาะหามาก หากเนนโฟกัสที่จะมา

ซ้ือของในคลัสเตอร ขอมูลที่บริษัทในคลัสเตอรใหกับตลาดสําหรับสินคาและบริการจะมีความคลายคลึงกันทําให

ลูกคาไดประโยชนจากฐานขอมูลและทําใหตัวคลัสเตอรเองมีความนาเชื่อถือเพราะเปนแหลงผลิตและจัดจําหนาย

สินคาที่มีหลายบริษัทมาตั้งกิจการอยู เรียกไดวาในคลัสเตอรเดียวกันลูกคาแทบไมตองเปรียบเทียบราคา หรือ

คุณสมบัติผลิตภัณฑแตอยางใด เพราะทั้งระดับราคาและคุณสมบัติของผลิตภัณฑจะไมมีความแตกตางกันระหวาง

รานคา  

ตารางที่ 1-1 การเปรียบเทียบประโยชนและขอจํากัดของแนวคิดคลัสเตอร 
 

ดานลูกคา ดานการผลิตและจัดจําหนาย 

ประโยชน -ผูซื้ออยูใกลผูขาย 

-ลดตนทุนการเสาะหา     

-ขอมูลท่ีไดรับจากการแขงขันระหวางผูขาย

สินคา 

-สินคานาเช่ือถือ 

-การแบงปนองคความรู 

-ความเช่ียวชาญพิเศษในการผลติ 

-ผลประโยชนจากสาธารณูปโภคพ้ืนฐานรวมกัน 

-ขอมูลท่ีไดรับจากการแขงขันระหวางผูขายวัตถุดิบ 

ขอจํากัด -ตลาดผลผลติอาจคับคั่งและมีการแขงขันมาก

ในผูซื้อ  

-ตลาดวัตถุดิบอาจคับคั่งและเกิดการแขงขันระหวาง

ผูผลิต 

ที่มา: Adapted from Swann et al. (1998: 57) 

ดานการผลิตและการจัดจําหนายสําหรับผูประกอบการในคลัสเตอรจะพบวามีการแบงปนความรู

ระหวางกัน โดยเฉพาะเครือขายที่มีความสัมพันธกันในแนวตั้ง โดยจะมีการแบงปนองคความรูทางการตลาด เชน 

ความตองการของลูกคาผูบริโภคทําใหมีการพัฒนาปรับปรุงการผลิตและจัดจําหนายอยางตอเนื่อง นอกจากนี ้การ

รวมกลุมกันทําใหผูผลิตเองทราบจุดออนและจุดแข็งของตัวเอง บางคร้ังจะพยายามหลีกเลี่ยงการดําเนินกิจกรรม

ที่มีความซ้ําซอน แตจะเนนดําเนินการในสวนที่เปนจุดแข็งของตัวเองเปนหลัก เมื่อมารวมกลุมกันทําใหเกิดความ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งทําใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตเปนอยางสูง ในเร่ืองดังกลาวหากภาครัฐเขามารวม

สนับสนุนเปนการลงทุนสาธารณูปโภคเพียงคร้ังเดียวก็จะสามารถใหผลประโยชนโดยรวมกับผูประกอบการทั้ง

กลุม นอกจากนี้ อํานาจตอรองของกลุมผูประกอบการในคลัสเตอรเดียวกันยอมสูงกวาแยกกันตอรองกับผูผลิต

สินคาที่เปนวัตถุดิบภายนอกคลัสเตอร อยางไรก็ตาม ในสวนของขอจํากัดสําหรับอิทธิพลของคลัสเตอร ไดแก 
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ความคับค่ังทั้งในตลาดของผูซื้อและผูผลิตในสวนของสินคาที่ตัวเองตองการ เนื่องจากคลัสเตอรจะเปนจุดที่เรียก

ความสนใจของทั้งผูซื้อและผูผลิตหลากหลายจากตางพื้นที่เขามาดําเนินธุรกิจดวย  

กลาวในภาพรวมผลกระทบจากคลัสเตอร คือ การเกิดข้ึนของการรวมกลุมผูประกอบการในทองถ่ินทั้ง

แนวนอนและแนวตั้ง เปนเร่ืองปกติที่จะเห็นเครือขายบริษัทที่เปนคูแขงกันตั้งรานคาอยูใกลเคียงกันแมจะไมมี

อะไรที่เก่ียวเนื่องกันนอกจากมีการขายสินคาและบริการเดียวกัน อิทธิพลของคลัสเตอรมีความคลายคลึงกับ

อิทธิพลจากเน็ตเวิรค (Network Effect) คือทั้งสองเปนการรวมกลุมกันดวยความพอใจระหวางกันมากกวาเปน

การรวมกลุมกันตามกลไกตลาด ดังนั้น อิทธิพลของคลัสเตอรจึงเกิดข้ึนมากกวาแคบริษัทตางๆ มารวมกลุมกันเพื่อ

เหตุผลทางธุรกิจเทานั้น  

อิทธิพลของคลัสเตอรเองทําใหภาครัฐบาลในหลายประเทศพยายามผลักดันใหเกิดคลัสเตอรเพื่อสงเสริม

พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งวาเปนแหลงการผลิตที่ดี ตัวอยางที่ชัดเจน ไดแก เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย ซึ่งใชอิทธิพล

ของคลัสเตอรเพื่อจูงใจใหบริษัทไฮเทคจํานวนหนึ่งเปดรานในเมืองนี้ เชนเดียวกับลาสเวกัสที่ใชอิทธิพลของ 

คลัสเตอรในธุรกิจเสี่ยงโชคใหเกิดการรวมกลุมกันในทองถ่ินนี้จนมีชื่อเสียงโดงดังไปในระดับโลก อยางไรก็ตาม

อิทธิพลของคลัสเตอรไมไดจะมีความยั่งยืนถาวรเสมอไป ในการรักษาอิทธิพลของคลัสเตอรในระยะยาวอยูทีก่าร

บริหารจัดการเครือขายระบบเปด ในขณะที่อํานวยความสะดวกของความสัมพันธระหวางสมาชิกในเครือขาย

เดียวกันใหเขมแข็ง อิทธิพลของคลัสเตอรยังข้ึนอยูกับปจจัย เชน รายไดที่คาดหวัง ความเขมขนของระดับอุปสงค 

ระดับภาษี การแขงขัน และเหตุผลทางการเมือง ตัวอยางเชน ความเจริญใน Silicon Valley กอใหเกิดความ 

คับค่ังทั้งพื้นที่ในการทําธุรกิจและที่อยูอาศัยจนทําใหหลายบริษัทจําเปนตองเคลื่อนยายตําแหนงทําการออกไปอยู

ในเมืองอ่ืนๆ  

เนื่องจากคลัสเตอรเปนแนวคิดความรวมมือระหวางหนวยธุรกิจในหวงโซมูลคาสําหรับอุตสาหกรรมที่มี

ความใกลชิดกันทางดานทําเลที่ตั้ง (Proximity) ภาครัฐบาลในหลายประเทศจึงอาจสนับสนุนใหเกิดการ

ดําเนินงานแบบคลัสเตอรได โดยการออกกฏหมายพิเศษเพื่อกําหนดใหเกิดพื้นที่เฉพาะสําหรับกลุมผูประกอบการ

ในระดับตางๆ เขามาลงทุนเพื่อดําเนินธุรกิจรวมกัน ซึ่งเรียกวาเปนการจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Special 

Economic Zone) โดยใน (ราง) พระราชบญัญัติกิจพิเศษ  ไดใหความหมายของ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ไวในมาตรา 4 

วา 

“เขตเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความวา เขตพื้นที่ที่จัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะตามพระราชบัญญัตินี้

เพื่อประโยชนในการสงเสริม สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบาง

ประการในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การ

ทองเที่ยว การบริการ หรือการอ่ืนใด รวมทั้งเพื่อประโยชนในการพัฒนาตนแบบการบริหาร

จัดการที่ดี หรือเพื่อประกอบการเสรี”  

โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษมีสาระสาํคัญ 3 ประการ คือ 

1) เขตเศรษฐกิจพิเศษไมมีการจํากัดประเภทของธุรกิจ โดยนอกจากการอุตสาหกรรมแลว     

ผูประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษยังสามารถประกอบธรุกิจการเกษตร การปศุสัตว การ

ประมง การทองเที่ยวการขนสง การเคหะและการกอสราง การวิจัย และการผลิตที่ตองใช

เทคโนโลยีระดับสูง ตลอดจนการคาและการบริการดวย 
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2) ผูอาศัยและผูประกอบธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

3) องคกรบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษจะตองมีอํานาจอํานวยความสะดวกและใหบริการแก 

ผูประกอบธุรกิจและผูอาศัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกเร่ือง เพื่อใหการประกอบธุรกิจเปนไป

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จากขางตนเมื่อไดทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดคลัสเตอรและเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงเปนบริบทที่

ภาครัฐบาลไดดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหเกิดคลัสเตอรข้ึน กลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยง

กัน ในสวนตอจากนี้ไป จะเปนการทบทวนนโยบายภาครัฐที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวใน

ประเทศไทย และจะไดลงเฉพาะในนโยบายสนับสนุนใหเกิดคลัสเตอรและเขตเศรษฐกิจพิเศษดานอาหารและ

ผลิตภัณฑขาวตอไป   

1.2  การวิเคราะหสถานการณดานเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรของอุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย โดย

สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เปนแหลงรองรับแรงงานสวนใหญของภาคอุตสาหกรรม และ

เสริมสรางรายไดใหกับครัวเรือนเกษตรและชุมชนในชนบท และเนื่องจากเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน

การผลิตและการสงออกสูง ซึ่งสามารถนํารายไดเขาประเทศไดเปนอยางมากมาโดยตลอด 

จากการประมวลสภาพปญหาของอุตสาหกรรมในขณะนี้ พบวา โครงสรางสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร

สงออกของไทย ในชวงที่ผานมาไมเปลี่ยนแปลงจากในอดีต แตอุตสาหกรรมการเกษตรกําลังประสบปญหาดาน

การผลิตสําคัญ ที่ควรไดรับการแกไข คือ การขาดแคลนวัตถุดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขอจํากัดดานความ

พรอมของ SME รวมทั้งการขาดแคลนแรงงานระดับลาง และปญหาดานการจัดการและสวนสนับสนุน ประกอบ

กับสภาพแวดลอมทั้งภายในและตางประเทศที่กําลังประสบปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) ตลอดจน

พฤติกรรมของผูบริโภคที่ไดปรับเปลี่ยนไปมากจนสงผลกระทบตอฐานวัตถุดิบทางการเกษตรและโครงสรางการ

ผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง  

อยางไรก็ตาม ในอนาคตอันใกลนี้มีแนวโนมการคาขายชายแดนและการลงทุนเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งจะสงผล

กระทบกับอุตสาหกรรมการเกษตรโดยตรง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเขตเชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน จะมีการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตรที่เก่ียวของกับการลงทุนเปนอยางมาก และจากพื้นที่ที่จํากัดของไทยทําให

ผลผลิตทางการเกษตร เชน ขาว ยางพารา ออย มันสําปะหลัง และปศุสัตว เปนตน และอุตสาหกรรม การเกษตร 

เชน โรงงานน้ําตาล โรงสีขาว โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานกระดาษ อาจยายฐานการผลิตไปยัง ประเทศ

เพื่อนบาน เพื่ออาศัยความไดเปรียบเชิงทรัพยากรการผลิตและพื้นที่ทําการเกษตร การเปลี่ยนแปลง ดังกลาวจะ

ทําใหความตองการอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมตอเนื่องของอุตสาหกรรมเหลานี้ เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม โดยที่ประเทศไทยจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจาก “ผูผลิตตนทุนต่ํา” เปน “ผูถายทอดเทคโนโลยี” 

สูประเทศเพื่อนบาน 

อุตสาหกรรมอาหาร ถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมศักยภาพของไทย จากการที่ไทยมีทรัพยากรธรรมชาติ

อันอุดมสมบูรณ มีพื้นฐานเปนประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรปริมาณมาก ซึ่งนํามาใชเปนวัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตทาง
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การเกษตร ซึ่งนอกจากจะชวยสรางความแข็งแกรงดานความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศแลว ยังทําใหไทย

เปนฐานการผลิตอาหารในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเปนผูสงออกสินคาอาหารที่สําคัญในตลาดโลก ทั้งนี้การสงเสริม

จากภาครัฐ ดวยการวางนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก (Thai Kitchen to the World)” ที่มุงเนนการเปนผูนําการ

ผลิตอาหารในอาเซียนและขยายชองทางการลงทุนไปตลาดโลกมากข้ึน จะเปนแรงขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรม

อาหารของไทยมีการขยายตัวไดในอนาคต 

จากจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงข้ึน สงผลใหความตองการสินคาอาหารเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ตลาด

ของธุรกิจเกษตรและอาหารจึงขยายตัวเพิ่มเชนกัน ดวยเหตุนี้ธุรกิจเกษตรและอาหารในแตละประเทศ จึงไดรับ

ความสนใจจากภาครัฐในการพัฒนาธุรกิจกลุมนี้ในประเทศของตน ใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันในเวทีโลกได 

ซึ่งการจะตอบสนองตอความตองการเหลานี้ได จะตองบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งจากภาครัฐ 

สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคการผลิต ซึ่งประกอบไปดวยผูประกอบการ รวมถึงการสรางความเขาใจและ

การสนับสนุนจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ตางๆ ปจจัยพื้นฐานของประเทศไทย 3 ดานที่สงผลตอความสําคัญ

และโอกาสของธุรกิจเกษตรอาหาร ดังนี้ 

1) มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ จํานวนมากกวารอยละ 80 ของวัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร มาจาก

วัตถุดิบภายในประเทศและมีราคาถูก 

2) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและทํางานหนัก มีจํานวนแรงงานภาคการเกษตรจํานวนมากกวา 39.5 

ลานคน ซึ่งมีอัตราคาจางข้ันต่ําตอวันเพียง 300 บาท 

3) คุณภาพสูงและความปลอดภัย มีมาตรฐานสากล GMP เปนมาตรฐานบังคับครอบคลุมผลิตภัณฑ

อาหาร 54 ชนิด 

จากปจจัยพื้นฐานดังกลาว กอใหเกิดเปนความเขมแข็งของธุรกิจเกษตรและอาหารของไทยซึ่งสามารถ

สรุปได ดังนี้ 

1) เปนเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมมีแหลงทรัพยากรที่สมบูรณ 

2) ขนาดของประชากรที่เหมาะสม มีเอกลักษณวัฒนธรรมที่ยืดหยุน 

3) ภาคเอกชนที่มีศักยภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ไดมาตรฐาน 

4) ทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะคอนขางดี 

5) มีบทบาทสําคัญในอาเซียน 

6) มีการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐอยางตอเนื่องและหลากหลาย 

1.2.1  ภาพรวมธุรกิจเกษตรและอาหารของโลกและของประเทศไทย 

GDP อุตสาหกรรมอาหาร ราคาประจําป 2556 มีมูลคา 776,948 ลานบาท เปรียบเทียบสัดสวน GDP 

อุตสาหกรรมอาหารเทียบกับ GDP รวมจะเปนรอยละ 6.0 หากเทียบสัดสวนกับ GDP ของอุตสาหกรรมจะเปน

รอยละ 21.7 โดยสถิติจํานวนสถานประกอบการ เงินลงทุนสะสม และการจางงาน ณ สิ้นป 2557 มีดังตอไปนี้ 

• จํานวนสถานประกอบการ 6,911 ราย คิดเปน ขนาดเล็กรอยละ 87.4 ขนาดกลางรอยละ 7.8 และ

รายใหญรอยละ 4.8 ตามลําดับ 
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• เงินลงทุนสะสม 555,398 ลานบาท คิดเปน ขนาดใหญรอยละ 56.0 ขนาดกลางรอยละ 24.0 และ

ขนาดเล็กรอยละ 20.0 ตามลําดับ 

• การจางงาน 1,012,000 คน ซึ่งคิดเปน รอยละ 20.0 ของการจางงานในอุตสาหกรรม แบงเปนการ

จางงานในสถานประกอบกอบการขนาดใหญรอยละ 40.0 ขนาดกลางรอยละ 35.0 และขนาดเล็ก 

รอยละ 25.0 โดยประมาณ 

• สัดสวนจํานวนสถานประกอบการอาหาร จําแนกสาขาอุตสาหกรรม ณ สิ้นป 2557 เรียงตามลําดับ

ได ดังนี้ 1) อาหารจากแปงรอยละ 19.4 2) เนื้อสัตวรอยละ 17.5 3) ผักผลไมแปรรูปรอยละ 11.5 

4 ) สัตวน้ํ ารอยละ 10.5 5) แป งมันสําปะหลัง  แป งข าวรอยละ 8.2 6) เค ร่ืองปรุงรส 

รอยละ 7.3 7) น้ําดื่มหรือเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลรอยละ 6.9 8) น้ํามันพืชรอยละ 5.2 

9) ไอศกรีมรอยละ 3.1 10) ผลิตภัณฑนมรอยละ 3.1 11) ชา กาแฟ โกโก เคร่ืองดื่มผงรอยละ 3.0 

12) น้ําตาลรอยละ 2.1 13) เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรอยละ 1.3 และ 14) ขนมหวานจากน้ําตาล 

รอยละ 0.9 

• ยอดการคาปลีกของรานคาที่จําหนายอาหารและเคร่ืองดื่มเปนหลัก ในป 2557 มีมูลคา 1,136,000 

ลานบาท สวนดานคาใชจายดานอาหารและเคร่ืองดื่ม (เฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนไทย) มีมูลคา 

20,892 บาท  

• สัดสวนคาใชจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนไทย ป 2557 เรียงตามลําดับได ดังนี้ 1) อาหารและ

เคร่ืองดื่ม รอยละ 33.9 2) คาเชาบานหรือซอมแซม รอยละ 20.0 3) ยานพาหนะหรือการเดินทาง 

รอยละ 19.5 4) สวนบุคคลหรือเคร่ืองนุงหมรองเทา รอยละ 5.5 5) การสื่อสาร รอยละ 3.2 และ 

6) คาใชจายอ่ืนๆ รอยละ 17.9 ซึ่งแนวโนมคาใชจายดานอาหารและเคร่ืองดื่มเฉลี่ยของครัวเรือน

ไทย ป 2549–2557 เพิ่มสูงข้ึนมาโดยตลอด ดังนี้ ป 2549 มีมูลคา 14,311 บาทตอเดือน ป 2550 

มีมูลคา 14,500 บาทตอเดือน ป 2551 มีมูลคา 5,942 บาทตอเดือน ป 2552 มีมูลคา 16,205 

บาทตอเดือน ป 2553 มีมูลคา 16,819 บาทตอเดือน ป 2554 มีมูลคา 17,403 บาทตอเดือน ป 

2555 มีมูลคา 18,766 บาทตอเดือน ป 2556 มีมูลคา 19,061 บาทตอเดือน และป 2557 มีมูลคา 

20,892 บาทตอเดือน 

1.2.2  การผลติและการสงออกอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

การผลิตและแปรรูปอาหารมีความสาคัญตอเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก โดยมูลคาการผลิตอาหารของ

ไทยมีสัดสวนสูงสุดในภาคการผลิต คิดเปนรอยละ 22.0 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในภาคการผลิตในป 2557 

ซึ่งสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดยอม (SME) สําหรับ

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่มีจํานวนมาก ไดแก การแปรรูปสัตวน้ําและผลิตภัณฑ การผลิตน้ํามันพืช 

การผลิตเคร่ืองปรุงรส การแปรรูปเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ การแปรรูปผลไมและผัก ตามลําดับ 
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 1.2.3  ภาพรวมตลาดอาหารของประเทศไทย  

ดานปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ในป 2557 ปริมาณการผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารรวม 28.5 ลานลานตัน โดยสวนใหญประมาณรอยละ 59.0 เปนการผลิตเพื่อการจําหนายใน

ประเทศ รอยละ 35.0 เพื่อการสงออก และรอยละ 6.0 เพื่อเปนสินคาคงคลัง โดยผลิตภัณฑที่เนนตลาดใน

ประเทศ ไดแก เคร่ืองปรุงรส อาหารสัตวสําเร็จรูป น้ํามันจากพืชสัตวและไขมันสัตว เนื้อสัตว ผลิตภัณฑจากนม 

ผลิตภัณฑประเภทเสน และขนมอบ สวนผลิตภัณฑที่เนนตลาดตางประเทศ ไดแก น้ําตาล แปงมันสําปะหลัง สัตว

น้ําแปรรูป และผักผลไมแปรรูป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการผลิตอาหารเชิงพาณิชยในปริมาณมาก โดยกระบวนการ

แปรรูปอาหารของไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเพิ่มมูลคา

สินคาและเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล (ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 

2557) 

การคาอาหารไทยป 2557 มีมูลคาการสงออก 28,514 ลานเหรียญสหรัฐฯ มูลคาการนําเขา 9,667 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ จึงทําใหเกินดุลการคา 18,847 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตหากพิจารณาอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 5 ป

ของมูลคาการสงออก จะเปนรอยละ 7.0 สวนมูลคาการนําเขารอยละ 12.4 ซึ่งจะเห็นไดวาการสงออกขยายตัวต่ํา

กวาการนําเขา ในตลาดโลกป 2557 สําหรับการสงออกผลิตภัณฑอาหารที่สําคัญของประเทศไทยที่ติดอันดับโลก 

ในป 2557 สามารถแสดงไดดังนี้ 

สงออกเปนอันดับ 1 ของโลก ไดแก แปงมันสําปะหลัง 1,268 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 58.8  

สัปปะรดกระปอง 505 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 46.6 และปลาทูนากระปอง 2,355 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

คิดเปนรอยละ 37.1  

อันดับ 2 ขาว 5,384 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 23.7 น้ําตาลทราย 2,763 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

คิดเปนรอยละ 9.4 

อันดับ 4 ไก 2,279 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 7.5 

อันดับ 5 กุง 2,002 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 8.4 เคร่ืองปรุงรส 588 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิด

เปนรอยละ 5.0 

โดยตลาดสงออกสินคาอาหารของไทย ป 2557 สามารถจัดอันดับมูลคาการสงออกได ดังนี้ 

อันดับหนึ่ง   ประเทศญึ่ปุน   รอยละ 13.0 

อันดับสอง   ทวีปแอฟริกา   รอยละ 12.9 

อันดับสาม   กลุมอาเซียนอ่ืนๆ   รอยละ 11.8 

อันดับสี่    กลุมอาเซียน CLMV  รอยละ 11.4 

อันดับหา     กลุมสหภาพยุโรป EU-28  รอยละ 11.2 

อันดับหก    ประเทศสหรัฐอเมริกา  รอยละ 11.0 

อันดับเจ็ด    ประเทศจีน   รอยละ 7.5 

อันดับแปด   กลุมตะวันออกกลาง  รอยละ 4.1 

อันดับเกา   กลุมโอเชียเนีย   รอยละ 3.5 

อันดับสิบ   กลุมละตินอเมริกา  รอยละ 1.2 
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อันดับสิบเอ็ด   ประเทศรัสเซีย   รอยละ 0.7 

อันดับสิบสอง   ประเทศอินเดีย   รอยละ 0.5 

อันดับสิบสาม   ประเทศอ่ืนๆ   รอยละ 11.2 

ในป 2558 ตลาดสินคาอาหารของไทยจะสามารถสรางเม็ดเงินรวม 2.57 ลานลานบาท โดยแบงเปน

ตลาดในประเทศคิดเปนมูลคา 1.49 ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 58.0 ของตลาดรวม และ

ตลาดสงออก คิดเปนมูลคา 1.08 ลานลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.0 ของตลาดรวม ตลาดอาหารใน

ประเทศ ในป 2557 คนไทยมีการใชจายในการบริโภคอาหารโดยเฉลี่ย 22,034 บาทตอคนตอป หรือโดยรวมแลว

มีมูลคาตลาดอาหารในประเทศคิดเปน 1.43 ลานลานบาท โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการพัฒนาผลิตภัณฑที่

หลากหลายที่สามารถตอบโจทยความตองการและสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) ของ

ผูบริโภคได รวมถึงการทําการตลาดแบบเชิงรุกของผูประกอบการในตลาด ซึ่งปจจัยเหลานี้จะยังคงสงผลตอเนื่อง

มายังป 2558 ทําใหมูลคาตลาดอาหารในประเทศในป 2558 จะขยายตัวอยูในชวงที่รอยละ 3.0-5.0 ตอป หรือ

คิดเปนมูลคา 1.49 ลานลานบาท จากแนวโนมการขยายตัวของความเปนเมือง ราคาสินคาอาหารบางชนิดที่เพิ่ม

สูงข้ึน ผูบริโภคมีการใชจายคาอาหารเพิ่มข้ึน รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจคาปลีกสินคาอุปโภคบริโภค และธุรกิจ

การบริการรานอาหาร อยางไรก็ตาม การใชจายในการบริโภคอาหารในป 2558 ยังคงเผชิญปจจัยกดดันจากหนี้

ครัวเรือนที่อยูในระดับสูง ความเชื่อมั่นของผูบริโภค รายไดเกษตรกรที่ลดลงตามราคาสินคาเกษตรที่อยูในระดับ

ต่ํา รวมถึงภาวะภัยแลงที่สงผลตอระดับผลผลิตทางการเกษตรและรายไดของเกษตรกร 

ตลาดสงออกอาหาร โครงสรางสินคาอาหารสงออกของไทยแบงออกเปนสินคาเกษตร ซ่ึงเปนวัตถุดิบ

อาหารและอาหารแปรรูปข้ันตนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 45.0 และสินคาอุตสาหกรรมเกษตร (สินคา

เกษตรแปรรูปข้ันสูง) คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.0 โดยสินคาอาหารสงออกสาคัญของไทย ไดแก อาหารทะเล

กระปองและแปรรูป ขาว น้ําตาลทราย ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ไกแปรรูป ผลไมกระปองและแปรรูป กุงสดแช

เย็นแชแข็ง อาหารสัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูป ผลไมสดแชเย็นแชแข็งและแหง ตามลําดับ 

โดยมีตลาดสงออกหลัก ไดแก อาเซียน (รอยละ 22.0) ญี่ปุน (รอยละ 13.0) จีน (รอยละ 12.0) แอฟริกา (รอยละ 

12.0) สหภาพยุโรป (รอยละ 11.0) สหรัฐฯ (รอยละ 11.0) ตามลําดับ 

สําหรับขอมูลเร่ืองการนําเขาอาหารนั้น ประเทศไทยมีการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารเพียงปละ

ประมาณ 2 แสนลานบาทเทียบกับมูลคาอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดที่ 2.6 ลานลานบาท และปริมาณการสงออก

ที่ 1.1 ลานลานบาท (ตัวเลขประมาณการป 2559) สัดสวนการนําเขาดังกลาวถือวานอยมาก โดยสวนใหญเปน

กลุมวัตถุดิบเคร่ืองปรุงสวนผสม เพื่อนํามาใชแปรรูปเปนสินคาอาหารทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและสงออก

เปนสินคาตอไป 

1.3  ผลิตภัณฑขาวในอุตสาหกรรมอาหาร  

สืบเนื่องจากภาพรวมการวิเคราะห การผลิตและสงออก รวมถึงแนวโนมอุตสาหกรรมอาหารขางตน 

พบวาประเทศไทยยังคงตองพึ่งพิงการสงออกสินคาเกษตรประเภทอาหารที่เปนวัตถุดิบและสินคาแปรรูปพื้นฐาน 

ไมมีการเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบดังกลาวมากนัก ทําใหมูลคาการสงออกมีความผันผวนไปตามสภาพภูมิอากาศและ

ปริมาณอุปทานการผลิตของกลุมประเทศผูผลิตตางๆ ยกตัวอยางเชน ในฤดูมรสุมที่มีความเสียหาย ประเทศไทย



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

1-10  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

และกลุมประเทศผูผลิตขาวไดรับผลกระทบทําใหไมสามารถผลิตไดจํานวนเทาเดิม ในปดังกลาวขาวจะมีราคาสูง 

แตในฤดูกาลปกติมีผูผลิตขาวและทําการสงออกจํานวนมาก ราคาขาวก็จะอยูในภาวะตกต่ํา เร่ืองดังกลาวเปน

ความจริง แมดวยความอุดมสมบูรณของประเทศไทย ทําใหสามารถมีการสงออกสินคาเกษตรพื้นฐานและอาหาร

หลักที่มีความหลากหลายในเวทีโลก แตปญหาความผันผวนดังกลาวก็ยังเกิดข้ึน และสงผลกระทบเปนวงกวาง 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขาว  

ทั้งนี้ เราอาจจะสามารถแกไขไดดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรพื้นฐาน ทําให

แทนที่จะตองพึ่งพากับปริมาณการสงออกจํานวนมากๆ เพื่อใหไดมูลคาทางเศรษฐกิจและการสงออกจํานวนหนึ่ง 

ผูประกอบการอาจจะเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตรพื้นฐานดวยเทคโนโลยี หรือการทําการตลาดใหเกิดความ

แตกตางจากกลุมผูผลิตอ่ืนๆ แทน เมื่อมีฤดูมรสุมหรือภัยพิบัติทางการเกษตร แมระดับผลผลิตวัตถุดิบทาง

การเกษตรพื้นฐานจะไดรับผลกระทบและมีปริมาณนอยลง แตดวยการตอยอดผลิตภัณฑที่มีมากพอก็จะทําให

มูลคาเศรษฐกิจหรือมูลคาสงออกไมไดรับผลกระทบมากนัก เพื่อใหการตอยอดผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปใน

อุตสาหกรรมอาหารประสบความสําเร็จ แนวคิดความรวมมือระหวางผูประกอบการในทุกระดับ หรือแนวคิด 

คลัสเตอรจึงเปนเหมือนคําตอบที่งานวิจัยนี้จะพยายามนําเสนอทั้งในระดับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาว

ในระดับประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวในระดับจังหวัด ซึ่งจะไดทําการนําเสนอตอไป  

จากขอมูลการสงออกในป 2557 ของกรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ขาวมีอันดับการ

สงออกเปนอันดับที่สองของโลก แตหากพิจารณาในชวงที่ผานมา ขาวและผลิตภัณฑขาวไดสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจที่สูงใหแกประเทศไทยอยางตอเนื่อง หากพิจารณาเฉพาะรายไดที่เกิดข้ึนแกเกษตรกรผูปลูกขาวพบวา 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา ขาวนาปสามารถสรางรายไดใหแกเกษตรกรประมาณสองแสนกวาลานบาท  ในขณะที่

ขาวนาปรังอยูที่ประมาณเกือบแสนลานบาท และมูลคาดังกลาวมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องตามที่แสดงในรูปที่ 

1-1 

รูปที่ 1-1 มูลคาทางเศรษฐกิจขาวนาปและนาปรังในชวงป 2548-2558 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 
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นอกจากนี้จากตารางขางตน การสงออกขาวยังสรางรายไดใหแกประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยในป 

2556 และ 2557 ไทยสงออกขาวปละประมาณ 10 ลานตัน คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา 1.7 แสนลานบาทตอป 

ในขณะที่การนําเขาขาวจากตางประเทศมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จากในป 2548 ที่ปริมาณนําเขาสูงถึงกวา

แสนตัน ลดลงเหลือเพียงประมาณพันกวาตันในป 2558 ซึ่งอาจเนื่องมาจากการพัฒนาสายพันธุขาวในประเทศ

ไทยที่มีคุณภาพดีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหขาวไทยมีความหลากหลายมากข้ึน  

จากขอมูลขางตน เปนที่นาสังเกตวาแมประเทศไทยจะมีศักยภาพในการเปนสงออกขาวรายใหญที่สุด

ของโลกก็ตาม แตผลิตภัณฑขาวที่สงออกเปนเพียงวัตถุดิบที่ไมมีการตอยอดมูลคาหรือมีก็นอยมาก เชน  การสี 

และการนึ่งขาว ซึ่งถือเปนสินคาเกษตรพื้นฐานที่ไมมีการแปรรูปแตอยางใด ภาครัฐโดยหลากหลายกระทรวงจึงได

มีแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยเล็งเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑขาวในฐานะวัตถุดิบที่มี

ความสําคัญ มีการผลักดันนโยบายในระดับชาต ิระดับจังหวัด ระดับกระทรวง กรม และหนวยงานเศรษฐกิจสังกัด

ภาครัฐตางๆ เพื่อมุงเนนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอาหารโดยใชผลิตภัณฑขาวเปนวัตถุดิบ อยางไรก็ตาม สําหรับ

แนวทางการนําเอาแนวคิดคลัสเตอรมาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวจัดไดวายังเปนอะไรที่ใหม 

และยังไมมีรูปธรรมเกิดข้ึนอยางชัดเจน  จึงทําใหเปนที่นาสนใจวาหากมีการสนับสนุนเพิ่มเติมดวยแนวทาง

ดังกลาวแลว ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะสามารถขับเคลื่อนใหอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ

ขาวสามารถเติบโตและมีศักยภาพมากข้ึน และสามารถเปนหนึ่งในแรงผลักดันใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย

ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนไดตอไปอยางไร ดังนั้น ในสวนตอไปจะไดทําการวิเคราะหหวงโซอุปทานของคลัส

เตอรผลิตภัณฑขาวในฐานะที่เปนวัตถุดิบสินคาเกษตรที่มีศักยภาพมากที่สุดในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

ตารางที่ 1-2  มูลคาการผลิต และการสงออกขาวไทย ระหวางป 2552-2558 

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

1-12  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

1.4 แนวโนมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

แนวโนมที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจเกษตรของเอเชีย สามารถสรุปเปน 10 เร่ืองใหญๆ ดังตอไปนี้ 

1. กระแสโลกาภิวัตน เพราะไมวาเราจะเดินทางไปที่ไหน หรืออยูตรงไหน ก็สามารถรับประทานอาหาร

จากชาติอ่ืนๆ ได ดวยโลกปจจุบันนั้นไรพรมแดน ทําใหขาวสารและธุรกิจสามารถเขาถึงกลุมตลาดและผูบริโภคได

อยางรวดเร็ว การเดินทางของผูคนเปนไปอยางสะดวกสบาย การขนสงมีทางเลือกที่หลากหลายและรวดเร็วมาก

ข้ึน ระบบการติดตอสื่อสารก็เชื่อมโยงตลาด ผูประกอบการ และผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) เปนชองทางจําหนายที่มีความสําคัญในการกําหนด

พฤติกรรมของผูบริโภค การขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะสงผลกระทบอยาง

กวางขวางตอปจจัยดานอุปสงค คือ มีการเคลื่อนยายผลิตภัณฑทั่วโลกมากข้ึน กอใหเกิดโอกาสในการทําตลาดใน

ภูมิภาคอ่ืนๆ ในตนทุนที่ต่ํา และการคนหาผลิตภัณฑมีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ การเติบโตของรายได

เฉลี่ยตอคนที่สูงข้ึน การเพิ่มมากข้ึนของชนชั้นกลาง สงผลใหมีความตองการเร่ืองคุณภาพที่สูงมากข้ึนเชนกัน  

นอกจากนี้ การเติบโตของรายไดเฉลี่ยตอคนที่สูงข้ึน การเพิ่มมากข้ึนของชนชั้นกลาง สงผลใหมีความ

ตองการเร่ืองคุณภาพที่สูงมากข้ึนเชนกัน ในหลายประเทศ สินคาพวกเนื้อสัตว และพวกออแกนิกสเติบโตข้ึน ทั้ง

ความตองการอาหารแปรรูปก็มากข้ึน ซึ่งพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็สามารถสนองความตองการดวยการใหผูบริโภค

เขาถึงสินคาที่มีความหลากหลายและราคาที่ถูก 

3. ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โดยรอยละ 99 ของนักวิทยาศาสตรเชื่อวา ภาวะดังกลาวจะเกิดข้ึนจริง ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบทางออมตอผลผลิตเกษตร เชนมีการคาดการณวาภายในป 2050 สําหรับนา

ชลประทาน คาดวาผลผลิตจะลดลงจะอยูในชวงรอยละ 14 – 20 ขาวสาลีประมาณรอยละ 32 – 44 สําหรับ

ขาวโพดประมาณรอยละ 2 – 5 และถ่ัวเหลืองรอยละ 9 – 18  

4. น้ํา และการใชน้ําในหลากหลายวัตถุประสงค แหลงน้ําสะอาดกําลังจะถึงจุดวิกฤต ไมใชแคสําหรับดื่ม

เทานั้น แตสําหรับการทํานาชลประทานดวย มีการใชแหลงน้ํานั้นซ้ําแลวซ้ําเลา ในหลายภูมิภาคของโลก ปญหา

การขาดแคลนน้ําไดสรางความขัดแยงของผูคน น้ํายังมีความสําคัญอยางมากในธุรกิจการเกษตร การจัดการน้ํา

และการวางแผนการใชประโยชน จึงเปนประเด็นที่สําคัญที่ผูประกอบการตองพิจารณาในการดําเนินธุรกิจ

การเกษตร 

5. รายไดที่เพิ่มข้ึน จะมีความไมเทาเทียมกันของรายได ดังนั้น รายไดจึงสงผลถึงสัดสวนของประชากร 

ความสามารถในการจับจาย ทั้งดานการศึกษาและการเขาถึงขอมูลขาวสาร พฤติกรรมการบริโภคในภาพรวมของ

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปสูสินคาที่มีคุณภาพ หากผูประกอบการยังไมพัฒนาสินคาของตนเอง ก็อาจสงผลใหการ

ดําเนินธุรกิจประสบปญหา 

6. การเพิ่มข้ึนของพฤติกรรมการบริโภคแบบควบคุมอาหารเพื่อลดน้ําหนัก และคํานึงถึงความปลอดภัย

ของอาหาร นี่คือแนวโนมที่สําคัญของความตองการของผูบริโภค ดังจะเห็นไดจากมาตรฐานความปลอดภัยของ

อาหารไดถูกกําหนดข้ึนทั่วโลก 

7. การคาระหวางประเทศและระหวางภูมิภาค ความรวมมือกันของตลาดระหวางประเทศและภูมิภาค

จะข้ึนมามีบทบาทมากข้ึนในธุรกิจการเกษตรในเอเชียเพราะประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงข้ึน และกอใหเกิดการ

พัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑที่สูงข้ึน ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริโภค 
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8. เกิดการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของการพัฒนาและเศรษฐกิจที่เติบโต

อยางตอเนื่อง รวมถึงการขยายฐานการผลิตและการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศในการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย 

ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตของธุรกิจการเกษตรลดลง 

เคยมีการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของการปรับปรุงการเขาถึงถนนสําหรับชุมชนชาวประมงในฟลิปปนส 

พบการปรับปรุงถนนที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการลงทุน การผลิต การจางงาน และบริการขนสง แลวพบวา 

การบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงประมาณรอยละ 35.0 คาใชจายในการบํารุงรักษาลดลงรอยละ 44.0 และเวลาใน

การเดินทางลดลงรอยละ 40.0 โครงสรางพื้นฐานที่ดีข้ึนจะเชื่อมโยงไปยังตลาดการคาโลกซึ่งจะชวยกระตุนการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทําใหเกิดการสงเสริมการลดความยากจนในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้โครงสราง

พื้นฐานที่ดีมีสวนชวยกระจายไปในการเจริญเติบโตที่สมดุลมากข้ึน จากภูมิภาคที่ลาหลังใหสามารถตามพื้นที่ที่มี

การพัฒนามากข้ึนไดทัน 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งไดรับประโยชนทันทีจากการแทรกแซงโครงสรางพื้นฐาน คือ การเกษตร 

แหลงที่มาของรายไดทั้งหมดในภาคเกษตรมีรายไดเพิ่มข้ึนมากที่สุด แตอยางไรก็ดี การจางงานนอกภาคเกษตรที่

สรางโดยโครงการนั้นมีขอจํากัดเพราะในความเปนจริงการขยายตัวของเชื้อเพลิงภาคเกษตรโดยโครงการดูเหมือน

จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคาจางแรงงานนอกฟารมใหกับแรงงานในฟารม สงผลใหรายไดของนอกภาค

เกษตรกรโดยรวมลดลงรอยละ 23 เปนสิ่งสําคัญที่ตองสังเกตวา มีโอกาสหนึ่งในการจางงานสําหรับคนยากจน 

หรือการลําเลียงผลิตภัณฑทางการเกษตรจากฟารมไปยังตลาดอาจจะถูกแทนที่ดวยการใชรถบรรทุกหรือวิธีการ

อ่ืนของการขนสงดวยเคร่ืองจักรในทันทีที่ทางหลวงชนบทเสร็จสมบูรณ 

9. เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ซึ่งเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญสามารถใชประโยชนจาก

โทรศัพทมือถือ เอาชนะอุปสรรคที่เคยไดรับขอมูลที่ไมสมบูรณมาสูความเทาเทียมกัน เพราะการขยายตัวของ

ซอฟแวรที่เปดใหใช ทําใหองคกรชุมชนรากหญาสามารถแบงปนขอมูล จากการขยายการบริการและการบริการ

ใหคําปรึกษาผานทางบริการโทรศัพทมือถือสาธารณะและบริการโทรศัพทมือถือของเอกชน นอกจากนี้ เกษตรกร

สามารถเขาถึงความรูรวมกันผานขอมูลในระบบ Crowd Sourcing จากโทรศัพทมือถือ อีกทั้งเกษตรกรยัง

สามารถใชเอสเอ็มเอสสงขอมูลการเกษตรที่สําคัญในทองถ่ิน เชน อุบัติการณของศัตรูพืชหรือขอมูลผลผลิต ซ่ึง

เปนขอมูลที่กอนหนานี้เปนเร่ืองยากที่จะไดรับโดยไมตองมีการสํารวจในราคาแพงการโดยนักวิจัย 

10. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางสังคม และประชากรของภูมิภาคเอเชีย ที่สงผลใหในบางประเทศมี

ชนชั้นแรงงานลดลง ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานและแรงงานที่มีทักษะในการดําเนินธุรกิจการเกษตร และ

สังคมในภูมิเอเชียก็เปดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากข้ึน ทําใหพฤติกรรมการบริโภคมีการปรับเปลี่ยนตาม 

การขยายตัวของเศรษฐกิจ 

1.5  นโยบายภาครัฐที่สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาว 

  ภาครัฐในแตละยุคสมัยไดมุงวางนโยบายเพื่อชวยเหลืออุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวมานาน

แลว ตั้งแตตัวเกษตรกรผูผลิต เพื่อใหเกษตรกรมีความเขมแข็งผานการรวมกลุม (และกลายเปนวิสากิจที่มีขนาด

ใหญข้ึน) และสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ไดแกผูประกอบการที่เก่ียวเนื่องกับกระบวนการสี

ขาวและผลิตภัณฑขาวทั้งหมด โดยไดมีการบรรจุประเด็นดานขาวไวในแผนทุกระดับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ วาระแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ คําแถลงนโยบายของผูบริหารประเทศ แผนระดับ
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กระทรวง ทบวง กรม ทั้งในราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมทั้งโครงการตางๆ หรือแมแตการ

สรางความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อดําเนินโครงการรวมกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความเขมแข็งใหแก

อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขาวใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยนโยบาย/

แผน/โครงการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนแผนที่กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของ

ประเทศ (Country Strategic Positioning) ดังนี้ “ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสงูที่มีการกระจายรายไดอยาง

เปนธรรม เปนศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and 

Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมี

นวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” โดยมีหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาว 

ในสวนของตนน้ําเร่ืองการปรับโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร โดยการเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรข้ัน

ปฐมภูมิเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีมาตรฐานสากล และอยูในระดับที่จําเปนสําหรับการสรางความ

มั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน ซึ่งสามารถตีความแนวทางของแผนฯ วาจะเปนการเนนกระบวนการแปรรูป

ขาวผลผลิตจากเกษตรกรเปนผลิตภัณฑขาวที่มีมูลคาเพิ่มมากข้ึน แตทั้งนี้และทั้งนั้นก็หมายความวาระดับการผลติ

ขาวเพื่อการบริโภคภายในประเทศจะตองมีเพียงพอและไมขาดแคลน นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาที่เนน

การจัดการระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําทั้ง

ดานกายภาพและเศรษฐกิจดวย   

ยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดตั้งข้ึนเพื่อสงเสริมและพัฒนาภาคเกษตรทุกๆ สาขา ดังนั้นจึงจําเปนตอง

มีการวางแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง และสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตรของกระทรวงฯ มีรายละเอียด ดังนี้  

• ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร  สนับสนุนการดําเนินงานของสภาเกษตรกร ในการกําหนดนโยบายที่

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดานการเกษตรสูสภาเกษตรกรที่เอ้ืออํานวยตอการผลิตการตลาด ใหสามารถ

นําไปจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับชุมชน   

• ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจดัการสินคาเกษตร และความมั่นคงอาหาร โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุนการผลิตในสินคาเกษตรแตละชนิด โดยการวิจัยและพัฒนาดานพืช 

ถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม ผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา

เกษตรดานพืช เคร่ืองจักรกลการเกษตร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม  

• ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ํา และขยายพื้นที่ชลประทานใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ  
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑขาว (นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑขาวไดริเร่ิมจากดําริของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา  

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ

ยุทธศาสตรดานการตลาดขาวและนโยบายการคาขาวของไทย โดยเนนย้ําถึงความสําคัญของขาวไทย ตลอดจน

แสดงคํามั่นในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตรขาวใน 7 ดานหลัก ไดแก (1)  แผนพัฒนาขาวที่ยั่งยืนและมี

เสถียรภาพ (2) สรางความเปนธรรมในระบบการคาขาว (3) สงเสริมและผลักดันการใชมาตรฐานการผลิตและ

การคาใหไดมาตรฐานสากล (4) พัฒนาศักยภาพระบบการคาขาว (5) สรางคานิยมการบริโภคขาว (6) สราง

นวัตกรรม และ (7) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานโลจิสติกส  

ทั้งนี้ ในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาว รัฐบาลมุงเนนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน และภาคเกษตรกร โดยภาคเอกชนเปนผูขับเคลื่อนการคา ภายใตการสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกจากภาครัฐ เพื่อรักษาระบบการคาขาวใหเปนไปตามกลไกตลาด สงเสริมความรวมมือและการซื้อขายขาว

ระหวางภาคเอกชนไทยกับผูคารายใหญจากประเทศผูนําเขา และผลักดันการบุกเบิกตลาดใหมเพื่อเพิ่มสวนแบง

ขาวในตลาดโลก ควบคูกับการแสวงหาความรวมมือกับกลุมประเทศผูผลิตขาวโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานใน

ภูมิภาคอาเซียน ใชจุดเดนของแตละประเทศใหเปนประโยชนสงเสริมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน โดยในสวนของ

ประเทศไทย รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหแกสินคาขาวและสินคาเกษตรอ่ืนๆ ทั้งของไทยและจากประเทศเพื่อนบาน โดยประเทศไทยจะเปน

ศูนยกลางในการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและกระจายสินคาเกษตรของอาเซียนไปสูตลาดโลก 

แผนแมบทโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2557 – 2566) 

 แผนแมบทโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระยะ 10 ป เปนแผนที่เกิด

จากการริเร่ิมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาการเกษตร

ในระดับพื้นที่ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและศักยภาพของพื้นที่ในลักษณะบูรณาการ โดยใชพื้นที่ที่

ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ําเปนศูนยกลางการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต การเพิ่ม

มูลคา การตลาด และการบริหารจัดการ รวมทั้งพัฒนาชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อเปนรากฐานของ

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา โดยแบงการดําเนินงานเปน 3 รูปแบบและ 3 ระยะ โดยในระยะสั้นจะ

ดําเนินการในพื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิต และมีระบบน้ําเพื่อการเกษตรสมบูรณ ระยะปานกลางจะดําเนินการใน

พื้นที่ที่มีศักยภาพการผลิต และมีระบบน้ําเพื่อการเกษตรคอนขางสมบูรณ  และในระยะยาวจะดาํเนินการในพื้นที่

ที่มีศักยภาพการผลิต   

แผนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 2 ป (พ.ศ. 2559-2564) 

แผนยุทธศาสตรเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 2 ป (พ.ศ. 2559 – 2564) เปนแผนที่ตอเนื่องจาก

ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2554) ที่เกิดข้ึนหลังจากรัฐบาลในป 2548 

ไดผลักดันใหเกษตรอินทรียเปนวาระแหงชาติ และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ 

ดังนั้น แผนฯ ฉบับที่ 2 จึงไดรับการสานตอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยปจจุบันอยูในระหวางการ

ขับเคลื่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีวิสัยทัศนที่มุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การบริโภค การคา 
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และการบริการเกษตรอินทรียใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีเปามายเพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย

เพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 ตอป (หรือเพิ่มข้ึนจาก 213,000 ไร ในป 2556 เปนไมนอยกวา 255,600 ไร ในป 

2559) โดยปริมาณสินคาเกษตรอินทรียเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 ตอป (หรือเพิ่มข้ึนจาก 71,800 ตัน ในป 

2556 เปนไมนอยกวา 86,160 ตัน ในป 2559) และมูลคาของสินคาเกษตรอินทรียและผลิตภัณฑเพิ่มข้ึนไมนอย

กวารอยละ 20 ตอป (หรือเพิ่มข้ึนจาก 1,900 ลานบาท ในป 2556 เปนไมนอยกวา 2,280 ลานบาท ในป 2559) 

นอกจากนี้ ยังมีเปาหมายในการยกระดับการพัฒนาใหมีระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไทย

ใหเทียบเทากับมาตรฐานในระดับภูมิภาคหรือระดับสากล อยางนอย 1 มาตรฐาน ใหมีกลุมเกษตรอินทรียวิถี

พื้นบานหรือกลุมเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานรวม 760 กลุม (จากเดิมที่เกษตรกรรวมกลุมกันผลิต

แตยังไมมีการเขาสูระบบรับรองมาตรฐาน)  

นโยบายโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม  

การที่รัฐบาลในชวงทศวรรษที่ผานมาไดสนับสนนุการพัฒนาประเทศอยางบูรณาการ สงผลใหไมเพียงแต

กระทรวงเกษตรและสหกรณเทานั้นที่ดําเนินการขับเคลื่อนภาคเกษตร แตยังมีหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีการสนับสนุน

การพัฒนาภาคเกษตรผานโครงการตางๆ เชน โครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ซึ่งเปนโครงการที่ริเร่ิม

โดยกระทรวงศึกษาธิการอันอยูภายใตแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมุงเนนการพัฒนาความพรอม

ใน 4 เร่ือง ไดแก การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

และแหลงเรียนรูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2554-2559) ทั้งนี้ โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การสรางเกษตรกร 

รุนใหมที่มีความรูทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติเขาสูภาคเกษตร ซึ่งคาดวาจะชวยบรรเทาปญหาเกษตรกรขาดความรู 

ทักษะในการประกอบอาชีพ และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร 

นโยบายคลัสเตอรของประเทศไทย 

จากขางตนจะพบวานโยบายภาครัฐบาลที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวมีหลายระดับตั้งแต

ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับหนวยงานที่มีความรับผิดชอบโดยตรง แตจะสังเกตไดวานโยบายดังกลาวยัง

เปนเพียงการสงเสริมการปลูกขาวและการสงเสริมเกษตรกรผูเพาะปลูกขาว ซึ่งเปนเพียงกิจกรรมตนน้ําของ

ผลิตภัณฑขาวเทานั้น ดังนั้น หากจะกลาววานโยบายในหลายระดับดังกลาวสนับสนุนใหเกิดผลกระทบแบบ 

คลัสเตอรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวซึ่งมีผูประกอบการในระดับกลางน้ําและปลายน้ําดวยหรือไมนั้น ก็อาจจะ

ตองกลาววายังไมมีโดยตรงชัดเจน ดังนั้น ในสวนตอไปนี้จะไดทบทวนนโยบาย Food Innopolis ซึ่งเปนนโยบาย

หนึ่งใน Super Cluster ที่ภาครัฐไดมีแนวทางในการสนับสนุนใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 

Zone) และเปนนโยบายภาครัฐที่เก่ียวของโดยตรงและเปนอุดมคติในการสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหาร 

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติจําเปนอยางยิ่งที่ทีมนักวิจัยจะตองเขาไปสํารวจพื้นที่เปาหมาย เพื่อทําความเขาใจ

เพิ่มเติมเก่ียวกับสถานการณปจจุบันในทองถ่ินวาจะเปนไปไดหรือไมที่นโยบาย Food Innopolis จะสามารถ

ดําเนินการเพื่อพัฒนาคลัสเตอรในอุตสาหกรรมที่สนใจได 
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นโยบายดาน Food Innopolis ที่เกี่ยวของกับคลัสเตอรอาหารและผลิตภัณฑขาว 

การพัฒนาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมา ทําใหผูปลูกขาว

จําเปนตองสรางความเชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืนๆ ในภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนโรงสี ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ ธุรกิจ

คาสงคาปลีก เปนตน จากวัตถุดิบหลากหลายประเภท ขาวถือเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายและ

เปนพื้นฐานในการผลิตอาหารปอนโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท ในสวนตอไปจะไดนําเสนอแนวคิดการ

ดําเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเปนความพยายามในการสรางคลัสเตอรที่เก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑขาวที่เปน

สวนประกอบสําคัญในอาหารแปรรูปหลากหลายประเภท แนวคิดที่จะทําการศึกษา ไดแก นโยบายเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือที่เรียกวา “Food 

Innopolis” ซึ่งมีเปาหมายดังตอไปนี้  

1) เพิ่มการลงทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม โดยดึงดูดบริษัทหรือหนวยงานวิจัยพัฒนาดานอาหาร 

ชั้นนําของโลกมาลงทุนในกิจการดานนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย  

2) สนับสนุนและเชื่อมโยงเอกชนไทยในทุกระดับตั้งแต StartUp, SME บริษัทขนาดใหญ ใหเขามามี

สวนรวมในหวงโซมูลคาของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก  

3) สรางสินคาและบริการนวัตกรรมอาหารมูลคาสูง (High Value-Added) เพื่อเปนแหลงสรางรายได

ใหมของประเทศ  

4) สรางแหลงงานและเพิ่มการจางงานบุคลากรวิจัย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรความรูชั้นสูง  

5) สรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมในการสรางสรรคนวัตกรรม (Innovation 

Ecosystem) 

โดยสาขาหลักของอาหารที่ Food Innopolis ตองการจะพัฒนา ประกอบดวย กลุมอาหารเพื่อ

ประโยชนเฉพาะทาง และโภชนภัณฑ (Functional Food & Nutraceutical) และผลิตภัณฑไขมันและน้าํมันเพือ่

สุขภาพ กลุมอาหารและวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง (เชน Premium Seafood & Aquaculture และ 

Fruit & Vegetable) และสารปรุงแต งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการ (Food Additives & Food 

Ingredients) และสุดทายกลุมกิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร (เชน Packaging, Design, IT, Food Safety, 

Traceability, Testing and Certification ที่ปรึกษาเทคโนโลยี เปนตน) 

สําหรับความคืบหนาในโครงการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบตามที่

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร โดย

มอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษในรูปแบบคลัสเตอรใหเปนรูปธรรม และทําหนาที่เปนศูนยกลางประสานงานการพัฒนาในแตละคลัสเตอร 

โดยเนนคลัสเตอรที่มีศักยภาพและมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง

ความเขมแข็งของหวงโซมูลคา (Value Chain) และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมแหงอนาคต เสริมสรางศักยภาพ

ดานการลงทุนของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณคา ทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม และกระจาย

ความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน ตลอดจนสรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการ SME   

ในสวนของสิทธิประโยชนที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดใหแกผูประกอบการที่เขาขาย

การเปนคลัสเตอรที่มีศักยภาพที่เก่ียวของกับเกษตรแปรรูป มีดังนี้ 
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• ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 – 8 ป และลดหยอนรอยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ป 

• ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร 

• พิจารณาใหถ่ินที่อยูถาวร (Permanent Residence) สําหรับผูเชี่ยวชาญชั้นนําระดับนานาชาต ิ

• อนุญาตใหตางชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมได 

นอกจากนี้ กิจการที่เก่ียวของกับการวิจัยพัฒนา และกิจการรวมทั้งการวิจัยพัฒนาภาคเกษตรก็ไดรับ

สิทธิประโยชนดานยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 – 8 ป และลดหยอนรอยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ป เชนเดียวกัน 

สิทธิประโยชนตางๆ ที่กลาวมาขางตนจะกระตุนใหผูประกอบการผลิตอาหารประเภทผลิตภัณฑขาวสามารถที่จะ

เสาะแสวงหาพันธมิตรในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําที่จะชวยผลักดันใหธุรกิจของตัวเองประสบ

ความสําเร็จได ในสวนของตนน้ํา แมจะไมไดใหประโยชนแกเกษตรกรผูผลิตขาวโดยตรง แตก็มีผลทางออมในแง

ของการกระตุนใหเกิดการประกอบกิจการอุตสาหกรรม และสงผลไปยังความตองการปจจัยการผลิตจากภาค

เกษตรมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชนเพิ่มเติมที่ใหแกกิจการดานโลจิสติกสโดยการยกเวนภาษีเงินได 

นิติบุคคล 5 – 8 ป และลดหยอนรอยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ป เชนเดียวกัน ซึ่งกิจการโลจิสติกสดังกลาวยอมมีสวน

สนับสนุนภาคเกษตรเชนเดียวกัน  

ตามที่ไดกลาวไวขางตนวา Food Innopolis เปนหนึ่งในนโยบายที่มีศักยภาพในการพัฒนาคลัสเตอร

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย โดยใชการดําเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนในเกิดความ

รวมมือระหวางผูประกอบการอาหารในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา อยางไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑขาวเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพ และมีบริบทในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ

ออกสูเชิงพาณิชยที่แตกตางจากคลัสเตอรอาหารประเภทอ่ืนๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการทําความเขาใจถึง

ภาพรวมของสภาวะอุตสาหกรรมขาวในระดับประเทศกอน แลวจึงทําความเขาใจหวงโซอุปทานของคลัสเตอร

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาว ซึ่งจะทําใหทราบวาในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวนั้น จะมีโอกาส

และอุปสรรคสําหรับผูประกอบการในหวงโซการผลิตอยางไรบาง และเพื่อจะไดสามารถนําเสนอยุทธศาสตรการ

ดําเนนิงานที่สอดคลองกับคลัสเตอรผลิตภัณฑขาวในระดับพื้นที่เปาหมายอยางเหมาะสมตอไป 
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บทท่ี 2 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตขาวของไทย 

 

แมวาหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑขาวจะประกอบดวยธุรกิจเชื่อมโยงหลากหลาย ตั้งแตธุรกิจจัดหา

วัตถุดิบ ธุรกิจแปรรูป จนกระทั่งธุรกิจคาปลีก แตแรงงานไทยสวนใหญในหวงโซอุปทานขาวยังคงเปนเกษตรกร 

จากสถิติของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2556 พบวา ครัวเรือนไมต่ํากวาสามลานครัวเรือนในประเทศที่มีที่นา

เพื่อการเพาะปลูกขาว ในขณะที่ครัวเรือนในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณเกาลานครัวเรือน สะทอนใหเห็นวา 

ครัวเรือนไทยประมาณเกือบรอยละ 20 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดยังคงยึดอาชีพการทํานา (ซึ่งหากเทียบกับ

จํานวนประชากรของประเทศ 65 ลานคน พบวา ประชากรประมาณกวาสิบลานคนยังเปนชาวนา และมีรายได

จากการขายขาว) ซึ่งจากการที่คนไทยจํานวนมากยังคงยึดอาชีพปลูกขาวและอาศัยรายไดจากการขายขาวเปน

แหลงรายไดเพื่อดํารงชีพ ในขณะที่จํานวนผูประกอบการที่เก่ียวของกับขาวในชวงทศวรรษที่ผานมายังมีไมมาก

นัก เชน โรงสีขนาดใหญและขนาดกลางในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดเชียงใหมมีเพียง 2,683 และ 653 โรงในป 

2558 (ขอมูลจากสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.) ในขณะที่งานวิจัยเชิงเทคนิคที่สามารถนําไปใช

เพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการผลิตขาวไดจริงในชวงสิบกวาปที่ผานมาก็ยังมีจํานวนไมมากนัก และหาก

พิจารณาถึงการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวในประเทศยิ่งต่ําลง โดยในชวงที่ผานมาจนถึง

ปจจุบันมีนวัตกรรมที่ไดรับการจดสิทธิบัตรไทยเพียง ไมก่ีชิ้นงานเทานั้น ดังนั้น ทําใหเกิดความไมสมดุลระหวาง

ภาคการเพาะปลูกขาว กับภาคธุรกิจที่ เขามาชวยสนับสนุนการดําเนินการดังกลาว ซึ่งอาจมีสวนทําให

ประสิทธิภาพในการผลิตขาวของไทยยังไมสูงมากเทาที่ควร 

อุตสาหกรรมขาวของไทยนับไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีผูประกอบการหลากหลายประเภท จากขอมูล

ของศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร พบวา การแปรรูปขาวเปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจะ

เก่ียวของกับโรงงานผลิตภัณฑประเภทอบ ผลิตภัณฑประเภทเสน โรงงานแปงสตารช และผลิตภัณฑจากสตารช 

โดยสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็กและเนนการใชแรงงานเปนหลัก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑขาวแปรรูปอาจจําแนก

ได ดังนี้ 

(1) แปงขาว (Rice flour) เปนผลิตภัณฑที่มี ศักยภาพสูง เนื่องจากปจจุบันการผลิตขนมปง  

เบเกอร่ี และขนมขบเค้ียวตางๆ ของไทย สวนใหญจะเปนการผลิตโดยใชแปงขาวสาลีที่ตองนําเขาจาก

ตางประเทศในมูลคาคอนขางสูง การพัฒนาแปงขาวของไทยจึงมีความสําคัญนอกจากผลิตเพื่อการสงออกแลวนั้น

ยังเปนผลิตภัณฑที่สามารถใชทดแทนแปงขาวสาลีไดเปนอยางด ี

(2) ผลิตภัณฑเสน ผลิตภัณฑอาหารประเภทเสนของไทยมีการผลิตเปนอุตสาหกรรมมาเปนเวลานาน

โดยเร่ิมจากอุตสาหกรรมครัวเรือนที่ทําการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ ตอมาไดพัฒนาเปนอุตสาหกรรมเพื่อ

การสงออกไปยังตลาดตางประเทศมากข้ึน ซึ่งเกิดจากการขยายกําลังการผลิตและการพัฒนานวัตกรรมการผลิต

ของผูประกอบการไทยอยางตอเนื่อง ประเภทของผลิตภัณฑอาหารเสนจะมีทั้งเสนสด เสนแหง และเสนก่ึง

สําเร็จรูป โดยเสนสดสวนใหญจะเปนการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ  สวนเสนแหง และเสนก่ึงสําเร็จรูปนอกจาก

ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ ยังเปนอุตสาหกรรมการสงออกที่มีความสําคัญและมีการเติบโตมาโดยตลอด 
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 (3) สตารชขาว (Starch) เปนแปงที่ผานการแยกสวนของโปรตีนออกจนมีความบริสุทธิ์ของแปงสูง

มาก จากแปงบริสุทธิ์สามารถนํามาผลิตเปนแปงดัดแปร (Modified Starch) ที่มีคุณสมบัติการไหลที่ดี ปจจุบัน

เปนอุตสาหกรรมที่สําคัญในกลุมผูผลิตแปงขาว เนื่องจากเปนสินคามูลคาเพิ่มสูงโดยมุงเนนกลุมตลาดเพื่อการ

สงออก 

(4) อาหารประเภทพองกรอบ (Expanded Products) ที่สําคัญไดแก ขนมปงกรอบประเภทอาราเร 

(Arare) วัตถุดิบการผลิตจะมาจากขาวเหนียว ในขณะที่ขนมเซมเบ (Sembei) ผลิตมาจากขาวเจาที่มีอมิโลสต่ํา 

การผลิตสวนใหญจะเปนการผลิตเพื่อการสงออก สวนการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศมีเพียงรอยละ 2 เทานั้น 

สวนผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน ขนมพองกรอบจากกระบวนการอัดข้ึนรูป และทําใหพอง และขนมพองกรอบจากการอบ

หรือทอด เชน ขาวตอก ขาวตัง ขนมนางเล็ด เปนตน 

(5) ขาวกึ่งสําเร็จรูป (Quick Cooking Rice or Instant Rice) ผลิตภัณฑขาวก่ึงสําเร็จรูปมีหลาย

รูปแบบ เชน  Cup Rice, Sanding Rice และ Simmering Rice, Boil in Bag ในปจจุบัน กําลั งกลายเปน

ผลิตภัณฑทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคยุคใหมที่ตองการความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน โดยพบวามีการขยายตัวทั้งใน

ตลาดในประเทศและตลาดสงออก 

(6) ขาวบรรจุในบรรจุภัณฑตางๆ ไดแก ขาวกระปอง (Canned Rice) เปนผลิตภัณฑอาหารที่สามารถ 

เก็บรักษาไดนานเชนเดียวกับอาหารกระปองโดยทั่วไป ปจจุบันการผลิตเพื่อการสงออกยังมีไมมาก เนื่องจาก

ตนทุนการผลิตสูง และยังไมเปนที่รูจักของชาวตางประเทศมากนัก จะมีบางประเทศที่มีศักยภาพในการสงออก

ประเภทขาวบรรจุภาชนะเฉพาะซึ่งจะนิยมในญี่ปุน สําหรับตลาดในประเทศยังไมเปนที่นิยม 

(7) ขาวเสริมโภชนาการหรือขาวอนามัย (Enriched Rice) เปนขาวที่มีการเสริมวิตามินหรือแรธาตุ

ลงไปในขาว เชน การผสมขาวเสริมโภชนาการกับขาวขาว (Premix Kernel) การผสมกับผงของสารอาหาร การ

เติมสารอาหารในธัญพืชพรอมบริโภค การสเปรย เปนตน นับไดวาเปนผลิตภัณฑที่สรางคุณคาสูง ซึ่ ง

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวโดยเฉพาะผูผลิตรายใหญตางก็เขามาทําตลาดมากข้ึน 

(8) ขาวกลองงอกกาบา (Gaba Rice) ขาวกลองงอกกาบา เปนการนําขาวกลองมาผานกระบวนการ

งอก ทําใหชวยเพิ่มปริมาณสารกาบาในขาวกลอง สารกาบาจะชวยบํารุงเซลลประสาท ดังนั้น ในตางประเทศได

นําสารกาบามาใชในวงการแพทย เพื่อการรักษาโรคเก่ียวกับระบบประสาทตางๆ ในปจจุบันผูประกอบการไทย

กําลังใหความสําคัญเพื่อนําไปสูการแปรรูปทั้งในอุตสาหกรรมขาวแปรรูป และในอุตสาหกรรมอาหารสําเร็จรูปใน

กลุมอ่ืนๆ เพื่อนําไปสูการสงออกตอไป 

(9) ผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน โจกก่ึงสําเร็จรูป อาหารเด็กออน (Baby Food) ผลิตภัณฑหมักดอง เชน การ

ผลิตลูกแปง ที่ใชในการผลิตเคร่ืองดื่มตางๆ ขาวแดง (Anka) เปนสีผสมอาหาร เชน ใชในเหลาแดง ผสมในผักดอง 

ผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ผลิตภัณฑจากรําขาว และน้ํามันรําขาว เปนตน 
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รูปที่ 2-1 หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวตามกระบวนการสีขาว 

 

ที่มา: หนังสือขาว วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย อรอนงค นยัวิกุล, 2550 

จากประเภทของผลิตภัณฑขาวที่มีความหลากหลายขางตน เมื่อพิจารณาหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมการผลิตขาวของไทยตั้งแตระดับตนน้ําหรือวัตถุดิบซึ่งหมายถึง ขาวเปลือกที่ไดจากเกษตรกร ไปยัง

ระดับปลายน้ําประกอบดวยธุรกิจที่เก่ียวเนื่องจํานวนมากไมวาจะเปนการบริการเทคโนโลยีทางการเกษตร การ

บริการดานการเก็บรักษาขาว ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจดานบรรจุภัณฑ ธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการบริการทางการตลาด 

ธุรกิจคาสง/คาปลีก โดยอาศัยกระบวนการสีขาวเปนการแบงผลผลิตตางๆ ที่ไดจากขาวเปลือก เร่ิมตนขาวเปลือก

ที่ไดจากไซโลเก็บขาวเปลือกภายหลังการกะเทาะเปลือกจะได ขาวกลอง (รอยละ 70) และแกลบ (เปลือกขาว

ประมาณรอยละ 20-30) ซึ่งแกลบเองเมื่อนําไปเผาจะไดข้ีเถาแกลบสามารถสงออกได สวนขาวกลองเมื่อมีการขัด

ขาวจะไดเปนขาวสารที่ใชในการบริโภคทั่วไป สวนรําดิบเปนสวนของกาก (รอยละ 8-10) ที่ไดจากการขัดขาวจะ

สามารถนํามาผานกระบวนการสกัดน้ํามันดิบ เปนน้ํามันรําดิบ และกากรําดิบสกัดเพื่อออกขายได สวนขาวสาร 

(รอยละ 66-72) ที่ไดจากการขัดขาวจะแบงออกเปนตนขาว (เมล็ดขาวที่มี 7/8 ของเมล็ดเต็ม) และปลายขาว 

(เมล็ดขาวที่มีนอยกวา 6/8 ของเมล็ดเต็ม) ถูกบรรจุลงถุงเพื่อจําหนายตอไป (อรอนงค 2534: หนังสือขาว 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) จากกระบวนการสีขาวขางตนจะเห็นวามีผลิตภัณฑที่เกิดจากการสีขาวไดแก แกลบ 

ขาวสาร ขาวหัก รําขาวตางๆ 

ผลิตภัณฑขาวที่มาจากผลิตภัณฑที่ไดจากการสีขาวก็ยังมีอีกเปนจํานวนมาก จากรูปขางตนพบวามี

ผลิตภัณฑขาวซึ่งสามารถนํามาเพิ่มมูลคาไดอยางหลากหลาย เร่ิมตนที่ขาวสารซึ่งเปนอาหารหลักที่เกิดจากตนขาว

ที่มีความสมบูรณที่สุด ปลายขาวหรือขาวหักสามารถนํามาเปนอาหารหลักไดเชนกัน แตในอีกทางหนึ่งก็สามารถ

ทําเปนอาหารอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มมูลคา เชน นํามาหมักเปนอาหารหมัก ผลิตภัณฑขาวในสวนนี้ ไดแก ขาวหมาก อุ 

เหลาขาว ขนมจีน น้ําสมสายชูหมัก และอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังสามารถทําอาหารวางและอาหารหวานตางๆ ได จาก

- ขาวหมาก 
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การที่เอาขาวหักมาบดใหเปนแปง สามารถนําแปงขาวเจามาทําเปนอาหารเสน อาหารวาง อาหารหวาน และ

อาหารเสริมคุณคาทางอาหารตางๆ ได รายละเอียดผลิตภัณฑในแตละชนิดตามรูปที่นําเสนอ ในสวนของรําขาว

แบงเปนรําละเอียดกับรําหยาบ รําละเอียดจะมีมูลคาทางเศรษฐกิจมากกวารําหยาบ โดยจะสามารถนํามาทําเปน

น้ํามัน ข้ีผึ้ง และอาหารสัตวได สวนรําหยาบสวนใหญจะถูกนํามาทําเปนอาหารสัตวและอ่ืนๆ  

จากแนวคิดหวงโซขางตนทําใหสามารถแบงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวไดเปนสองสวนที่มาจากขาวสาร

และขาวหักที่เปนอาหารหลักและอาหารอ่ืนๆ ในสวนแรกนี้จะเห็นวาหากทําการแบงธุรกิจในระดับตนน้ํา

ประกอบดวยเกษตรกรผูผลิตขาวเปลือก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑขาวตางๆ ในสวนของ

ผูประกอบการกลางน้ําจะประกอบไปดวย คลังหรือโกดังขาว โรงสีขาวตางๆ รวมไปถึงผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑขาว คลังสินคา ในสวนของธุรกิจระดับปลายน้ํา ประกอบดวย ธุรกิจที่ทําหนาที่

กระจายสินคา เชน ผูคาสงและคาปลีก กอนที่สินคาจะถูกกระจายไปยังผูบริโภคในที่สุด ที่ผานมา ภาครัฐได

พยายามเพิ่มประสิทธิภาพในหวงโซอุปทานอยางตอเนื่อง โดยสนบัสนุนใหเกษตรกรสรางเครือขายกับธุรกิจอ่ืนๆ 

รวมทั้งสนับสนุนใหชุมชนสามารถพัฒนาธุรกิจเครือขายข้ึนมาภายใน เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรดวยกัน ซึ่ง

จะเห็นไดจากการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชน (รวมทั้งสหกรณ) ของผูผลิตขาว ที่ภายในวิสาหกิจประกอบดวยการ

ปลูกขาว การเพาะเมล็ดพันธุ การทําปุยอินทรีย การสรางโรงสี การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑขาว  

การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาตราสินคา รวมไปถึงการกระจายสินคาไปสูมือผูริโภค แตการดําเนินการดังกลาว

ก็อาจยังไมประสบความสําเร็จมากเทาที่ควร เนื่องจากเกษตรกรในชนบทสวนใหญยังคงขาดแคลนทรัพยากรที่

สําคัญ เชน เงินทุน เทคโนโลยี องคความรูตางๆ รวมทั้งแรงงานที่มีศักยภาพในดานการผลิตและการตลาด  

สําหรับในสวนที่ 2 จะเนนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวที่เปน อาหารวาง อาหารเสน อาหารหวาน และ

อาหารเสริมคุณคา กลุมนี้จะมีผูประกอบการตนน้ําเปนชุดเดียวกับสวนแรก คือเกษตรกรผูผลิตขาวเปลือก แตจะ

มีคลังหรือโกดังขาว โรงสีขาวตางๆ รวมอยูดวย (ซึ่งกลุมหลังนี้จะเปนผูประกอบการกลางน้ําของอุตสาหกรรมขาว

ในสวนแรก) สําหรับผูประกอบการกลางน้ําและปลายน้ําในกลุมนี้ พบวามีผลิตภัณฑขาวที่มีความหลากหลายคือ 

อาหารวางและอาหารหวานตางๆ สวนในเร่ืองการแปรรูปขาวจากการบดทําใหไดแปงขาวเจา ซึ่งจัดเปนวัตถุดิบ

ที่มาของผลิตภัณฑประเภทเสน ขนมขบเค้ียว และอาหารเสริมคุณคาประเภทตางๆ อยางไรก็ตามสําหรับ

ผูประกอบการผลิตภัณฑขาวที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑขาวจนประสบความสําเร็จ สวนใหญเปนผูประกอบการที่

สรางนวัตกรรมใหกับขาวเปลือก โดยสามารถสรางผลิตภัณฑขาวที่แตกตางและเพิ่มมูลคาจากผลิตภัณฑขาวให

แตกตางไปจากในตลาดทั่วไป ดังปรากฏในหนังสือมหัศจรรยนวัตกรรมขาวไทย (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ, 

2554) ซึ่งไดยกตัวอยางผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวที่ประสบความสําเร็จ ดังนี้   

1) “มาบุญครองพลัส” ขาวกลองงอกและน้ํามันรําขาวชนิดแคปซูล  

2) “คิง” น้ํามันรําขาวและเนยขาว  

3) “Healtii” น้ําสลัดไรไขมัน นวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากแปงขาว  

4) “4Care” กะทิธัญพืชเพื่อสุขภาพ  

5) “นมขาวอะมิโน” ทางแกเด็กแพนม  

6) “Oryze” แปงพัฟจากขาวเจา  

7) “สิงหดาว” ขนมจีนก่ึงสําเร็จรูปและเคกไมโครเวฟ  
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8) “Fiber Now” เสนกวยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพ สด สะอาด ไรกลิ่นหืน  

9) “Baby Yummy” จากขาว...สูอาหารสําเร็จรูปสําหรับเด็กเล็ก  

10) “Health Buddy” น้ํานมนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ 

จากประสบการณของผูประกอบการทั้งสิบราย ที่ไดกลาวไวในหนังสือเลมนี้พบวาผลิตภัณฑขาวที่

ประสบความสําเร็จจนเปนกรณี ศึกษาให กับผูประกอบการรายอ่ืนๆ มีองคประกอบที่มีความคลายกัน 

นอกเหนือจากแรงบันดาลใจอันแรงกลาของตัวนวัตกรเองที่ตองการสรางนวัตกรรมอันเปนที่ยอมรับในตลาดแลว 

การมีพันธมิตรภาครัฐที่คอยสนับสนุนและชี้แนะถึงกระบวนการในการผลิตและการตลาด เชน สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นอกจากนี้ผูประกอบการเองจะตองมี

พันธมิตรปลายน้ําที่มีความเชี่ยวชาญในดานการเขาถึงผูบริโภค อยางเชน Healthii มี Giffarine เปนพันธมิตรใน

การขาย นอกจากนี้จําเปนจะตองมีแหลงเงินทุนที่พรอมที่จะเสี่ยงมารวมลงทุนดวยเชนเดียวกัน 

จากแนวคิดหวงโซอุปทานในผลิตภัณฑขาวนี้เองที่เปนที่มาของขอบเขตในการวิเคราะหและจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาคลัสเตอรผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาว ซึ่งอาจจะประกอบไป

ดวยกลุมผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวแปรรูปที่จัดเปนอาหารวาง อาหารเสน อาหารหวาน และ

อาหารเสริมคุณคาตอไป 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะหภาพรวมดานสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมอาหารและ 

ขอคนพบจากการเก็บขอมูล 
 

 ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวม ซึ่งขอมูลที่ใชวิเคราะห

ในบทนี้จะมีทั้งขอมูลที่มาจากเอกสาร รายงานวิชาการ และแฟมประวัติตางๆ ที่ไดจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ และ

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สํารวจ และการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นกับหนวยงานภาครัฐ 

สถาบันการศึกษา สมาคมผูประกอบการ และตัวแทนจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

โดยจะแบงรูปแบบการนําเสนอออกเปน 2 สวน ไดแก (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมอาหาร

ในภาพรวม และ (2) ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

3.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมอาหาร 

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกนี้ SWOT Analysis เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ

ของอุตสาหกรรมซึ่งจะชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน นอกจากนี้ยังวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก (ดังตารางที่ 4-1) ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาในแตละ

อุตสาหกรรมตอไปการวิเคราะห SWOT มีองคประกอบดังนี้ 

ตารางที ่4-1 แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

(Analysis of Internal Environment) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

(Analysis of External Environment) 

1) ประเมินจุดแข็ง (Strengths) 

2) จุดออน (Weaknesses) 

1) ประเมินโอกาส (Opportunities) 

2) ประเมิน อุปสรรคหรือขอจํากัดอันเกิดจากภาวะ

คุกคาม (Threats) 

• Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนบวก ซึ่ง

ผูประกอบการสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการ

ดําเนินงานภายในทีผู่ประกอบการทําไดดี  

• Weaknesses หรือจุดออน  หมายถึง สถานการณภายในของผูประกอบการที่ เปนลบและดอย

ความสามารถซึ่งผูประกอบการไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในทีผู่ประกอบการทําไดไมดี  
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• Opportunities หรือโอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานของ

ผูประกอบการบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินการขององคกร  

• Threats ห รืออุปสรรค  หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ ขัดขวางการทํางานของ

ผูประกอบการไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่ เปนปญหาตอ

ผูประกอบการ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและเปนหนึ่งในบริบทที่ภาครัฐใหความ

สนใจเปนพิเศษ โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจะเปนผูมีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้ไดอยางไร 

ทามกลางนโยบายภาครัฐในทุกระดับที่ใหการสนับสนุน รวมทั้งโครงการ Food Innopolis ดังนั้น จากการ

วิเคราะหความสําคัญ ตัวเลขการผลิตและการสงออกอาหารของไทย รวมถึงแนวโนมอุตสาหกรรมอาหารในทุก

ระดับ ทําใหในสวนตอไปนี้จะเปนการสรุปสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมอาหารโดยพิจารณาให

ผูประกอบการและภาครัฐที่สงบทบาทโดยตรงกับอุตสาหกรรมอาหารของไทยเปนสิ่งแวดลอมภายในและ

ผูประกอบการคูคาและอ่ืนๆ ที่อยูนอกประเทศเปนปจจัยภายนอก ทั้งนี้เพื่อจะไดนํามาใชเปนขอมูลในการ

นําเสนอยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติการสงเสริม SMEs กลุมผูประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน

รูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs – Food Innopolis ตอไป) 

จุดแข็ง 

1) ชื่อเสียงผูประกอบการของไทยในฐานะผูผลิตอาหารสงออกหลักของโลก 

2) ความชํานาญในการเพาะปลูกของผูผลิตทางการเกษตรของไทย เนื่องจากมีพื้นฐานมาจากประเทศ

เกษตรกรรม และมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ซึ่งไมอาจหาไดในบางประเทศ บางพื้นที่ ทําให

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมตนน้ําที่มีความสามารถในการผลิตครบครัน ทั้งเกษตรกรรม ปศุสัตว และ

ประมง 

3) ผูประกอบการรายใหญของไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ไดรับมาตรฐานการผลิตที่ยอมรับใน

ระดับสากล อาทิ GMP HACCP ฯลฯ  

4) คาจางแรงงานงานข้ันต่ํา 300 บาทตอวันจัดอยูในระดับที่สูง จึงเปนแรงจูงใจที่ดีในการทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

5) ทรัพยากรมนุษยของประเทศมีทักษะ และความรูคอนขางดี 

6) ผูประกอบการที่อยูทางปลายน้ํา อยางเชน ศูนยการจัดจําหนาย คาปลีก/คาสง ตลอดจนธุรกิจอ่ืนที่

เก่ียวของ เชน รานอาหาร/ภัตตาคาร โรงแรม มีศักยภาพเขมแข็ง และมีความตองการสินคามากเปน

พิเศษในจังหวัดทองเที่ยวจากผูบริโภค โดยเฉพาะนักทองเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยเปนแหลง

ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง 

7) ระบบโลจิสติกส และเสนทางการคมนาคมทั้งภายในประเทศ และชองทางการสงออกตางประเทศมี

ความสะดวก และหลากหลาย 
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จุดออน 

1) ปริมาณผลผลิตของตนน้ํายังไมเพียงพอในบางป และบางปก็ขาดคุณภาพ 

2) ตนทุนในการทําการเกษตรที่เปนตนน้ํา เปนการลงทุนที่สูงมาก เพราะตองซื้อปุยเคมี ยาฆาแมลง สาร

เรงผลผลิต ฯลฯ แตผลที่ไดกลับไมคุมคา เนื่องมาจากขาดคําแนะนําในการผลิต หรือการเพาะปลูกอยาง

มีประสิทธิภาพ 

3) ขาดแคลนแรงงานระดับลาง หรือภาคเกษตรกรรม กสิกรรม เนื่องจากมีการโยกยายแรงงานไปใน

ภาคอุตสาหกรรม 

4) ผูประกอบการตนน้ํายังไมมีความรูที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเก่ียวกับหวงโซอุปทาน เร่ิมตั้งแต 

เพาะปลูก เก็บเก่ียว ขนสง และการขายผลผลิต ไมไดรับความยุติธรรม โดนกดราคา เปนความกดดัน

ที่มาจากทั้งผูจัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) นอกคลัสเตอรอาหาร และผูประกอบการในหวงโซถัดไป อยาง

กลางน้ําและปลายน้าํ 

5) ในการสงออกถึงจะเปนผูสงออกหลักของโลก แตสินคาที่สงออกเกือบทั้งหมดเปนสินคาที่เปนวัตถุดิบ 

หรือผานการแปรรูปเพียงข้ันตน จึงทําใหสินคามีมูลคาไมสูงนัก ควรหาวิธีเพิ่มมูลคาใหกับสินคาสงออก

เพื่อเพิ่มรายไดจากการสงออก 

6) ผูประกอบการรายยอยยังไมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังไมคอยไดรับมาตรฐานความปลอดภัยในการ

ผลิตอาหารมากนัก 

7) ในฐานะผูสงออกขาวอันดับสองของโลก และมูลคาการสงออกของผลผลิตขาวมีมูลคาสูงมาก สมควรให

ความสนใจในการวิจัยพัฒนาเพื่อตอยอด ทั้งการเพิ่มผลผลิตใหมากข้ึน และการเพิ่มมูลคาใหแกสินคา 

โอกาส 

1) ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการของประเทศไทย มีศักยภาพและความพรอมทั้งดานองคความรู เคร่ืองมือ 

และสถานที่ในการใหบริการคําแนะนําในการแกไขและพัฒนา 

2) การเล็งเห็นความสําคัญของผูบริหารประเทศ จึงเกิดเปนนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารประเทศ

จํานวนมาก ที่ใหการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมอาหาร 

3) จากหนึ่งในแนวโนมที่สงผลกระทบตอธุรกิจเกษตรและอาหาร ซึ่งคือพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพ และปลอดภัย ตลอดจนมองหานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้น การมีโครงการ Food 

Innopolis จึงเปนการรับมือกับสถานการณดังกลาวไดเปนอยางด ี

4) จํานวนประชากรโลกที่เพื่มข้ึน สงผลใหความตองการอาหารมีมากข้ึน 

5) สถาบันทางการเงิน องคการที่เก่ียวของ มักมีโครงการการสนับสนุนในเร่ืองการลงทุนในกิจการ อาทิ 

การลดอัตราดอกเบี้ย การงดจายดอกเบี้ยในปแรก การแปลงแผนธุรกิจเปนทุน ฯลฯ 

6) การเปดประชาคมอาเซียนกับประเทศเพื่อนบาน ทําใหเศรษฐกิจสะพัด มีความตองการสินคามากข้ึน 

ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายใหมากข้ึน 
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อุปสรรค 

1) มาตรการกีดกันทางการคาจากตางประเทศ ที่เพิ่มข้ึนจากขอกําหนดดานมาตรฐานอาหารปลอดภัย เชน 

GMP, HACCP และ GAP ไปสูดานจริยธรรมมนุษยในการจางงาน และการจัดการดานรักษาสิ่งแวดลอม 

ISO14000 เปนตน 

2) การทําเกษตรกรรมเปนเร่ืองที่สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อาทิ ดิน ฟา อากาศ โรคพืช ศัตรูพืช มี

อิทธิพลสูงที่หลีกเลี่ยงไมได จึงสงผลตอปริมาณและคุณภาพของสินคาอยูมาก 

3) ทรัพยากรน้ําตองเนนเปนพิเศษ เพราะถูกคาดการณจากนักวิชาการตางประเทศ วาจะเปนปญหาใน

อนาคต ซึ่งแนนอนวาตองสงผลถึงการผลิตสินคาการเกษตรของไทยอยางแนนอน จึงเปนอีกประเด็น

หนึ่งที่ตองบริหารจัดการเตรียมการรับมือไวใหพรอม ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ ในปนี้เกษตรกรประสบ

ปญหาภาวะภัยแลงอยางหนัก 

4) การคาเสรี อาจมีขอเสียใหสินคาจากประเทศที่สามารถผลิตสินคามาขายในราคาต่ํากวา อันเนื่องมาจาก

เทคโนโลยีการผลิตที่ดีกวา หรือคาจางแรงงานถูกกวาสินคาภายในประเทศจึงไมอาจสูความกดดัน

ทางดานตนทุนราคากับตางประเทศ เห็นไดชัดในกรณีของประเทศจีน 

5) สําหรับผูประกอบการรายยอยทุกภาคสวน เร่ืองของเทคโนโลยียังเปนเร่ืองที่เขาถึงยาก ทั้งดาน 

องคความรูและเงินทุนในการเขาถึง 

3.2 ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

3.2.1  สรุปผลการสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมอาหาร 

การสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมอาหาร โดยใชวิธีการสุม

สํารวจแบบปกติ (Normal Random Sampling) จํานวน 200 ราย มีขอคนพบประเด็นสําคัญตางๆ ดังนี้ 

• ดานระดับนวัตกรรม พบวาอยูในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวาระดับนวัตกรรมในมุมมองของ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังไมเปนประเด็นสําคัญในทัศนคติของการดําเนินธุรกิจทั่วไป 

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาเฉพาะผูประกอบการที่มีการตอยอดมูลคาผลิตภัณฑในการดําเนินธุรกิจจะ

มีระดับนวัตกรรมสูงกวากลุมอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ 

• ดานระดับความภักดีของลูกคา พบวาผูประกอบการใหความคิดเห็นวาความภักดี คือ การที่กลุม

ลูกคามีพฤติกรรมการกลับมาซื้อสินคาซ้ําเปนประจําเปนอันดับแรก รองลงมาเปนพฤติกรรมที่กลุม

ลูกคามีการบอกตอกันและแนะนําลูกคาใหมๆ ใหกับบริษัทสม่ําเสมอ 

• ดานพฤติกรรมที่กลุมลูกคายินดีที่จะจายเงินซื้อสินคาแมจะมีราคาสูงกวาราคาตลาด ทําใหทราบวา

ราคาเปนกลไกการดําเนินกิจการทางการตลาดที่ผูประกอบการเห็นวาเปนการยากในการ

ดําเนินการแมในกลุมลูกคาที่มีความภักดีแลว  

• ดานการรวมกลุมตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา พบวาผูประกอบการมีความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาวอยูใน

ระดับปานกลาง ภาพรวมการรวมกลุมของปทุมธานีดีกวาเชียงใหมเล็กนอย อยางไรก็ตาม ทั้ง

สองคลัสเตอรมีการรวมกลุมกันเปนเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาอยูลําดับ
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สุดทาย เทียบกับการรวมกลุมกันเปนเครือขายกับผูจัดหาปจจัยการผลิต/ผูจัดหาสินคาและ

เครือขายกับผูผลิตสินคา/ผูจัดจําหนายประเภทเดียวกัน อาจจะอนุมานไดวาผูประกอบการยังไม

คอยเห็นดวยกับการรวมกลุมเพื่อการพัฒนา R&D สังเกตไดวาที่คลัสเตอรเชียงใหมมีการรวมกลุม

กันระหวางคูแขงมากที่สุด ในขณะที่ปทุมธานีเปนการรวมกลุมสวนใหญเพื่อการผลิต และอาจจะ

เปนความรวมมือกันในเร่ืองของการจัดจําหนายเทานั้น 

• ผลประโยชนที่คาดวาจะไดจากการรวมกลุมคลัสเตอรตามทัศนคติของผูประกอบการ พบวา

ผูประกอบการใหความสําคัญเร่ืองผลประโยชนที่ไดจากการรวมกลุมเปนเครือขายของกิจการ 

(บริษัท) ทําใหเกิดองคความรูใหมๆ ทําใหเกิดการใชและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมกัน ทําใหเกิด

การลดคาใชจายดานการตลาดและเปนการเพิ่มรายได ในขณะที่ผลประโยชนดานการรวมกลุมเปน

เครือขายของกิจการ ทําใหเกิดการรวมลงทุนดานวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมกันและเกิดการใช

วัตถุดิบ/สั่งซื้อวัตถุดิบรวมกัน 

• ทัศนคติของผูประกอบการเก่ียวกับนโยบายคลัสเตอรของภาครัฐ พบวามีการตอบรับกับทิศทาง

นโยบายคลัสเตอรในระดับปานกลางคอนขางสูง โดยคลัสเตอรปทุมธานีมีความคาดหวังวาทิศทาง

ของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายดานคลัสเตอร จะสงผลใหมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึนและ

เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ในขณะที่เชียงใหมคาดหวังวานโยบายดานคลัสเตอรจะสงผลใหมี

ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึนและตอสูเพื่อที่จะพยายามอยูรอดมากข้ึน 

• นโยบายคลัสเตอรของภาครัฐวาเปนนโยบายรัฐที่สรางผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารและ

ผลิตภัณฑขาวในระดับต่ําถึงปานกลางเทานั้น โดยคลัสเตอรเชียงใหมใหความสําคัญมากที่สุดใน

เร่ืองการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในเขตพื้นที่ของกิจการ และนอยที่สุดในเร่ืองการวางแผน หรือ

พัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสในเขตพื้นที่ของกิจการ ขณะที่คลัสเตอรปทุมธานี ใหความสําคัญ

มากที่สุดในเร่ืองการรวมกลุมเปนเครือขายของกิจการที่อยูในพื้นที่จังหวัดเดียวกันทั้งเครือขายที่

เปนตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําเปนเร่ืองที่สมควรทําอยางยิ่ง และนอยที่สุดในเร่ืองการดําเนิน

นโยบายดานคลัสเตอรของรัฐบาลจะประสบความสําเร็จตอเมื่อผูประกอบการมีบุคลากรที่เขาใจ

เร่ืองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.2.2  สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาหาร 

 การศึกษานี้ไดจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารจากทั้งใน และตางประเทศ

จํานวน 8 ทาน โดยมีประเด็นคนพบที่สําคัญ 4 ประเด็น ดังสรุปไดดังนี้ 

1) ดานปจจัยสูความสําเร็จของโครงการ Food Innopolis ไดแก จุดเร่ิมตนของโครงการ การสราง 

จุดขายที่มีความแตกตาง 

2) ดานแนวคิดของการดําเนินงานของ Food Innopolis ไดแก ยุทธศาสตรการเติบโตและการมีสวน

รวมของสมาชิก การสรางความรวมมือระหวางสมาชิก ประโยชนที่ SME จะไดรับอุปสรรคของ

โครงการในสวนของขาว และขอมูลบริษัทที่ทํานวัตกรรมอาหาร 
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3) ประเด็น เป รียบ เที ยบ กับ Korean Foodpolis ไดแก  ขอบเขตการให ความช วยเหลือแก

ผูประกอบการ การดําเนินงานวิจัยสําหรับผลิตภัณฑใหม จํานวนผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SME) ที่สมัครเขารวม จํานวนเปาหมายใหมี SME เขารวมในโครงการขอจํากัดในการ

เลือกพื้นที่ของแตละกิจการ ระยะทางจากโครงการฯ ไปยังทาเรือ สิทธิประโยชนสําหรับกิจการ 

SME ที่เขารวมโครงการฯ คาธรรมเนียมที่บริษัทตองจาย สําหรับบริษัท SME ที่ทํา MOU แลว

ตองการทํางานวิจัย ประเภทของแหลงพลังงานภายในโครงการฯ แหลงวัตถุดิบผลิตภัณฑทางดาน

เกษตรกรรมเพื่อใชในกระบวนการแปรรูปอาหาร จํานวนพนักงานของโครงการฯ ขอจํากัดของ 

SME ที่จะเขารวมโครงการ และขอกําหนดในเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในโครงการของคนตางชาติ 

4) บทบาทของกรมการขาว ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารที่ไดจากขาวเปนวัตถุดิบ 

3.2.3  สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ 

ที่ปรึกษาไดทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นรวมกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ สมาคม และองคกรที่เก่ียวของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขาว 

(การสงเสริมคลัสเตอร) ที่จังหวัดเชียงใหม และปทุมธานี โดยในการจัดประชุมดังกลาวไดมีหัวขอและประเด็นการ

หารือเพื่อระดมความคิดเห็นดังนี้ 

• การดําเนินนโยบาย Food Vally ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

• การดําเนินนโยบาย Food Innopolis ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

• การสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปขาวของจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดปทุมธานี 

• ปญหา และอุปสรรค รวมถึงขอเสนอแนะในการพัฒนา 

โดยผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผูประกอบการดังกลาวทั้ง 2 คร้ังสามารถสรุปได 4 ประเด็นหลัก

สําคัญ ไดแก (1) ประเด็นการวิเคราะหศักยภาพ จุดออน และจุดแข็งของอุตสาหกรรมตนน้ํา (ศักยภาพวัตถุดิบ 

ผูผลิตวัตถุดิบ บทบาทภาครัฐ หนวยงานตางๆ ในจังหวัด) (2) การวิเคราะหศักยภาพ จุดออน และจุดแข็งของ

อุตสาหกรรมกลางน้ํา (ศักยภาพผูประกอบการแปรรูปขาว นวัตกรรม บทบาทภาครัฐ หนวยงานตางๆ ในจังหวัด) 

(3) การวิเคราะหศักยภาพ จุดออน และจุดแข็งของอุตสาหกรรมปลายน้ํา (ศักยภาพทางการตลาด การแขงขันกับ

คูแขงอ่ืน บทบาทภาครัฐ หนวยงานตางๆ ในจังหวัด) และ (4) กุญแจสูความสําเร็จและอุปสรรคของโครงการ 

Food Innopolis โดยผลสรุปประเด็นสําคัญและประเด็นยอยตางๆ จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดม

ความคิดเห็นของอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาว 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของ 

คลัสเตอรอาหารและผลิตภัณฑขาวในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 

ในขณะที่ปจจัยทางเศรษฐกิจและนโยบายภาครัฐ ถือวาเปนปจจัยในระดับมหภาคที่สามารถสงผล

กระทบกับผลการดําเนินงานของผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ 

Food Innopolis ซึ่งเปนนโยบายที่กําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่ง

ตามหลักการและวัตถุประสงคแลวตองสามารถสนับสนุนผลการดําเนินงานของผูประกอบการในทุกระดับไดอยาง

มีนัยสําคัญ หากผูประกอบการที่เขารวมโครงการในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีทําเลที่ตั้งและมีคุณสมบัติครบถวนใน

จังหวัดเปาหมาย อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริบทอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่ แตละจังหวัดซึ่งประกอบไปดวยปจจัย

ทางภูมิศาสตร ทรัพยากรตามธรรมชาติ เทคโนโลยี แรงงานเกษตรกรรมและแมแตนโยบายของหนวยงานภาครัฐ

ในระดับจังหวัดที่มีความแตกตางกัน ทําใหการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจจะตองลงรายละเอียดสําหรับ

ปจจัยตางๆ เบื้องตนในระดับจังหวัดกอนเพื่อทําการพิจารณาปจจัยในระดับอุตสาหกรรมที่อยูในจังหวัดนั้น 

กอนที่จะวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปนอยูและที่จะเกิดข้ึนสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

และผลิตภัณฑขาวของจังหวัดเปาหมายในระยะเวลาตอไป ทั้งนี้เพื่อความถูกตองและครบถวนสมบูรณในการ

จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในแตละคลัสเตอรตอไป 

ในสวนตอไปนี้จะไดกลาวถึงเหตุผลที่ไดทําการเลือกจังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดที่ทําการวิเคราะหและ

เปนกรณีศึกษาเพื่อนําเสนอยุทธศาสตรและแผนปฏิบตัิการสงเสริม SME กลุมผูประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis (เชียงใหม) ซึ่งในการดําเนินการทั้งนี้มี

เหตุผลหลัก คือ 1) เร่ืองการดําเนินการตามนโยบาย Super Cluster โดยโครงการ Food Innopolis เปนหนึ่งใน

แปดคลัสเตอร ในเบื้องตนไดมีการกําหนดวาเชียงใหมเปนหนึ่งในจังหวัดเปาหมายที่จะผลักดันใหโครงการ

ดังกลาวประสบความสําเร็จใหได 2) พิจารณาถึงองคประกอบในสวนของสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนบริบทเศรษฐกิจที่เก่ียวของของจังหวัดพิจารณาแรงผลักดันรวมกันระหวางภาครัฐ

และภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยเฉพาะภายใตการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ความพรอมของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งในสวนของการเปนสถาบันการศึกษาและมีศูนยวิจัยขาวและอาหารที่มีองคความรู

ครบถวน ถือวาเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญมาก และ 4) ปจจัยประการสุดทายที่มีความสําคัญมากคือ ผูประกอบการ

อาหารและผลิตภัณฑขาวตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งมีจํานวนมากและมีแรงบันดาลใจและความเชื่อ

ในแนวทางการทํางานแบบคลัสเตอรของอุตสาหกรรมฯ  

ในภาพรวม จังหวัดเชียงใหมเองไดชื่อวาเปนเมืองที่มีระดับเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของประเทศไทย

รองจากกรุงเทพมหานคร มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติในระดับสูง อีกทั้งมีความหลากหลายดาน

สายพันธุผลผลิตทางการเกษตรที่มาเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารได ตั้งแตพืช ผัก ผลไมเมืองหนาว 

ตลอดจนพันธุขาวตางๆ มีอาหารพื้นเมืองที่มีความแตกตางอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับจังหวัดและภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่ง

ความแตกตางในสวนของวตัถุดิบนี้เองที่จะเปนปจจัยพื้นฐานในการตอยอดนวัตกรรมอาหารไดอยางดี และผนวก
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กับปจจัยในเชิงพาณิชยที่สําคัญคือ เชียงใหมมีระบบเศรษฐกิจที่มีกําลังซื้อสูงมาก จากการที่จังหวัดมีสถานที่

ทองเที่ยวมากมายที่ดึงดูดนักทองเที่ยวตางๆ ทั้งในและตางประเทศจํานวนไมนอยกวา 6 ลานคนใหเขามาจับจาย

ใชสอยในแตละป จากความพรอมตามที่ไดกลาวมาขางตนทุกประการ ในเร่ืองของความรวมมือกันระหวาง

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวก็ยังไมมีความเปนรูปธรรม

ชัดเจน ทําใหศักยภาพการแขงขันและการสรางนวัตกรรมของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยังอยูใน

ระดับที่สามารถพัฒนาไดอีกมาก เร่ืองดังกลาวจึงเปนความทาทายของหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมและ

สนับสนุนใหแนวคิดคลัสเตอรในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวสามารถเกิดข้ึนไดรวมกับโครงการ Food 

Innopolis ตอไป 

4.1 สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ทรัพยากรและนโยบายสําหรับคลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ

ขาวในจังหวัดเชียงใหม   

จังหวัดเชียงใหมจัดเปนศูนยกลางการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยวระดับโลก เปนที่ตั้งของ

หนวยงานระดับภาคทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ และศูนย

สงเสริมการสงออกภาคเหนือ เปนตน ที่ผานมาภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ทั้ง

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว (GPP per capita) จากขอมูลเบื้องตนมีสาขาการ

ผลิตที่สําคัญ อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรม อันดับ 2 สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย อันดับ 3 สาขาการขายสง 

ขายปลีก อันดับ 4 สาขาการศึกษา อันดับ 5 สาขาตัวกลางทางการเงิน อันดับ 6 สาขาบริหารราชการ อันดับ 7 

สาขากอสราง อันดับ 8 สาขาอุตสาหกรรม และสาขาอ่ืนๆ (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ณ ตุลาคม 2556)  

เนื่องจากภูมิประเทศของจังหวัดโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เปนภูเขาและปาละเมาะมีที่ราบอยูตอนกลางตาม

สองฟากฝงแมน้ําปง จึงมีพื้นที่เพียงรอยละ 20 ที่เหมาะกับการทําการเกษตร จังหวัดเชียงใหมสามารถดําเนินการ

กิจกรรมทางการเกษตรจนไดชื่อวาเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตร และพืชผักเมืองหนาวที่สําคัญของประเทศ 

จากขอมูล ป 2554/2555 ของจังหวัดเชียงใหม พบวา มีพื้นที่การเกษตรของจังหวัด พื้นที่การเกษตรในเขต

ชลประทาน จํานวนครัวเรือนเกษตรกร และผลิตผลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจงัหวัด ดังนี้ 

1) พื้นที่การเกษตรของจังหวัด มีประมาณ 1,835,425 ไร (รอยละ 12.8 ของพื้นที่จังหวัด) แยกเปน

พื้นที่ปลูกขาว 491,617 ไร ปลูกพืชไร 286,211 ไร ปลูกพืชสวน 609,505 ไร อ่ืนๆ 367,105 ไร 

2) พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน จํานวน 642,979 ไร คิดเปนรอยละ 35.0 ของพื้นที่การเกษตร

และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 1,192,446 บาท คิดเปนรอยละ 65.0 ของพื้นที่การเกษตรทั้ง

จังหวัดโดยประมาณ 

3) จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 176,118 ครัวเรือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

4) ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ป 2554/55 ของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ขาว มีพื้นที่ปลูก 491,617 ไร 

ผลผลิตเฉลี่ย 596 ตันตอไร ลําไยมีพื้นที่ปลูก 315,457 ไร ลิ้นจี่ มีพื้นที่ปลูก 56,779 ไร กระเทียม 

มีพื้นที่ปลูก 37,038 ไร หอมแดงมีพื้นที่ปลูก 14,930 ไร เปนตน  
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จากขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจรวมถึงปจจัยการผลิตตางๆ พบวา จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพการพัฒนา

โดยทางจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป ตั้งแตป 2558-2561 โดยกําหนดตําแหนงการ

พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

1) เมืองศูนยกลางการทองเที่ยวและบริการระดับสากล (Tourism Hub/ World’s Tourist 

Destination, MICE City, Medical/Health Hub) 

2) เมืองศูนยกลางการคา การลงทนุและการคมนาคมขนสง (Northern Landport) 

3) เมืองแหงเกษตรปลอดภัย (Northern Food Valley) 

4) เมืองศูนยกลางการศึกษานานาชาติสูสากล (Education Hub) 

5) เมืองนาอยู (Eco-Town Eco-Village) 

จากการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรดังกลาวพบวามีเพียงตาํแหนงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมในสวน

ที่ 3 คือ เมืองแหงเกษตรปลอดภัย Northern Food Valley ที่มีความเก่ียวของในฐานะปจจัยทางนโยบายของ

จังหวัดที่จะสงผลกระทบกับความสําเร็จในกระบวนการผลิตและการพัฒนาคลัสเตอรอาหารและผลิตภัณฑขาวที่

จะดําเนินการในพื้นที่จังหวัดนี้ดังมีแนวทางนี้   

“จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดตําแหนงการพัฒนาไปสูการเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

(Northern Food Valley) เนื่องจากมีศักยภาพสูงในการผลิตแหลงอาหาร พืชผัก ผลไม 

เมืองหนาวที่โดดเดนของประเทศ ซึ่งจะตองมีการขับเคลื่อนในทุกภาคสวนทั้งตนน้ํา กลางน้ํา  

ปลายน้ํา ภายใตการรูจักและเลือกใชเทคโนโลยแีละนวัตกรรมตางๆ มาสรางสรรคผลิตภัณฑให

มีมูลคาสูง ซึ่งจะทําใหอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือสามารถแขงขันไดในเวทีการคาโลก 

นอกจากนี้ยังจะเปนสรางความมั่นคงทางดานอาหารของประชาชนในจังหวัดและประเทศ สราง

ความเชื่อมั่นในดานอาหารสําหรับประชากรที่อาศัยและมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม รวมถึง

การสรางขีดความสามารถการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมตอเนื่องดานอาหาร

ของจังหวัดเชียงใหมสูการเปนครัวโลกไดอยางยั่งยืน” (ที่มา:แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป 

พ.ศ. 2558-2561) 

4.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมขาวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 

สําหรับกรอบการวิเคราะหอุตสาหกรรมขาวเพื่อใหทราบถึงสถานการณปจจุบันที่เกิดข้ึน (As-is) จะไดใช

เคร่ืองมือวิเคราะหสถานการณปจจุบัน (Situation Analysis) เพื่อเขาถึงปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอ

ผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวในแตละจังหวัด ทั้งนี้เมื่อไดพิจารณาถึงขอมูลสถานการณ

ปจจุบันก็จะสามารถอนุมานการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในระดับจังหวัดเพื่อจัดทําแผนกลุมผูประกอบการใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (ในแตละจังหวัด) ตอไป 

จุดแข็ง 

1) จังหวัดเชียงใหมมีฐานทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะการทองเที่ยว รานอาหาร โรงแรม บูติค  

รีสอรทและโฮมสเตยที่มีชื่อเสียง และมีสถานที่ที่รองรับการจัดกิจกรรมทางการตลาดระดับนานาชาต ิ
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2) จังหวัดมีภาพลักษณของการเปนแหลงผลิตอาหาร พืชผักผลไมเมืองหนาวที่โดดเดน เปนที่ตองการของ

ผูซื้อ ซึ่งสวนใหญเปนนักทองเที่ยว 

3) จังหวัดมีความพรอมทางดานเสนทางขนสงและคมนาคมที่เชื่อมตอพื้นที่ตางๆ ในอาเซียน 

4) จังหวัดมีแหลงการผลิตทางการเกษตรและอาหารที่เปนตนน้ํา มีทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนที่

หลากหลาย 

5) มีนโยบายในระดับจังหวัดที่สนับสนุนอุตสาหกรรมบริการและอาหาร 

6) มหาวิทยาลัยเชียงใหมและศูนยวิจัยขาวและอาหารมีความเขมแข็งดานงานวิจัยมากที่สุดแหงของของ

ภาคเหนือ 

จุดออน 

1) ความแตกตางของรายไดและองคความรูระหวางเขตเมืองและชนบท (โดยเฉพาะเกษตรกร) 

2) การจัดการพื้นที่ชายแดนยังไมเปนระบบเทาที่ควร ทําใหสินคาภาคเกษตรและอาหารยังไมไดรับการ

สงเสริมในเชิงพาณิชยอยางเปนระบบ 

3) ระดับความรวมมือระหวางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมมีนอยมาก ทําใหเสียเปรียบ

ผูประกอบการขนาดใหญที่มีกําลังตอรองและความไดเปรียบจากขนาดการผลิต 

4) การจัดการหวงโซอุปทานดานการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการขาดประสิทธิภาพ ผลผลิตตอไรยัง

ต่ําเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ 

โอกาส 

1) นโยบายระดับชาติดานอาหาร ไดแก โครงการ Food Innopolis ในเฟสที่สอง รวมถึงความรวมมือของ

ภาควิชาการกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร 

2) ความสนใจของนักทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ 

3) นโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน ที่มีศักยภาพ

ไดแก พมา และจีน 

อุปสรรค 

1) ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติ ทั้งที่เกิดจากมนุษยและธรรมชาติโดยตรง 

2) การแขงขันที่รุนแรงจากขอตกลงการคาเสรีและนโยบายกีดกันทางการคา 

3) ตองอาศัยวัตถุดิบจากเกษตรกรผูผลิตขาวและการเกษตรอ่ืนๆ นอกพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑขาว 

4) ตนทุนปจจัยการผลิตและการบริการที่สูงข้ึน  

4.3  การวิเคราะหขีดความสามารถของอุตสาหกรรมขาวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 

สําหรับการวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารและผลิตภัณฑขาวตามขอบเขตที่ไดกําหนด

เบื้องตน คือ เฉพาะผลิตภัณฑอาหารที่เปนขาวแปรรูป ประเภทอาหารเสน อาหารวาง อาหารหวาน และอาหาร

เสริมคุณคา สามารถพิจารณาจากปจจัยที่มีแรงกดดันการดําเนินงานของผูประกอบการทั้งในระดับตนน้ํา กลาง

น้ํา ปลายน้ํา ซึ่งมีทําเลอยูในคลัสเตอรจังหวัดโดยตรงและที่มีทําเลอยูภายนอกดวย เคร่ืองมือที่จะใชในการ
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วิเคราะห ไดแก Five Forces Model of Analysis ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่ใชในการระบุแรงกดดันสวนตางๆ ที่

เก่ียวของนอกเหนือไปจากคูแขง (Rivals) แตเพื่อใหเห็นภาพแรงกดดันรวมทั้งหมด จะทําการวิเคราะหแรงกดดัน

จากผูจัดหารปจจัยการผลิตที่ตนน้ํา (Suppliers) ลูกคาปลายน้ํา (Distributors) ผูผลิตหนาใหมที่จะเขามาแขงขัน 

(New Entrants) และสินคาทดแทน (Substitute Products) สําหรับกรอบในการวิเคราะหโดยใช Five Forces 

Model ในที่นี้จะใชอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวแปรรูป ประเภทอาหารเสน อาหารวาง อาหารหวาน และอาหาร

เสริมคุณคาเปนหลัก เนื่องจากในคลัสเตอรเองมีเครือขายสมาชิกที่มีบทบาทเปนตนน้ํา บางเปนปลายน้ําสําหรับ

อุตสาหกรรมขาวและขาวแปรรูป การวิเคราะหจะไดนําเอาความรวมมือและเปนหนึ่งเดียวกันภายใตคลัสเตอรมา

ใชในการประเมินผลกระทบ ซึ่งตามแนวคิดคลัสเตอรตามอุดมคติ ความรวมมือระหวางผูประกอบการตนน้ํา 

(อาจจะเรียกวาเปน Member Suppliers) กับผูประกอบการกลางน้ํา (Member Producers) และผูจัดจําหนาย

ปลายทาง (Member Distributors) ยอมจะทําใหแรงกดดันในอุตสาหกรรมขาวภายในคลัสเตอรลดลง  สําหรับ

การวิเคราะหในนี้จะไดเปรียบเทียบแรงกดดันตางๆสําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมของทั้งสองจังหวัดโดย

วิเคราะหพรอมกัน 

ทั้งนี้ในการวิเคราะหแรงบีบจากสวนตางๆ ของอุตสาหกรรมนี้จะไดใชการวิเคราะหในเชิงปริมาณโดยใช

ขอมูลที่ไดจากในบทกอนหนา และดุลพินิจของทีมที่ปรึกษาเพื่อกําหนดคะแนนแรงกดดันออกเปนระดับตางๆ 

ดังนี้ 

1  หมายถึง แรงกดดันไมมีนัยสาํคัญกับผลการดําเนนิงานของผูประกอบการในคลัสเตอร 

2  หมายถึง แรงกดดันมีผลตอการดําเนินงานของผูประกอบการในคลัสเตอรอยูในระดับนอย 

3  หมายถึง แรงกดดันมีผลลบตอการดําเนินงานของผูประกอบการในคลัสเตอรอยูในระดับ

ปานกลาง 

4  หมายถึง แรงกดดันมีผลลบตอการดําเนินงานของผูประกอบการในคลัสเตอรอยูในระดับ

มาก 

5  หมายถึง แรงกดดันมีผลลบตอการดําเนินงานของผูประกอบการในคลัสเตอรอยูในระดับ

มากที่สุด 

เพื่อใหเขาใจงายเมื่อไดทําการพจิารณาและประเมินแรงบีบในแตละสวนแลว จะไดหาคาเฉลี่ยเพื่อสรุป

ภาพรวมในอุตสาหกรรมจากมุมมองของคลัสเตอรตอไป 

อํานาจตอรองในสวนของคูแขงผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาว 

บทบาทของคูแขงขันถือไดวามีแรงกดดันรุนแรงที่สุดกับผูประกอบการผลิตภัณฑขาวแปรรูปฯ ใน 

คลัสเตอร เพราะสามารสงผลกระทบไดโดยตรงกับยอดขายและกําไรของสมาชิกในคลัสเตอร ดังนั้น ในสวนนี้เอง

ข้ึนอยูกับศักยภาพในการสรางความแตกตางของสินคาของผูประกอบการภายในคลัสเตอรนี้เองวาจะสามารถ

ดําเนินการไดในระดับใด ความแตกตางของสินคาจะทําใหเกิดตนทุนในการเปลี่ยนสินคาของผูซื้อที่สูงข้ึน (Brand 

Switching Cost) หมายความวาลูกคาจะไมรูสึกเต็มใจที่จะไปซื้อสินคาของคูแขงในคลัสเตอรอ่ืนๆ เทากับของ

จังหวัด ในสวนนี้หากพิจารณาถึงความไดเปรียบของผูผลิตที่อยูในจังหวัดเชียงใหมที่สามารถนําเสนอความเปน

เชียงใหมในสินคาที่นําเสนอในกับลูกคา เพราะเชียงใหมเปนเมืองที่มีชื่อเสียงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ดังนั้น

ผลิตภัณฑจากจังหวัดจึงนาจะสามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคาซึ่งสวนใหญเปนนักทองเที่ยวตางชาติ 
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาระดับการแขงขันระหวางผูผลิตและผูขาย จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดใหญและมี

ความตองการจากกลุมลูกคาจํานวนมาก จึงทําใหมีผูผลิตและผูขายที่ตองทําการแขงขันกันทั้งทางดานราคาและ

คุณภาพ อยางไรก็ตามการแขงขันดังกลาวก็ถือวาเปนการแขงขันภายในคลัสเตอรจังหวัดเทานั้น ในปจจุบันความ

ไดเปรียบทางดานคลัสเตอรอุตสาหกรรมและนโยบาย Food Innopolis ยังไมมีผลกระทบที่เปนนัยสําคัญ ดังนั้น 

จึงวิเคราะหวาแรงกดดันในสวนนี้สําหรับผูประกอบการฯในจังหวัดเชียงใหมอาจจะมีระดับใกลเคียงกันกับ

ผูประกอบการในจังหวัดอ่ืนๆ แตจะมีภาษีดีกวาเพราะเปนที่ตองการของนักทองเที่ยวในจังหวัด ทําใหมีแรงกดดัน

ในระดับนอยถึงปานกลาง (2/5)  

อํานาจตอรองในสวนของผูซื้อสินคา 

ในบางคร้ังผูซื้อก็มีอํานาจที่จะกําหนดราคาของสินคาใหลดลง หรือกําหนดคุณภาพของสินคาและบริการ

ใหสูงข้ึนไดตามที่พวกเขาตองการ ซึ่งสําหรับผูประกอบการในคลัสเตอรในจังหวัดเชียงใหม หากถูกครอบงําดวย

อํานาจดังกลาวก็จะทําใหอํานาจตอรองที่มีกับลูกคานอยลงไป ดังนั้น ตองพิจารณาที่ตลาดและผูบริโภคภายใน

จังหวัด สําหรับเชียงใหมตามที่ไดทําการวิเคราะหพบวา ตําแหนงทางการตลาด คือการเปนเมืองทองเที่ยวที่มี

นักทองเที่ยวจํานวนหกลานคนตอป และทําเลที่ตั้งที่มีการคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางอากาศ ทําใหสามารถ

เขาถึงลูกคาไดมากราย รวมถึงตลาดเมืองจีนที่มีศักยภาพและมีความตองการสินคาขาวจากประเทศไทยเปนอัน

มาก เมื่อคํานึงถึงโอกาสที่ผูประกอบการภายนอกคลัสเตอรเชียงใหมซึ่งอาจจะฉวยโอกาสเขามากดราคาสินคา

และแยงตัวผูซื้อไปดวย โอกาสดังกลาวก็อาจจะมีไมมาก ดังนั้น สินคาอาหารและขาวแปรรูปของผูประกอบการใน

เชียงใหมนาจะอยูในตําแหนงที่ดีกวาของผูประกอบการในจังหวัดอ่ืนๆ ในสวนนี้สําหรับผูประกอบการในจังหวัด

เชียงใหมจะมีแรงบีบนอยกวาผูประกอบการในคลัสเตอรอ่ืนๆ (3/5)  

อํานาจตอรองในสวนของผูขายวัตถุดิบและสินคาตนนํ้า 

แรงบีบที่ตองเผชิญในหัวขอนี้ก็คือกลุมผูจัดหาปจจัยการผลิต (Suppliers) ที่รวมกลุมกันเพื่อลดอํานาจ

ในการตอรองกับผูประกอบการอุตสาหกรรมขาวและขาวแปรรูปในคลัสเตอรจังหวัดซึ่งจะอยูในฐานะผูซื้อ เพื่อให

ตัวเองนั้นขายสินคาไดในราคาที่สูงข้ึน หรือมีคุณภาพมาตรฐานที่มีตนทุนนอยลง โดยที่ผูประกอบการในคลัสเตอร

ไมมีสิทธิเลือกมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูประกอบการที่ตองเจอกับผูจัดหาปจจัยการผลิตที่มีจํานวนนอย ทํา

ใหเลี่ยงที่จะเผชิญกับเหตุการณไดยากเพราะทางเลือกนอยลง และแนนอนวาเมื่อไมสามารถตอรองกับผูขายได

แลว และกําหนดราคาเองไมไดก็จะสงผลใหตนทุนในการทําธุรกิจสูงข้ึน สําหรับในคลัสเตอรเชียงใหม เนื่องจาก

เกษตรกรเองจะพบวาตัวเองขาดอํานาจตอรองกับผูจัดหาปจจัยการผลิต แถมยังถูกบีบจากผูประกอบการกลางน้ํา

ซึ่งอยูในคลัสเตอรเดียวกันดวย การแตกความเขมแข็งระหวางผูประกอบการตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา

ภายในคลัสเตอร จึงทําใหอํานาจตอรองของผูจัดหาปจจัยการผลิตที่อยูนอกคลัสเตอรในเชียงใหมมีมากกวาที่อ่ืนๆ  

ความรวมมือที่เกิดข้ึนดังกลาวเปนเร่ืองละเอียดออนและตองมีการเฉลี่ยผลประโยชนใหมีความเหมาะสม

ภายในคลัสเตอร มิฉะนั้น จะเห็นความแตกแยกระหวางผูผลิตสินคาตนน้ํานําสินคาของตนไปขายใหกับผูซื้อที่อยู

นอกคลัสเตอรเพราะไดรับราคาที่ดีกวา ดังนั้น เปนหนาที่ของคลัสเตอรที่จะตองดําเนินการเพื่อหาความเชื่อมโยง

ไมวาจะเปนการดําเนินการดาน Contract Farming เพื่อลดตนทุนและความเสี่ยงใหกับเกษตรกรในการผลิต 

และเพื่อที่จะใหไดราคาสินคาทางการเกษตรที่เหมาะสมในระยะยาว อยางที่กลาวขางตนหลักฐานความรวมมือ
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ดังกลาวมีใหเห็นในกลุมจังหวัดอ่ืนๆ มากกวาในจังหวัดเชียงใหม ทําใหแรงบีบในสวนของผูจัดหาปจจัยการผลิตที่

เชียงใหมจะมีในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากมีบางวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ที่ไมสามารถหาไดจากภายในคลัสเตอร

ทั้งหมด (5/5) 

อํานาจตอรองในสวนของผูประกอบการหนาใหม  

การพิจารณาแรงกดดันในหัวขอนี้จะพิจารณาที่อุปสรรคในการเขาสูตลาดของขาวและขาวแปรรูป 

เพราะแนนอนวาหากธุรกิจที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและขาวแปรรูปที่กําลังทําอยูนั้นมียอดขายสูง มี

กําไรดี แตมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดที่ต่ํา ก็จะทําใหมีคูแขงหนาใหมๆ เขามาลงทุนภายในเวลาไมชา เนื่องจาก

เปนที่ทราบวาอุตสาหกรรมอาหารและขาวแปรรูปในจังหวัดเชียงใหมจัดไดวามีความนาสนใจ เนื่องจากเปนเมือง

ที่มีอุตสาหกรรมทองเที่ยว อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมอาหารและขาวแปรรูปในจังหวัดก็ยังมีอุปสรรค เนื่องจาก

ผูประกอบการรายใหมที่สนใจจะเขามาแขงขันมีความยากลําบากที่จะเขามาหาวัตถุดิบการเกษตรและดําเนินการ

แปรรูปและสรางตําแหนงทางการตลาดที่ชัดเจนได ดังนั้นเมื่อพิจารณาไปก็พบวาอุปสรรคในการเขาสูตลาดนี้ก็ดู

จะคอนขางสูงพอสมควรเชนกัน นอกจากนี้ ในจังหวัดเชียงใหมความรวมมือกันภายในคลัสเตอรระหวาง

ผูประกอบการตนน้ําและปลายน้ําก็เปนการสรางอุปสรรคสําหรับผูประกอบการหนาใหมภายนอกคลัสเตอร

เชนเดียวกัน เพราะสําหรับในการเขามาทําธุรกิจอาหารและแปรรูปขาวและขาดซึ่งแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมี

ตนทุนที่รับได ทําใหไมสามารถกําหนดราคาที่จะดึงดูดลูกคาได รวมไปถึงระบบงานทั้งวิธีการจัดสงและกระจาย

สินคาที่มีประสิทธิภาพระหวางกันก็จะทําใหผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาทัดเทียมไดมีนอยมาก สําหรับแรง

กดดันในสวนนี้สําหรับคลัสเตอรเชียงใหมจึงอยูในระดับปานกลาง (3/5)    

อํานาจตอรองในสวนของสินคาทดแทนที่อยูนอกคลัสเตอร  

การคุกคามนี้มักจะเกิดเมื่อลูกคาที่ซื้อหาสินคาอาหารและเกษตรแปรรูปสามารถหาสินคาประเภทอ่ืนๆ

ที่มาแทนสินคาไดอยางงายดาย โดยสินคาทดแทนนั้นอาจมีราคาที่ถูกกวาหรือมีคุณภาพบางสวนที่ดีกวา จนตอง

ตัดสินใจที่จะเลิกซื้อสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป และหันไปเลือกใชสินคาทดแทนแทนอ่ืนๆ เชน อาหาร

สําเร็จรูปอ่ืนๆ ที่ทดแทนอาหารและผลิตภัณฑขาวที่มาจากในพื้นที่ได ซึ่งหากจะพิจารณาจากกระแสนิยมความ

เปนธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดลอมแลวดูจะหาสินคาทดแทนที่จะมาแทนอาหารหรือสินคาเกษตรแปรรูป

จากขาวไดยาก โดยเฉพาะในสวนของสินคาเกษตรเองแลวแทบจะไมมีสารสังเคราะหหรือสินคาอะไรที่จะมา

ทดแทนคุณสมบัติความเปนธรรมชาติไดเลย อีกทั้งความรวมมือกันในผูประกอบการตนน้ําและปลายน้ําเพื่อทําให

เกิดประสิทธิภาพในการผลิต ทําใหราคาขายของสินคาไมสูงจนเกินไป และความรวมมือดานคุณภาพและ

คุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะใชหรือที่จะถูกแปรรูปใหเกิดคุณประโยชนสูงสุดแกลูกคา จะชวยใหไมเปนการเปด

ชองวางใหสินคาทดแทนจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เขามา ดังนั้นการยึดแนวทางตามธรรมชาติดจูะเปนเกราะปองกัน

ใหกับสินคาในคลัสเตอรของจังหวัดเชียงใหมเปนอยางดี ใหระดับแรงกดดันเทากัน (1/5) 

จากการวิเคราะหแรงกดดันในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปในมุมมองของคลัสเตอร

อุตสาหกรรมขาวและขาวแปรรูปของจังหวัดเชียงใหม เมื่อไดทําการวิเคราะหแรงกดดันจากคูแขง (Rivals)  

ผูจัดหาปจจัยการผลิตตนน้ํา (Suppliers) ลูกคาปลายน้ํา (Distributors) ผูผลิตหนาใหมที่จะเขามาแขงขัน (New 

Entrants) และสินคาทดแทน (Substitute Products) พบวาจากตารางสรุป คลัสเตอรทั้งสองมีแรงกดดันใน
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ภาพรวมนอยถึงปานกลาง (ต่ํากวา 3.0/5) หมายถึง ทั้งสองคลัสเตอรมีศักยภาพในการดําเนินการในอุตสาหกรรม

ขาวและขาวแปรรูปไดอยางมีกําไร โดยหากพิจารณาแลวจะพบวาทั้งสองมีอํานาจตอรองจากผู ซ้ือและ

ผูประกอบการคูแขงเปนอุปสรรคที่สําคัญ และในสวนของเชียงใหมเองมีอุปสรรคที่เก่ียวเนื่องกับตนน้ําที่ตอง

ดําเนินการตอไป นอกนั้นพิจารณาวาแรงกดดันจากในสวนของสินคาทดแทนและผูประกอบการหนาใหมที่จะเขา

มาแยงสวนแบงทางการตลาดไมนาเปนอุปสรรคแตอยางใด (แรงกดดัน 1-2 จาก 5) ซึ่งในภาพรวมคะแนน

ดังกลาวถือวาเปนโอกาสกับผูประกอบการ 

ตาราง 4-1 สรุปแรงกดดนัทั้งหาสําหรับสินคาในคลัสเตอรจังหวัดเชียงใหม 

แรงบีบจากสวนตางๆในอุตสาหกรรม เชียงใหม 

อํานาจตอรองในสวนของผูประกอบการคูแขง 2/5 

อํานาจตอรองในสวนของผูซื้อสินคา 3/5 

อํานาจตอรองในสวนของผูขายวัตถุดิบและสินคาตนนํ้า 5/5 

อํานาจตอรองในสวนของผูประกอบการหนาใหม  3/5 

อํานาจตอรองในสวนของสินคาทดแทน  1/5 

ภาพรวม (คาเฉลี่ย) 2.8/5 

 

4.4  การวิเคราะหแนวโนมในอนาคตของคลัสเตอรผลิตภัณฑขาวแปรรูป ประเภทอาหารเสน อาหารวาง 

อาหารหวาน และอาหารเสริมคุณคาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 

ตามที่ไดทบทวนขอมูลทุติยภูมิและการเก็บขอมูลเชิงปฐมภูมิจากผูผลิตผูจัดจําหนายตลอดจน

นักวิชาการ พบขอมูลที่สามารถนําเสนอเก่ียวกับศักยภาพของผูประกอบการกลุมตางๆ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ขาวทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งศักยภาพดังกลาวทําใหสามารถทําการวิเคราะหแนวโนมในอนาคต

ของคลัสเตอรผลิตภัณฑขาวสําหรับทั้งจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดปทุมธานีไดดังตอไปนี้ 

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมตนนํ้า (ดานการจัดหาปจจัยการผลิต) 

จากแนวคิดหวงโซมูลคาสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาว พบวาธุรกิจในระดับตนน้ําประกอบดวย

เกษตรกรผูผลิตขาว ซึ่งจากขอมูลเบื้องตนแสดงใหเห็นวาพื้นที่เกษตรสวนใหญนําไปใชเพื่อการเพาะปลูกขาว โดย

ในป 2558 จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ปลูกขาว 269,069 ไร หรือประมาณรอยละ 2.2 ของพื้นที่ทั้งหมด มีจํานวน

ครัวเรือนเกษตรกร 176,118 ครัวเรือน (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2555) ถือวามีจํานวนเกษตรกรมากเพียงพอที่จะ

ผลิตขาว เพราะแมพืชผลไมเมืองหนาว เชน ลิ้นจี่ สตรอเบอร่ี และอ่ืนจะมีราคาแพง แตในภาพรวมที่ทําการศึกษา

พบวา ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ขาว อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากประสิทธิภาพ

ในการผลิต เกษตรกรชาวเชียงใหมสามารถสรางผลผลิตขาวไดเฉลี่ยมากกวา 550 กิโลกรัมตอไร ซึ่งหากเทียบกับ

ผลผลิตขาวจากประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกาจะมีผลผลิตเฉลี่ยเกือบหนึ่งพันกิโลกรัมตอไร (Grain 

:World Markets & Trade, FAS กระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา มีนาคม, 2558) จากการสัมภาษณเชิงลึก

นักวิชาการขาวพบวาผลผลิตขาวของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคเทานั้น 

และหากพิจารณาจากระดับการบริโภคขาวในจังหวัดเอง เชียงใหมไมสามารถผลิตขาวเพื่อขายนอกจังหวัดได 
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หากแตตองมีการนําเขาขาวจากพื้นที่ตางๆ เชน ภาคอีสานและภาคกลางเพื่อใชขาวเปนวัตถุดิบในการตอยอด

ผลิตภัณฑ เชน ผูประกอบการโรงงานผลิตเสนกวยเตี๋ยวสงออกที่มีทําเลที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหมใหถอยคําวาตอง

ซื้อขาวจากจังหวัดนครราชสีมานํามาผลิตเสนกวยเตี๋ยวเพื่อการสงออก 

หนึ่งในศักยภาพในผูประกอบการเกษตรกรรม หรือเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนหนื่งใน 8 

จังหวัดภาคเหนือ คือตัวผลิตภัณฑขาวมีความหลากหลายทางพันธุกรรมขาว (ขอมูลจากศูนยวิจัยขาวลานนา) 

และมีพันธุขาวที่ไดรับ GI  คือ ขาวกํ่าลานนา (Khao Kum Lanna) ที่ปลูกไดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 

คือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง  ลําพูน แพร นาน พะเยา และแมฮองสอน อยางไรก็ตาม เกษตรกรในพื้นที่

ยังไมสามารถพัฒนากระบวนการเพิ่มมูลคาใหกับพันธุขาวดังกลาว ซึ่งหากมีการตอยอดและประชาสัมพันธจะเพิ่ม

ศักยภาพไดอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น หากใหพิจารณาศักยภาพของอุตสาหกรรมตนน้ําสําหรับผูประกอบการใน

จังหวัดเปนหลัก พบวาภาครัฐมีนโยบายที่ชวยเหลือเกษตรกร แตนโยบายดังกลาวเปนเพียงระยะสั้น และเปนการ

แกปญหาไมตรงจุด กลาวคือ เปนนโยบายที่อัดฉีดเม็ดเงิน แตไมสนับสนุนใหเกิดการสรางความไดเปรียบในการ

แขงขัน แมในจังหวัดเชียงใหมจะมีสถาบันที่สงเสริมดานการวิจัย และเทคโนโลยีการปลูกขาว ไดแก ศูนยวิจัยขาว 

ศูนยวิจัยเมล็ดพันธุ และอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ แตจากผลผลิตขาวตอไรที่ดําเนินการได แสดงใหเห็นวา

เกษตรกรยังไมไดรับความชวยเหลืออยางเปนรูปธรรมระยะยาว 

นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรทั่วไปรวมถึงในจังหวัดเชียงใหมยังมีเร่ืองของตนทุนการผลิตสูง ชาวนามี

คาใชจายในการผลิตสูงข้ึนทุกปทั้งคาแรงงาน คาปุยเคมี คาสารเคมี และคาเมล็ดพันธุ ทั้งนี้เนื่องมาจากชาวนา

สวนใหญมีการใชปจจัยการผลิตที่สูงมากเกินกวาคําแนะนํา และใชกรรมวิธีการผลิตที่ยังไมถูกตองเหมาะสม ขาด

การบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ ขาดประสิทธภิาพและสอดรับกันทั้งระบบ ตั้งแตการขนสงและจัดเก็บ

ปจจัยการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต จนถึงการขนสงผลผลิตไปจําหนายใหผูรับซื้อขาว ในเร่ืองความรวมมือ

ระหวางเกษตรกรพบวาเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมก็เปนปญหาเชนเดียวกันกับในจังหวัดอ่ืนๆ แมจะเร่ิมมีการ

รวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน เชน กลุมเกษตรกรทํานา 78 กลุม สมาชิก 11,326 คน หรือมีการจัดตั้งสหกรณ

การเกษตรรอยกวาสหกรณ แตสวนใหญมักสนับสนุนทางการเงิน ไมใชรวบรวมผลผลิตและแปรรูป ดังนั้น การ

รวมกลุมกันเพื่อเพิ่มอํานาจตอรองกับผูจัดหาปจจัยการผลิตในการเพาะปลูก เชน พันธุขาว ปุย และเคร่ืองมือ

ทางการเกษตร จึงยังไมเพียงพอและไมสามารถสรางอํานาจในการตอรองกันไดอยางเต็มที่ สรุปไดวาการรวมกลุม

ดังกลาวยังไมมีทิศทางที่ถูกตอง ชัดเจน และมีความเขมแข็งเทาที่ควร ทําใหในสวนนี้เปนชองวางที่จะสามารถ

พัฒนาคลัสเตอรเพิ่มเติมใหประสบความสําเร็จไดมากข้ึน 

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมกลางนํ้า (ดานการเพ่ิมมูลคา) 

ในขณะที่ อุตสาหกรรมตนน้ํามียังไมมีศักยภาพหรือความเขมแข็งเพียงพอในดานการผลิต ทําให

ผูประกอบการหรือเกษตรกรตกอยูในอํานาจของผูประกอบการอุตสาหกรรมขาวและขาวแปรรูปกลางน้ํา ซึ่ง

ประกอบดวยโรงสี อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑขาว คลังสินคา และพอคาคนกลางที่ทําหนาที่เปนนายหนารับ

ซื้อขาวจากเกษตรกรไปสงยังโรงสี จากขอมูลเบื้องตน พบวา ในขณะทีเ่กษตรกรในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนเกือบ

สองแสนครัวเรือน แตในจังหวัดมีจํานวนโรงสีขาวเพียง 39 โรงเทานั้น ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นอํานาจ

ตอรองที่เกิดข้ึนอยางชัดเจน เนื่องจากไมมีทางเลือกมาก เกษตรกรรายยอยจึงไมมีอํานาจตอรองในการที่จะตอง

ขายผลิตผลของตัวเองใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้ําอยางหลีกเลี่ยงไมได แมราคาเสนอซื้อจะต่ําแค
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ไหนก็ตาม จะเห็นวาศักยภาพของผูประกอบการกลางน้ํามีศักยภาพมาจากอํานาจก่ึงผูกขาดเนื่องจากมีนอยราย 

แตยังไมปรากฏใหเห็นไดชัดวาศักยภาพดังกลาวที่เกิดข้ึนมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีเฉพาะ หรือเนื่องมาจากเม็ด

เงินลงทุนโรงสีขาวที่ตองมีจํานวนมาก ในปจจุบันพบวามีเทคโนโลยีในการผลิตเคร่ืองสีขาวขนาดยอมในราคาที่

ยอมเยาลงมา ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเองก็จะสามารถที่จะรวบรวมเม็ดเงินลงทุนเพื่อตอยอดหวงโซการผลิตขาวได ทํา

ใหศักยภาพของโรงสีขาวขนาดใหญหากไมมีการพัฒนาเทคโนโลยี ก็จะทําใหอํานาจในการตอรองสวนนี้ลดลงไป 

ในสวนของผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวรายอ่ืนๆ ยังไมปรากฎความชัดเจนในสวนนี้  

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมปลายนํ้า (ดานการตลาด) 

ในสวนของธุรกิจระดับปลายน้ํา ประกอบดวย ธุรกิจที่ทําหนาที่กระจายสินคา เชน ผูคาสงและคาปลีก 

กอนที่สินคาจะถูกกระจายไปยังผูบริโภคในที่สุด ในตําแหนงศักยภาพของผูประกอบการในหวงโซนี้ของจังหวัด

เชียงใหม อยูในสถานะที่ดีกวาผูประกอบอุตสาหกรรมตนน้ํา และอาจจะดีกวาผูประกอบการกลางน้ําซึ่งเปนโรงสี

ขาวในจังหวัดเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเองเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพทั้งในระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติเนื่องมากจากภูมิทัศนที่งดงาม ศิลปกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่มีเอกลักษณ มี

รูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีรานอาหาร โรงแรม บูติค รีสอรทและโฮมสเตยที่มีชื่อเสียง ทั้งหมดใน

ขางตนจัดเปนตลาดศักยภาพสําหรับผูประกอบการปลายน้ําในการเขาถึงและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและ

ผูบริโภค 

ในป 2558 พบวามีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเชียงใหมจํานวนมากกวาเจ็ดลานคน ทําให

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมปลายน้ํามีลูกคาที่มีศักยภาพที่มีกําลังซื้อเปนผูบริโภคในประเทศ สภาวะธุรกิจการ

ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมขางตน มีความสอดคลองอยางดีกับแผนพัฒนาจังหวัดป 2558-2561 ซึ่งกําหนด

ตําแหนงการพัฒนาไปสูการเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (Northern Food Valley) ซึ่งเปนการ

ยกระดับสินคาเกษตรตางๆ ใหผูประกอบการรูจักและเลือกใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ มาสรางสรรค

ผลิตภัณฑการเกษตรใหมีมูลคาสูงข้ึน ซึ่งจะทําใหอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือสามารถแขงขันไดในเวที

การคาโลก นอกจากนี้ยังจะเปนสรางความม่ันคงทางดานอาหารของประชาชนในจังหวัดและประเทศ สรางความ

เชื่อมั่นในดานอาหารสําหรับประชากรที่อาศัยและมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการสราง 

ขีดความสามารถการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมตอเนื่องดานอาหารของจังหวัดเชียงใหมสูการ

เปนครัวโลกไดอยางยั่งยืน (แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป 2558-2561)  

นอกจากนโยบายในสวนของจังหวัดที่เก้ือหนุนใหเกิดศักยภาพ เชียงใหมยังมีทําเลที่ตั้งและการคมนาคม

ขนสงที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งเสนทางบกและทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติที่ใหญอันดับสามของประเทศ 

มีสายการบินจากประเทศตางๆ อาทิ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต ลาว สิงคโปร มาเกา และฮองกง ทําใหการเดินทาง

ไปมาระหวางคูคาเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  สําหรับในทางบกมีการเชื่อมตอเสนทางสูประเทศจีนตอนใต 

และไมนานนี ้รัฐบาลไดมีนโยบายสรางระบบรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู เชื่อมระหวางกรุงเทพ-เชียงใหม ซึ่ง

จะทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมขาวในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มศักยภาพในดานการคากับคูคาและผูบริโภคตางๆ 

ที่เดินทางเขามา 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของ 

คลัสเตอรอาหารและผลิตภัณฑขาวในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 

 
การศึกษาเพื่อจัดทําแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ในคร้ังนี้ไดเลือกจังหวัด

ปทุมธานีเปนจังหวัดที่ทําการวิเคราะหและเปนกรณีศึกษา โดยมีเหตุผลคือ 1) จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่เปน

ที่ตั้งของอุทยานวิทยาศาสตร (Science Park) ซึ่งจะเปนทําเลที่ตั้งแหงแรกของโครงการ Food Innopolis ตาม

นโยบาย Super Cluster ซึ่งไดมีการเตรียมความพรอมดานสถานที่อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกในเบื้องตน

แลว พื้นที่นี้จะไดรับการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการในทุกระดับตั้งแตระดับ

โลก ระดับประเทศและกลุม Startup ที่มีแนวคิดและแนวทางในการสรางสรรคธุรกิจอาหาร จึงเหมาะสมที่จะ

สรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและมีศูนยวิจัยขาวและอาหารที่มีองคความรูครบถวน พิจารณาถึง

องคประกอบในสวนของสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดปทุมธานี ก็พบวาเปน

จังหวัดที่อยูใกลชิดกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญๆ ที่เปนปริมณฑล นครนายก อยุธยา และอ่ืนๆ ที่ใกลเคียง จังหวัด

ปทุมธานถืีอเปนแหลงผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีความสําคัญมากที่สุด เชน ขาวพันธุตางๆ และในจังหวัดยังมี

เกษตรกรและผูประกอบการในคลัสเตอรผลิตภัณฑขาวและอาหารแปรรูปตางๆ ที่ถือวามีผลผลิตสูงที่สุดใน

ประเทศอีกดวย สําหรับผูประกอบการอาหารและเกษตรกรผูผลิตภัณฑขาว ผัก และผลไมของจังหวัดตั้งแตตนน้ํา 

กลางน้ํา และปลายน้ํา ก็มีจํานวนมาก มีการรวมกลุมกันไดเขมแข็งในระดับหนึ่งและทั้งหมดมีแรงบันดาลใจและ

ความเชื่อในแนวทางการทาํงานแบบคลัสเตอรของอุตสาหกรรม 

จากความพรอมตามที่ไดกลาวมาขางตนทุกประการ โดยเฉพาะในเร่ืองของภูมิศาสตรและผลผลิต

ทางการเกษตรที่มีอยางอุดมสมบูรณของจังหวัด รวมถึงความรวมมือกันระหวางผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรม ทําใหศักยภาพการแขงขันและการสรางนวัตกรรมของ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยังอยูในระดับที่สามารถสรางผลประโยชนรวมกับโครงการ Food 

Innopolis ไดในระยะเวลาไมนาน เร่ืองดังกลาวจึงเปนความทาทายของหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่สงเสริมและ

สนับสนุนใหแนวคิดคลัสเตอรในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวสามารถเกิดข้ึนไดรวมกับโครงการ Food 

Innopolis ตอไป 

5.1 สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร ทรัพยากรและนโยบายสําหรับคลัสเตอรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวใน

จังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดที่อยูในภาคกลาง มีความอุดมสมบูรณทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มี

ลักษณะภูมิประเทศที่มีพื้นที่สวนใหญของจังหวัดเปนที่ราบลุมริมสองฝงแมน้ํา ทําใหจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ทํา

การเกษตร 509,090.5 ไร หรือคิดเปนรอยละ 56.8 ของพื้นที่ทั้งหมด ดวยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเปนที่

ราบลุมที่เอ้ือแกการเพาะปลูก จึงทําใหจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ทําการเกษตรอยูในทุกอําเภอ โดยอําเภอหนองเสือ
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เปนอําเภอที่มีพื้นที่ทําการเกษตรมากที่สุด รองลงมาคืออําเภอลาดหลุมแกว อําเภอลําลูกกา และอําเภอ 

คลองหลวงตามลําดับ สวนใหญเปนการปลูกขาว รองลงมาไดแก ไมผล-ไมยืนตน พืชผัก ไมดอกไมประดับ และ 

พืชพลังงาน โดยการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลง จังหวัดปทุมธานีมีพืชที่มีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจอันดับที่หนึ่ง คือ ขาว เปนพืชเศรษฐกิจที่มีพื้นที่เพาะปลูกทั่วทุกอําเภอในพื้นที่ 363,772 ไร มีเกษตรกร 

21,203 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 990 กก./ไร อันดับที่สอง ไมผล-ไมยืนตน มีพื้นที่ปลูก 29,831 ไร ไดแก มะมวง กลวย

หอม อันดับที่สาม พืชผัก มีพื้นที่เพาะปลูก 21,388 ไร สวนใหญจะปลูกเชิงการคา และพืชที่อนาคตไกล คือ พืช

น้ํามัน ในจังหวัดปทุมธานี มีพืชน้ํามัน 12,000 ไร อยูในอําเภอหนองเสือ 

จากขอมูลขางตนพบวาจังหวัดปทุมธานีมีศักยภาพในการพัฒนาคลัสเตอรอาหารและผลิตภัณฑขาว

เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกและมีผลผลิตตอไรในสัดสวนที่สูง นอกเหนือไปจากทําเลที่ตั้งของจังหวัดซึ่งอยูใกล 

เมืองหลวงทําใหตนทุนในการผลิตและการขนสงไมสูงมากเหมือนกับในบางจังหวัดที่หางไกล อยางไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาถึงนโยบายของจังหวัดจากแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานีป พ.ศ. 2557-2560 พบวาจากวิสัยทัศนของ

จังหวัดที่ระบุไววา “ปทุมธานีเปนเมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ศูนยการเรียนรู และสังคมสนัติสุข” 

มีความสอดคลองกับความความเปนไปไดในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในคลัสเตอรอุตสาหกรรมขาว

เปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาถึงประเด็นยุทธศาสตรที่มีทั้งหมดสามประเด็นดังนี้  

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมกระบวนการผลิตและบริการทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พฒันาขีดความสามารถในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรและสนิคาชุมชน 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชมุชนและสังคมอยางบูรณาการ 

จากการตรวจสอบขอมูลพบวาในประเด็นที่สองจะเปนนโยบายที่เก่ียวของและเอ้ือตอการพัฒนา 

คลัสเตอรขาวภายในจังหวัด โดยเฉพาะในประเด็นดังกลาวมีการตั้งเปาหมายยุทธศาสตรไววา จังหวัดจะเพิ่ม

มูลคาเกษตรปลอดภัยและสินคาชุมชนที่ไดมาตรฐาน โดยใหผูบริโภคไดรับสินคาเกษตรปลอดภัย มีมาตรฐานสู

สากล และจะสามารถขายสินคาเกษตรและสินคาชุมชนไดมากข้ึน เนื่องจากจะตองพัฒนาใหผูประกอบการและ

สถาบันเกษตรกรมีขีดความสามารถเชิงธุรกิจ (แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557-2560) 

โดยสรุปจากภาพรวมจะพบวาดวยสถานที่ตั้งทางกายภาพ และระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึง

นโยบายในระดับจังหวัดที่แตกตางกันของทั้งสองจังหวัด ทําใหการดําเนินการเพื่อพัฒนาคลัสเตอรผลิตภัณฑขาว

แปรรูป ที่เปนอาหารวาง อาหารเสน อาหารหวาน และอาหารเสริมคุณคาในสองพื้นที่มีความแตกตางกัน 

โดยเฉพาะจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเบื้องตน พบวาการดําเนินการตามนโยบาย Food Innopolis 

ยังอยูในระดับนโยบายยังไมมีการประยุกตใชกับพื้นที่ของทั้งสองจังหวัด ทําใหผลกระทบในดาน Food 

Innopolis สําหรับคลัสเตอรในระดับจังหวัดทั้งสองยังไมมีนัยสาํคัญแตอยางใด ดังนั้น ในการวิเคราะหตอจากนี้ไป 

นโยบาย Food Innopolis จึงเปนเพียงปจจัยโอกาสที่จะสงผลกับผูประกอบการเปาหมายในอนาคตระยะกลาง

และระยะยาวตอไป  

5.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมขาวในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 

สําหรับกรอบการวิเคราะหอุตสาหกรรมขาวเพื่อใหทราบถึงสถานการณปจจุบันที่เกิดข้ึน (As-is) จะไดใช

เคร่ืองมือวิเคราะหสถานการณปจจุบัน (Situation Analysis) เพื่อเขาถึงปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอ
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ผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑขาวในแตละจังหวัด ทั้งนี้เมื่อไดพิจารณาถึงขอมูลสถานการณ

ปจจุบันก็จะสามารถอนุมานการวิเคราะหสถานการณปจจุบันในระดับจังหวัดเพื่อจัดทําแผนกลุมผูประกอบการใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (ในแตละจังหวัด) ตอไป 

จุดแข็ง 

1) เปนที่ตั้งของโครงการ Food Innopolis แหงแรก ทําใหอาจจะมีบริษัทขามชาติในอุตสาหกรรมอาหาร

จากตางประเทศมาเขารวมโครงการจํานวนมาก 

2) มีภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปที่เขมแข็ง มีความรวมมือที่ดีระหวางผูประกอบการ

ในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

3) มีศักยภาพในภาคการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะผลิตภัณฑขาวมีผลิตผลตอไรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

4) มีการขยายตัวในเชิงพาณิชยที่ดี เพราะอยูติดกับเมืองหลวงซึ่งมีความตองการอาหารและผลิตภัณฑขาว

และเกษตรแปรรูป 

5) เปนทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการพัฒนาความรวมมือในระดับตนน้ํา (R&D) กับมหาวิทยาลัยตางๆ ที่มี

องคความรูและสามารถใหความชวยเหลือดานวิชาการแขนงตางๆ 

จุดออน 

1) ปญหาการจัดการระบบการผลิตภายในจังหวัด สามารถบริหารจัดการเร่ือง Zoning ไดดีกวานี้ 

2) มีระดับความตองการในพื้นที่ต่ํา ทําใหตองพึ่งพิงความตองการซื้อและการบริโภคนอกพื้นที่รวมถึงใน

ตางประเทศดวย (ผูซื้อมีอํานาจตอรองสูง) 

3) ปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมทําใหภาพลักษณดานอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวลดลง 

4) ปญหาแรงงานมีทักษะฝมือแรงงานต่ํา มีตนทุนการดําเนินงานที่สูงเมี่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ที่ไกล

ออกไป 

โอกาส 

1) นโยบายของรัฐที่เอ้ือตอการพัฒนาจังหวัด และมีนโยบายสนับสนุนในระดับชาติเพราะเปนที่ตั้งของ

โครงการ Food Innopolis 

2) ตลาดการคาเสรีระดับอาเซียนทําใหเกิดความตองการสินคาและอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวมี

เพิ่มข้ึน 

3) กระแสความตองการพืชเกษตรปลอดภัยมีมากข้ึน และเปนนโยบายที่ภาครัฐใหการสนับสนุน รวมถึง

กระแสความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของประชาชนทําใหมีความตองการผลิตภัณฑที่เก่ียวกับสุขภาพ

และเปนธรรมชาติ เชน ขาวอินทรีย 

4) บทบาทของประเทศไทยในเวทโีลกสามารถนํามาเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวในจังหวัด 

อุปสรรค 

1) ปญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่ยังไมสามารถแกไขไดอยางสมบูรณ 

2) การเปดเสรีทางการคาทําใหภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขาวและขาวแปรรูปมีการแขงขันสูง 
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3) ปญหาการรุกล้ําการใชพื้นที่การเกษตรเปนที่อยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม 

4) การกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี (GMO มาตรฐานสินคา) เปนขอจํากัดในการขายขาวและขาวแปรรูป

และผูนําเขาตางชาติยังไมเห็นความแตกตางสําหรับขาวปทุมธานีทําใหมีสัดสวนการสงออกลดลง 

5.3 การวิเคราะหขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาวในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 

สําหรับการวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรมอาหารโดยเนนที่อาหารและผลิตภัณฑขาวตามขอบเขตที่ได

กําหนดเบื้องตน คือ เฉพาะอาหารที่เปนผลิตภัณฑขาวแปรรูป เชน ประเภทอาหารเสน อาหารวาง อาหารหวาน 

และอาหารเสริมคุณคา สามารถพิจารณาจากปจจัยที่มีแรงกดดันการดําเนินงานของผูประกอบการทั้งในระดับ 

ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ซึ่งมีทําเลอยูในคลัสเตอรจังหวัดปทุมธานีโดยตรงและที่มีทําเลอยูภายนอกดวย  

อํานาจตอรองในสวนของผูประกอบการอ่ืนในอุตสาหกรรมนอกคลัสเตอร 

บทบาทของคูแขงขันถือไดวามีแรงกดดันรุนแรงที่สุดกับผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารและขาวแปรรูป

ในคลัสเตอร เพราะสามารถสงผลกระทบไดโดยตรงกับยอดขายและกําไรของสมาชิกในคลัสเตอร ดังนั้น ในสวนนี้

เองข้ึนอยูกับศักยภาพในการสรางความแตกตางของสินคาของผูประกอบการภายในคลัสเตอรนี้เองวาจะสามารถ

ดําเนินการไดในระดับใด ความแตกตางของสินคาจะทําใหเกิดตนทุนในการเปลี่ยนสินคาของผูซื้อที่สูงข้ึน (Brand 

Switching Cost) หมายความวาลูกคาจะไมรูสึกเต็มใจที่จะไปซื้อสินคาของคูแขงในคลัสเตอรอ่ืนๆ เทากับของ

จังหวัด ในสวนนี้หากพิจารณาถึงความไดเปรียบของผูผลิตที่อยูในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนเมืองที่มีวัตถุดิบอาหาร

ที่อุดมสมบูรณ แตอยางไรก็ตามวัตถุดิบดังกลาวยังไมสามารถนําเสนอความแตกตางจากวัตถุดิบอาหารในพื้นที่

อ่ืนๆ ดังนั้น ผลิตภัณฑอาหารของปทุมธานีจึงยังไมมีความไดเปรียบ เมื่อเทียบกับผูประกอบการที่จังหวัดอ่ืนๆ 

ยกตัวอยางเชน ในเชียงใหมที่ผูประกอบการสามารถนําเสนอความเปนเชียงใหมในสินคาที่นําเสนอในกับลูกคาได 

นอกจากนี้ในปจจุบันความไดเปรียบทางดานคลัสเตอรอุตสาหกรรมและนโยบาย FoodInnopolis ซึ่งมีทําเลที่ตั้ง

ในจังหวัดก็ยังไมมีผลกระทบที่เปนนัยสําคัญ ดังนั้น จึงวิเคราะหวาแรงกดดันในสวนนี้สําหรับผูประกอบการฯใน

ปทุมธานอีาจจะมีระดับใกลเคียงกันกับผูประกอบการในที่อ่ืนๆ ใหแรงกดดันในระดับปานกลาง (3/5)  

อํานาจตอรองในสวนของผูซื้อสินคา 

ในบางคร้ังผูซื้อก็มีอํานาจที่จะกําหนดราคาของสินคาใหลดลง หรือกําหนดคุณภาพของสินคาและบริการ

ใหสูงข้ึนไดตามที่พวกเขาตองการ ซึ่งสําหรับผูประกอบการในคลัสเตอรทั้งสองจังหวัด หากถูกครอบงําดวยอํานาจ

ดังกลาวก็จะทําใหอํานาจตอรองที่มีกับลูกคานอยลงไป ตามที่กลาวขางตนลูกคาอาหารและผลิตภัณฑแปรรูปของ

จังหวัดปทุมธานีมีอํานาจตอรองกับผูประกอบการในจังหวัดคอนขางสูงเนื่องจากสินคาของจังหวัดยังไมมีความ

แตกตาง และไมไดนําเสนอตําแหนงทางการตลาดที่ชัดเจน สวนใหญลูกคาของผูประกอบการเองเปนชาวเมือง

หลวงที่อาจจะออกมาหาซื้อสินคารอบนอก โดยเฉพาะสินคาที่มีราคาถูกคุณภาพเทียบเคียงกันได ดังนั้น สิ่งที่

ผูบริโภคจะทําการตอรองก็คือเร่ืองราคาและปริมาณสินคาเปนหลัก เมื่อคํานึงถึงผูประกอบการภายนอกคลัสเตอร

ซึ่งอาจจะฉวยโอกาสเขามากดราคาสินคาและแยงตัวผูซื้อไปดวยทําใหลูกคาหรือผูซื้อมีทางเลือกมากข้ึน โครงการ 

Food Innopolis แมจะอยูในจังหวัดปทุมธานีแตเนนงานวิจัยและพัฒนาเปนหลัก ไมไดเนนการผลิต ดังนั้น แม

ในอนาคตเม่ือโครงการเร่ิมดําเนินการข้ึน ก็จะไมสงผลกระทบกับอุปสงคและอุปทานในอุตสาหกรรมที่ทําการ



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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วิเคราะหอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด ดังนั้น ในทั้งหมดนี้สําหรับผูประกอบการในจังหวัดปทุมธานีจะมีแรงกดดัน

ในระดับปานกลางถึงคอนขางมาก (4/5)  

อํานาจตอรองในสวนของผูขายวัตถุดิบและสินคาตนนํ้า 

แรงบีบที่ตองเผชิญในหัวขอนี้ก็คือกลุมผูจัดหาปจจัยการผลิตที่รวมกลุมกันเพื่อลดอํานาจ ในการตอรอง

กับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและขาวแปรรูปในคลัสเตอรจังหวัดซึ่งจะอยูในฐานะผูซื้อ ภายในคลัสเตอร

จังหวัดปทุมธานีเองมีผูผลิตสินคาหรือบริการที่เปนพื้นฐานหรือวัตถุดิบในการผลิตมากพอสมควร เปนตนวามี

เกษตรกรจํานวนมากที่สงสินคาทางการเกษตรเขาโรงงานแปรรูป ผูจัดหาปจจัยการผลิตก็มีอยูในพื้นที่ใกลเคียงคือ

เมืองหลวง ทําใหผูประกอบการจะพบวาตัวเองมีอํานาจตอรองกับผูจัดหาปจจัยการผลิตในอุตสาหกรรม

พอสมควร ผูประกอบการในเขตจังหวัดบางรายเสาะหาความรวมมือกับผูขายวัตถุดิบลวงหนา ไมวาจะเปนการ

ดําเนินการดาน Contract Farming เพื่อลดตนทุนและความเสี่ยงใหกับเกษตรกรในการผลิต และเพื่อที่จะใหได

ราคาสินคาทางการเกษตรที่เปนสินคาวัตถุดิบที่เหมาะสมในระยะยาว หลักฐานความรวมมือดังกลาวมีใหเห็นใน

กลุมจังหวัดปทุมธานี ทําใหแรงบีบในสวนของผูจัดหาปจจัยการผลิตที่ปทุมธานีจึงมีนอยถึงปานกลาง (2/5)  

อํานาจตอรองในสวนของผูประกอบการหนาใหม  

การพิจารณาแรงกดดันในหัวขอนี้จะพิจารณาที่อุปสรรคในการเขาสูตลาดอาหารและขาวแปรรูป เพราะ

แนนอนวาหากธุรกิจที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมดังกลาวมียอดขายสงู มีกําไรดี แตมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดที่

ต่ํา ก็จะทําใหมีคูแขงหนาใหมๆ เขามาลงทุนภายในเวลาไมชา อยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนที่ทราบวาอุตสาหกรรม

อาหารและขาวแปรรูปเองไมไดมีความนาสนใจขนาดนั้น เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มีกําไรต่ําและยังไมมี

นวัตกรรมที่ดึงดูดลูกคาใหเกิดอุปสงคนอกเหนือไปจากการบริโภคในครัวเรือนเทานั้น แมในจังหวัดปทุมธานีจะมี

ความรวมมือกันภายในคลัสเตอรระหวางผูประกอบการตนน้ําและปลายน้ํา แตสําหรับผูประกอบการหนาใหม

อาจจะพบกับอุปสรรคในชวงเร่ิมตน เพราะตองมีการสรางเครือขายและความสัมพันธกับกลุมผูผลิตวัตถุดิบที่มี

คุณภาพและมีตนทุนที่รับได ทําใหทายที่สุดไมสามารถกําหนดราคาที่จะดึงดูดลูกคาได รวมไปถึงระบบงานทั้ง

วิธีการจัดสงและกระจายสินคาที่มีประสิทธิภาพระหวางกันก็จะทําใหเจาใหมที่จะเขามาทัดเทียมไดมีนอย

มาก ดังนั้น สําหรับแรงกดดันในสวนนี้สําหรับคลัสเตอรปทุมธานีจึงไมมีนัยสําคัญเทาที่ควรในปจจุบันนี้ (1/5)    

อํานาจตอรองในสวนของสินคาทดแทนที่อยูนอกคลัสเตอร  

การคุกคามนี้มักจะเกิดเมื่อลูกคาที่ซื้อหาสินคาอาหารประเภทอ่ืนๆ ที่มาแทนสินคาขาวแปรรูปฯ ได

อยางงายดาย เชน สินคาขนมปง หรือเสนพาสตาซึ่งมีกระบวนการผลิตแตกตางไปจากอุตสาหกรรมอาหารและ

ขาวจาวแปรรูปในประเทศไทย โดยสินคาทดแทนนั้นอาจมีราคาที่ถูกกวาหรือมีคุณภาพบางสวนที่ดีกวา จน

ผูบริโภคตองตัดสินใจที่จะเลิกซื้อสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป และหันไปเลือกใชสินคาทดแทนแทนอ่ืนๆ หาก

จะพิจารณาจากกระแสนิยมความเปนธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดลอมแลวดูจะหาสินคาทดแทนที่จะมาแทน

ขาวหรือสินคาแปรรูปจากขาวไดยาก โดยเฉพาะในสวนของสินคาเกษตรเองแลวแทบจะไมมีสารสังเคราะหหรือ

สินคาอะไรที่จะมาทดแทนคุณสมบัติความเปนธรรมชาติไดเลย อีกทั้งความรวมมือกันในผูประกอบการตนน้ําและ

ปลายน้ําเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิต ทําใหราคาขายของสินคาไมสูงจนเกินไป และความรวมมือดาน
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คุณภาพและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะใชหรือที่จะถูกแปรรูปใหเกิดคุณประโยชนสูงสุดแกลูกคา จะชวยใหไมเปน

การเปดชองวางใหสินคาทดแทนจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เขามา ดังนั้นการยึดแนวทางตามธรรมชาติดูจะเปนเกราะ

ปองกันใหกับสินคาฯในคลัสเตอรของทั้งสองจังหวัดนี้เปนอยางดี ใหระดับแรงกดดันเทากับ 1/5 

จากการวิเคราะหแรงกดดันในอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปในมุมมองของคลัสเตอร

อุตสาหกรรมขาวและขาวแปรรูปของจังหวัดปทุมธานี เมื่อไดทําการวิเคราะหแรงกดดันจากคูแขง (Rivals)  

ผูจัดหาปจจัยการผลิตตนน้ํา (Suppliers) ลูกคาปลายน้ํา (Distributors) ผูผลิตหนาใหมที่จะเขามาแขงขัน (New 

Entrants) และสินคาทดแทน (Substitute Products) พบวาจากตารางสรุป คลัสเตอรมีแรงกดดันในภาพรวม

นอยถึงปานกลาง (ต่ํากวา 3.0/5) หมายถึงคลัสเตอรมีศักยภาพในการดําเนินการในอุตสาหกรรมอาหารและขาว

แปรรูปไดอยางมีกําไร โดยหากพิจารณาแลวจะพบวางมีอํานาจตอรองจากผูซื้อและผูประกอบการคูแขงเปน

อุปสรรคที่สําคัญ นอกนั้นพิจารณาวาแรงกดดันจากในสวนของสินคาทดแทนและผูประกอบการหนาใหมที่จะเขา

มาแยงสวนแบงทางการตลาดไมนาเปนอุปสรรคแตอยางใด (แรงกดดัน 1-2 จาก 5) ซึ่งในภาพรวมคะแนน

ดังกลาวถือวาเปนโอกาสกับผูประกอบการ 

ตารางที่ 5-1 สรุปแรงกดดนัทั้งหาสําหรับสนิคาในคลัสเตอรฯ 

แรงบีบจากสวนตางๆในอุตสาหกรรม ปทุมธาน ี

อํานาจตอรองในสวนของผูประกอบการคูแขง 3/5 

อํานาจตอรองในสวนของผูซื้อสินคา 4/5 

อํานาจตอรองในสวนของผูขายวัตถุดิบและสินคาตนนํ้า 2/5 

อํานาจตอรองในสวนของผูประกอบการหนาใหม  1/5 

อํานาจตอรองในสวนของสินคาทดแทน  1/5 

ภาพรวม (คาเฉลี่ย) 2.2/5 

 

5.4 การวิเคราะหแนวโนมในอนาคตของคลัสเตอรผลิตภัณฑขาวแปรรูป ประเภทอาหารเสน อาหารวาง 

อาหารหวาน และอาหารเสริมคุณคาในจังหวัดปทุมธานี 

ตามที่ไดทบทวนขอมูลทุติยภูมิเบื้องตนพบขอมูลที่สามารถนําเสนอเก่ียวกับศักยภาพของผูประกอบการ

กลุมตางๆ ในอุตสาหกรรมขาวและขาวแปรรูปในบางสวนซ่ึงทําใหสามารถทําการวิเคราะหเบื้องตนสําหรับ

ศักยภาพของผูประกอบการอุตสาหกรรมขาวสําหรับจังหวัดปทุมธานีไดดังนี้  

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมตนนํ้า (ดานการจัดหาปจจัยการผลิต) 

จากแนวคิดหวงโซมูลคาสําหรับอุตสาหกรรมขาวและผลิตภัณฑอาหารที่มีวัตถุดิบขาว พบวาธุรกิจใน

ระดับตนน้ําประกอบดวยเกษตรกรผูผลิตขาว แตกตางจากเกษตรกรในเชียงใหม เกษตรกรที่ปทุมธานีมีพื้นที่ปลูก

ขาวจํานวนมาก ซึ่งขาวถือเปนพืชเศรษฐกิจที่มีพื้นที่เพาะปลูกทั่วทุกอําเภอในพื้นที่ 363,772 ไร จากพื้นที่ทั้งหมด 

953,660 ไร หรือเกือบรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ จังหวัดยังมีมาตรฐานขาวเปนของจังหวัดเอง คือ 
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มาตรฐานขาวหอมปทุมธานี 01 สงผลใหผูประกอบการในจังหวัดสามารถใชเปนประโยชนในการสงออกขาว เปนที่

เชื่อถือและยอมรับในตลาดตางประเทศ จังหวัดปทุมธานี เปนหนี่งในจังหวัดที่มีการปลูกขาวสูงสุด 5 อันดับแรก

ของประเทศ โดยอันดับ 1 ไดแก จังหวัดมหาสารคาม รองลงมาคือ จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัด

รอยเอ็ด และจังหวัดปทุมธานี โดยในปเพาะปลูก 2555/56 จังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่เพาะปลูกขาว (นาป) 

327,731 ไร ใหผลผลิตที่ไดตอป 244,487 ตัน โดยมีพื้นที่ปลูกขาว (นาป) ปลอดภัย 4,189 ไร ไดผลผลิต 3,134 

ตัน โดยดูจากแนวโนมแลว พบวา การผลิตขาว (นาป) ปลอดภัย (GAP) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

จากขอมูลเบื้องตนสําหรับเกษตรกรในปทุมธานี ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางการเกษตรดูจะมีความ

เหมาะสมและทําใหศักยภาพของผูประกอบการตนน้ําในอุตสาหกรรมขาวนี้มีศักยภาพมากกวาในจังหวัดเชียงใหม 

ขอมูลจากสํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานียังระบุวาเกษตรกรในจังหวัดสามารถผลิตขาวไดผลผลิตเฉลี่ยที่ 862 

กิโลกรัมตอไร ซึ่งถือวาสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณไมถึง 500 กิโลกรัมตอไร แสดงใหเห็น

ความอุดมสมบูรณของพื้นที่และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกขาวทั้งนาปและนาปรังของเกษตรกรในจังหวัดที่สูง

กวาที่อ่ืนๆ ทั้งนี้สามารถอางอิงไดจากขอเท็จจริงที่วาเกษตรกรในจังหวัดนี้ไดรับความชวยเหลือจากศูนยวิจัยขาว

ปทุมธานี ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ พัฒนากระบวนการผลิต เชน การทํานาน้ํานอย และการพัฒนากระบวนการ

แปรรูปขาวซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่องในการเพิ่มมูลคาของขาวเปลือกดวย   

อยางไรก็ตามจากจํานวนเกษตรกร 12,716 รายในจังหวัด ไดมีการรวมกลุมเกษตรกรทํานาทั้งสิ้น 13 

กลุม สมาชิกเพียง 1,256 คน แสดงใหเห็นวาแผนพัฒนาคลัสเตอรสําหรับผูประกอบการตนน้ําในจังหวัดนี้ยัง

สามารถดําเนินการได แมภาครัฐจะชวยสนับสนุนเร่ืองของการจัดตั้งสหกรณการเกษตรจํานวนรอยกวาสหกรณ 

แตจนถึงปจจุบันศักยภาพในสวนดังกลาวก็ยังไมมีความชัดเจน   

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมกลางนํ้า (ดานการเพ่ิมมูลคา) 

ในขณะที่อุตสาหกรรมตนน้ําของจังหวัดถือวามีศักยภาพหรือความเขมแข็งเพียงพอในดานการผลิต 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมขาวและขาวแปรรูปกลางน้ํา ซึ่งประกอบดวยโรงสี อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ

ขาว คลังสินคา และพอคาคนกลางที่ทําหนาที่เปนนายหนารับซื้อขาวจากเกษตรกรไปสงยังโรงสีเองก็มีความ

นาสนใจ เนื่องจากจากการศึกษาพบวามีจํานวนโรงสทีี่ข้ึนทะเบียนเพียง 14 แหงเทานั้น ตัวเลขดังกลาวสะทอนให

เห็นอํานาจตอรองที่เกิดข้ึนอยางชัดเจนมากกวาจังหวัดเชียงใหม ยิ่งพิจารณาผลผลิตรวมของทั้งจังหวัด ซึ่งตอง

ผานกระบวนการแปรรูปจากผูประกอบการกลางน้ําในอุตสาหกรรมนี้เพียงจํานวนดังนั้น จะเห็นไดวาเชนเดียวกัน

กับเกือบทุกจังหวัด เกษตรกรรายยอยจะไมมีอํานาจตอรองกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมกลางน้ําแตอยางใด 

ดังนั้นจะเห็นวาศักยภาพของผูประกอบการกลางน้ํามีศักยภาพมาจากอํานาจก่ึงผูขาดเนื่องจากมีจํานวนนอยราย 

เชนเดียวกันกับผูประกอบการกลางน้ําที่เชียงใหม ยังไมปรากฏใหเห็นไดชัดวาศักยภาพดังกลาวที่เกิดข้ึนมีพื้นฐาน

มาจากเทคโนโลยีเฉพาะ หรือเนื่องมาจากเม็ดเงินลงทุนโรงสีขาวที่ตองมีจํานวนมาก ในปจจุบันพบวามีเทคโนโลยี

ในการผลิตเคร่ืองสีขาวขนาดยอมในราคาที่ยอมเยาลงมา ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเองก็จะสามารถที่จะรวบรวมเม็ดเงิน

ลงทุนเพื่อตอยอดหวงโซการผลิตขาวได ทําใหศักยภาพของโรงสีขาวขนาดใหญหากไมมีการพัฒนาเทคโนโลยี ก็

                                   
1ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 119ง วนัที่ 20 ตุลาคม 2547 
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จะทําใหอํานาจในการตอรองสวนนี้ลดลงไปในอนาคตอันใกลนี้  เชนกันในสวนของผูประกอบการอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑขาวรายอ่ืนๆ ยังไมปรากฎความชัดเจนในสวนนี ้

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมปลายนํ้า (ดานการตลาด) 

ในสวนของธุรกิจระดับปลายน้ํา ประกอบดวย ธุรกิจที่ทําหนาที่กระจายสินคา เชน ผูคาสงและคาปลีก 

กอนที่สินคาจะถูกกระจายไปยังผูบริโภคในที่สุด สําหรับผูประกอบการในจังหวัดปทุมธานีในอุตสาหกรรม 

ปลายน้ํานี้จะคอนขางมีศักยภาพและนาจะอยูในสถานะที่ดีกวาผูประกอบอุตสาหกรรมตนน้ํา และอาจจะดีกวา

ผูประกอบการกลางน้ําซึ่งเปนโรงสีขาวในจังหวัด เหตุผลสําคัญนอกเหนือไปจากทําเลที่ตั้งของจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ติด

กับเมืองหลวง ซึ่งทําใหการขนสงสินคาไปจัดจําหนายมีตนทุนไมสูงเหมือนผูประกอบการปลายน้ําในอุตสาหกรรม

ขาวที่อยูจังหวัดอ่ืนๆ ที่หางไกลออกไป ไดแก การที่ภาครัฐเองมีนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยปทุมธานียัง

เปนจังหวัดหนึ่งที่คาดวาจะเปนพื้นที่นํารองการจัดตั้ง Food Innopolis ภายในอุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

อีกดวย ซึ่งคาดวาจะนําไปสูการวิจัยและพัฒนาตลอดหวงโซอุปทาน เปนที่ทราบกันวาโครงการ Food Innopolis 

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็งของหวงโซมูลคา (Value Chain) และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมอาหาร

แหงอนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารจําเปนตองมีวัตถุดิบ คือ ขาว ดังนั้น ดวยการเร่ิมตนของโครงการขนาดใหญ

ดังกลาวจะทําใหเกิดการเสริมสรางศักยภาพดานการลงทุนของประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณคา ทั้งจาก

นักลงทุนรายเดิมและรายใหม และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน ตลอดจนสรางโอกาสทางธุรกิจ

ใหกับผูประกอบการ SME ทั้งนี้ คลัสเตอรแปรรูปอาหารเปนคลัสเตอรเปาหมายหนึ่งในการใหสิทธิประโยชน ซึ่ง

คาดวาจะมีผลกระทบเชื่อมโยงไปขางหลังตอผูประกอบการปลายน้ําในอุตสาหกรรมการผลิตขาวในอนาคตอยาง

แนนอน 
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บทท่ี 6 

กรณีศึกษาตนแบบท่ีดี (Best Practice) จากในประเทศ 

และตางประเทศ 
 

ในการพิจารณาเลือกกลุมคลัสเตอรผลิตภัณฑอาหารทั้งในและตางประเทศ (หรือผลิตภัณฑที่มาจาก

สินคาเกษตรกรรม) เพื่อเปนกรณีศึกษา และทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหเชิงลึก มีปจจัยที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 

(1) กลุมคลัสเตอรมีผลการดําเนินงานที่เหนือกวา หรือมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับมากกวากลุมคลัสเตอรอ่ืนๆ ใน

ประเภทเดียวกัน ซึ่งในที่นี้เปนกลุมคลัสเตอรประเภทอาหารที่มีวัตถุดิบผูประกอบการตนน้ําซึ่งเปนเกษตรกร  

(2) กรณีศึกษามีงานวิจัยและวิเคราะหถึงการดําเนินงานทั้งปจจัยขาเขา กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ 

ขาออก รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนตอภาคเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยทีี่จับตองได และ (3) มีผูใหขอมูลเชิงลึก

ที่สามารถเขาถึงไดเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึกเพิ่มเติมในสวนที่มีความสําคัญกับคลัสเตอรผลิตภัณฑขาวที่เปน

กรณีศึกษา 

6.1  กรณีศึกษาในประเทศ 

 สําหรับกรณีศึกษาในประเทศในสวนที่เก่ียวของกับคลัสเตอรผลิตภัณฑเกษตรประเภทอาหาร ไดเลือก 

“สามพรานโมเดล” โครงการที่ริเร่ิมโดยสวนสามพราน มีจุดมุงหมายในการพัฒนาเกษตรอินทรียในจังหวัด

นครปฐม โดยพัฒนาหวงโซอุปทานของสินคาเกษตรอินทรียตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําไปพรอมๆ กัน ใน

เบื้องตนสามพรานโมเดลถูกขับเคลื่อนโดยมูลนิธิสังคมสุขใจ ผานการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเกษตรอินทรียสุข

ใจ สงผลใหเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาในจังหวัดนครปฐมหันมาทําเกษตรอินทรีย รูจักวางแผนการผลิตดูแลพืช 

ผัก ผลไม การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการหาชองทางการตลาดใหมๆ ที่สอดคลองกับผลผลิตไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การขายสินคาทางการเกษตรหรือสินคาเกษตรอินทรียใหกับธุรกิจบริการทองเที่ยวโดยตรง 

นอกจากจะเปนการถายทอดองคความรูจากธุรกิจขนาดใหญสูเกษตรกรรายยอยในลักษณะพี่เลี้ยงแลว ยังถือไดวา

เปนจุดเร่ิมตนของแนวคิดการเกษตรเชื่อมโยงภาคบริการหรือการสรางผลประโยชนใหกับชุมชนผานการทองเทีย่ว 

(Communities Benefitting through Tourism) 

จุดเร่ิมตนของการพัฒนาสามพรานโมเดลเกิดจาก ปญหาหวงโซอุปทานของเกษตรกรทั่วไปที่อยูใน

จังหวัดนครปฐม ซึ่งสวนใหญมีความประสงคที่จะทําเกษตรอินทรีย เพราะเจอปญหาเร่ืองสุขภาพจากการใช

สารเคมี และตนทุนในการผลิตสูงข้ึนจากราคาสารเคมีที่เพิ่มข้ึนทุกป สภาพแวดลอมที่แยลงจากการสะสมของ

สารเคมี และแมลงศัตรูพืชที่มีความดื้อยามากข้ึน ซึ่งเกษตรกรเลยตองใชสารเคมีที่แรงข้ึน ในปริมาณที่มากข้ึน

ทุกๆ ป สงผลกระทบกับสุขภาพสิ่งแวดลอมและหนี้สิน จนในที่สุดอาจจะลมปวย เสียชีวิตหรือตองขายที่ดิน

เพราะหนี้สิน เกษตรกรไมสามารถจะหลุดจากวงจรที่ไมสิ้นสุดนี้ไดถาไมหยุดใชสารเคมีและมาทําเกษตรอินทรีย 

ถึงจุดนี้สามพรานโมเดลจะไมเกิดข้ึนหากสมาชิกที่ถือเปนผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในพื้นที่คือ “สวนสามพราน  

ริเวอรไซด” ไมเปนผูริเร่ิม โดยตระหนักวา สิ่งที่จะโนมนาวใหเกษตรกรหันมาทําเกษตรแบบอินทรียนั้นคือ 

“ตลาด” ดังนั้นสวนสามพรานฯจึงไดเปดตลาดสุขใจข้ึนใน ป 2010 เพื่อเปนตลาดทางเลือกใหผูบริโภคที่รัก
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สุขภาพ และเพื่อเกษตรกรที่หันมาทําเกษตรอินทรีย ไดมีพื้นที่จําหนายผลผลิตตรงใหกับลูกคาโดยไมตองผานคน

กลาง สวนสามพรานเองยังหันมาสนับสนุนซ้ือขาว ผัก และผลไมอินทรียโดยตรงจากเกษตรกรในพื้นที่ดวย 

(www.sampranmodel.com สืบคนเมื่อกรกฎาคม 2559)  

จากจุดเร่ิมตนดังกลาว “สวนสามพรานฯ” ในฐานะผูพัฒนาและริเร่ิมความรวมมือระหวางเกษตรกร

ผูผลิต ผูขายและผูซื้อในตลาด ก็ยังไดประสานงานจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสถาบันวิชาการที่

เก่ียวของ โดยตลาดสุขใจไดทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิชาการดาน

สหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อทําโครงการวิจัยในการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรียในนครปฐม ผานกลุม

ธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน และในป 2556 สํานักงานสงเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดใหทุนสนับสนุนเปดศูนยพัฒนา

เกษตรอินทรียสุขใจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ใหหันมาทําเกษตรอินทรีย โดยจะชวยวางแผนการผลติ การ

ดูแลพืช ผัก ผลไม การจัดการหลังการเก็บเก่ียว และการหาชองทางการตลาดใหมๆ ที่สอดคลองกับผลผลิต ในป 

2557 ไดมีการกอตั้งมูลนิธิสังคมสุขใจ เพื่อขับเคลื่อนสามพรานโมเดลอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส และเอ้ือ

ตอการขยายโครงการ และในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ไดมีการเซ็นขอตกลงรวม (MOU) ระหวาง 40 หนวยงาน

จากภาคเอกชน ภาครัฐ ทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ที่จะรวมกันพัฒนาตอยอดความรวมมือ

ระหวางกันเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับคลัสเตอร ดังนั้นจึงอาจจะกลาวไดวาสวนสามพรานเองทําหนาที่เปนผู

ประสานงานคลัสเตอร (Cluster Development Agent)   

ในทางทฤษฎีเนื่องจากการพัฒนาคลัสเตอรจะเก่ียวของกับกลุมคนจํานวนมาก ทั้งผูประกอบการ 

ตัวแทนหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตัวแทนจากหนวยงานสนับสนุนตางๆ ปจจัยสู

ความสําเร็จประการหนึ่งจึงเปนกลไกที่ประสานเชื่อมโยงระหวางทุกสวนที่เก่ียวของภายในคลัสเตอร โดยผูที่ทํา

หนาที่ดังกลาวคือผูประสานงานคลัสเตอร (Cluster Development Agent) หรือที่เรียกกันวา CDA ซึ่งควรเปน

ผูที่มีความรูในอุตสาหกรรมของกลุมพอสมควรและไมมีสวนไดเสียกับธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งนี้ UNIDO (United 

Nations Industrial Development Organization) หนวยงานตางประเทศที่มีประสบการณในการพัฒนา CDA 

ไดกําหนดบทบาทหนาที่และคุณสมบัติของ CDA ไวดังนี้  

- เขาใจในความตองการของสมาชิกคลัสเตอร 

- เสริมสรางความสัมพันธของสมาชิกในคลสัเตอร 

- ชักจูงใหสมาชิกคลอยตามและผลักดันใหเกิดวิสัยทัศนรวมของกลุม  

- คลี่คลายปญหาหรือความขัดแยงที่อาจเกิดข้ึนได  

- สนับสนนุการดําเนนิงานของคลสัเตอรใหเปนไปตามแผนที่วางไว 

- ชักจูงใหเครือขายวิสาหกิจเขาถึงผูใหบริการ (Business Development Service) ไดดียิง่ข้ึน  

- เขาใจธุรกิจ เขาใจผูประกอบการ โดยเฉพาะ SME 

- มีอัธยาศัยไมตรีดี มีศิลปะในการโนมนาวใจคน 

- มุงมั่น กลาตดัสินใจ และมีความรับผิดชอบ 

- เปดกวาง ยอมรับฟงความคิดผูอ่ืน และกลาทดลอง 

- เปนคนในพืน้ที่ หรือมีความคุนเคยกับพื้นที่  

- มีความรูที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมของคลัสเตอรบาง แตไมจําเปนตองมีความรูในเชิงเทคนิค 
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รูปที่ 6-1 สามพรานโมเดล 

 
ที่มา : www.sampranmodel.com, สืบคนเมื่อกรกฎาคม 2559. 

 ในการดําเนินการอาจจะกลาวไดวาสามพรานโมเดลไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรางมูลคาจากหวงโซ

มูลคาเดิมของเกษตรกร ซึ่งตางคนตางอยูตางดําเนินการและใชกลไกตลาดเปนตัวกําหนดกิจกรรมการผลิตและ

ราคา มาเปนการสรางความรวมมือโดยมีสวนสามพรานเปนตัวประสานงานคลัสเตอร และมีการดึงเอาภาครัฐและ

ทองถ่ินเขามาสนับสนุนตามขอบขายและความเชื่อมโยง นอกจากนี้ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางเปนรูปธรรม 

ไดมีการดึงเอามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ เขามาสรางรูปแบบการพัฒนาที่

สามารถใชงานไดจริงและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่  

ซึ่งจากแผนภาพแสดงลักษณะการดําเนินงานของสามพรานโมเดล พบหลักการทํางานของทุกภาคสวน 

คือ “การคาที่เปนธรรม” ตั้งอยูบนหลักพื้นฐานการทําธุรกิจที่มีความเชื่อใจเปนหลัก ซึ่งความเชื่อใจ (Trust) ถือ

เปนองคประกอบที่สําคัญในการเชื่อมโยงทุกภาคสวนตั้งแตผูผลิต (เกษตรกร) ผูจัดจําหนาย (พอคาสวนสาม

พราน) มหาวิทยาลัย ภาครัฐทั้งองคกรทองถ่ินและระดับประเทศ และในสวนของผูบริโภคไวดวยกัน ความเชื่อใจ

ยังเปนพื้นฐานการทํางานรวมกันระยะยาวของทุกภาคสวน เร่ิมตนจากเมื่อผูบริโภคมีความเชื่อใจในผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย ก็ยินดีที่จะจายเงินในราคาที่สูงมากข้ึนเพื่อไดมาซึ่งสิ่งที่ผูบริโภคเชื่อใจในผูจัดจําหนายและผูผลิต 

เมื่อเกิดการกลับมาซื้อซ้ํา และพฤติกรรมปากตอปากในหมูผูบริโภคก็หมายถึง ความจงรักภักดีที่จะเกิดข้ึนกับ 

“ตลาดสุขใจ” ทําใหตลาดสุขใจเองมีกิจกรรมและแรงจูงใจในการทําธุรกิจ หรือมีทรัพยากรในการสนับสนุนให

เกษตรกรที่เขารวมโครงการเรียนรูและพัฒนาตัวเอง ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐาน

ระดับสากล ในกรณีของสามพรานโมเดล อาจจะเรียกไดวาทุกภาคสวนทํางานพรอมๆ กันเปนวงจร เร่ิมตนจาก

กลุมเล็กๆ ขยายตัวไปเปนกลุมขนาดกลางและขนาดใหญข้ึน จนในปจจุบันมีลูกคาแวะเวียนเขามาในตลาดไมนอย

กวาหนึ่งพันรายตอวัน ทั้งนี้ ในสวนของการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนทองถ่ิน รวมถึงภาควิชาการก็จัดไดวา

มีบทบาทที่สําคัญ เพราะเปนสวนที่สนับสนุนความนาเชื่อถือของโมเดลดังกลาว การมีหนวยงานภาครัฐที่เปน

ทางการมารวมพัฒนารับรูรับทราบขอตกลงในการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ การทําการวิจัยและนํา
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ผลงานวิจัยมาเผยแพร เปนแนวทางการพัฒนาตอยอดใหกับผลิตภัณฑและคลัสเตอร ก็จะชวยสรางความมั่นใจ

ใหกับทั้งผูเขารวมโครงการที่เปนเกษตรกร พอคานักลงทุน และผูบริโภคที่เขามาจับจายซื้อหา วาดวยทรัพยากร

และเวลาที่ทุมเทลงไปจะหมายถึงสิ่งดดีีที่ทุกภาคสวนจะไดรับ และจะเปนกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จไดทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 

ขอมูลจากการสมัภาษณเชิงลึกสามพรานโมเดล 

จากขอมูลทุติยภูมิขางตนสําหรับสามพรานโมเดลทําใหทราบประวัติความเปนมา และผลงานอันเปนที่

ยอมรับของทุกภาคสวนที่เขารวม จัดไดวาสามพรานโมเดลประสบความสําเร็จเปนคลัสเตอรผลิตภัณฑอาหารที่

จัดไดวาเปน Best Practice ในประเทศไทยในลําดับแรกๆ อยางไรก็ตาม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจึงไดทํา

การสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรผูเปนกําลังสําคัญในการผลักดันใหสามพรานโมเดลมีสถานะที่สมบูรณแบบในทุก

วันนี้   

สําหรับบทสรุปการวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จของสามพรานโมเดลมีดังตอไปนี้ 

1. ทัศนคติของผูบริหารตั้งแตยุคกอตั้ง ที่เล็งเห็นถึงความจําเปน และกระทําอยางความจริงใจในการ

สรางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ อยาง เกษตรกร และชุมชน สรางการยอมรับดวยภาพลักษณที่

ติดกับพื้นที่  

2. มีกิจกรรมทางการตลาด ตรงตามนิยามทางทฤษฎี คือ มีความตองการซื้อจากผูบริโภค มีความ

ตองการขายและมีสินคาจากผูผลิต มีสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนสินคา และที่สําคัญสามารถตอบโจทยได เมื่อ

ความตองการซื้อถูกตอบสนองจนเปนที่พึงพอใจจากความตองการขาย ทําใหมีกิจกรรมทางการตลาดที่เกิดข้ึนจริง 

คลัสเตอรผลิตภัณฑทางการเกษตรของสามพรานโมเดลจึงสามารถจับตองได 

3. กลุมธุรกิจหลักตองเปนแกนนําสําคัญในการรวมกลุมอุตสาหกรรม ในที่นี้ไดแก สวนสามพราน และมี

สมาชิกในกลุมวิสาหกิจ (Cluster) มีศักยภาพที่พรอมในการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่ง 

นอกจากนี้ ยังตองมีการรองรับจากธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของอยางครบวงจร และมีปจจัยการผลิตที่มี

ความเหมาะสมทั้งในดานแรงงาน วัตถุดิบ เคร่ืองจักร และทําเลที่ตั้ง  

4. จิตสํานึก (Awareness) ในการรวมกลุมกัน และมีความไววางใจ และเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Trust) มี

การประสานและแบงปนผลประโยชนที่ยุติธรรมอันกอใหเกิดความพึงพอใจแกทุกฝาย (Win-Win) ภายในกลุม

อาจจะดําเนินการใหเกิดการแขงขันในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด ซี่งจะเปนการกระตุนให

ธุรกิจมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา และใหมีความเชี่ยวชาญในการผลิตและสรางนวัตกรรมใหมๆ  

5. ผูประสานงานคลัสเตอร (Cluster Development Agent) คือ มูลนิธิสังคมสุขใจ ซึ่งมีบทบาทที่

สําคัญในการสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีใหกับกลุมเกษตรกร ผูผลิตในพื้นที่ และสมาชิกเกษตรกรจาก

พื้นที่อ่ืนๆ หนวยงานที่เขารวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาควิชาการ รวมถึงผูบริโภค 

6. ความชวยเหลือเก้ือกูลกันจากการการรวมตัวกันเปนคลัสเตอรกอใหเกิดนวัตกรรม การวิจัยพัฒนา

เร่ืองที่เปนปญหารวมกัน (Common Problem) ตลอดจนเร่ืองที่กอใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย (Common 

Interest) โดยอาศัยการแบงปนความคิด และคาใชจายรวมกัน  

7. ประโยชนและสิทธิพิเศษที่ไดจากการรวมตัวเปนคลัสเตอร นั่นเองที่ เปนสวนสําคัญที่ชวยให 

คลัสเตอรประสบความสําเร็จ เนื่องจากสามารถเขาถึงและขอความรวมมือจากแหลงบุคลากรที่มีคุณภาพและ
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เชี่ยวชาญเฉพาะไดงาย ตลอดจนไดรับความชวยเหลือ สนับสนุนจาก ภาครัฐ สมาคม องคกรที่เก่ียวของ และ

สถาบันตางๆ เชน สถาบันการศึกษา สถาบันฝกอาชีพ และสถาบันเพื่อการวิจัย ทําใหคลัสเตอรสามารถเขาถึง

และไดรับทราบขอมูลขาวสารที่จําเปนในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

กลาวโดยสรุป สามพรานโมเดลเปน Best Practice ในประเทศสําหรับคลัสเตอรผลิตภัณฑเกษตร

อินทรีย โดยปจจัยสูความสําเร็จหลักๆ ไดแก ผูประสานงานคลัสเตอร (Cluster Development Agent) คือ 

มูลนิธิสังคมสุขใจ ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญในการสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีใหกับกลุมเกษตรกร ผูผลิตใน

พื้นที่ และสมาชิกเกษตรกรจากพื้นที่อ่ืนๆ หนวยงานที่เขารวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาควิชาการ รวมถึง

ผูบริโภค ซ่ึงเมื่อเกิดความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีแลวปจจัยสูความสําเร็จอ่ืนๆ ไดแก สวนผสมทางการตลาด

ชองทางการจัดจําหนาย และการพัฒนากระบวนการเพื่อใหไดการรับรองเกษตรอินทรียสากล การออกงานแสดง

สินคาในตลาดเมืองหลวงและตางประเทศ การดึงเอาภาควิชาการและเงินสนับสนุนการวิจัยเชิงพัฒนาจาก

หนวยงานสนับสนุนทางการวิจัยมารวมสนับสนุน  

6.2  กรณีศึกษาตางประเทศ 

สําหรับกรณีศึกษาคลัสเตอรผลิตภัณฑอาหารที่เปน Best Practice มีคลัสเตอรหลายแหงที่ประสบ

ความสําเร็จในแงชื่อเสียงและการเปนที่ยอมรับในระดับโลกถึงผลลัพธและผลกระทบที่เกิดข้ึน เปนตนวาคลัสเตอร

ผลิตไวนที่สหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อเสียงคือ Napa Valley หรือ คลัสเตอรอาหารที่ประสบความสําเร็จระดับโลกอยาง 

Danish Food Cluster ที่เดนมารก และอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ตามที่ไดกลาวไวขางตนวา รูปแบบการเติบโต หรือ

ยุทธศาสตรสูความสําเร็จของแตละคลัสเตอรยังไมมีสูตรสําเร็จ หรือไมมีแนวทางการพัฒนาที่แนนอนตายตัว ทํา

ใหการเลือกกรณีศึกษาในตางประเทศเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคลัสเตอรผลิตภัณฑขาวสําหรับประเทศไทย 

จึงอาจจะจําเปนตองอิงกับตัวผูใหขอมูลเชิงลึกที่จับตองได และตองสามารถใหขอมูลที่อัพเดทและเปนประโยชน

สูงสุด นอกจากนี้การเลือกวิเคราะหคลัสเตอรที่อยูในชวงของการพัฒนาสรางความเขมแข็งในยุคปจจุบันยอมได

ประโยชนมากกวาการวิเคราะหคลัสเตอรระดับโลกที่เกิดข้ึนในยุคกอนหนา เพราะปจจัยสูความสําเร็จสําหรับ 

คลัสเตอรยุคปจจุบัน ยอมมีความสอดคลองกับสิ่งแวดลอม รวมถึงโอกาสอุปสรรคในยุคปจจุบัน ที่คลัสเตอร

ผลิตภัณฑขาวของประเทศไทยตองประสบและดําเนินการในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

Foodpolis เปนกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหม ที่ถูกสรางข้ึนที่ประเทศเกาหลี โดยเนนไปที่การสงออก 

และการวิจัยพัฒนาอาหารทางการเกษตร โดย Foodpolis มีวัตถุประสงคเบื้องตนเพื่อชวยอุตสาหกรรมอาหาร

ของเกาหลี โดยการสนับสนุนการเจริญเติบโตรวมกันระหวางบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็ก รวมไปถึง

หนวยเกษตรกรรม โดยสรางความรวมมือชวยเหลือกันระหวางหนวยงานดังกลาวอยางเต็มที่ เพื่อจุดประกายการ

แบงปนความรูและนวัตกรรมระหวางกัน ทั้งนี้บริษัททั้งหลายภายในคลัสเตอรจะไดรับสิทธิประโยชนจากแรงจูงใจ

ตางๆ เปนตนวาศูนยสนับสนุนทางการวิจัยและพัฒนาที่หลากหลาย และกิจกรรมสนับสนุนตั้งแตการประเมิน

คุณคาทางโภชนาการของอาหารไปจนถึงคุณภาพและบรรจุภัณฑของอาหาร  Foodpolis มีที่ตั้งอยูที่เมืองอิคซัง

บนเกาะทางตะวันตกของเกาหลี มีอาณาบริเวณมากกวา 3.5 ลานตารางเมตร ซึ่งตําแหนงที่ตั้งดังกลาวถือเปน

ตําแหนงที่เปนขอไดเปรียบเชิงกลยทุธอยางชัดเจนตอทุกบริษัทที่เปนสมาชิก และกลุมลูกคาศักยภาพที่จับตามอง

ตลาดอาหารของเอเชีย โดยใช Foodpolis เปนฐานการสงออกเพื่อสรางความไดเปรียบตอไป 
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6.2.1  กรณีศึกษา Foodpolis ของประเทศเกาหล ี

หนึ่งในศักยภาพของ Foodpolis ไดแก ตําแหนงยุทธศาสตรของอุตสาหรรมอาหารที่ถูกคาดการณวาจะ

มีคาถึง 7,000,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2563 ประเทศเกาหลีเองอยูในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก ซึ่งผูเชียวชาญ

ทํานายวาจะเปนภูมิภาคศูนยกลางของอุตสาหกรรมอาหารที่มีสัดสวนรอยละ 40.0 ของทั้งโลก นอกจากนี้

อุตสาหกรรมอาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอัตราการเติบโตรายปที่คงที่มากกวารอยละ 30.0 มา

ตั้งแตป 2553 โดยประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเพียงอยางเดียวมีประมาณ 1,500 ลานคน 

เฉพาะมูลคาผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมอาหารของเอเชียตะวันออกคิดเปนรอยละ 20.0 ของปริมาณการคารวม

ของโลก และในป 2563 ภูมิภาคนี้ถูกคาดการณวาจะเปน 1 ใน 3 ของปริมาณการคารวมของโลกดวย  

จากขางตนจะเห็นวาเกาหลีอยูตรงใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนตลาดอาหารที่เติบโต

เร็วที่สุดในโลก และจากรูปที่ 7-2 และ 7-3 จะพบวา Foodpolis ตั้งอยูที่เมืองอิคซังตามเกาะทางตะวันตกของ

เกาหลีใต พรอมกับเสนทางการขนสงที่รวดเร็วไปไดทั่วประเทศ ซึ่งคือทางรถไฟ KTX และทางหลวงสายหลัก 

ธุรกิจทั้งหลายจะเขาถึงเมืองหลักระดับนานาชาติไดมากกวา 60 เมืองดวยการเดินทางบนเคร่ืองบินราว 2 ชั่วโมง 

เมืองอิคซังโดยทางยุทธศาสตรแลวจะอยูใกลประเทศจีนและตลาดประเทศเพื่อนบานที่มีความสําคัญอยางเชน 

ฮองกง และญี่ปุน ซึ่งใชเวลาบินไปเพียง 2 ชั่วโมง Foodpolis ไดใหการเขาถึงและการประกันคุณภาพที่งายดาย

สําหรับบริษัทที่มองหาชองทางเขาถึงไมเพียงแคตลาดอาหารของประเทศจีนและญี่ปุน แตยังรวมไปถึงตลาด

อาหารทั้งหมดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 

รูปที่ 6-2 ทําเลที่ตั้งของประเทศเกาหลีในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ที่มา: Korea Foodpolis, ออนไลน http://eng.Foodpolis.kr, 2559 
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รูปที่ 6-3 ทําเลที่ตั้งของ Foodpolis ในประเทศเกาหล ี

 
ที่มา: Korea Foodpolis, ออนไลน http://eng.Foodpolis.kr, 2559 

สําหรับอีกศักยภาพของ Foodpolis มาจากศักยภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเกาหลี ซึ่งเปน

ตลาดอาหารที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 17 ของโลก มีมูลคาประมาณ 56,900 ลานเหรียฐสหรัฐฯ ในป 2553 มีรายได

จากการสงออกอาหารมากกวา 5,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีมีบริษัทชั้นนําระดับโลกในหลายธุรกิจทางดาน

เทคโนโลยี เชน เคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน ชิฟสความจํา การตอเรือ เหล็ก และรถยนต ธนาคารโลกไดจัดอันดับ

เกาหลีไวในลําดับที่ 7 ของโลกในเร่ืองความงายตอการดําเนินธุรกิจ มีอัตราการจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

สูงที่สุดในโลก และไดอันดับที่ 2 ของโลกในอัตราของความกระตือรือลนในการศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรม

อาหารสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรที่พรอมสรรพ เพื่อที่จะทําใหธุรกิจดานอาหารกาวไปขางหนา เกาหลียัง

เปนจุดทดสอบที่เยี่ยมยอดสําหรับตลาดโลก ดวยความหนาแนนของประชากรสูง ซึ่งเปนฐานผูบริโภคที่มีความ

สนใจในกระแสและมีความตองการซื้อสินคา ตลอดจนมีสาธารณูปโภคดานเทคโนโลยีระดับมาตรฐานสากล ซ่ึง

ชวยใหบริษัทสามารถติดตามวาผูบริโภคมีความคิดเห็นอยางไร ไดอยางใกลชิด และปรับตัวกอนที่จะเล็งเปาหมาย

ไปที่ตลาดอ่ืนๆ  ในดานความรวมมือระหวางประเทศ เกาหลมีีความพรอมสําหรับการคาระดับโลก โดยในปจจุบัน

ประเทศไดทํา FTA กับ 50 ประเทศ เปนสมาชิก OECD ในป 2539 เปนสมาชิก WTO ในป 2538 และเปน

สมาชิก GATT ในป 2510 

 
วิสัยทัศนและกลยุทธ (พันธกิจ) ของ Foodpolis 

วิสัยทัศน 

เปนศูนยกลางชั้นนําในธุรกิจอาหารระดับโลก ดวยเทคโนโลยีการคนควาและพัฒนานวัตกรรมอาหาร 

และเครือขายที่แข็งแกรง ที่มาพรอมกับการเขาถึงหนึ่งในเขตเศรษฐกิจ ที่กําลังเติบโตอยางมีพลวัตของโลกอยาง

รวดเร็วและงายดาย โดยในป 2563 Foodpolis จะเปน “แกนหลักอันใหมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารโลก” 
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กลยุทธ 

 กลยุทธ คือ การดําเนินการเพื่อจะสรางสิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคที่เปนมิตรกับธุรกิจ 

ดวยการสรางฐานศักยภาพใหทั้งบริษัทขนาดใหญและขนาดเล็ก สามารถผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม

สําหรับตลาดอาหาร ทั้งระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาคได  โดยที่ Foodpolis มีเขตอุตสาหกรรมอาหาร 

และเขตที่พักอาศัย ที่สามารถรองรับบริษัทอาหารและสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ บริษัทที่เขามาเชาพื้นที่

สามารถใชประโยชน และรับการสนับสนุนไดตามความตองการ จากระบบสนับสนุนธุรกิจที่แข็งแกรง 

เปาหมาย 

ตองการเปนหนึ่งในหาอันดับแรกของคลัสเตอรอาหารโลก ซึ่งมีบริษัทอาหาร 150 ราย และศูนยวิจัย

และพัฒนา 10 แหง 

วัตถุประสงค 

• เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขันของบริษัทในตลาดอาหารโลก 

• เรงการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรทางเกษตรกรรม 

• เพิ่มการสงออกอาหารและสินคาทางการเกษตร 

• สนับสนนุการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทองถ่ิน 

การวิจัยและพัฒนา และการสนับสนุน 

สําหรับการดําเนนิการเพื่อให Foodpolis ขับเคลื่อนไปตามวสิยัทัศน พันธกิจ กลยุทธและวัตถุประสงค

ขางตนคือการจัดหาศูนยใหการสนับสนนุในดานตางๆ ตอไปนี ้

1) ศูนยประเมินมาตรฐานคุณคาอาหารเพื่อสุขภาพ 

• หนวยสนบัสนุน One-Stop Support Service สําหรับการรับรองมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ 

• เครือขายสนับสนนุอุตสาหกรรมการศึกษาสําหรับการวิจัยประเมินคุณคาทางอาหาร 

• ใหการฝกอบรม คําปรึกษา และขอมูลอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับอาหารเพื่อสุขภาพ 

• มีเคร่ืองมือมากกวา 200 ชิ้น เพื่อสนับสนุการวิจัยและพัฒนาในสายอาหารเพื่อสุขภาพ 

รูปที่ 6-4 ภาพประกอบศูนยประเมินมาตรฐานดานอาหาร 

 
ที่มา: Korea Foodpolis, ออนไลน http://eng.Foodpolis.kr, 2559 

2) ศูนยความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร  

• ใหบริการตรวจสอบและวิเคราะหความปลอดภัยของอาหาร 
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• ใหการสนับสนุนการวิจัยและพฒันาเพื่อพัฒนาคุณภาพของรสชาต ิ

• สรางเครือขายระดับโลกในดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

• มีอุปกรณกวา 200 ชิ้น เพื่อสนบัสนนุการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร และการพัฒนา

คุณภาพของรสชาต ิ

3) ศูนยบรรจุภัณฑอาหาร 

• ใหบริการแกไขปญหาดานบรรจุภัณฑอาหารครบวงจร 

• ใหบริการทดสอบ วิเคราะห และประเมินผล เพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐาน 

• จัดโปรแกรมอบรม และใหคําปรึกษา ในการพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑใหม 

 

รูปที่ 6-5 ภาพประกอบศูนยความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร 

 
ที่มา: Korea Foodpolis, ออนไลน http://eng.Foodpolis.kr, 2559 

4) โรงงานผลิตอาหารนํารอง (Pilot Plant) 

• โรงงานระดบัมาตรฐาน GMP พรอมกับอุปกรณทางการผลิตล้ําสมัย 

• ใหบริการครบทุกข้ันตอนตั้งแตการคนควาวิจัยไปจนสาํเร็จเปนผลิตภัณฑสุดทายที่อยูในบรรจภัุณฑ 

• ใหบริการทดสอบและผลิตสนิคาตนแบบและตัวทดลอง 

• มีเคร่ืองมือที่ล้ําสมัยและสายการผลิตที่หลากหลาย ตั้งแตสายการผลิตในวตัถุประสงคทั่วไป 

(อาหารแปรรูป) ไปจนถึงสายการผลิตพิเศษ (อาหารเพื่อสุขภาพที่มี GMP) และสายการผลิตพิเศษ

ล้ําสมัย 

5) ศูนยทดลองลงทุนในธุรกิจอาหาร (โรงงานใหเชา)  

• ใหบริการสนับสนุนการผลิตแกธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอมในราคาทีส่มเหตุสมผล 

• ใหบริการสนับสนุนในการขอรับการรับรองดานอาหาร อาทิ HACCP GMP และอ่ืนๆ  

6) หนวยงานสําหรับกลุมอาหารระดับชาติของเกาหล ี

• ผูประสานงานเครือขายระหวางธุรกิจและหองทดลอง 

• ศูนยบริการครบวงจรสาํหรับการลงทุนและดําเนนิธุรกิจ 

• การบริหารจัดการกลุมอยางครบวงจร 
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นอกจากศูนยตางๆ ที่กลาวขางตน จัดเปนการใหความชวยเหลือหลักในดานการดําเนินการผลิตอาหาร

แกผูประกอบการ Foodpolis ยังจัดใหมีโปรแกรมสนับสนุน (Support Programs) เพื่อใหผูประกอบการอาหาร

สามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดําเนินการ ซึ่งโปรแกรมสนับสนุนจะประกอบไปดวย 

1) โปรแกรมสนับสนนุการวิจัยและพัฒนา (R&D Support Program) 

• กองทุนกูยืมสนบัสนนุการวิจัยและพัฒนา สําหรับการผลิตอาหารเชิงพาณชิย 

• เชื่อมตอบริษัทเพื่อชวยในการคนหาขอมูลที่ตองการ 

2) โปรแกรมสนับสนนุความเติบโตรวมกัน ระหวางการเกษตรกรรมภายในประเทศและบริษทัอาหาร 

• ใหบริษัทอาหารกูยืมสําหรับการจัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ 

• สนับสนนุทุนกูยืมใหกับบริษทัทีส่งออกสินคาที่ผลิตใน Foodpolis 

3) โปรแกรมบมเพาะและพัฒนาบคุลากรดานอาหาร (Nurture Talents) 

• เครือขายขอมูลการจางงานและระบบการฝกอบรม 

• โปรแกรมการฝกอบรมที่เก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจอาหารและการสงออกทางการเกษตร 

4) โปรแกรมผูริเร่ิมในตลาดสงออกอาหารของโลก 

• สนับสนนุการจัดสงและคาธรรมเนียมศุลกากรสําหรับการทดลองสงออก 

• สนับสนนุการสงเสริมทางการตลาด และการทําตลาด สําหรับตราสินคาสงออก 

5) โปรแกรมใหคําปรึกษา เงินอุดหนุน ภาษี และการลดหยอน 

• การใหคําปรึกษาและผลประโยชนทางการเงิน  

• สิทธิในการยกเวนภาษ ี

ในสวนของโปรแกรมสนับสนุนเพื่อสรางผลลัพธที่มีความยั่งยืนสําหรับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ 

เฉพาะที่เนนการสรางนวัตกรรมอาหารในระยะยาว Foodpolis ผลักดันเร่ืองดังกลาวใหเกิดข้ึนโดยมีการจัดตั้งให

มีศูนยการวิจัยชั่วคราว ทําหนาที่จัดใหมีโปรแกรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ (International 

R&D Supporting Program) เพื่อสนับสนุนความรวมมือในดานการวิจัยและพัฒนา ระหวางบริษัทอาหารทั้ง

ระดับภายในประเทศและระดับโลก สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย เพื่อสรางเครือขายสากล และกระตุนการใช

เทคโนโลยีที่พัฒนาข้ันสูงสุด ทั้งนี้ดวยการสนับสนุนทางการเงินมากถึง 500 ลานวอน เปนระยะเวลา 3 ป  

สําหรับในเร่ืองของสาธารณูปโภคที่ เก่ียวกับที่อยูอาศัย Foodpolis มีการดําเนินการผานศูนย

อุตสาหกรรมและที่อยูอาศัย (Industrial & Residential Complexes) โดยในเขตอุตสาหกรรมมีการพัฒนาพื้นที่ 

การขายอสังหาริมทรัพย และการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกดานอุตสาหกรรมซึ่งกําลังอยูในข้ันตอนดําเนินงาน โดย

คาดวาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ จะแลวเสร็จพรอมใหใชงานภายในป 2559 โดยมีการแบงเขตพื้นที่ ดังนี้ 

1) โซนสิ่งอํานวยความสะดวกสนบัสนุนแกบริษทั (Enterprise Support Facilities Zone) 

a. สิ่งอํานวยความสะดวกหลัก : ศูนยวิจัยและพัฒนา 3 แหง โรงงานใหเชา โรงงานทดลอง 

หนวยงานของกลุมอาหารระดับชาติของเกาหล ี 

2) โซนวิจัยเฉพาะสวน (Private Research Zone) 

a. สิ่งอํานวยความสะดวกหลัก : สถาบันวิจยัอาหาร 10 แหง 

3) โซนอาหารเชิงกลยทุธ (Strategic Food Zone) 
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a. สิ่งอํานวยความสะดวกหลัก : อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารชีวภาพ อาหารหมัก อาหารสกัด 

สารเติมแตงอาหารจากธรรมชาติ และอ่ืนๆ  

4) โซนการลงทุนตางชาติ (Foreign Investment Zone) 

5) โซนการขนสงและกระจายสนิคา (Logistics & Distribution Zone) 

6) โซนอาหารทั่วไป (General Food Zone) 

7) โซนบาํบัดของเสีย (Waste Treatment Facilities) 

รูปที่ 6-6 ภาพประกอบการจัดสรรพื้นที่ในบริเวณโครงการ Foodpolis 

 
ที่มา: Korea Foodpolis, ออนไลน http://eng.Foodpolis.kr, 2559 

สถานที่ตัง้ 

โซนการลงทุนตางประเทศ, วังกุง-เมียงยอง, เมืองอิคซัง, เจโอลาบัค-โดม เกาหลี  (Foreign 

Investment Zone, Wanggung-myeon, Iksan city, Jeollabuk-do, Republic of Korea) 

ขนาดพื้นที ่

เนื้อที่ทั้งหมด  3,580,000 ตารางเมตร (358 เฮกตาร)  

สวนวิทยาศาสตรอาหาร (Food Science Park) : 2,320,000 ตารางเมตร (232 เฮกตาร) 

โซนลงทุนตางชาติ (Foreign Investment Zone) : 451,000 ตารางเมตร 

งบประมาณของโครงการ 

รวมทั้งสิ้น 440 ลานเหรียญสหรัญ ฯ (553.5 พันลานวอน) 
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เขตที่พักอาศัย 

การพัฒนาของเขตที่พักอาศัยขนาด 1.26 ลานตารางเมตร เกิดข้ึนคูขนานพรอมไปกับเขตอุตสาหกรรม การ

พัฒนาพื้นที่และการแบงเขตมีเปาหมายแลวเสร็จในชวงป 2557-2561 ตอดวยการกอสรางอพารทเมนต โรงเรียน และ

อสังหาริมทรัพยเชิงพาณิชย Foodpolis ไดวางแผนใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานบันเทิง และสวนสนุก ซึ่งจะรวมเอา

อาหารเกาหลี และอาหารประจําชาติตางๆ  ทั่วโลกเอาไว โดยมีการแบงพื้นที่ ดังนี้ 

1) โซนบานพัก (Housing Zone) ประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกหลัก ที่พักอาศัยของชาวตางชาติ 

บานทาวนเฮาส หมูบานฮานอค (Hanok village) และอพารทเมนตสําหรับลูกจางของ Foodpolis 

เปนหลัก 

2) โซนขายอาหาร (Food Commercial Zone) ไดแก สิง่อํานวยความสะดวกหลัก ศูนยประชุม พื้นที่

ธุรกิจ ถนนอาหารเกาหลี ถนนอาหารนานาชาติ และ อ่ืนๆ  

3) โซนมหาวิทยาลัยและสิง่อํานวยความสะดวกทางการศึกษา (Universities & Educational Facilities) 

มีสิ่งอํานวยความสะดวกหลัก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลาย โรงเรียนนานาชาต ิและสถาบันทางการศึกษาอ่ืน ทีเ่นนในดานอาหาร และอ่ืนๆ  

4) โซนศูนยอาหารและวฒันธรรม (Food & Culture Complex Zone) มีสิง่อํานวยความสะดวกหลัก 

เชน ศูนยแสดงนิทรรศการอาหารและรสชาติ พิพิธภัณฑอาหาร และอ่ืน   

5) โซนสวนสนุกอาหาร (Food Theme Park Zone) เชน สวนสนกุอาหารนานาชาติ ฟารมชนบท สนาม

สําหรับจัดงานเทศกาลกลางแจง 

สิทธิพิเศษสําหรับนักลงทนุ 

สําหรับสิทธิประโยชนของนักลงทุนตางชาติใน Foodpolis มีลักษณะการจูงใจที่เขาเกณฑการเปน 

Special Economic Zone (SEZ) โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้  

• เขตการลงทุนจากตางประเทศ 

การลงทุนจากตางชาติในพื้นที่พิเศษ ใหเชาที่ดินเปนระยะเวลา 50 ป โดยยกเวนคาเชา หรือ ลดให 

รอยละ 75 ทั้งนี้สําหรับพื้นที่เปาหมายสําหรับการจัดจําหนายทั้งหมด 3,580,000 ตารางเมตร (358 เฮกตาร) จะ

เปนสวนวิทยาศาสตรอาหารขนาด (Food Science Park) 2,320,000 ตารางเมตร (232 เฮกตาร) และมีเขตการ

ลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment Zone) 451,000 ตารางเมตร 

• สิ่งจูงใจทางการเงินสําหรับผูเขารวมโครงการ 

1) ภาษีชาติ (National Tax = Corporate Tax and Income Tax) Foodpolis ยกเวนเก็บภาษี

ภายใน 3 ปแรก จากนั้นลดภาษีใหรอยละ 50 ใน 2 ปถัดมา โดยตองมีการลงทุนอยางนอย 10 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ สําหรับสมาชิกที่เขารวมโครงการ 

2) ภ า ษี ท อ ง ถ่ิ น  (Local Taxes = Acquisition Tax, Registration Tax and Property Tax) 

Foodpolis ยกเวนการเก็บภาษีภายในระยะเวลา 15 ปแรก สําหรับการลงทุนอยางนอย 10 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ 

3) การยกเวนภาษีนําเขา (Tariff Exemption)  มีการยกเวนภาษีการนําเขาใหกับสินคาที่ลงทุนใหมใน 

5 ปแรก สําหรับการลงทุนอยางนอย 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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4) เงินสมทบการจางงาน   

o ในเขตเจออนบัค (Jeonbuk Residents) ไดรับเงินสมทบมากถึง 1,000,000 วอนเกาหลี ตอ

ลูกจางใหม 1 คน หลังจากมีลูกจางทั่วไปเกิน 20 คน เปนเวลาถึง 6 เดือน โดยใหมากที่สุดไม

เกินบริษัทละ 1,000 ลานวอนเกาหลี 

o ในเมืองอิคซัง (Iksan city) ไดรับเงินสมทบมากถึง 500,000 วอนเกาหลี ตอลูกจางใหม 1 คน 

หลังจากจางลูกจางปกติเกิน 20 คน เปนเวลาถึง 6 เดือน โดยใหมากที่สุดไมเกินบริษัทละ 200 

ลานวอนเกาหลี 

5) เงินสมทบการจัดการศึกษาและฝกอบรมแรงงาน 

o ในเขตเจออนบัค (Jeonbuk Residents) ไดรับเงินสมทบเดือนละ 100,000-500,000 วอนตอ

ลูกจางใหม 1 คน หลังจากจางลูกจางปกติเกิน 20 คน เปนเวลาถึง 6 เดือน โดยใหมากที่สุดไม

เกินบริษัทละ 500,000,000 วอนเกาหลี 

o ในเมืองอิคซัง (Iksan city) ไดรับเงินสมทบมากสุดเดือนละ 500,000 วอนตอลูกจางใหม 1 คน 

หลังจากลูกจางปกติเกิน 20 คน เปนเวลาถึง 6 เดือน โดยใหมากที่สุดไมเกินบริษัทละ 

200,000,000 วอนเกาหลี 

6) สิทธิประโยชนอ่ืนๆ อาทิ สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษา การจัดซื้อบานภายใตงบประมาณ 

ความรวมมือระหวางประเทศ 

จากขอมูลทุติยภูมิขางตนสําหรับ Foodpolis ทําใหทราบที่มาและภูมิหลังสําหรับการกอตั้งและพัฒนา 

Foodpolis ซึ่งถือเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเปนคลัสเตอรผลิตภัณฑอาหารที่จัดไดวาประสบความสําเร็จใน

ระดับตนๆ ของโลก อยางไรก็ตามเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจึงไดทําการสัมภาษณเชิงลกึบุคลากรผูบริหารงาน

โครงการ Foodpolis  

สําหรับบทสรุปการวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จของการจัดทําคลัสเตอรอาหาร Foodpolis 

ของประเทศเกาหลีใตได ดังตอไปนี ้

1. การริเร่ิมและลงทุนจากภาครัฐ จัดทําแผนงานและเตรียมงบประมาณลวงหนาอยางนอย 3 ป กอนวัน

เร่ิมดําเนินงานอยางเปนทางการ 

2. จุดขายความเปนคลัสเตอรอาหาร เนนความรวมมือกันบนพื้นฐานของการแขงขันของทั้งหวงโซ

อุปทาน กลาวคือ ผูประกอบการตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยที่ผูเก่ียวของในเครือขายวิสาหกิจหรือคลัส

เตอรนั้นๆ จะตองมีการกําหนดทิศทางและเปาหมายและกลยุทธการพัฒนารวม (Core Objective & Strategy) 

รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ความรู ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ระหวางกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

โดยรวมของคลัสเตอรนั้น (Collective Efficiency/Productivity) ก็คือ ผูประกอบการในคลัสเตอรสามารถ

ลงทุนในการวิจัยรวมกัน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคาและบริการของตน ซึ่งทําใหประหยัด

ตนทุนในการพัฒนาได ในขณะที่ยังคงแขงขันในดานประสิทธิภาพในการผลิตสินคานั้น หรือผูประกอบการธุรกิจ

ตนน้ําและปลายน้ําสามารถวางแผนบริหารหวงโซอุปทานรวมกัน (Supply Chain Management) เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการผลิตและจัดจําหนายสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value-Added) ตลอดสายของหวงโซ
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อุปทาน (Supply Chain) ตลอดจนมีการสรางเครือขายผูประกอบการทั้งในและตางประเทศใน Foodpolis ทํา

ใหเกิดการกระจายของความรูใหม (Spur of Knowledge) 

3. การมุงเปาหมายการผลิตสินคาไปรองรับความตองการของตลาดในประเทศจีน และเอเชียตะวันออก 

ดวยการเลือกกอตั้งพื้นที่ในบริเวณทําเลศักยภาพ สามารถขนสงสินคาไปขายไดสะดวกรวดเร็ว 

4. การอํานวยความสะดวกในการผลิต ที่พักอาศัย รวมไปถึงความพิเศษที่ไดออกแบบมา คือ การวางผัง

การแบงเขตพื้นที่โซนในสวนวิทยาศาสตรอาหาร (Food Science Park) ซึ่งหลักๆ จะมีพื้นที่ทั้งหมดสี่สวน ไดแก 

โซนอํานวยความสะดวกทางอุตสาหกรรม (Industrial Facility Zone) โซนอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ 

(Corporate Support Facility Zone) โซนวิจัยและพัฒนาเฉพาะ (Private R&D Zone) และโซนอํานวยความ

สะดวกในเร่ืองการกําจัดสิ่งปฏิกูลและของเสีย (Sewage and Waste Processing Facility Zone) ในพื้นที่

ติดกันนั้น เมื่อ Food Science Park ไดรับการพัฒนาเต็มที่แลว แผนการจะมีการสรางเมืองแหงอาหาร (Food 

City) ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณคร่ึงหนึ่งของ Food Science Park กําหนดแลวเสร็จในป 2561 

5. มีศูนยวิจัยและพฒันาเพื่อการสรางความรูใหม ความกาวหนาทางนวัตกรรม สรางมลูคาเพิ่มในทาง

อุตสาหกรรมอาหาร ที่สามารถตอยอดไปเปนเชงิพาณชิยได 

6. การใหการสนับสนนุจากรัฐในดานสิทธิพิเศษการลงทนุเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อาทิ สิ่งจูงใจทาง

ภาษีและการเงนิอ่ืนๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและจูงในในตอนเร่ิมตน 

7. ยุทธศาสตรการดําเนินการเปนแบบตอยอด มีการวางแผนการสรางเมืองแหงอาหาร (Food City) 

เพื่อรองรับกิจกรรมเชิงพาณิชยที่เกิดจากการทําวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตจาก Food Science Park โดย

มีวิสัยทัศนที่จะรองรับวัฒนธรรมอาหารที่แตกตางของผูประกอบการจากทั่วโลก (ไมใชแคเพียงเกาหลี) และเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจการสงออก เพื่อจัดใหเกิดการพบกันระหวางผูประกอบการและลูกคาศักยภาพของ

ผูประกอบการตางๆ ดวย โดยสรางอาคารจัดแสดงและกิจกรรมทางอาหาร พิพิธภัณฑอาหาร ศูนยความรวมมือ

ทางอาหาร และภัตตาคารแหงอนาคต ซึ่งสามารถตอยอดอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหผูประกอบการสามารถทําการ

นําเสนอสินคา ตลอดจนเพื่อการศึกษาเรียนรู และการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดอีกดวย 

บทสรุปสําหรับ Foodpolis เปนโครงการที่ริเร่ิมโดยภาครัฐ โดยอาศัยความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและ

อุปสงคทางการตลาดทางดานอาหารในการจัดตั้งคลัสเตอรอาหารซ่ึงมีเปาหมายผูประกอบการทั้งในและ

ตางประเทศเขารวมทั้งในดานการลงทุน และความรวมมือทางดานตางๆ Foodpolis ใชแนวคิดดานเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (Special Economic Zone) ในการดําเนินงานเพื่อสรางแรงจูงใจ ที่นอกเหนือไปจากดานการเงิน หรือ

การยกเวนภาษีเงินไดประเภทตางๆ แลว ยังเปนเร่ืองของการใหการสนับสนุนทางดานการวิจัยและพัฒนา 

ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในดานการผลิต ที่พักอาศัย และการสรางพื้นที่ Food City ซึ่งเปนการเปด

โอกาสใหผูประกอบการสามารถจัดการแสดงสินคาตางๆ รวมทั้งเขารวมเปดรานคา และนําเสนอวัฒนธรรมดาน

อาหารที่มีความแตกตางกันไดอยางเปนรูปธรรม  

6.2.2  กรณีศึกษา Ping-Tung Agricultural Biotechnology Park (ABP) ของประเทศไตหวัน 

สวนเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Ping-Tung จัดเปนกรณีศึกษาที่สามารถเปน Best Practice ได

อยางนาสนใจ เนื่องจากเปนกระบวนการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเปนแบบดั้งเดิมใหมีมูลคาเพิ่มดวย

เทคโนโลยีชีวภาพ โดยในป 2545 ไตหวันไดดําเนินการเปดประเทศตามพันธะสัญญาที่ทําไวกับองคกรการคาโลก 
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(WTO) ในการกําหนดแผนการพัฒนาชาติเพื่อใหภาคการเกษตรของประเทศมีระดับความสามารถในการแขงขัน

และกาวทันกับยุคอุตสาหกรรมสีเขียวสมัยใหมสวนเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Ping-Tung ไดมีการจัดตั้ง

ข้ึน ซ่ึงโดยหลักแลวสวนเทคโนโลยี ถูกคาดการณใหเปนการเพิ่มขอมูลทางเทคนิค โดยเฉพาะที่เก่ียวของกับ

ประสบการณการผลิตอาหารทางการเกษตรโดยใชปุยเคมีภัณฑ ระบบการจัดการฟารมที่ใชวัสดุทางพันธุกรรม 

และกระบวนการอ่ืนๆที่เก่ียวของในการเพิ่มผลผลิตและรายไดที่สูงข้ึนสําหรับเกษตรกร การพัฒนาสวนเทคโนโลยี

นี้ยังเปนการสรางโอกาสในการนําเอาผลการวิจัยทางพืชศาสตรมาประยุกตใชในเชิงพาณิชยกรรมใหประสบ

ความสําเร็จดวย ทั้งนี้การพัฒนายังเล็งผลไปยังนโยบายแหงชาติที่จะชวยทําใหเกิดความมั่นคงทางอาหารในระดับ

โลก รวมถึงความมั่นคงทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ     

Mr. Sun-Long, Ting Director of Ping-Tung Agricultural Biotechnology Park Provisional 

Office, Council of Agriculture, Executive Yuan, R.O.C. ได ใหแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงคของสวน

เทคโน โลยีฯ ในงานวิจัยที่ ชื่ อวา  “Future Development and Operations of Ping-Tung Agricultural 

Biotechnology Park” โดยมีรายละเอียดดังนี ้

“จุดประสงคหลักในการพัฒนาสวนเทคโนโลยีฯ (ABP) คือการโปรโมทงานวิจัยการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ไดจากเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสรางหนาที่ทางการตลาดที่นําไปสูคุณภาพและ

ปริมาณที่เหมาะสม ดังนั้น ภาครัฐจึงเขามาสนับสนุนในหลายมาตรการที่ตองการและยังมีการ

ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพในเร่ืองการสนับสนุนการลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีทางการ

เกษตร เพื่อเพิ่มการสงออกสินคาเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูงสุด ในระยะยาวภาครัฐหวังวา ABP จะ

มีความสามารถในการสรางงานวิจัย การสรางตลาด และกระบวนการผลิตสินคาและการขนสง 

และหวังวา ABP จะสนับสนุนใหเกิดเครือขายภาคการเพาะปลูกโดยรอบและเปนศูนยกลางใน

อุตสาหกรรมเกษตรแบบไฮเทคดวย”  

ขอมูลเบื้องตนจากผูบริหาร ABP พบวาภาครัฐถูกมองวาเปนกุญแจตัวสําคัญในการริเร่ิมและรวมผลักดัน

ในเกิดหนวยงานที่จะเปนศูนยกลางในการพัฒนาทางดานวิชาการ และการตลาด โดยมีความคาดหวังวา ABP เอง

จะสามารถเชื่อมโยงกับภาคการผลิตอ่ืนๆ โดยรอบเพื่อสรางและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรที่ตองอาศัยองค

ความรูทางเทคโนโลยีเปนตัวตั้งตนในการผลิตสินคาทางการเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูงมากข้ึน นอกจากนี้สําหรับ

ผลลัพธที่คาดการณจากผูบริหารพบวาในกรอบการพัฒนา ABP จะเปนกําลังการผลิตที่ประกอบไปดวย 120 

โรงงานและมูลคาการผลิต 18 พันลานดอลลารไตหวัน โดยจะมีมูลคาของผลิตภัณฑที่ไดรับสิทธิบัตรมากกวา 2 

พันลานดอลลารไตหวัน ในขณะเดียวกันจะมีการจางงานมากกวา 8,000 อัตราสําหรับประชาชนทางภาคใตของ

ประเทศไตหวัน  

สถานการณในปจจุบันของ ABP 

ABP ในปจจุบันไดมีผูประกอบการทางการเกษตรและวิทยาศาสตรชีวภาพที่ยื่นการเขารวมโครงการ

จํานวน 98 ราย โดยกลุมผูเขารวมโครงการไดคอยๆมีการพัฒนาความรวมมือทั้งในแนวตั้งและแนวนอนระหวาง

กัน และไดมีการจัดระบบหวงโซอุปทานกับหนวยงานวิสาหกิจภายนอกสวนฯ ซึ่งก็เทากับเปนการสรางผลการ

ดําเนินการรวม (Synergies) ในระหวางคลัสเตอรดวย ปจจุบัน ABP มีคลัสเตอรอุตสาหกรรมทั้งสิ้นหก

อุตสาหกรรมตามตารางตอไปนี้  
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ตารางที่ 6-1 การจัดกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมของ ABP 

ประเภท กลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมท้ังหก ผลิตภัณฑ 

1 อุตสาหกรรมความงามและสุขภาพจากธรรมชาติ 

(Natural Health and Beauty Industry) 

Functional Foods, Modern Chinese 

Medicine, Biotech Cosmetics, Edible and 

Medicinal Mushrooms, Etc. 

2 อุตสาหกรรมประมงและวิทยาศาสตรชีวภาพทางทะเล 

(Fisheries and Aquaculture Biotechnology Industry) 

Ornamental Fish, Aquaculture Products, 

Aquatic Peripheral Products, Etc. 

3 อุตสาหกรรมวัสดุทางเกษตรชีวภาพ 

(Bioagricultural Materials Industry) 

Biofertilizers, Biopesticides, Plant 

Nutrients, Etc. 

4 อุตสาหกรรมวิทยาศาสตรชีวภาพทางสัตว 

(Animal Biotechnology Industry) 

Animal Vaccines, Feed Additives, 

Livestock Probiotics, Etc. 

5 อุตสาหกรรมบริการ OEM/ ODM ในการตรวจสอบทาง

เทคโนโลยีชีวภาพ 

(Biotech Testing and OEM/ODM Service Industry) 

Animal and Plant Virus Testing, Food 

Safety Testing, Biotech OEM/ODM 

Services, Etc. 

6 อุตสาหกรรมการอนุรักษพลังงานและการควบคุม

ส่ิงแวดลอมและเครื่องมืออํานวยความสะดวกทาง

การเกษตร (Energy Conservation, Environmental 

Control and Agricultural Facilities Industry) 

Solar/Wind Energy Cultivation, 

Environmental Control Facilities for 

Aquaculture, Etc. 

ที่มา: ออนไลน http://www.pabp.gov.tw/AreaBusEng/LibB/b01mapnew.asp, 2559. 

จากกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรมทั้งหกขางตนอาจจะกลาวไดวา คลัสเตอรอุตสาหกรรมความงามและ

สุขภาพจากธรรมชาติ  (Natural Health and Beauty Industry) มีผลิต ภัณ ฑ  ผลิต ภัณ ฑอาหารเส ริม 

(Functional Foods) ยาจีนแผนปจจุบัน (Modern Chinese Medicine) ผลิตภัณฑจากเห็ดที่รับประทานได

และเปนยา (Edible and Medicinal Mushrooms) และอ่ืนๆ ที่ดูจะสอดคลองกับความเปนคลัสเตอรผลิตภัณฑ

ขาวที่เปนอาหารในโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการมากที่สุด โดยเฉพาะในสวนของผลิตภัณฑขาวที่เปนอาหาร

เสริมคุณคา ดังนั้นในสวนตอไปจะไดทําการสํารวจเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดในสวนนี้เพื่อประโยชน

ในการนําไปประยุกตใชตอไป ในสวนของคลัสเตอรนี้กลาววา จากกระแสทางการตลาดพบวาอาหารเพื่อสุขภาพ

ในปจจุบันกําลังเขาสูภาวะอ่ิมตัว ภาคอุตสาหกรรมควรเสาะหาเทคโนโลยีมาตรฐานใหมที่มีสิทธิบัตรในการ

คุมครองเพื่อสรางกําไร ดังนั้นการสรางและนํางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ มาประยุกตใชกับผลิตภัณฑอาหาร

เสริมคุณคา จะเปนการสรางสวนตลาดใหมๆ ที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงจาก

เทคโนโลยีทางชีวภาพที่กําลังมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ในการนําเอาผลการรักษาจากพืชสมุนไพรที่นาเชื่อถือและ

มีการทําการวิจัยมากวาพันปมาใชดูจะเปนคําตอบสําหรับการพัฒนาตลาดใหมที่มีศักยภาพ กาวยางที่สําคัญคือ

การนําเอาพืชสมุนไพรจากจีนมาผานกระบวนการทดสอบสมัยใหมใหเกิดการยอมรับทางการแพทย ผาน

กระบวนการคัดแยก กระบวนการทําใหบริสุทธิ์ การประเมินผลดวยแพทยแผนปจจุบัน เพื่อสรางความมั่นใจใน

ผลการรักษาที่ปลอดภัย ไดผลสัมฤทธิ์ และมีคุณภาพตอเนื่องในการนํามาใชกับผูบริโภคหรือผูปวยตอไป 

 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

6-17                                                                        สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ความไดเปรียบในการเขารวมโครงการกับ ABP 

สภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหนือกวา  

• ทําเลที่ตั้งของสวนใน Ping Tung อยูในเขตไตหวันตอนใตซึ่งมีอากาศรอนชื้น มีหนารอนที่ยาว

และมีแสงอาทิตยตลอด เปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเขตรอน 

• ถนนหลักหลายสายตัดตรงไปสู Changjhih Interchange of National Highway หมายเลข 3 

ซึ่งอยูใกลกับทาเรือ และสนามบินนานาชาติ (Kaohsiung Harbor, Kaohsiung International 

Airport and THSR Zuoying Station)   

การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  

• ABP จัดทําบริการแบบเบ็ดเสร็จใหกับผูประกอบการในเร่ืองการลงทะเบียนการบริหารจัดการ

ในแหลงเดียวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งเร่ืองการตั้งบริษัท การยกเลิก และอ่ืนๆ ที่จําเปนในการ

ดําเนินกิจกรรมธุรกิจในประเทศ  

• ABP จัดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดําเนินการบริการ Customs Clearance, Bonded and 

Onsite (Livestock/Poultry Breeding Facility) Inspection and Quarantine ABP ยั ง

ดําเนินการบูรณาการกระบวนการทางศุลกากรทั้งในสวนของการนําเขาและสงออก และทั้งการ

อนุมัติเร่ืองราวตางๆ ทําใหกระบวนการดานศุลกากรรวดเร็วยิ่งข้ึน 

มีแหลงทรัพยากรบุคคลที่ครบถวน 

  ในพื้นที่มีสถาบันการศึกษามากกวา 50 แหง ซึ่งแหลงศึกษาเหลานี้ผลิตนักวิจัยและทรัพยากรบุคคล

ใหกับ ABP ไดอยางเหมาะสม ซึ่งเมื่อควบรวมกับฐานขอมูลทรัพยการบุคคลและการจางงานที่มีอยูแลวทําให

ผูประกอบการสามารถเสาะหาบุคลากรทองถ่ินไดอยางเหมาะสม และจะเปนการลดปญหาการจางงาน

บุคลากรนอกพื้นที่   

การสนับสนนุและใหคําแนะนาํกับบริษัทเปดใหม  

• ABP จัดใหมี “Academia-Industry Consortium for Agricultural Technology Park” ซึ่ง

เปนการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ และสถาบันวิจัยที่ชวยสงเสริมใหเกิดการสรางและ

แลกเปลี่ยนองคความรูระหวางบุคลากรและผูประกอบการ  

• หนวยงานวิจัยภาครัฐของ Council of Agriculture (e.g. Kaohsiung District Agricultural 

Research and Extension Station, Livestock Research Institute, Animal Health 

Research Institute, etc.) จัดหาองคความรูที่ เก่ียวของทางดาน Technology Licensing 

และมีการแลกเปลี่ยนองคความรูกับผูประกอบการ   

• ABP ไดตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการ R&D สําหรับผูประกอบการไวไมต่ํากวารอยละ 

50 ของงบประมาณทั้งหมด 

แหลงวัตถุดิบที่มั่นคง 

• ABP อยูในยาน Pingtung ซึ่งมีทรัพยากรทางการเกษตรที่มากมาย และไดมีการเตรียม

งบประมาณสําหรับอุดหนุนเกษตรกรและชาวประมงที่เขารวมกับโครงการในรูปแบบสหกรณ 
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เพื่อใหเกิดการรวมมือกันระหวางผูประกอบการในโครงการและชุมชน เพื่อสรางระบบเครือขาย

ฟารมระหวางคลัสเตอรดวย  

• สวนเทคโนโลยีฯ ไดวางแผนการทดลองทางเกษตรกรรมโดยเตรียมเนื้อที่ในการทดลองไวอยาง

เพียงพอใหเชา และมีพื้นที่เพิ่มเติมสําหรับการทํา R&D ดวย 

สิ่งอํานวยความสะดวกสาธาณะที่ครบถวน 

• ผูประกอบการใน ABP จะไดรับที่อยูอาศัยที่สะดวกสบายและเมื่อแลวเสร็จในป 2008 ก็จะเปด

ใหเปนเจาของดวยการลีสซิ่งใหกับพนักงานของผูประกอบการทั้งหมด  

• ในสวนของศูนยการคา “Fortune Hall” ดําเนินการแลวเสร็จในป 2555 มีสถาบันการเงิน 

ภาคธุรกิจ รานคาตางๆ รานอาหาร และแหลงจับจายซื้อขายสินคาใหกับผูประกอบการ 

• ABP มีเครือขายสาธารณูปโภคสําหรับน้ําประปา ไฟฟา กาซ การสื่อสารทางไกล และการกําจัด

สิ่งปฏิกูลสําหรับตึกโรงงานตางๆ ในโครงการทั้งหมด  

ชองทางการตลาดที่หลากหลาย 

           ABP มีแผนการดําเนินการใหผูประกอบการเขารวมกับงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศทุกป

เพื่อชวยขยายธุรกิจและเพื่อสรางชองทางการจัดจําหนายและการตลาดที่หลากหลายมากข้ึน  

สิทธิประโยชนที่จะไดรับ 

แรงจูงใจทางภาษ ี

• เคร่ืองจักรนําเขา อุปกรณ วัสดุ วัตถุดิบ เชื้อเพลิง อะไหล สินคาตัวอยางที่ใชในการซื้อขายจะ

ไดรับการยกเวนภาษีทั้งหมด ทั้งภาษีนําเขา ภาษีตัวสินคา ภาษีธุรกิจ และในการยกเวนภาษีไม

จําเปนตองเขาสูกระบวนตางๆ ที่ยุงยากและเสียเวลา   

• สําหรับสินคาและบริการที่สงออกทั้งหมดอัตราภาษีเปนศูนย อัตราภาษีธุรกิจเปนศูนย และไม

ตองเสียภาษีโภคภัณฑ  

เครดิตภาษีการลงทุน (Investment Tax Credit) 

• Regulations Governing Application of Investment Tax Credit to Biotech and New 

Drug Companies in Connection with R&D and Employee Training Expenses 

เทคโนโลยีชีวภาพและยาออกใหมที่ข้ึนทะเบียนกับ ABP สามารถใชเครดิตเงินลงทุน รอยละ  

35–50 ในกิจกรรม R&D และคาใชจายในการอบรมพนักงานเพื่อลดเงินประเมินในการเสียภาษี

ธุรกิจในแตละปเปนเวลาหาปนับจากบริษัทนั้นๆ มีกําไร   

• Regulations Governing Application of Investment Tax Credit to Profit-Seeking 

Enterprises as Shareholders of Biotech or New Drug Companies  

องคกรแสวงหากําไรที่เปนผูถือหุนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพหรือบริษัทยาออกใหมใน ABP ใน

ระยะเวลาตั้งแต 3 ปข้ึนไปสามารถใชจํานวนเงินลงทุนรอยละ 20 ในการลดภาษีเงินไดนิติบุคคล

ของบริษัทนั้นๆ เปนระยะเวลา 5 ป  

• Act for Industrial Innovation (Article 10) เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในอุตสาหกรรม บริษัท
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สามารถใชคาใชจายที่เก่ียวของกับ R&D รอยละ 15 เพื่อลดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ตองเสียในป

นั้นๆ โดยคาลดหยอนที่เกิดข้ึนจะตองไมเกินรอยละ 30 ของจํานวนภาษีพึงจายในปเดียวกัน 

 ความชวยเหลือในการสรางระบบเครือขายฟารม (Satellite Farm System) 

           ABP สนับสนุนกลุมเกษตรกรและองคกรในการสรางความรวมมือที่มั่นคงระยะยาว และจะใหการ

อุดหนุนกลุมเกษตรกรในการลงนามความรวมมือระหวางผูประกอบการใน ABP เพื่อการสรางระบบเครือขาย

ฟารมและเพื่อการสรางความมั่นคงในอุปทานการผลิตสินคาวัตถุดิบทางการเกษตร 

 คาชดเชยพลังงานทางการเกษตรกรรม (Agricultural Motive Power) 

           ผูประกอบการใน ABP ที่ไมไดมีการใชพลังงานในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการจัดการการผลิต

ในโรงงานสามารถยื่นขอคาชดเชยพลังงานทางการเกษตรกรรมเพื่อใชจายไฟในอัตราที่ต่ํากวาและขอยกเวน

ภาษีธุรกิจที่เก่ียวของ 

กลาวโดยสรุปถึงขอไดเปรียบที่ทาง ABP สรางข้ึน จัดไดวามีความรอบคอบในการนําเสนอทางเลือก

ใหกับผูประกอบการที่จะเขารวมโครงการ โดยคํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทั้งในระบบการดําเนินการใน

สวนของภาครัฐที่ผูประกอบการตองการความรวดเร็ว และยังคํานึงถึงเร่ืองอ่ืนๆ เชน พื้นที่ในการดํารงชีวิตของ

ผูประกอบการและพนักงานในบริษัท การสนับสนุนชวยเหลือผูประกอบการที่เปนบริษัทเปดใหม รวมถึงแหลง

ทรัพยากรวัตถุดับทั้งในกระบวนการผลิต การพัฒนาบุคลากรในการดําเนินการตางๆ จัดไดวาเปนการนําเสนอ 

Inputs ใหกับผูประกอบการอยางครบถวนในการที่จะนําเอาเม็ดเงินลงทุน และเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการ

ผลิตเพื่อใหไดผลลัพธที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวย  

  ในสวนของสิทธิประโยชนที่ไดรับแมในสวนของแรงจูงใจในดานภาษีนําเขาเพื่อการผลิต และภาษีสงออก

สินคาหรือบริการที่ผลิตไดใน ABP จะไมมีความแตกตางจากแรงจูงใจทางภาษีของเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ แตใน

สวนของเครดิตภาษีลงทุน ABP เก็บรายละเอียดใหกับองคกรที่เปนผูถือหุนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพหรือบริษัทยา

ออกใหมใน ABP ดวย แนวคิดดังกลาวสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมายอยางเปนรูปธรรม 

นอกจากนี้สิทธิประโยชนในความชวยเหลือในการสรางระบบเครือขายฟารม (Satellite Farm System) นับเปน

เร่ืองที่สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของ ABP คือภาครัฐตองการพัฒนาไมเพียงแตภายในคลัสเตอรเปาหมาย

เทานั้นแตมีการพัฒนาผูประกอบการระหวางคลัสเตอรตางๆที่เก่ียวของทั้งแนวนอนและแนวตั้งดวย ทายที่สุด

คาชดเชยพลังงานทางการเกษตรกรรมจัดไดวาเปนสิทธิประโยชนที่สนับสนุนในผูประกอบการใน ABP เสาะหา

กระบวนการในการใชพลังงานทดแทน หรืออนุ รักษพลังงานเพื่อประหยัดคาใชจายและสามารถไดรับ 

สิทธิประโยชนเปนการสนับสนุนเพิ่มเติมอีกดวย 
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บทท่ี 7 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม          

ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร             

(Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis 

 
จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการวิเคราะห 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในบทที่ผานมา จะนํามาเปนกรอบแนวทางในการจดัทํา

ยุทธศาสตร และการกําหนดมาตรการ/โครงการในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs) – Food Innopolis ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดทําในคร้ัง

นี้เปนการกําหนดยุทธศาสตรในระดับอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง รูปแบบการนําเสนอยุทธศาสตรจึงเนน

ความกระชับและเขาสูมาตรการและโครงการโดยตรง ซึ่งในบทนี้จะนําเสนอวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ 

(Missions) และประเด็นยุทธศาสตร อันประกอบไปดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 

และการกําหนดมาตรการ/โครงการ ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการ/โครงการดังกลาวจะใชการ

วิเคราะห TOWS Matrix โดยการจบัคูปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเปนเกณฑวเิคราะห คือ จับคูความสัมพนัธ 

จุดแข็งและโอกาส (S-O) จุดออนและโอกาส (W-O) จุดแข็งและอุปสรรค (S-T) และจุดออนและและอุปสรรค 

(W-T) เพื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาตามที่แสดงในรูปที่ 7-1 

7.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ 

คลัสเตอร (Cluster-based SEZs) – Food Innopolis   

7.1.1 การกําหนดยุทธศาสตร 

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน

รูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis  ตามแนวทางการวิเคราะห TOWS Matrix ที่

กลาวไวขางตน มีรายละเอียดการวิเคราะหและผลการกําหนดยุทธศาสตรในแตละดานสรุปได ตามที่แสดงใน

ตารางที ่7-1 ถึง 7-4 ดังนี้ 
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รูปที่ 7-1 การวิเคราะห TOWS เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการ/โครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะผูวจิยั, 2559 

 

จากผลการวิเคราะห TOWS Matrix เพื่อกําหนดยุทธศาสตรโดยใชการวิเคราะห TOWS Matrix จะสรุป

ไดวายุทธศาสตร และมาตรการ/โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษใน

รูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) Food Innopolis สามารถแบงเปน 5 ยุทธศาสตรหลัก 14 มาตรการ/

โครงการ ดังสรุปไดดังตารางที ่7-1 

ตาราง 7-1 สรุปยุทธศาสตรและมาตรการ/โครงการในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

ธุรกิจ 

ยุทธศาสตร  กรอบแนวคิดมาตรการ/โครงการ 

1. การจัดทํา Thailand’s Cluster 

Mappings สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

1. โครงการรวบรวมฐานขอมูลจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ี

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑขาว  

แนวคิด เพ่ือวิเคราะหและสรุปถึงตัวตนของคลัสเตอร (ความรวมมือ

ระหวางผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร) โดยสามารถระบุประเภท 

(อาหารอะไร) ความเช่ียวชาญ (ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) และระดับ

ความรวมมือ (ความเหนียวแนนระหวางกลุม) จัดทําเปนแผนท่ีคลัส

เตอรอาหารในประเทศไทย 

2. โครงการเสาะหาหรือพัฒนาตัวแทนของผูประกอบการอาหาร 

W+O = Offset Approach

กลยุทธเชิงพัฒนาใชในการแกไข

จุดออนเพ่ือใชโอกาสท่ีมีอยูใน

องคกร

S+O = Matching Approach

กลยุทธเชิงรุกเพ่ือใชจุดแข็งเปด

โอกาสใหมทําการตลาด

W+T = Mitigation Approach

กลยุทธเชิงปรับเปลี่ยน เพ่ือหาทาง

แกไขจุดออน และเลี่ยงภาวะคุกคาม

ท่ีบดบังวิสัยทัศนขององคกร

S+T = Covering Approach

กลยุทธเชิงรับ เปนการอาศัยจุด

แข็งเพ่ือตานและตรึงภาวะคุกคาม

ท่ีมีตอองคกร

S W 

O 

T 
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ยุทธศาสตร  กรอบแนวคิดมาตรการ/โครงการ 

แนวคิด เพ่ือจัดกลุมผูประกอบการฯตามประเภท ความเช่ียวชาญและ

ระดับความรวมมือ โดยใหแรงจูงใจกับตัวแทนในการทําหนาท่ีเปน 

Contacts และรักษาผลประโยชนใหกับผูประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดยอมรายอื่นๆ ในการเขารวมกับโครงการ Food 

Innopolis ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม  

2. ยกระดับความรวมมือในการพัฒนาหวง

โซมูลคา 

1. โครงการการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขารวมโครงการ Food Innopolis 

และรวมกลุมกันเพ่ือเสนอความตองการในการรับการถายทอดองค

ความรูตางๆ 

แนวคิด เสนอความตองการในการรับองคความรูในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับ

กระบวนการผลิต กระบวนการทางการตลาด  

การไดรับมาตรฐานสากลความปลอดภัยดานอาหาร และอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

2. โครงการจัดอบรมภายใตการนําคลัสเตอรของ CDA  

แนวคิด ในหัวขอท่ีมีความตองการถายทอดเทคโนโลยี ให CDA จัดการ

พบปะกันผูประกอบการตามประเภท และความเช่ียวชาญ โดยเนน

สมาชิกท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมใหมีโอกาสกอนท่ีจะพบปะสมาชิกท่ี

ตองการดําเนินธุรกิจรวมกันในหวงโซอื่นๆ 

3. สรางผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมบนพ้ืนฐาน

ของความไดเปรียบเชิงพ้ืนท่ี 

1. โครงการใหทุนนักวิจัยในการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหแกกระบวนการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ ภายใตความรวมมือ

ระหวาง สสว. กับ Food Innopolis  

2. โครงการใหทุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเสนอโครงการ

ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับนวัตกรรมการผลิตและ/หรือนวัตกรรมการจัดจําหนาย 

ภายใตความรวมมือระหวาง สสว. รวมกับ Food Innopolis  

3. โครงการจัดประกวดแขงขันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

แปรรูป โดยหาพันธมิตรท่ีมีเปาประสงคใกลเคียงกัน เชน สํานักงาน

นวัตกรรมแหงชาติ 

4. การสรางและพัฒนาชองทางชุมชน

ออนไลน (Food SME Social Media 

Based Community) 

1. โครงการสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลนสําหรับผูประกอบการ 

SME คลัสเตอรอาหาร (Food SME Social Media Based 

Community) 

แนวคิด CDA นําเงินท่ีไดจากการอุดหนุนเพ่ือสรางและพัฒนาชองทาง

ชุมชนออนไลน (Food SME Social Media Based Commmunity) 

โดยการควบคุมดูแลอยางใกลชิดของหนวยงานท่ีใหทุนวาชุมชนดังกลาว

สามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือไม 

2. โครงการสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลนสําหรับผูประกอบการ 

SME คลัสเตอรอาหาร (Food SME Social Media-Based 

Community)  

แนวคิด การสรางความตอเน่ืองของการมีสวนรวมในผูบริโภคท่ีมีความ

จงรักภักดีกับสินคาผานชองทาง Forum Online โดยการสราง
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7-4      สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ยุทธศาสตร  กรอบแนวคิดมาตรการ/โครงการ 

โปรแกรมทางการตลาดท่ีรักษาความสําคัญกับผูบริโภคกลุมน้ี 

(Consumer Co-Creation Program) 

3. โครงการสงเสริมทางการตลาดออนไลนสําหรับผลิตภัณฑ 

แชมเปยน (Product Champions) ในคลัสเตอร 

แนวคิด การสงเสริมทางการตลาดออนไลนในรูปแบบตางๆเพ่ือส่ือสาร

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑแชมเปยน (Product Champions) 

ในคลัสเตอรไปยังกลุมเปาหมายท่ีเปนลูกคาศักยภาพในชุมชนออนไลน 

5. การสรางฐานขอมูลองคความรูดาน

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดจําหนาย

อุตสาหกรรมฯ 

1. โครงการสรางและพัฒนาฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิต

และการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 

แนวคิด CDA ในฐานะตัวแทนกลุมนําเสนอความตองการการสราง

ฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑอาหารสําหรับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท่ี

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

2. โครงการการรวมกลุมกันเพ่ือเสนอความตองการในการรับการถายทอด

องคความรูในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางการตลาด 

แนวคิด ผานโครงการ Food Innopolis CDA ตัวแทนของ

ผูประกอบการ มีการรวมกลุมกันเพ่ือเสนอความตองการในการรับการ

ถายทอดองคความรูในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางการตลาด 

และจัดเก็บในฐานขอมูล 

3. โครงการรวบรวมรายชื่อผูเชียวชาญและนักวิชาการทางการ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

4. โครงการรวบรวมเน้ือหาการผลิตและการตลาดท่ีเปนท่ีตองการของ 

SME 

 

7.1.2 วิสัยทัศนและพันธกิจ 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis มีประเด็นทิศทางที่

เปนจุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดยอมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis โดยสรุป

ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสําหรับคลัสเตอร

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในอุตสาหกรรมอาหาร (และผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร) 

โดยใชแนวคิดคลัสเตอรดําเนินการรวมกับโครงการ Food Innopolis”  
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พันธกิจ (Missions) 

1. ประเทศไทยมีกลุมคลัสเตอรอาหารรายพื้นที่ทีช่ัดเจน มีขอบเขต วัตถุประสงค และความเปนไปไดใน

การรวมกลุม (Regional Food Cluster Mapping for SME) 

2. สมาชิกคลสัเตอรในอุตสาหกรรมอาหารที่ถูกกําหนดเล็งเห็นความสําคัญและมีศักยภาพในการสราง

ความแตกตางและมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ 

3. มีแกนนําสมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอร (Cluster Development Agents) ทําหนาทีป่ระสาน

ความรวมมือระหวางสมาชิกผูประกอบการตามหวงโซมูลคาภายในคลัสเตอร 

4. คลัสเตอร SME อาหารนี้มีชื่อเสยีงเปนที่ตระหนักรู และสามารถดึงดูดผูประกอบการรายอ่ืนๆที่มี

ศักยภาพใหเขารวมเปนสมาชิก 

5. คลัสเตอรผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับสมาชิกฯในการเขารวม

และประสานงานกับโครงการ Food Innopolis  

 



 

 

รูปท่ี 7-2 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs) – Food Innopolis 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาSMEในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs)–Food Innopolis 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

Thailand’s Cluster 

Mappings สําหรับ

อุตสาหกรรมอาหาร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางเครือขายจากโครงการ

Food Innopolis  

2. เกิดการรวมกลุมภายในคลัสเตอร

และการดําเนินการรวมกับองคกร

นอกคลัสเตอรอยางเปนรูปธรรม 

 

วัตถุประสงค 

1. ผลักดนัใหเกิดงานวจิัยที่เกี่ยวกับ

กระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการ

ผลิตและจดัจําหนาย 

2. สงเสรมิการสรางนวัตกรรมที่

เกี่ยวของกับการผลิตและจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑขาวและอาหารอนิทรีย 

ปลอดสารพิษ 

 

วัตถุประสงค 

1. สรางและพัฒนาชองทางชุมชน

ออนไลนสําหรับ SME และภาคีใน 

คลัสเตอร  

2. เพ่ือสรางชองทางส่ือสารและ

ความสัมพันธทีด่ีกับลูกคา 

3. เพ่ือเปนชองทางในการนําเสนอ

ผลิตภัณฑหลักของคลัสเตอร 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวเิคราะหและกําหนดตัวตน

ของคลัสเตอรอาหารในประเทศไทย  

(มีแผนที่คลัสเตอรอาหารของประเทศ) 

2. เพ่ือพัฒนาตัวแทน CDA ในแตละ 

คลัสเตอร และสรางบทบาทในการเปน 

ผูผลักดันความสําเร็จ 

ยุทธศาสตรที่ 2          
ยกระดับความรวมมือในการ

พัฒนาหวงโซมูลคา 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 
สรางผลิตภัณฑที่มีมลูคาเพิ่ม

บนพืน้ฐานของความ

ไดเปรียบเชิงพื้นที ่

ยุทธศาสตรที่ 4 

ชองทางชุมชนออนไลน 

(Food SME Social Media 

Based) Commmunity)        

 

ยุทธศาสตรที่ 5

ฐานขอมูลองคความรูดาน

เทคโนโลยีการผลิตและการ

จัดจําหนายอุตสาหกรรมฯ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนชองทางการนําเสนอและ

รับทราบความตองการองคความรูดาน

เทคโนโลยีการผลิตและและการพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหาร 

2. เพ่ือใหเกิดการถายทอดองคความรูใน

หัวขอที่เปนที่ตองการและจัดเก็บและ

คนหาไดในฐานขอมูล 

 

เปาหมาย 

1. SME เห็นและมีศักยภาพในการ

วิจัยและพฒันาและนํามาตอยอด 

เชิงพาณิชยได 

2. กระบวนการสรางนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

เปาหมาย 

SME มีชองทางส่ือสังคมออนไลนใน

การส่ือสารและเปนชองทางธุรกิจใน

การผลิตและการตลาด 

เปาหมาย 

1. SME มีการจัดการองคความรูอยาง

เปนระบบในคลัสเตอร 

2. คลัสเตอรมีฐานขอมูลที่สามารถ

เขาถึงและใชประโยชนไดจริง 

เปาหมาย 

1. Thailand’s Food Industry 

Custer Maps 

2. CDA ที่ทําหนาที่อยางเต็ม

บทบาทในทุกคลัสเตอร 

เปาหมาย 

1. SME จากทกุคลัสเตอรเขารวม

โครงการ Food Innopolis 

2. เกิดเครือขายภายในและ

ภายนอกคลัสเตอรอาหารที่เขมแข็ง 
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7.2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพ้ืนที่ในภาพรวม

ของประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดทํา Thailand’s Cluster Mappings สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร  

 สภาพพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ และความเชี่ยวชาญอันหลากหลายในการผลิตอาหารแตละชนิดของ

ประเทศไทย ทําใหเกิดศักยภาพของการผลิตอาหารเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนหรือทองถ่ิน รวมถึงการจัด

จําหนายอยางทั่วถึงทั้งภายในประเทศและสงออกเปนสินคาที่ทํารายไดอยางสูงไปยังตางประเทศ เรามีกลุม

ผูประกอบการอาหารที่หลากหลายในแตละพื้นที ่หากแตยังขาดการรวบรวมสารสนเทศขอมูลของผูผลิตเหลานั้น

ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําภายในแตละคลัสเตอรอาหาร ซึ่งหากมีแผนที่กลุมผูประกอบการอาหารที่มีความ

เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเปนคลัสเตอรที่ชัดเจนแลว นอกจากจะชวยใหลูกคาผูบริโภครับทราบเอกลักษณตัวตน 

ความเชี่ยวชาญและทําใหภาคสวนตางๆ สามารถเขาไปรวมใหความชวยเหลือ พัฒนา สงเสริมไดตรงกับประเด็น 

ผูประกอบการเองก็จะสามารถรับทราบขอบเขตความไดเปรียบในเชิงพื้นที่และประเภทของอาหาร เกิดการโฟกัส

ไปยังสิ่งที่เขมแข็ง มีการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน นวัตกรรม การสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาในกลุม 

คลัสเตอรตัวเองตอไป แนวคิดขางตนกอใหเกิดเปนยุทธศาสตรในการจัดทํา Cluster Mappings สําหรับ

อุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศไทย ซึ่งเมื่อได Cluster Mappings แลว จะนําไปสูการเสาะหา/พัฒนาตัวแทน

ของผูประกอบการอาหารในกลุม ซึ่งมีความจําเปนอยางมากในการสรางกลุมผูประกอบการอาหาร  

เพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดังกลาวสําเร็จลุลวง ที่ปรึกษาฯ ขอเสนอการจัดกิจกรรมในเชิง

ปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปดวย 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการรวบรวมฐานขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ สมาคมที่เก่ียวของกับอาหารและผลิตภัณฑขาว  

วัตถุประสงค 

• เพื่อวิเคราะหและสรุปถึงตัวตนของคลัสเตอร (ความรวมมือระหวางผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมอาหาร) 

• เพื่อระบุประเภท (อาหารอะไร) ความเชี่ยวชาญ (ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) และระดับความ

รวมมือ (ความเหนียวแนนระหวางกลุม) ของสมาชิก 

• เพื่อดําเนินการจัดทําแผนที่คลัสเตอรอาหารประเทศไทย 

  เปาหมาย 

• กลุมผูบริโภคสามารถทราบถึงตัวตนของแตละคลัสเตอรในอุตสาหกรรม 

• เกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมอาหารคลัสเตอรเดียวกัน 

• ผูประกอบการอาหารในคลัสเตอรสามารถระบุไดถึงประเภทของอาหาร ความเชี่ยวชาญในงาน

ของสวนตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  

• ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ที่ยังไมเปนสมาชิกรับรูรับทราบและสนใจอยากเขารวมคลัสเตอร 

• ประเทศไทยมีแผนที่คลัสเตอรอาหารที่ชัดเจนเพื่อเผยแพรในประเทศและตางประเทศ 
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2)  โครงการเสาะหาหรือพัฒนาตัวแทนของผูประกอบการอาหาร 

วัตถุประสงค 

• เพื่อเสาะหา/พัฒนาตัวแทนของผูประกอบการในกลุมตามประเภทและความเชี่ยวชาญใน 

แตละคลัสเตอร 

• เพื่อเสาะหา/พัฒนาตัวแทนของผูประกอบการในกลุมใหยกระดับความรวมมือระหวาง

สมาชิกคลัสเตอร 

• สรางแรงจูงใจ และความเขาใจ ใหกับตัวแทนในการทําหนาที่ผูประสานงาน และรักษา

ผลประโยชนใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมรายอ่ืนๆ ในการเขารวมกับ

โครงการ Food Innopolis ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

  เปาหมาย 

• ไดตัวแทนของผูประกอบการในกลุมตามประเภทและความเชี่ยวชาญ 

• ตัวแทนของผูประกอบการในคลัสเตอรดําเนินการยกระดับความรวมมือระหวางสมาชิก 

• ตัวแทนของผูประกอบการในทุกรูปแบบมีแรงจูงใจ และความเขาใจในการรวมกลุมเปน 

คลัสเตอรอยางเพียงพอ  

• ตัวแทนของผูประกอบการในทุกรูปแบบสามารถทําหนาที่ผูประสานงานใหกับคลัสเตอร คือ

สามารถรักษาผลประโยชนใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมรายอ่ืนๆ ในการเขา

รวมกับโครงการ Food Innopolis ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

 

ตารางที่ 7-2 ยุทธศาสตรการจัดทํา Thailand’s Cluster Mappings สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการรวบรวม

ฐานขอมูลจากหนวยงาน

ภาครัฐ สมาคมที่

เก่ียวของกับอาหารและ

ผลิตภัณฑขาว  

 

1. ขอมูลทุติยภูมิที่เกีย่วของกับ

ผลิตภัณฑอาหาร การรวมกลุม 

SME ในอุตสาหกรรมอาหาร  

2. ผลการวิเคราะหดวย Cluster 

Mapping Techniques 

(จํานวนคลัสเตอรอาหาร

ระดับชาติ) 

3. แผนท่ีแสดงคลัสเตอรอาหาร

ทั้งหมดในประเทศไทย 

3.0  3.0  3.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของ เชน 

สสว. สวทช.   

3. Food 

Innopolis 

4. หนวยงานระดับ

จังหวัด และทองถิ่น

ที่เขารวม 

 

 

 

 

2. โครงการเสาะหาหรือ

พัฒนาตัวแทนของ 

คลัสเตอรผูประกอบการ

อาหาร 

1. รายชื่อสมาชกิ SME ในแต

ละคลัสเตอร 

2. เกิด Cluster Development 

Agents ที่ไดรับการยอมรับใน

สมาชิกคลัสเตอร 

 5.0  5.0  
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โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

3. จํานวนสมาชกิเขารวมกิจกรรม

และมีกิจกรรมความรวมมือกัน

ในคลัสเตอร 

 

 

19 ลานบาท 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับความรวมมือในการพัฒนาหวงโซมูลคา 

 องคความรู เทคโนโลยี และวิทยาการซึ่งมีอยูในนักวิชาการ ผูเชียวชาญ ตลอดจนการสั่งสมประสบการณ

ในการดําเนินงานของผูประกอบการรายใหญ เปนสิ่งที่จะสรางขีดความสามารถใหแกผูประกอบการรายยอยใน

อุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีเพียงความถนัดและเชี่ยวชาญในสาขาของตนมาตั้งแตดั้งเดิม โดยไมไดมีการปรับปรุง 

พัฒนา เสริมองคความรู เทคโนโลยี และวิทยาการที่ทันสมัย การเพิ่มองคประกอบในสวนของความรวมมือ

ระหวางผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ และผูประกอบการอาหารรายใหญ จะชวยเพิ่มศักยภาพใหความถนัดและ

ความเชี่ยวชาญเหลานั้นใหกับผูประกอบการเปาหมาย ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถใชแขงขันไดในตลาดปจจุบัน จึงเปนสิ่ง

ที่จําเปนและสมควรมีในการพัฒนาหวงโซมูลคาในอุตสาหกรรมอาหาร โดยที่ปรึกษาเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให

ยุทธศาสตรนี้ประสบความสําเร็จ 2 โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการสนับสนุนการสมัครเปนสมาชิกเพื่อเขารวมโครงการ Food Innopolis และรวมกลุมกันเพื่อ

เสนอความตองการในการรับการถายทอดองคความรูตางๆ 

วัตถุประสงค 

• เพื่อสรางเครือขายสมาชิกในโครงการ Food Innopolis 

• เพื่อใหเกิดการรวมกลุมภายในคลัสเตอร ระหวาง ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม กับ

ผูประกอบการใหญ ตลอดจนการรวมกลุมนอกคลัสเตอรของผูประกอบการ กับผูเชี่ยวชาญ 

และนักวิชาการ 

• เพื่อระบุความตองการในการรับการถายทอดองคความรู ในหัวขอตางๆ อาทิ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตาง กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย การจัดการทางการตลาด และอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

  เปาหมาย 

• จํานวนสมาชิก SME ที่เปนสมาชิกโครงการ Food Innopolis 

• การรับการสนับสนุนและมาตรการสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรตางๆในการเขารวมเปน

สมาชิกโครงการ Food Innopolis 

• มีการรวมกลุมภายในคลัสเตอร ระหวางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม กับ

ผูประกอบการใหญ และมีการรวมกลุมภายนอกคลัสเตอรระหวางผูประกอบการ กับ

ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ 
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• เนื้อหาความตองการในการรับการถายทอดองคความรู ในหัวขอตางๆ อาทิ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ การสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตาง กระบวนการผลิต การรับรองมาตรฐาน

อาหารปลอดภัย การจัดการทางการตลาดและอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  

 2) โครงการจัดอบรมภายใตการนําคลัสเตอรของ CDA (ในหัวขอที่มีความตองการถายทอดเทคโนโลยี 

ให CDA จัดการพบปะกันผูประกอบการตามประเภท และความเชี่ยวชาญ โดยเนนสมาชิกที่มีสวนรวมในกิจกรรม

ใหมีโอกาสกอนที่จะพบปะสมาชิกที่ตองการดําเนินธุรกิจรวมกันในหวงโซอ่ืนๆ) 

วัตถุประสงค 

• เพื่อให CDA ไดทําหนาที่ในการประสานงาน และชักนําผูประกอบการอ่ืนภายในคลัสเตอร 

• เพื่อใหเกิดการพบปะกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวางผูประกอบการในคลัสเตอร 

• เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดประโยชนอยางแทจริง 

• เพื่อมีการดําเนินธุรกิจรวมกันในหวงโซที่อยูในคลัสเตอรเดียวกัน 

  เปาหมาย 

• CDA สามารถทําหนาที่ในการประสานงาน และชักนําผูประกอบการอ่ืนภายในคลัสเตอร 

• เพื่อใหเกิดการพบปะกันระหวางผูประกอบการ ตามประเภท และ ตามความเชี่ยวชาญ 

• การถายทอดเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดประโยชนอยางแทจริง 

• เกิดการดําเนินธุรกิจรวมกันในหวงโซอ่ืนๆ 

ตารางที่ 7-3 ยุทธศาสตรการยกระดับความรวมมือในการพัฒนาหวงโซมูลคา 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ  หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการสนับสนุน

การสมัครเปนสมาชิก

เพ่ือเขารวมโครงการ 

Food Innopolis และ

รวมกลุมกันเพ่ือเสนอ

ความตองการในการ

รับการถายทอดองค

ความรูตางๆ 

1. จํานวน SME ในคลัสเตอรที่เขา

รวมโครงการ Food Innopolis ไม

ตํ่ากวา 1000 รายทัว่ประเทศ 

2. ระดับความหลากหลายของ SME 

ในแตละคลัสเตอร  

2. จํานวนขอเสนอความตองการรับ

การถายทอดองคความรู 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรม

อาหาร 

2. หนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ 

เชน สสว. สวทช.   

3. Food 

Innopolis 
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2. โครงการจัดอบรม

ภายในคลัสเตอร

ภายใตการดําเนินการ

ของ CDA  

1. ระดับความพึงพอใจในการ

ดําเนินงานของ CDA 

2. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

รวมกันระหวางสมาชิก 

3. หัวขอองคความรูที่มีการจัดอบรม 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมบนพ้ืนฐานของความไดเปรียบเชิงพ้ืนที่ 

 ในบริบทสังคมปจจุบันกระแสการรักษาสุขภาพของผูบริโภค นํามาซึ่งวัฒนธรรมอาหารปลอดภัย ที่มี

ความพิถีพิถันมากข้ึนไปกวา คําวา “อาหารปลอดภัย” ยกระดับไปสูคําวา “อาหารอินทรียปลอดสารพิษ” ซึ่งเปน

การสรางมูลคาเพิ่ม และความแตกตางของสินคาไดเปนอยางดี ทําใหผูประกอบการมีทางออกจากปญหาการ

แขงขันดวยตนทุนการผลิตและราคาขายของสินคา โดยการยกระดับนี้ตองอาศัยองคความรูทางงานวิจัยและ

เทคโนโลยีการผลิตข้ันสูงที่เปนที่ยอมรับได ดังนั้นจึงตองมีการสนับสนุน กระตุนเตือนใหผูประกอบการเกิดความรู 

ความเขาใจในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหมๆ ที่ปรึกษาฯ จึงขอเสนอโครงการที่เก่ียวของกับการ

สนับสนุนทุนวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑขาว ตลอดจนอาหารอินทรียปลอดสารพิษ ใหเปนยุทธศาสตรเพื่อการ

ยกระดับดังกลาว โดยมีโครงการภายใตยุทธศาสตร จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการใหทุนนักวิจัยในการดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการสรางมูลคาเพิ่มใหแกกระบวนการผลิตและ

จัดจําหนายผลิตภัณฑ ภายใตความรวมมือระหวาง สสว. กับ Food Innopolis  

วัตถุประสงค 

• เพื่อใหเกิดงานวิจัยเก่ียวกับการสรางมูลคาเพิ่มใหกระบวนการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ

ขาวและอาหาร 

• เพื่อรองรับคาใชจายในการดําเนินงานวิจัยที่เกิดข้ึน 

• เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือในการทํางานระหวาง สสว. กับ Food Innopolis 

  เปาหมาย 

• มีงานวิจัยเก่ียวกับกระบวนการผลิตและจัดจําหนายที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ 

• มีการสรางมูลคาเพิ่มใหแกกระบวนการผลิตและจัดจําหนาย 

• มีความเชื่อมโยงและการทํางานรวมกันระหวาง สสว. กับ Food Innopolis และผูประกอบการ 

SME 

2) โครงการใหทุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่เสนอโครงการที่เก่ียวเนื่องกับนวัตกรรม 

การผลิตและ/หรือนวัตกรรมการจัดจําหนาย ภายใตความรวมมือระหวาง สสว. รวมกับ Food Innopolis 

วัตถุประสงค 

• เพื่อใหเกิดนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

• เพื่อสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาที่มีการรองรับคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

• เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือในการทํางานระหวาง สสว. กับ Food Innopolis 

และผูประกอบการ SME 

  เปาหมาย 

• นวัตกรรมที่เก่ียวของกับการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

• การตอยอดในเชิงพาณิชยของผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดยอมอันเนื่องมาจากผลลัพธ

ของโครงการที่เกิดข้ึน 
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• มีความเชื่อมโยงและการทํางานรวมกันระหวาง สสว. กับ Food Innopolis ไปยังกลุม

ผูประกอบการ SME 

3) โครงการจัดประกวดแขงขันนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป โดยหาพันธมิตรที่มี

เปาประสงคใกลเคียงกัน เชน สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ

วัตถุประสงค 

• เพื่อใหเกิดนวัตกรรมที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 

• เพื่อใหเกิดแรงกระตุนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในการปรับตัวใหทันกับ

ยุทธศาสตรที่วางไว 

• เพื่อให เกิดการประชาสัมพันธ ถึงเจตจํานงในการนํานวัตกรรมมาเปนเคร่ืองมือเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 

• เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือในการทํางานระหวาง สสว. กับพันธมิตรองคกร

ภาครัฐที่เก่ียวของ 

  เปาหมาย 

• นวัตกรรมที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเกิดแรงบันดาลใจและมีการปรับตัวใหทันกับการ

แขงขัน 

• เกิดการประชาสัมพันธ เพื่อสรางการรับรูและตระหนักถึงเจตจํานงในการนํานวัตกรรมมาเปน

เคร่ืองมือเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 

• ความเชื่อมโยงและการทํางานรวมกันระหวาง สสว. กับพันธมิตรองคกรภาครัฐที่เก่ียวของ 

ตารางที่ 7-4 ยุทธศาสตรการสรางผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มบนพื้นฐานของความไดเปรียบเชิงพื้นที่ 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ  
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการใหทุนนักวิจัยใน

การดําเนินการวิจยัเก่ียวกับ

การสรางมลูคาเพ่ิมใหแก

กระบวนการผลิตและจดั

จําหนายผลิตภัณฑ ภายใต

ความรวมมือระหวาง สสว. 

กับ Food Innopolis 

1. จํานวนขอเสนอทุน

วิจัยในหวัขอ 

2. จํานวนงานวิจัยที่

ไดรับการเผยแพร 

3. การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก

งานวิจัยที่ไดรับทุนวจิัย 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1. สมาคมและภาคเอกชน

ในอุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ เชน สสว. 

สวทช.   

3. Food Innopolis 

4. สถาบันการศึกษาและ

วิชาการที่เปนพันธมิตร 

 

 

 

 

2. โครงการใหทุน

ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมที่เสนอ

โครงการที่เก่ียวเน่ืองกับ

นวัตกรรมการผลิตและ/หรอื

1. จํานวน SME 

ในคลัสเตอรที่เขารวม

โครงการ  

2. จํานวนโครงการที่

ไดรับการอนุมัติและ 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
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โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ  
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

นวัตกรรมการจดัจําหนาย 

ภายใตความรวมมือระหวาง 

สสว. รวมกับ Food 

Innopolis 

กอใหเกิดมูลคาทาง

เศรษฐกิจ  

3. นวัตกรรมการผลิต

และการจัดจําหนายที่

เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 115.0 ลบ. 

3. โครงการจัดประกวด

แขงขันนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารแปรรูปที่เก่ียวของ 

1. จํานวน SME และ

ประชาชนทั่วไปที่เขา

รวมโครงการ 

2. จํานวนนวัตกรรมที่

ผานเขาประกวดและ

สามารถผลักดันสูเชิง

พาณิชยไดจริง 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่  4 การสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลน  (Food SME Social Media Based 

Community)  

  อีกหนึ่งสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกยุคปจจุบัน คือ การเชื่อมตอบนชุมชนออนไลน เรียกไดวา การเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคมไดรับอิทธิพลมาจากกิจกรรมบนชุมชนออนไลน ทําใหประเด็นดังกลาวเปนเร่ืองที่สมควร

อยางยิ่งในการหยิบยกมาเปนหนึ่งในยุทธศาสตร การสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลนใหเกิดข้ึน นับเปน

เร่ืองใหมที่เปนประโยชนมหาศาล แตลงทุนคาใชจายไมมากนัก แตสามารถชวยใหคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกษตร

และอาหารแปรรูปกาวหนาทัดเทียมประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากสมาชิกซึ่งได 

ผูประกอบการและผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยผานสื่อชุมชนออนไลน ตลอดจนชุมชนออนไลนทําให

เกิดพื้นที่ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของไทยบนเศรษฐกิจดิจิตอลระดับโลก สามารถรับมือกับ

สภาวะการแขงขันที่รุนแรงภายนอกได ที่ปรึกษาจึงขอเสนอโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ เพื่อสนับสนุนผลักดัน

ยุทธศาสตรนี้ใหประสบความสําเร็จ 

 1) โครงการสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลนสําหรับผูประกอบการ SME คลัสเตอรอาหาร 

(Food SME Social Media Based Community)  

วัตถุประสงค 

• เพื่อใหเกิดสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลนที่บริหารและจัดการในแตละคลัสเตอร 

• เพื่อใชประโยชนจากเงินทุนอุดหนุนภายใตการควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

หนวยงานที่ใหทุน 

• เพื่อเกิดการติดตอสื่อสารและรับรูขอมูลจากภายนอกคลัสเตอร และสงขอมูลจากภายใน 

คลัสเตอรสูภายนอก 
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  เปาหมาย 

• มีการสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลนในทุกคลัสเตอร 

• มีการใชประโยชนจากเงินทุนอุดหนุนภายใตการควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

หนวยงานที่ใหทุน 

• เกิดการติดตอสื่อสารและรับรูขอมูลจากภายนอกคลัสเตอร และสงขอมูลจากภายใน 

คลัสเตอรสูภายนอก 

2) โครงการสรางความตอเนื่องของการมีสวนรวมในผูบริโภคที่มีความจงรักภักดีกับสินคาผานชองทาง 

(Online Consumer Co-creation Program)  

วัตถุประสงค 

• เพื่อยกระดับความจงรักภักดีในสวนของผูบริโภคที่มีตอผูประกอบการ SME ในแตละ 

คลัสเตอร 

• เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากชุมชนออนไลนผานทาง Forum Online 

• เพื่อสรางความตอเนื่องของการมีสวนรวมในผูบริโภคและเปนแนวทางในการพัฒนาตอยอด

ผลิตภัณฑอาหารในแตละคลัสเตอร 

  เปาหมาย 

• เกิดผูบริโภคที่มีความจงรักภักดี และสรางความจงรักภักดีในผูบริโภค 

• มียอดการใชบริการทางชองทาง Forum Online 

• มีความตอเนื่องของการมีสวนรวมในผูบริโภค 

• มีดําเนินโปรแกรมทางการตลาดตรงตามความตองการของผูบริโภค 

3) โครงการสงเสริมทางการตลาดออนไลนสําหรับผลิตภัณฑแชมเปยน (Product Champions) ใน 

คลัสเตอร 

วัตถุประสงค 

• เพื่อสงเสริมการตลาดออนไลนในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางการรับรู ความสนใจ และความ

ตองการซื้อในผลิตภัณฑเปาหมาย 

• เพื่อใหเกิดการสื่อสารขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑแชมเปยน (Product Champions) 

ในคลัสเตอร 

• เพื่อสื่อสารขอมูลไปยังกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอ่ืนๆ 

  เปาหมาย 

• มีการทําการตลาดออนไลนในรูปแบบตางๆ 

• มีการสื่อสารขอมูลที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑแชมเปยน (Product Champions) ในคลัสเตอร 

• การสื่อสารขอมูลไปยังกลุมเปาหมายที่เปนลูกคาเพื่อดําเนินโปรแกรมทางการตลาด 

• ลูกคา รับทราบขอมูลที่ เ ก่ียวของ กับผลิตภัณฑแชมเปยน (Product Champions) ใน 

คลัสเตอรผานการตลาดออนไลน 
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ตารางที่ 7-5 ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาชองทางชุมชนออนไลน (Food SME Social Media-Based 

Community) 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการสรางและพัฒนา

ชองทางชุมชนออนไลน 

(Food SME Social 

Media Based 

Community) 

1. จํานวน SME ที่สนใจ

เขารับการอบรมและเขา

รวมโครงการ 

2. จํานวนชุมชนออนไลน

เกิดขึ้นในทุกคลัสเตอร ใน

รูปแบบ Web Sites และ 

Facebook 

3. จํานวน SME ที่เปน

สมาชิกชุมชนออนไลนที่

ประจําคลัสเตอร 

3.0  3.0  3.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ เชน สสว. 

สวทช.   

3. Food Innopolis 

4. ลูกคาที่เปนสมาชิก

ชุมชนออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ลานบาท 

2. โครงการสรางความ

ตอเน่ืองของการมีสวนรวม

ในผูบริโภคที่มีความ

จงรักภักดีกับสินคาผาน

ชองทาง Forum Online 

1. จํานวนลูกคาที่เปน

สมาชิกเวปไซทและเฟสบุค

ของคลัสเตอร  

2. จํานวนกิจกรรมการ

สงเสริมการตลาดท่ี

ดําเนินการผานส่ือสังคม

ออนไลน 

3. จํานวนความรวมมือ

ระหวางผูบริโภคและผูผลิต

ที่เกิดขึ้นใน Forum 

Online 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

3. โครงการสงเสรมิทาง

การตลาดออนไลนใน

รูปแบบตางๆ 

1. จํานวน Product 

Champions ในส่ือ

ออนไลนในแตละคลัสเตอร

ที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

2. จํานวนกิจกรรมการ

สงเสริมการตลาดที่เกิดขึ้น

ผานชุมชนออนไลน 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

   

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและการจัดจําหนาย 

 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่องทําใหผูประกอบการสามารถตอบโจทยทาง

การตลาดที่เปลี่ยนแปลงได และการพัฒนานั้นจะเกิดข้ึนได ก็ตอเมื่อผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

สามารถเขาถึงองคความรูที่เปนประโยชน เชนเดียวกับการมีหองสมุดที่เปนศูนยกลางในการเก็บรักษาคลังขอมูล

ความรูที่หลากหลาย สําหรับผูประกอบการแลวฐานขอมูลองคความรูที่เปนประโยชน มีขอบขายที่เนนลงไปใน
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ดานเทคโนโลยีการผลิต และการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหาร หากสามารถสรางฐานขอมูลที่บรรจุและปรับปรุง

ขอมูลองคความรูในเร่ืองดังกลาวที่ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงได ผูประกอบการก็จะ

มีขอมูลองคความรูที่จําเปนในการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของตัวเอง ดังนั้นในสวนนี้จึงเปนอีกหนึ่งใน

ยุทธศาสตรซ่ึงที่ปรึกษาฯ ขอนําเสนอใหกําหนดไว โดยมีโครงการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรดังกลาว จํานวน

ทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสรางและพัฒนาฐานขอมูลองคความรู ดานเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 

วัตถุประสงค 

• เพื่อนําเสนอและรับทราบความตองการในการสรางฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลย ี

การผลิตและและการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

• เพื่อใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการสราง

ฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยกีารผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารที่ตองการได 

• เพื่อใชโครงการ Food Innopolis เปนสื่อกลางในการสรางฐานขอมูลองคความรูดาน

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหาร 

• เพื่อสงเสริมศักยภาพในการประสานงานและการรักษาผลประโยชนของคลัสเตอรให CDA ใน

ฐานะตัวแทนกลุม 

  เปาหมาย 

• มีการนําเสนอและรับทราบความตองการการสรางฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยี 

การผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหาร 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการสราง

ฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยกีารผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารที่ตองการได 

• โครงการ Food Innopolis สามารถเปนสื่อกลางในการสรางฐานขอมูลองคความรูดาน

เทคโนโลยีการผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหาร 

• CDA มีศักยภาพในการประสานงาน และการรักษาผลประโยชนของคลัสเตอรในฐานะตัวแทน

กลุม 

2) โครงการการรวมกลุมกันเพื่อเสนอความตองการในการรับการถายทอดองคความรูในหัวขอที่

เก่ียวของกับกระบวนการทางการตลาด 

วัตถุประสงค 

• เพื่อนําเสนอและรับทราบความตองการในการรับการถายทอดองคความรูในหัวขอที่เก่ียวของ

กับกระบวนการทางการตลาด และจัดเก็บในฐานขอมูล 

• เพื่อใหเกิดการรับการถายทอดองคความรูในหัวขอที่เก่ียวของกับกระบวนการทางการตลาด 

และจัดเก็บในฐานขอมูล 
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• เพื่อสงเสริมศักยภาพในการประสานงานและการรักษาผลประโยชนของคลัสเตอรให CDA ใน

ฐานะตัวแทนกลุม 

  เปาหมาย 

• มีการนําเสนอและรับทราบความตองการการสรางฐานขอมูลองคความรูในหัวขอที่เก่ียวของกับ

กระบวนการทางการตลาด 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสามารถสามารถไดรับการถายทอดองคความรูที่

ตองการในหัวขอที่เก่ียวของกับกระบวนการทางการตลาด  

• องคความรูในหัวขอที่เก่ียวของกับกระบวนการทางการตลาดถูกจัดเก็บในฐานขอมูล 

• CDA มีศักยภาพในการประสานงาน และการรักษาผลประโยชนของคลสัเตอรในฐานะตัวแทน

กลุม 

3) โครงการรวบรวมรายชื่อผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการทางการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

วัตถุประสงค 

• เพื่อรับทราบรายชื่อผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการทางการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ใน

หัวขอที่เปนที่ตองการของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

• เพื่อรวบรวมรายชื่อผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการทางการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ใน

หัวขอที่เปนที่ตองการของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

• เพื่อใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสามารถติดตอขอรับความชวยเหลือจากรายชื่อ

ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการทางการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

• เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือภายนอกคลัสเตอร จากผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ 

  เปาหมาย 

• รับทราบ และรวบรวมรายชื่อผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการทางการอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหาร ในหัวขอที่เปนที่ตองการของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการสราง

ฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยกีารผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารที่ตองการได 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมสามารถติดตอขอรับความชวยเหลือจากรายชื่อ

ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการทางการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 

• เกิดเครือขายความรวมมือภายนอกคลัสเตอร จากผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ 

4) โครงการรวบรวมเนื้อหาการผลิตและการตลาดที่เปนที่ตองการของ SME 

วัตถุประสงค 

• เพื่อรับทราบและจัดเก็บเนื้อหาการผลิตและการตลาดในอุตสาหกรรมอาหารที่เปนที่ตองการ

ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

• เพื่อรับทราบหัวขอที่เก่ียวของในหวงโซมูลคาที่เปนที่ตองการของผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอม 
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• เพื่อรวบรวมรายชื่อผูประกอบการเปาหมายในหวงโซมูลคาที่เปนที่ตองการของผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

• เพื่อรวบรวมและจัดเก็บหัวขอที่เก่ียวของในหวงโซมูลคาที่เปนที่ตองการของผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

• เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายผูประกอบการเปาหมายในหวงโซมูลคาตามความตองการของ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในคลัสเตอร 

  เปาหมาย 

• ทราบรายชื่อจากการรวบรวมขอมูลผูประกอบการเปาหมายในหวงโซมูลคาที่เปนที่ตองการ

ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

• ทราบหัวขอและเนื้อหาที่เก่ียวของและเปนที่ตองการของผูประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดยอมจากการรวบรวมขอมูลในหวงโซมูลคา 

• เกิดเครือขายผูประกอบการเปาหมายในหวงโซมูลคาตามความตองการของผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอมในคลัสเตอร 

ตารางที่ 7-6 ยุทธศาสตร การสรางฐานขอมูลองคความรูดานเทคโนโลยีการผลิตและการจัดจําหนาย 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการนําเสนอความ

ตองการการองคความรู

ดานเทคโนโลยีการผลิตและ

การพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร 

1. จํานวนหวัขอองคความรู

ที่ไดรับการเสนอจาก SME 

และการถายทอดองคความรู

ที่เกิดขึ้น 

2. จํานวน SME ที่นําเสนอ

ขอมูล 

1.0  1.0  1.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ เชน สสว. 

สวทช.   

3. Food Innopolis 

4. ลูกคาที่เปนสมาชิก

ชุมชนออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการนําเสนอความ

ตองการองคความรูใน

หัวขอที่เก่ียวของกับ

กระบวนการทางการตลาด 

1. จํานวนหวัขอองคความรู

ที่ไดรับการเสนอจาก SME 

และการถายทอดองคความรู

ที่เกิดขึ้น 

2. จํานวน SME ที่นําเสนอ

ขอมูล 

 1.0  1.0  

3. โครงการรวบรวมรายชื่อ

ผูเชียวชาญและนักวิชาการ

ทางการอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหาร 

1. รายชื่อนักวิชาการที่เปน

วิทยากร ผูเชี่ยวชาญและ

ปราชญชาวบาน 

2. พันธมิตร

สถาบันการศึกษาที่ม ี

องคความรูเขารวมกิจกรรม

การและการถายทอดองค

ความรู 

1.0  1.0  1.0 
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โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

4) โครงการรวบรวมเน้ือหา

การผลิตและการตลาดที่

เปนที่ตองการของ SME 

1. เกิดฐานขอมูลออนไลนซ่ึง

บรรจุหัวขอและเนื้อหาที่เปน

ที่ตองการของ SME 

2. จํานวนการเรียกใชเนื้อหา

ขอมูลจากฐานขอมูล 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  

 

 

 

13 ลานบาท 

 

7.3  กลไกการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรพัฒนา SME ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-

based SEZs) Food Innopolis ในภาพรวมของประเทศเปนแผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) จะถูก

ขับเคลื่อนผานแกนนําคลัสเตอร (Cluster Development Agents หรือ CDAs) ซึ่งประกอบไปดวยผูประกอบการ

ที่ไดรับการคัดเลือกภายใตการควบคุมและการคําแนะนําของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ไดแก หนวยราชการ

ในระดับจังหวัด โดยมอีงคกรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ไดแก สสว. หนวยงานภาครัฐที่สนับสนนุโดยเฉพาะโครงการ Food 

Innopolis จ ะ เ ป น ศู น ย ก ล า ง เ พื่ อ ใ ห  CDAs ทํ า ห น า ที่ ป ร ะ ส า น ง า น แ ล ะ นํ า เ อ า ค ว า ม ต อ ง ก า ร 

เชิงการผลิตและการจัดจําหนายของสมาชิกในคลัสเตอรของตัวเองมาผลักดันใหหนวยงานตางๆ ใน Food 

Innopolis อาทิ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนวยงานรับรองมาตรฐานอาหารตางๆ รวมถึง

สถาบันการศึกษาที่เก่ียวของ และบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญทั้งในและตางประเทศ รับทราบและ

รวมกันหาชองทางเพื่อตอยอดใหกับคลัสเตอรและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ

การเกษตรแปรรูปที่เก่ียวของ ดังนั้นกลไกการดําเนินงานในการขับเคลื่อนนี้จะไมใชเปนการใชงบประมาณ

ประจําปใหหมดสิ้นไป แตจะเปนการจุดประกายใหกลุมผลประโยชนในคลัสเตอรและผูเขารวมโครงการ Food 

Innopolis สรางกระบวนการในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสรางกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาและ

ความสามารถในการแขงขันใหกับตัวเองอยางยั่งยืน 

ทั้งนี้ตามยุทธศาสตรจะเร่ิมตนจากการที่ผูประกอบการทําหนาที่เปนแกนนําจะเปนแกนกลางในการ

ประสานงานไปสูหนวยงานหรือองคกรตางๆที่มีภาระที่เก่ียวของ และมีศักยภาพที่จะรวมขับเคลื่อนใหเกิดการ

พัฒนาศักยภาพการผลิตและการจัดจําหนายสินคาและบริการในคลัสเตอรในทิศทางตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว 

คือ  

1) การสรางคลัสเตอรที่มีความเขมแข็งและมีการมีสวนรวมอยางรวมแรงรวมใจระหวางสมาชิกคลัสเตอร

ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยการกําหนดบทบาทและหนาที่ที่ชัดเจนสําหรับสมาชิกคลัสเตอรโดยใช

โครงการ Food Innopolis เปนตัวเชื่อมโยงเครือขายองคความรูและกิจกรรมทางการผลิตและการตลาด  

2) มีการใชและประยุกตใชทรัพยากร วัตถุดิบ บุคลากร และภูมิปญญาจากภายในคลัสเตอร ซึ่งเปน

สินทรัพยเฉพาะทองถ่ินที่มีมูลคาและยากที่จะลอกเลียนแบบได และที่สําคัญมีการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ

เครือขายประเภทตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้าํ 

3) รวมกันสรางและพัฒนาตลาดเพื่อรองรับสินคาและบริการจากสมาชิกภายในคลัสเตอร 
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4) สรางแนวทางความรวมมือแนวนอน แนวตั้ง และระหวางองคกรผูสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถาบันวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูประกอบการในการดึงเอากิจกรรมจากหวงโซมูลคาที่เปนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของเครือขายสมาชิก โดยใชกลไกของโครงการ Food Innopolis 

โดยในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5 ปนี้มีทิศทางการขับเคลื่อนไปตามเปาหมายโดยแบง 

แกนนําคลัสเตอรออกเปนประเภทอาหารตางๆ ตามผูประกอบการ SME ที่เขารวมโครงการตั้งแตตน ทั้งที่เปน 

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไดแก  

1) แกนนําผูผลิตวัตถุดิบที่อาศัยวัตถุดิบอาหารทองถ่ินทางเกษตรกรรมและปศุสัตว (Agriculture 

& Farming) (ตนน้ํา) 

2) แกนนําผูผลิตอาหารที่ทําหนาที่เพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบ ซึ่งสวนใหญเปนผลผลิตทางการเกษตร 

(กลางน้ํา)  

3) แกนนําผูผลิตและจัดจําหนายที่มีศักยภาพในกิจกรรมทางการตลาด (ปลายน้ํา) 

รูปที่ 7-3 แผนการดําเนนิงานของหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาคลัสเตอร SME อุตสาหกรรมอาหาร 

 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มา: ทีมที่ปรึกษา, 2559 

จากภาพขางตนแสดงใหเห็นลักษณะการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคลัสเตอร SME ในอุตสาหกรรมอาหาร 

โดยผานแกนนําที่ ได รับการคัดเลือกจากคลัสเตอรทองถ่ินตางๆ ซึ่งภายใตโครงการ Food Innopolis 

สถาบันการศึกษาแกนนํา หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของและสนับสนุน บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญทั้ง

ในและตางประเทศที่เขารวมโครงการ รวมถึงพันธมิตรธุรกิจที่เปนสวนชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑที่ได

จากคลัสเตอรทั้งหมดทําใหเกิดความสําเร็จในคลัสเตอร SME อุตสาหกรรมอาหาร โดยในแตละคลัสเตอรจะมี  

ตัวแทนที่ไดรับการคัดเลือกใหทําหนาที่ประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสียผานโครงการ Food Innopolis ซึ่งจะ

เปนองคกรที่ทําหนาที่ประสานงาน ตอรอง และสรางธุรกรรมกับองคกรสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษาและวิจัย โดยมีสถาบันการตลาดปลีกและสงและผูนําเขาสงออกมารวมเจรจาธุรกิจเพื่อ

ประโยชนสูงสุดที่จะมีสูคลัสเตอรและเปนชองทางการเพิ่มมูลคาไปสูผูบริโภคปลายทางดวย 

คลัสเตอร SME # 1 

- ตนนํ้า 

- กลางนํ้า 

- ปลายนํ้า 

คลัสเตอร SME # 2 

- ตนนํ้า 

- กลางนํ้า 

- ปลายนํ้า 

คลัสเตอร SME # 3 

- ตนนํ้า 

- กลางนํ้า 

- ปลายนํ้า 

คลัสเตอร SME # 4 

- ตนนํ้า 

- กลางนํ้า 

- ปลายนํ้า 

Food Innopolis เฟส 1,2,3 

- สถาบันการศึกษา 

- หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ 

- บริษัทขนาดใหญในอุตสาหกรรมอาหาร 

- พันธมิตรธุรกิจนอกคลัสเตอร 
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สําหรับบทบาทขององคกรสนับสนุนในการรวมกันผลักดันผูประกอบการในคลัสเตอรอุตสาหกรรม

อาหารก็เปนเร่ืองที่สําคัญไมอาจจะขาดได ไดแก บทบาทของภาครัฐ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย รวมถึงหนวยงานราชการในระดับจังหวัดและตําบลที่เก่ียวของ ในที่นี้

ยังรวมไปถึงหนวยงานที่เก่ียวของกับ Food Innopolis ไดแก สสว. สวทช. หรือแมแตสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ และบทบาทภาคเอกชน เชน บริษัทเอกชนขนาดใหญที่เปนทั้งคูคาและผูสนับสนุนสินคาเกษตรและ

เกษตรแปรรูปและเปนสมาชิกในโครงการ Food Innopolis นอกจากนี้ เอกชนที่เปนผูประกอบการทองเที่ยว 

เชน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว ฯลฯ ที่อยูในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนคูคาที่มีความสําคัญ และบทบาทของ

สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันศึกษาอ่ืนๆ ที่ใกลเคียง ที่จะสนับสนุนใหเกิด

งานวิจัย และแมแตการสนับสนุนใหนิสิต นักศึกษา นักวิชาการในการเขารวมโครงการประกวดตางๆ โดยใช

กรณีศึกษาของสินคาและผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในคลัสเตอรเปนบทเรียนจากโลกธรุกิจของจริง และ

ที่สําคัญอีกกลุมคือ ภาคชุมชนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล และชุมชนที่อยูในจังหวัดที่เปนที่ตั้ง

ของคลัสเตอร ที่จะสนับสนุนไมวาจะเปนดานแรงงาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และกําลังใจใหผูประกอบการที่อยูใน

ทองถ่ินสามารถเติบโตในระดับจังหวัด สูระดับประเทศ และในระดับสากลตอไป 

การติดตามและประเมินผล 

ระบบการติดตามผลและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญสําหรับการพัฒนาผูประกอบการใน 

คลัสเตอร ที่จะตองทําการพัฒนาภาคการผลิตและการจัดจําหนายควบคูกับการอนุรักษภูมิปญญาและอัตตลักษณ

ที่สําคัญในพื้นที่คลัสเตอร โดยจะเนนการมีสวนรวมของผูประกอบการ SME จากชุมชนทองถ่ิน เพื่อเปาหมายใน

การพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้นการเผยแพรและการทําความเขาใจ การรับผิดชอบ ความกาวหนาของงาน และการ

ปรับปรุง 

ความเชื่อมโยงกับการประเมินผล มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา โดยกําหนดเปนยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย กําหนดตัวชี้วัด 

และแปลงลงสูหนวยงานที่รับผิดชอบโดยมีแผนงานเปนโครงการหรือกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ 

2. ประสานและอํานวยการใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

ชุมชนและทองถ่ินใหเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางของแผนปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการรวมจาก

ทุกภาคสวนในการติดตามประเมินผลในทุกแผนงาน และทุกโครงการที่ไดปฏิบัติไปแลว โดยควรตั้งเปนระดับ

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลและติดตามในกรณีที่มีหลายโครงการยอย 

3. จัดทําแบบรายงานการประเมินผล เพื่อรายงานและติดตามความกาวหนาของโครงการ ปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึน และขอเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อใหเปนขอมูลยอนกลับเขาสูระบบการประเมินผลเพื่อ

จัดทํารายงานตอไป 

4. จัดใหมีการประชุมรวม โดยมีแกนนําผูประกอบการที่ เปนกลไกหลักในการดํา เนินงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ซึ่งอาจประกอบดวยกรรมการที่มีตัวแทน

มาจากทุกภาคสวนรวมทั้งชุมชนและทองถ่ิน 

5. รายงานความกาวหนาและผลการประเมินของแผนปฏิบัติการที่ไดดําเนินการไปแลวและที่จะ

ดําเนินการตอไปใหตนสงักัดภาคราชการรับทราบในลักษณะรายไตรมาส เพื่อพิจารณาตอไป 
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บทท่ี 8 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม          

ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร             

(Cluster-Based SEZs) – จังหวัดเชียงใหม 

 
ในบทนี้จะนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

โดยอาศัยหลักของการกําหนดยุทธศาสตรโดยใช TOWS Analysis โดยบทนี้มีสาระสําคัญของยุทธศาสตรฯ ใน

เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมดังตอไปนี้ 

8.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ 

คลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) จังหวัดเชียงใหม 

8.1.1 การกําหนดยุทธศาสตร 

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน

รูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis (เชียงใหม) ตามแนวทางการวิเคราะห TOWS 

Matrix ที่กลาวไวขางตน สามารถสรุปยุทธศาสตร และมาตรการ/โครงการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs) – Food Innopolis (เชียงใหม) 

โดยแบงเปน 4 ยุทธศาสตรหลัก 13 มาตรการ/โครงการดังสรุปไดดังตารางที่ 8-1 

ตารางที่ 8-1 สรุปยุทธศาสตร และมาตรการในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจ 

ยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

1.  การสรางความรวมมือภายในคลัสเตอรจังหวัดเชียงใหม

โดยโครงการ Food Innopolis 

1. โครงการสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดยอมในคลัสเตอรเขารวมเปนสมาชิกโครงการ Food 

Innopolis  

2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธและอบรมแนวทางการเขารวม

โครงการ Food Innopolis สําหรับ SME  

3. การเลือก Cluster Development Agents  

แนวคิด เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวแทนคลัสเตอรในการส่ือสารความ

ตองการและตอรองผลประโยชนแกสมาชิกคลัสเตอร 

2.   การพัฒนา Cluster Map สําหรับคลัสเตอรอาหารจังหวัด

เชียงใหม 

1. โครงการวิจัยอุปสงคและอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

เพ่ือสรางแผนท่ีคลัสเตอรอาหารประจําจังหวัดเชียงใหม 

2. โครงการประกวดเสนทางทองเท่ียวเชียงใหมและเมนูสรางสรรค

ตามคลัสเตอรอาหารประจําจังหวัดสําหรับนักทองเท่ียวใน

รูปแบบการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ 
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ยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

3.   การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีขึ้นทะเบียน

สินคาทองถิ่น (Geographical Indications - GI) 

1.  โครงการพัฒนาคลัสเตอรผูประกอบการผลิตสินคาเกษตรทองถิ่น 

(Geographic Indications) และผูประกอบการท่ีอยูกลางนํ้า 

และปลายนํ้า 

2.  โครงการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารท่ี

ใชวัตถุดิบเปนสินคา GI  

3. โครงการจัดประกวดการสราง Content Marketing ใน

ผลิตภัณฑประจําจังหวัด หรือท่ีมีเรื่องราวท่ีมาของผลิตภัณฑน้ัน

ท่ีแตกตางและสรางมูลคา 

4. โครงการประกวดความคิดสรางสรรคบรรจุภัณฑท่ีสะทอน

เอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถิ่น 

4.  การสรางชองทางการส่ือสารภายในและภายนอก 

คลัสเตอร 

1. โครงการสรางและพัฒนาส่ือสังคมออนไลนประจําคลัสเตอรเพ่ือ

เปนชองทางในการส่ือสารและประชาสัมพันธคลัสเตอร 

2. โครงการจัดการอบรมทางการตลาดออนไลนใหกับกลุม

ผูประกอบการเปาหมาย 

3. โครงการประกวดเว็บไซต และเฟสบุคของผูประกอบการ

เปาหมายในแตละกลุมคลัสเตอรอาหาร 

4. โครงการสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมอาหารออนไลนสําหรับ

สมาชิกในคลัสเตอรท้ังตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 

 

8.1.2 วิสัยทัศนและพันธกิจ 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis (เชียงใหม) มีประเด็น

ทิศทางที่เปนจุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสําหรับคลัสเตอร

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเชียงใหม (และผลิตภัณฑแปรรูป

ทางการเกษตร) โดยใชแนวคิดคลัสเตอรดําเนินการรวมกับโครงการ Food Innopolis”  

พันธกิจ (Missions)  

1. จังหวัดเชียงใหมมีกลุมคลัสเตอรอาหารรายพื้นที่ที่ชัดเจน มีขอบเขต วัตถุประสงค และความเปนไป

ไดในการรวมกลุม (Chiangmai’s Food Cluster Mapping for SME) 

2. สมาชิก SME ในอุตสาหกรรมอาหารในคลัสเตอรจังหวัดเชียงใหมเล็งเห็นความสําคัญและมีศักยภาพ

ในการสรางความแตกตางและมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ 

3. มีแกนนําสมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอร (Cluster Development Agents) จังหวัดเชียงใหมทํา

หนาที่ประสานความรวมมือระหวางสมาชิกผูประกอบการตามหวงโซมูลคาภายในคลัสเตอร 
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4. คลัสเตอร SME ในจังหวัดเชียงใหมอาหารนี้มีชื่อเสียงเปนที่ตระหนักรู  และสามารถดึงดูด

ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพใหเขารวมเปนสมาชิก 

5. คลัสเตอรผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเชียงใหมทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับสมาชิกใน

การเขารวมและประสานงานกับโครงการ Foodinnopolis  

8.2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม 

8.2.1  ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความรวมมือภายในคลัสเตอรจังหวัดเชียงใหมโดยโครงการ Food 

Innopolis 

 ประโยชนของคลัสเตอรตามที่นักคิดทฤษฎีคลัสเตอรที่กลาวอางนั้น มีสาเหตุมาจากความรวมมือกัน

ภายในกลุมสมาชิกคลัสเตอร ซึ่งถามองอีกมุมหนึ่งภายในคลัสเตอรเดียวกันมักมีองคความรูที่คลายคลึงกัน เปนไป

ในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น หากจะใหคลัสเตอรดังกลาวเกิดการพัฒนาและบูรณาการมากข้ึน จึงมีความ

จําเปนที่จะตองเพิ่มเติมในสวนองคความรูใหม แตกตาง รวมสมัย และหลากหลายมากข้ึน โดยอาศัยความรวมมือ

กันระหวางผูประกอบการอาหารขนาดกลางและขนาดยอม และสถาบันศึกษา เพื่อสรางองคความรูใหมผานการ

พัฒนางานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งการสนับสนุนจากโครงการ 

Food Innopolis จะเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของยุทธศาสตรนี้ ที่ปรึกษาฯ ขอเสนอแนวทางการดําเนินโครงการ

ภายใตยุทธศาสตรการสรางความรวมมือ จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในคลัสเตอรเขารวมเปนสมาชิก

โครงการ Food Innopolis  

วัตถุประสงค 

• เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไดเขารวมเปนสมาชิกในโครงการ 

Food Innopolis 

• เพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในคลัสเตอร และ

ในโครงการ Food Innopolis 

• เพื่อใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไดใชประโยชนจากโครงการ Food Innopolis 

  เปาหมาย 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจากทุกคลัสเตอรอาหารในจังหวัดไดเขารวมเปน

สมาชิกในโครงการ Food Innopolis โดยเฉพาะผูประกอบการที่เปนแกนหลักในคลัสเตอร 



 

รูปที่ 8-1 ยุทธศาสตรการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร (Cluster-Based SEZs) –Food Innopolis (เชียงใหม) 

ท่ีมา: คณะท่ีปรึกษา, 2559. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา SME ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางชองทางการสื่อสาร

ภายในและภายนอกคลัสเตอร 

เปาหมาย 

1. SME มีชองทางส่ือสังคมออนไลน

ในการส่ือสารและเปนชองทางธุรกิจ

ในการผลิตและการตลาด 

2. SME มีฐานขอมูลที่เขาถึงและ 

ใชงานได 

ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ

ท่ีข้ึนทะเบียนสินคาทองถ่ิน  

(Geographical Indications-GI) 

ยุทธศาสตรที่ 1 

สรางความรวมมือภายในคลสั

เตอรจังหวัดเชียงใหมโดย

โครงการ Food Innopolis 

วัตถุประสงค 

1. สงเสรมิใหเกิดเครอืขายของ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

ทั้งในคลัสเตอรและในโครงการ Food 

Innopolis 

2. Cluster Development Agents ทํา

หนาที่เปนตัวแทนคลัสเตอรไดเต็ม

ศักยภาพ 

เปาหมาย 

1. ความเขมแข็งในคลัสเตอรอาหาร

ผานโครงการ FoodInnopolis 

2. CDA ที่ทําหนาที่อยางเต็มบทบาทใน

ทุกคลัสเตอร 

วัตถุประสงค 

1. ระบุตําแหนงคลัสเตอรอาหารในจังหวัด  

ทราบความตองการดานอาหารตาม 

แนวทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ 

2. ประชาสัมพันธและสรางการรับรู

เสนทางทองเที่ยวเชียงใหมและเมนู

สรางสรรคตามคลัสเตอรอาหาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนา Cluster Map 

สําหรับคลสัเตอรอาหาร

จังหวัดเชียงใหม 

เปาหมาย 

1. Cluster Map ของจังหวัด 

2. การตระหนักรูถึงเสนทาง

ทองเที่ยวและอาหารในจังหวัด 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางทักษะและพัฒนาส่ือ

สังคมออนไลนประจําคลัสเตอรใหกับ 

SME 

2. สรางฐานขอมูลอุตสาหกรรม

อาหารออนไลนสําหรับสมาชกิ

 

วัตถุประสงค 

1. สรางการรับรู ยอมรับ และเชือ่ถอืในสินคา

อาหารทองถิน่ (Geographic Indications)  

2. เกิดสินคา GI ที่ไดมาตรฐาน ซ่ึงมีทีม่าจาก

การวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  

3. สรางความแตกตางของผลิตภัณฑจาก 

Content Marketing และการออกแบบ 

บรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณ  

 

เปาหมาย 

1. คลัสเตอรมีสินคาตอยอดมูลคาที่แตกตาง

และเปนที่ตองการของตลาด 

2. ศักยภาพทางการผลิตและการสรางความ

แตกตางในอุตสาหกรรมอาหาร 
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8-5  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

• เกิดเครือขายของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมทั้งในในคลัสเตอร และในโครงการ 

Food Innopolis 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไดใชประโยชนจากโครงการ Food Innopolis 

โดยเฉพาะองคความรูในสวนของกิจกรรมการผลิตและเทคโนโลยีอาหาร 

2) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธและอบรมแนวทางการเขารวมโครงการ Food Innopolis สําหรับ 

SME 

วัตถุประสงค 

• เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธโครงการ Food Innopolis สําหรับ SME ผานสื่อหลักและสื่อยุค

ใหม  

• เพื่อสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไดรูจัก เขาใจและสนใจเขารวมใน

โครงการ Food Innopolis 

• เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมการสรางแนวทางแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

ในการเขารวมโครงการ Food Innopolis สําหรับ SME 

  เปาหมาย 

• มีการสื่ อสารประชาสัมพันธ โครงการ Food Innopolis สํ าห รับ  SME ที่ ครอบคลุม

กลุมเปาหมายผูประกอบการในจังหวดั  

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมรูจัก เขาใจและสนใจเขารวมในโครงการ Food 

Innopolis 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมมีความพรอมในการเขารวมโครงการ Food 

Innopolis สําหรับ SME 

3) โครงการเลือก Cluster Development Agents  

วัตถุประสงค 

• เพื่อทําการเลือก Cluster Development Agents ที่มี เหมาะสมสามารถทําหนาที่ เปน

ตัวแทนคลัสเตอรในการสื่อสารความตองการและตอรองผลประโยชนแกสมาชิกคลัสเตอร 

• ผูประกอบการที่เปนสมาชิกในคลัสเตอรเขาใจบทบาท หนาที่ และความสําคัญของการมี CDA 

ในคลัสเตอร  

• ผูประกอบการมีสวนรวมในกระบวนการเลือก CDA ที่มาปฏิบัติหนาที่ใหกับคลัสเตอร 

  เปาหมาย 

• ได Cluster Development Agents ที่เหมาะสมทําหนาที่เปนตัวแทนคลัสเตอรในการสื่อสาร

ความตองการและตอรองผลประโยชนแกสมาชิกคลัสเตอร 

• กลุมผูประกอบการมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือก CDA ไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของสมาชิก

ทั้งหมด 
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   8-6 

ตารางที่ 8-2  ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือภายในคลสัเตอรจังหวัดเชยีงใหมโดยโครงการ Food Innopolis 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการสนับสนุนให

ผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมเขารวมโครงการ 

Food Innopolis 

 

1. จํานวน SME เขา

รวมโครงการ  

2. จํานวนเงินที่

สนับสนุนการเขารวม

โครงการ 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ เชน สสว. 

สวทช.   

3. Food Innopolis 

4. สถาบัน 

การศึกษาที่เกีย่วของ 

5. หนวยงานใน

จังหวัด 

 

รวม 17.0 ลานบาท 

2. โครงการกิจกรรม

ประชาสัมพันธและอบรม 

แนวทางการเขารวมโครงการ 

Food Innopolis สําหรับ SME 

1. จํานวนส่ือที่ใชใน

การประชาสัมพันธ  

2. การรับรูของ

กลุมเปาหมาย SME 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

3. โครงการเลือก Cluster 

Development Agents  

1. Cluster 

Development 

Agents ในแตละ 

คลัสเตอร 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

8.2.2  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา Cluster Map สําหรับคลัสเตอรอาหารจังหวัดเชียงใหม 

 ในแผนยุทธศาสตรใหญระดับประเทศ ไดมีการนําเสนอประโยชนและความจําเปนในการกําหนด

ยุทธศาสตรการจัดทํา Cluster Mappings เอาไว สําหรับการจัดทํายุทธศาสตรยอยจังหวัดเชียงใหมก็สมควร

จัดทํา Cluster Mappings สําหรับอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัด ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรใหญดวย อัน

เนื่องมาจากในแตละพื้นที่ยอยผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมภายในพื้นที่นั้นสามารถรวมกลุมเปนคลัส

เตอร อุสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปตางๆ ที่มีความเปนไปไดหลากหลาย อาทิ คลัสเตอรแยม 

สตรอเบอร่ีชาวเขา คลัสเตอรผักเมืองหนาวอินทรียพรอมรับประทาน คลัสเตอรแปรรูปอาหารพื้นเมืองเพื่อเปน

ของฝากข้ึนชื่อของเมืองทองเที่ยว คลัสเตอรผงปรุงอาหารพรอมปรุงบรรจุซอง ที่ปรึกษาฯ ขอเสนอโครงการที่

สอดคลองตามยุทธศาสตร จํานวน 2 โครงการ ดังนี้  

1) โครงการวิจัยอุปสงคและอุปทานสําหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสรางแผนที่คลัสเตอรอาหารประจํา

จังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงค 

• เพื่อดําเนินโครงการวิจัยชื่อเสียงและภาพลักษณในดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชิงวัฒนธรรม 

เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพตามการรับรูของนักทองเที่ยว (อุปสงค) 

• เพื่อดําเนินการวิจัยในเชิงการผลิตและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเชิงความไดเปรียบในการ

แขงขันตามพื้นที่ของผูประกอบการอาหารในจังหวัด (อุปทาน) 

• เพื่อนําขอมูลดานชื่อเสียงและภาพลักษณดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และ 

เชิงสุขภาพตามการรับรูของนักทองเที่ยว และขอมูลเชิงการผลิตและความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
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8-7  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

เชิงความไดเปรียบในการแขงขันตามพื้นที่ของผูประกอบการอาหารไปใชประโยชนในการ

จัดทําแผนที่คลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดเชียงใหม 

  เปาหมาย 

• ผลการวิจัยเชิงอุปสงคและอุปทานที่เก่ียวกับชื่อเสียงและภาพลักษณในดานการทองเที่ยวของ

จังหวัดเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพตามการรับรูของนักทองเที่ยว 

• สามารถนําขอมูลจากผลการวิจัย ไปใชประโยชนในการจัดทําแผนที่คลัสเตอรผูประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารในระดับจังหวัด 

2) โครงการประกวดเสนทางทองเที่ยวเชียงใหมและเมนูสรางสรรคตามคลัสเตอรอาหารประจําจังหวัด

สําหรับนักทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ 

วัตถุประสงค 

• เพื่อจัดการประกวดเสนทางทองเที่ยวเชียงใหมและเมนูสรางสรรคสําหรับนักทองเที่ยวใน

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ  

• เพื่อประชาสัมพันธและสรางการรับรูเสนทางทองเที่ยวเชียงใหมและเมนูสรางสรรคตาม 

คลัสเตอรอาหารประจําจังหวัดสําหรับนักทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ 

• เพื่อใหเกิดการประยุกตองคความรูอยางบูรณาการเพื่อพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกษตร

และอาหารในจังหวัดรวมกัน 

  เปาหมาย 

• มีผูเขารวมประกวดเสนทางทองเที่ยวและเมนูสรางสรรคของเชียงใหมสําหรับนักทองเที่ยวใน

รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ ไมนอยกวา 50 ราย 

• นักทองเที่ยวรับรูเสนทางทองเที่ยวเชียงใหมและเมนูสรางสรรคตามคลัสเตอรอาหารประจํา

จังหวัด  

• สามารถนําขอมูลเสนทางทองเที่ยวเชียงใหมและเมนูสรางสรรคตามคลัสเตอรอาหารประจํา

จังหวัดสําหรับนักทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ

ไปตอยอดในการพัฒนาคลัสเตอรอาหารตอไป 
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   8-8 

ตารางที่ 8-3 สรุปยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา Cluster Map สําหรับคลัสเตอรอาหารจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการวิจัยอุปสงคและอุปทาน

สําหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสราง

แผนที่คลัสเตอรอาหารประจาํจังหวัด

เชียงใหม 

1. งานวิจัยที่เกีย่วของ

กับความตองการของ

นักทองเทียว  

2. แผนที่คลัสเตอร

ผูประกอบการ

ทองเที่ยวและอาหาร 

8.0  8.0  8.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรม

อาหาร 

2. หนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ 

เชน สสว. สวทช.   

3. Food 

Innopolis 

4. หนวยงานใน

จังหวัด 

 

รวม 35.0 ลานบาท 

2. โครงการประกวดเสนทางทองเที่ยว

เชียงใหมและเมนูสรางสรรคตามคลัส

เตอรอาหารประจาํจังหวัดสําหรับ

นักทองเที่ยวในรูปแบบการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน และเชิง

สุขภาพ 

1. จํานวนโครงการที่

เขาประกวด 

2. เสนทางทองเที่ยว

และเมนูสรางสรรค

สําหรับนักทองเที่ยว 

3. รายชื่อ SME ที่อยู

ในเสนทาง 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

 

8.2.3  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนสินคาทองถิ่น (Geographical 

Indications) 

 การที่ผูผลิตสินคาสรางการรับรูและยอมรับใหเกิดข้ึนกับผูบริโภคเปนอีกหนึ่งวิธีในทําการตลาดที่นิยมใช

กันมานาน ซึ่งการรับรองมาตรฐาน หรือการข้ึนทะเบียน เปนสิ่งที่บูรณาการและเหมาะสมกับกระแสความนิยมใน

ปจจุบันมากกวา เพราะผูบริโภคมีความรูและการเรียนรูมากข้ึน การนําเสนอความจริงใจและความซื่อสัตยของ

ผูผลิตที่ผานการรับรองหรือการข้ึนทะเบียนสินคาเปนบริบททางการคาของยุคสมัยนี้ อีกทั้งเปนการทําตลาดแบบ

เร่ืองราว (Story-Telling Marketing) ที่แสดงเอกลักษณของสินคาวามาจากทองถ่ินที่มีความเปนมาอันยาวนาน 

หรือมีชื่อเสียงเฉพาะดาน ทําใหสินคาประจําทองถ่ินกลายเปนสิ่งที่ผูบริโภครับรูถึงความแตกตาง และสราง

มูลคาเพิ่มไดอีกดวย นอกจากนี้ ยังเปนการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนอยู

แลวในการประกอบกิจการดานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ปรึกษาฯ ขอเสนอโครงการที่สอดคลองตามยุทธศาสตร 

เพื่อใหยุทธศาสตรที่วางไวสําเร็จลุลวงได จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาคลัสเตอรผูประกอบการผลิตสินคาเกษตรทองถ่ิน (Geographic Indications) และ

ผูประกอบการที่อยูกลางน้ํา และปลายน้ํา  

วัตถุประสงค 

• เพื่อระบุและพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรทองถ่ิน (Geographic Indications) เปนอาหาร

ทองถ่ินที่มีเอกลักษณเฉพาะ ยากตอการลอกเลียนแบบ 

• เพื่อระบุและแสวงหาความรวมมือจากผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอรตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ํา 
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• เพื่อใหผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอรตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตระหนักถึงชื่อเสียง และ

รักษาคุณภาพของสินคาของตนที่ไดรับการยอมรับโดยระบุใหเปนสินคาทองถ่ิน 

• เพื่อสรางการรับรู ยอมรับ และเชื่อถือในสินคาทองถ่ิน (Geographic Indications) ให

แพรหลายในกลุมผูบริโภค 

  เปาหมาย 

• สามารถระบุไดถึงสินคาทองถ่ิน (Geographic Indications) 

• สามารถระบุไดถึงผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอรตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

• ผูประกอบการที่อยูในคลัสเตอรตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เกิดความรวมมือกัน โดย

ตระหนักถึงชื่อเสียง และรักษาคุณภาพของสินคาของตน ที่ไดรับการยอมรับโดยระบุใหเปนสินคา

ทองถ่ิน 

• เกิดการรับรู ยอมรับ และเชื่อถือในสินคาทองถ่ิน (Geographic Indications) อยางแพรหลาย

ในกลุมผูบริโภค 

2) โครงการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ใชวัตถุดิบเปนสินคา GI  

วัตถุประสงค 

• เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในคลัสเตอรอาหารกลุม GI 

• เพื่อใหเกิดการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ใชวัตถุดิบเปนสินคา GI 

• เพื่อใหเกิดสินคา GI ที่ไดมาตรฐาน ซึ่งมีที่มาจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดรับการเลือก

ซื้อจากผูบริโภค  

  เปาหมาย 

• เกิดโครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

• เกิดการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ใชวัตถุดิบเปนสินคา GI 

• ไดรับผลงานวิจัยการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ใชวัตถุดิบเปนสินคา GI 

• เพื่อใหเกิดสินคา GI ที่ไดมาตรฐาน ซึ่งมีที่มาจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดรับการเลือก

ซื้อจากผูบริโภค 

3) โครงการจัดประกวดการสราง Content Marketing ในผลิตภัณฑประจําจังหวัด หรือที่มีเร่ืองราว

ที่มาของผลิตภัณฑนั้นที่แตกตางและสรางมูลคา 

วัตถุประสงค 

• เพื่อใหเกิดโครงการจัดประกวดการสราง Content Marketing ในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 

หรือที่มีเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑนั้นที่แตกตางและสรางมูลคา 

• เพื่อเพิ่มมูลคาและสรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑประจําจังหวัด 

• เพื่อใช Content Marketing ดึงดูดใหผูบริโภคสนใจ และเลือกซื้อในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)   8-10 

• เพื่อตอยอดเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑจาก Content Marketing ไปสูการบูรณาการใน 

คลัสเตอรอ่ืนๆ ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมใชอาหาร เชน การทองเที่ยว 

การรักษาสุขภาพ การทําฟารมตัวอยางฯ  

  เปาหมาย 

• มีโครงการจัดประกวดการสราง Content Marketing ในผลิตภัณฑประจําจังหวัด หรือที่มี

เร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑนั้นที่แตกตางและสรางมูลคา 

• ผลิตภัณฑอาหารประจําจังหวัดที่แตกตางและสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูประกอบการฯ 

• Content Marketing สามารถดึงดูดใหผูบริโภคสนใจ และเลือกซื้อในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 

• เกิดการกระจายตัวไปยังคลัสเตอรอ่ืนๆ ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ที่ไมใช

อาหาร เชน การทองเที่ยว การรักษาสุขภาพ การทําฟารมตัวอยางฯ  

4) โครงการประกวดความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

วัตถุประสงค 

• เพื่อกระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเกิดความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑ

ที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

• เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธในวงกวาง และจดจําสินคาที่มีเอกลักษณของการใชวัตถุดิบ

ทองถ่ิน 

• เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

  เปาหมาย 

• เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคหีบหอผลิตภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

• เพื่อสรางความแตกตาง และมูลคาเพิ่มใหแกสินคาทองถ่ิน 

• เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธในวงกวาง และจดจําสินคาที่มีเอกลักษณของการใชวัตถุดิบ

ทองถ่ิน 

• เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

ตารางที่ 8-4 ยุทธศาสตรการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพที่ข้ึนทะเบียนสินคาทองถ่ิน (Geographical 

Indications) 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการระบุสินคาทองถิ่น 

(Geographic Indications) 

และผูประกอบการที่อยูใน 

คลัสเตอร กลางน้ํา และปลายน้าํ 

1. ขอมูลสินคาทองถิ่น 

2. ขอมูล SME ที่

เกี่ยวของกับ GI 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรม

อาหาร 
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โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

2. โครงการสนับสนุนใหเกิดการ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

ที่ใชวัตถุดิบเปนสินคา GI 

1. จํานวน SME ในคลัส

เตอรที่เขารวมโครงการ  

2. จํานวนโครงการที่

ไดรับการอนุมัติ  

3. นวัตกรรมการผลิต

และการจัดจําหนายที่

เกิดขึ้น 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2. หนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ 

เชน สสว. สวทช.   

3. Food 

Innopolis 

4. สถาบัน 

การศึกษาพันธมิตร 

5. หนวยงานใน

จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 45 ลานบาท 

3. โครงการจัดประกวดการสราง 

Content Marketing ใน

ผลิตภัณฑประจําจังหวัด หรือที่

มีเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑนั้น

ที่แตกตางและสรางมูลคา 

1. จํานวน SME และ

ประชาชนทั่วไปที่เขา

รวมโครงการ 

2. จํานวนนวัตกรรมที่

ผานเขาประกวด 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

4. โครงการประกวดความคิด

สรางสรรคหีบหอผลิตภัณฑที่

สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบ

ทองถิ่น 

1. จํานวน SME และ

ประชาชนทั่วไปที่เขา

รวมโครงการ 

2. จํานวนผลงานที่ผาน

เขาประกวด 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

 

8.2.4  ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางชองทางการสื่อสารภายในและภายนอกคลัสเตอร 

  การสื่อสาร 2 ทาง เปนสิ่งที่นักการตลาดยอมรับวามีประโยชนและจําเปนตอการบริหารการตลาดใน

ปจจุบัน เพราะการสนองตอบความตองการของลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด สามารถสงอิทธิพลใหลูกคา

เปาหมายกลายเปนลูกคาที่จงรักภักดี ซึ่งเทากับสรางความมั่นคงและยั่งยืนใหผูประกอบการ เห็นไดจาก

ประสบการณของผูประกอบการขนาดใหญระดับโลกก็เนนในเร่ืองการสรางสรรคผลิตภัณฑรวมกับลูกคา ผาน

ขอคิดเห็น คําตําหนิติชม แลวนําขอมูลเหลานั้นกลับมาพัฒนาสินคาของตนใหตอบสนองความตองการลูกคาใหได

สูงสุด นอกจากการพัฒนาภายในองคกรของตนแลว สินคานั้นมีหวงโซมูลคาจากตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ทําให

การพัฒนาจําเปนจะตองกระทําควบคูไปทั้งสายหวงโซ การสื่อสารภายในหวงโซ และภายในคลัสเตอรจึงตอง

เกิดข้ึน เพื่อใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ ที่สําคัญโลกออนไลนในปจจุบันเปนสิ่งที่ขจัดขอจํากัดในดาน

พรมแดน การติดตอสื่อสารจึงทําไดสะดวกงายดายมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงกันและกันได ไมวาจะผูบริโภค

ติดตอกับผูผลิต ผูผลิตในคลัสเตอรทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง ก็สามารถเกิดข้ึนไดหมด ที่ปรึกษาฯ เล็งเห็นวา 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ยังขาดความรูความเขาใจและการดําเนินงานในองคประกอบดานนี้อยู 

จึงขอเสนอยุทธศาสตรการการสรางชองทางการสื่อสารระหวางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึง

กลุมลูกคาเปาหมายทั้งภาคธุรกิจและผูบริโภคข้ึน โดยกําหนดโครงการที่สอดคลองไปตามยุทธศาสตรดังกลาว 

จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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1) โครงการสรางและพัฒนาสื่อสังคมออนไลนประจําคลัสเตอรเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธคลัสเตอร 

วัตถุประสงค 

• เพื่อสรางและพัฒนาสื่อสังคมออนไลนใหเปนชองทางในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ

ประจําคลัสเตอร 

• เพื่อสื่อสาร 2 ทาง ผูบริโภคติดตอกับผูผลิต ผูผลิตในคลัสเตอรทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 

• เพื่อประชาสัมพันธ และดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของคลัสเตอรสูผูบริโภค ตลอดจน

บุคคล/องคกรอ่ืนภายนอก 

  เปาหมาย 

• คลัสเตอรผูประกอบการ SME อาหารมีสื่อสังคมออนไลนเปนชองทางในการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ 

• การสื่อสาร 2 ทาง ระหวางผูบริโภคติดตอกับผูผลิต ผูผลิตในคลัสเตอรทั้งในแนวนอนและ

แนวดิ่ง  

• การประชาสัมพันธ และดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของคลัสเตอรสูผูบริโภค ตลอดจน

บุคคล/องคกรอ่ืนภายนอก 

2) โครงการจัดการอบรมทางการตลาดออนไลนใหกับกลุมผูประกอบการเปาหมาย 

วัตถุประสงค 

• เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการเปาหมายเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน

เก่ียวกับการตลาดออนไลน 

• เพื่อใหความชวยเหลือในดานองคความรูทางการตลาดออนไลน 

• เพื่อสอนวิธีการใชงาน และจัดการทางการตลาดออนไลนใหแกกลุมผูประกอบการเปาหมาย 

• เพื่อเปนประโยชนตอการขายและพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการเปาหมาย 

  เปาหมาย 

• ผูประกอบการเปาหมายเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนเก่ียวกับการตลาด

ออนไลน 

• ผูประกอบการไดรับความชวยเหลือในดานองคความรูทางการตลาดออนไลน 

• ผูประกอบการไดเ รียนรูวิธีการใชงาน และจัดการทางการตลาดออนไลนใหแกกลุม

ผูประกอบการเปาหมาย 

• ผูประกอบการสามารถดําเนินการบริหารการตลาดออนไลนดวยตัวเองไดตอไป 

• เกิดประโยชนตอการขายและพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการเปาหมาย 
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3) โครงการประกวดเว็บไซต และเฟสบุคของผูประกอบการเปาหมายในแตละกลุมคลัสเตอรอาหาร 

วัตถุประสงค 

• เพื่อกระตุนผูประกอบการเปาหมายในแตละกลุมคลัสเตอรอาหาร ใหจัดทําเว็บไซต และ

เฟสบุค 

• เพื่อประชาสัมพันธผูประกอบการเปาหมายในแตละกลุมคลัสเตอรอาหาร 

• เพื่อใหผูประกอบการเปาหมายมีเว็บไซต และเฟสบุคของตนเอง 

  เปาหมาย 

• กระตุนผูประกอบการเปาหมายในแตละกลุมคลัสเตอรอาหารจัดทําเว็บไซตและเฟสบุค 

• ประชาสัมพันธผูประกอบการเปาหมายในแตละกลุมคลัสเตอรอาหาร 

• ผูประกอบการเปาหมายมีเว็บไซตและเฟสบุคของตนเอง 

4) โครงการสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมอาหารออนไลนสําหรับสมาชิกในคลัสเตอรทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้าํ 

วัตถุประสงค 

• เพื่อรวบรวมขอมูลอุตสาหกรรมอาหารผานทางชองทางออนไลนสําหรับสมาชิกในคลัสเตอรทั้ง

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

• เพื่อสรางฐานขอมูลอุตสาหกรรมอาหารออนไลนสําหรับสมาชิกในคลัสเตอรทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้าํ 

• เพื่อใหผูประกอบการเปาหมายมีเว็บไซต และเฟสบุคของตนเอง 

• เพื่อใหสมาชิกในคลัสเตอรทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําไดใชประโยชนจากฐานขอมูล

อุตสาหกรรมอาหารออนไลน 

  เปาหมาย 

• รวบรวมขอมูลอุตสาหกรรมอาหารออนไลนสําหรับสมาชิกในคลัสเตอรทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ํา 

• ไดฐานขอมูลอุตสาหกรรมอาหารออนไลนสําหรับสมาชิกในคลัสเตอรทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ําเพื่อใหผูประกอบการเปาหมายมีเว็บไซต และเฟสบุคของตนเอง 

• สมาชิกในคลัสเตอรทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําไดใชประโยชนจากฐานขอมูลอุตสาหกรรม

อาหารออนไลน 
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ตารางที่ 8-5 ยุทธศาสตรการสรางชองทางการสื่อสารภายในและภายนอกคลัสเตอร 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการสรางและพัฒนาส่ือ

สังคมออนไลนประจําคลัสเตอร

เพื่อเปนชองทางในการส่ือสาร

และประชาสัมพันธคลัสเตอร 

1. จํานวนชุมชนออนไลน

เกิดขึ้นในทุกคลัสเตอร ใน

รูปแบบเว็บไซตและเฟสบุค 

2. จํานวน SME ที่เปน

สมาชิกชุมชนออนไลนที่

ประจําคลัสเตอร 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของ เชน 

สสว. สวทช.   

3. Food 

Innopolis 

4. ลูกคาที่เปน

สมาชิกชุมชน

ออนไลน 

5. หนวยงานใน

จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 35 ลานบาท 

2. โครงการจัดการอบรมทางการ

ตลาดออนไลนใหกับกลุม

ผูประกอบการเปาหมาย 

1. จํานวน SME ที่สนใจ

เขารับการอบรมและเขา

รวมโครงการ 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

3. โครงการประกวดเว็บไซต และ

เฟสบุคของผูประกอบการ

เปาหมายในแตละกลุมคลัสเตอร

อาหาร 

1. จํานวน SME ที่เขารวม

โครงการ 

2. จํานวนกิจกรรม

การตลาดที่เกิดขึ้นผาน

ชุมชนออนไลน 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

4. โครงการสรางฐานขอมูล

อุตสาหกรรมอาหารออนไลน

สําหรับสมาชิกในคลัสเตอรทั้ง 

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้าํ 

1. จํานวนฐานขอมูลในแต

ละคลัสเตอร 

2. ความหลากหลายและ

สมบูรณของขอมูลที่บรรจุ

ในฐานขอมูล 

3. จํานวนการเขาใช

ฐานขอมูลของสมาชิก 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

 

8.3  กลไกการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการพัฒนา SME ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร 

(Cluster-based SEZs) Food Innopolis ในกลุมคลัสเตอรจังหวัดเชียงใหมเปนแผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 2560 

– 2564) จะถูกขับเคลื่อนผานแกนนําคลัสเตอร (Cluster Development Agent หรือ CDA) ซึ่งประกอบไปดวย

ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกภายใตการควบคุมและการคําแนะนําของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ไดแก 

หนวยราชการในระดับจังหวัด โดยมีองคกรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของไดแก สสว. หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนโดยเฉพาะ

โครงการ Food Innopolis จะเปนศูนยกลางเพื่อให CDA ทําหนาที่ประสานงานและนําเอาความตองการเชิงการ

ผลิตและการจัดจําหนายของสมาชิกในคลัสเตอรของตัวเองมาผลักดันใหหนวยงานตางๆ ใน Food Innopolis 

อาทิ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนวยงานรับรองมาตรฐานอาหารตางๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่

เก่ียวของ และบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญทั้งในและตางประเทศ รับทราบและรวมกันหาชองทางเพื่อ

ตอยอดใหกับคลัสเตอรและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูปที่

เก่ียวของ ดังนั้น กลไกการดําเนินงานในการขับเคลื่อนนี้จะไมใชเปนการใชงบประมาณประจําปใหหมดสิ้นไป แต
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จะเปนการจุดประกายใหกลุมผลประโยชนในคลัสเตอรและผู เขารวมโครงการ Food Innopolis สราง

กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสรางกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาและความสามารถในการ

แขงขันใหกับตัวเองอยางยั่งยืน 

ทั้งนี้ตามยุทธศาสตรจะเร่ิมตนจากการที่ผูประกอบการทําหนาที่เปนแกนนําจะเปนศูนยกลางในการ

ประสานงานไปสูหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เก่ียวของ และมีศักยภาพที่จะรวมขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตและการจัดจําหนายสินคาและบริการในคลัสเตอรในทิศทางตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว คือ  

1) การสรางคลัสเตอรที่มีความเขมแข็งและมีการมีสวนรวมอยางรวมแรงรวมใจระหวางสมาชิกคลัสเตอร

ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยการกําหนดบทบาทและหนาที่ที่ชัดเจนสําหรับสมาชิกคลัสเตอรโดยใช

โครงการ Food Innopolis เปนตัวเชื่อมโยงเครือขายองคความรูและกิจกรรมทางการผลิตและการตลาด  

2) มีการใชและประยุกตใชทรัพยากรวัตถุดิบ บุคลากร และภูมิปญญาจากภายในคลัสเตอร ซึ่งเปน

สินทรัพยเฉพาะทองถ่ินที่มีมูลคาและยากที่จะลอกเลียนแบบได และที่สําคัญมีการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ

เครือขายประเภทตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้าํ 

3) รวมกันสรางและพัฒนาตลาดเพื่อรองรับสินคาและบริการจากสมาชิกภายในคลัสเตอร 

4) สรางแนวทางความรวมมือแนวนอน แนวตั้ง และระหวางองคกรผูสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถาบันวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูประกอบการในการดึงเอากิจกรรมจากหวงโซมูลคาที่เปนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของเครือขายสมาชิก โดยใชกลไกของโครงการ Food Innopolis 

โดยในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5 ปนี้มีทิศทางการขับเคลื่อนไปตามเปาหมายโดยแบง 

แกนนําคลสัเตอรออกเปนประเภทอาหารตางๆ ตามผูประกอบการ SME ที่เขารวมโครงการตั้งแตตน ทั้งที่เปนตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไดแก  

1) แกนนําผูผลิตวัตถุดิบที่อาศัยวัตถุดิบอาหารทองถ่ินทางเกษตรกรรมและปศุสัตว (Agriculture & 

Farming) (ตนน้ํา) 

2) แกนนําผูผลิตอาหารที่ทําหนาที่เพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบ ซึ่งสวนใหญเปนผลผลิตทางการเกษตร 

(กลางน้ํา)  

3) แกนนําผูผลิตและจัดจําหนายที่มีศักยภาพในกิจกรรมทางการตลาด (ปลายน้ํา) 

ลักษณะการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคลัสเตอร SME ในอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหมจะยึด

แนวทางเดียวกันกับแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร ดังแสดงในรูปที่ 7-3 โดยผาน

แกนนําที่ไดรับการคัดเลือกจากคลัสเตอรทองถ่ินตางๆ ซึ่งภายใตโครงการ Food Innopolis สถาบันการศึกษา

แกนนํา หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของและสนับสนุน บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญทั้งในและตางประเทศ

ที่เขารวมโครงการ รวมถึงพันธมิตรธุรกิจที่เปนสวนชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑที่ไดจากคลัสเตอรทั้งหมด

ทําใหเกิดความสําเร็จในคลัสเตอร SME อุตสาหกรรมอาหาร โดยในแตละคลัสเตอรจะมีตัวแทนที่ไดรับการ

คัดเลือกใหทําหนาที่ประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสียผานโครงการ Food Innopolis ซึ่งจะเปนองคกรที่ทํา

หนาที่ประสานงาน ตอรอง และสรางธุรกรรมกับองคกรสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาและ

วิจัย โดยมีสถาบันการตลาดปลีกและสงและผูนําเขาสงออกมารวมเจรจาธุรกิจเพื่อประโยชนสูงสุดที่จะมีสู 

คลัสเตอรและเปนชองทางการเพิ่มมูลคาไปสูผูบริโภคปลายทางดวย 
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สําหรับบทบาทขององคกรสนับสนุนในการรวมกันผลักดันผูประกอบการในคลัสเตอรอุตสาหกรรม

อาหารก็เปนเร่ืองที่สําคัญไมอาจจะขาดได ไดแก บทบาทของภาครัฐ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย รวมถึงหนวยงานราชการในระดับจังหวัดและตําบลที่เก่ียวของ ในที่นี้

ยังรวมไปถึงหนวยงานที่เก่ียวของกับ Food Innopolis ไดแก สสว. สวทช. หรือแมแตสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ และบทบาทภาคเอกชน เชน บริษัทเอกชนขนาดใหญที่เปนทั้งคูคาและผูสนับสนุนสินคาเกษตรและ

เกษตรแปรรูปและเปนสมาชิกในโครงการ Food Innopolis นอกจากนี้เอกชนที่เปนผูประกอบการทองเที่ยว เชน 

โรงแรม บริษัทนําเที่ยว ฯลฯ ที่อยูในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนคูคาที่มีความสําคัญ และบทบาทของ

สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสถาบันศึกษาอ่ืนๆ ที่ใกลเคียง ที่จะสนับสนุนใหเกิด

งานวิจัย และแมแตการสนับสนุนใหนิสิต นักศึกษา นักวิชาการในการเขารวมโครงการประกวดตางๆ โดยใช

กรณีศึกษาของสินคาและผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในคลัสเตอรเปนบทเรียนจากโลกธรุกิจของจริง และ

ที่สําคัญอีกกลุม คือ ภาคชุมชนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล และชุมชนที่อยูในจังหวัดที่เปนที่ตั้ง

ของคลัสเตอร ที่จะสนับสนุนไมวาจะเปนดานแรงงาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และกําลังใจใหผูประกอบการที่อยูใน

ทองถ่ินสามารถเติบโตในระดับจังหวัด สูระดับประเทศ และในระดับสากลตอไป 

การติดตามและประเมินผล 

ระบบการติดตามผลและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญสําหรับการพัฒนาผูประกอบการใน 

คลัสเตอร ที่จะตองทําการพัฒนาภาคการผลิตและการจัดจําหนายควบคูกับการอนุรักษภูมิปญญาและอัตตลักษณ

ที่สําคัญในพื้นที่คลัสเตอร โดยจะเนนการมีสวนรวมของผูประกอบการ SME จากชุมชนทองถ่ิน เพื่อเปาหมายใน

การพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้นการเผยแพรและการทําความเขาใจ การรับผิดชอบ ความกาวหนาของงาน และการ

ปรับปรุง 

ความเชื่อมโยงกับการประเมินผล มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา โดยกําหนดเปนยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย กําหนดตัวชี้วัด 

และแปลงลงสูหนวยงานที่รับผิดชอบโดยมีแผนงานเปนโครงการหรือกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ 

2. ประสานและอํานวยการใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

ชุมชนและทองถ่ินใหเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางของแผนปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการรวมจาก

ทุกภาคสวนในการติดตามประเมินผลในทุกแผนงาน และทุกโครงการที่ไดปฏิบัติไปแลว โดยควรตั้งเปนระดับ

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลและติดตามในกรณีที่มีหลายโครงการยอย 

3. จัดทําแบบรายงานการประเมินผล เพื่อรายงานและติดตามความกาวหนาของโครงการ ปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึน และขอเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อใหเปนขอมูลยอนกลับเขาสูระบบการประเมินผลเพื่อ

จัดทํารายงานตอไป 

4. จัดใหมีการประชุมรวม โดยมีแกนนําผูประกอบการที่ เปนกลไกหลักในการดํา เนินงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ซึ่งอาจประกอบดวยกรรมการที่มีตัวแทน

มาจากทุกภาคสวน รวมทั้งชุมชนและทองถ่ิน 

5. รายงานความกาวหนาและผลของการประเมินของแผนปฏิบัติการที่ไดดําเนินการไปแลวและที่จะ

ดําเนินการตอไปใหตนสงักัดภาคราชการรับทราบเปนไตรมาส เพื่อพิจารณาตอไป 
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บทท่ี 9 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม          

ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร             

(Cluster-Based SEZs) – จังหวัดปทุมธานี 

 
ในบทนี้จะนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพืน้ที่จังหวัดปทุมธานี 

โดยอาศัยหลักของการกําหนดยุทธศาสตรโดยใช TOWS Analysis โดยบทนี้มีสารสําคัญของยุทธศาสตรฯ ในเขต

พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้ 

9.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ 

คลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – จังหวัดปทุมธานี 

9.1.1 การกําหนดยุทธศาสตร 

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน

รูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis (ปทุมธานี)  ตามแนวทางการวิเคราะห TOWS 

Matrix จะไดยุทธศาสตร และมาตรการ/โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis (ปทุมธานี)  โดยแบงเปน 5 ยุทธศาสตร

หลัก 11 มาตรการ/โครงการดังสรุปไดดังตารางที ่9-1 

ตาราง 9-1 สรุปยุทธศาสตร และมาตรการ/โครงการในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – จังหวัดปทุมธานี 

ยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

1. การสนับสนุน SME ในคลสัเตอรปทุมธานีใหรวม

โครงการ Food Innopolis 

1. โครงการสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมเขารวมโครงการ Food Innopolis ในฐานะ

สมาชิก 

2. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธและอบรมแนวทางการ

เขารวมโครงการ Food Innopolis สําหรับ SME 

2. Cluster Mappings สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 

1.   โครงการเก็บขอมูลดานศักยภาพการผลิตของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและ 

ขนาดยอมรายพ้ืนท่ีในและโดยรอบจังหวัดปทุมธานี 

2.   โครงการพัฒนาและสรางตัวแทนคลัสเตอรท่ีเปนท่ียอมรับ

และมีศักยภาพการทํางาน   
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ยุทธศาสตร มาตรการ/โครงการ 

3. การยกระดับการปกปองทรัพยสินทางปญญา 1. โครงการทบทวนข้ันตอนและกระบวนการในการจด

สิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ ตลอดจนข้ันตอนทางกฎหมายและ

การลงโทษสาํหรับผูละเมดิทรัพยสนิทางปญญาของผูอ่ืน 

2.   โครงการจัดอบรมเพ่ือสรางความเขาใจในข้ันตอนและ

กระบวนการการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิสําหรับ

ผูประกอบการท่ีมีองคความรู 

4. ยกระดับความเช่ือมโยงกับผูซื้อภายนอก 

คลัสเตอร 

1.   โครงการจับคูธุรกิจกลุมผูประกอบการตนนํ้าและกลางนํ้า

ในคลัสเตอรปทุมฯท่ีมีศักยภาพและกลุม Distributors 

และ Buyers ท้ังในและตางประเทศ  

2.   โครงการจัดทํามาตรฐานสัญญา Contract Farming 

สําหรับวัตถุดิบท่ีเปนท่ีตองการใหเกิดมาตรฐานและ 

ความยุติธรรมระหวางสองกลุม 

5. การสงเสริมศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑท่ีมี

มูลคาเพ่ิมและใชตราสินคา 

1. โครงการรวบรวมความตองการองคความรูในเชิงการผลติ

และการจัดจําหนายใหแกสมาชิกผูประกอบการใน 

คลัสเตอร 

2. โครงการจดัประกวดการสราง Content Marketing ใน

ผลิตภณัฑประจําจังหวัด 

3.   โครงการประกวดความคดิสรางสรรคบรรจภุณัฑท่ี

สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

 

9.1.2 วิสัยทัศนและพันธกิจ 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) – Food Innopolis (ปทุมธานี) มีประเด็น

ทิศทางที่เปนจุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจ คือ  

วิสัยทัศน (Vision)  

“เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถในการแขงขันและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสําหรับคลัสเตอร

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ในอุตสาหกรรมอาหารปทุมธานี (และผลิตภัณฑแปรรูปทางการ

เกษตร) โดยใชแนวคิดคลัสเตอรดําเนินการรวมกับโครงการ Food Innopolis”  

พันธกิจ (Missions) 

1. คลัสเตอรปทุมธานมีีกลุมผูประกอบการรายพื้นที่ที่ชัดเจน มีขอบเขต วัตถุประสงค และความเปนไป

ไดในการรวมกลุม (Regional Food Cluster Mapping for SME) 

2. สมาชิกคลัสเตอรปทุมธานีในอุตสาหกรรมอาหารเห็นความสําคัญและมีศักยภาพในการสรางความ

แตกตางและมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ 
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3. มีแกนนําสมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอรปทุมธานี (Cluster Development Agents) ทําหนาที่

ประสานความรวมมือระหวางสมาชิกผูประกอบการตามหวงโซมูลคาภายในคลัสเตอร 

4. คลัสเตอร SME ปทุมธานีในอุตสาหกรรมอาหารนี้มีชื่อเสียงเปนที่ตระหนักรู และสามารถดึงดูด

ผูประกอบการรายอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพใหเขารวมเปนสมาชิก 

5. คลัสเตอรผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทําหนาที่เปนตัวแทนใหกับสมาชิกฯในการเขารวม

และประสานงานกับโครงการ Food Innopolis  

9.2 แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 

9.2.1  ยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุน SME ในคลัสเตอรปทุมธานีใหรวมโครงการ Food Innopolis 

 ความพรอมของจังหวัดปทุมธานีในหลายดาน อาทิ สภาพพื้นที่อุดมสมบูรณเหมาะสมในการเปนอูขาว 

อูน้ําทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป มีนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เอง คือ นวนคร และบางกระดี 

การมีเขตพื้นที่ติดตอกับจังหวัดปริมณฑลตางๆ เชน นนทบุรี และเขตนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง เชน โรจนะ 

ไฮเทค การเดินทางเสนทางคมนาคมสะดวก ใกลทาอากาศยานดอนเมือง การมีอาณาเขตติดตอกับ

กรุงเทพมหานคร การมีหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคการศึกษากอตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดและใกลเคียง ทํา

ใหมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมจํานวนมากอยูในอาณาบริเวณจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกลเคียง 

ลาสุดเปนโอกาสอันดีที่เกิดการตั้งพื้นที่ของโครงการ Food Innopolis ซึ่งจะเปนประโยชนตออุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารแปรรูป ที่เปนรายไดหลักของประเทศ และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกิจการ

นี้เปนจํานวนมาก โดยโครงการดังกลาวรับการสนับสนุนจากยุทธศาสตรระดับชาติของนายกรัฐมนตรี พลเอก 

ประยุทธ จันทรโอชา ที่ตองการใหนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศในทุกดาน ซึ่งดานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปก็เชนกัน ที่ปรึกษาจึงเห็นสมควรที่จะผลักดัน

ยุทธศาสตรใหกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในคลัสเตอรปทุมธานีเขารวมเปนสมาชิกในโครงการ 

Food Innopolis โดยผานกิจกรรมดําเนินโครงการ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเขารวมโครงการ Food Innopolis ใน

ฐานะสมาชิก 

วัตถุประสงค 

• เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเล็งเห็นความสําคัญและเขารวม

โครงการ Food Innopolis ในฐานะสมาชิก 

• เพื่อใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่เขารวมโครงการ Food Innopolis ในฐานะ

สมาชิกไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาว อาทิ ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ

การ ไดวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑโดยไดรับทุนอุดหนุน 

• เพื่อใหเกิดเครือขายความรวมมือของสมาชิกโครงการ Food Innopolis  
 



ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559 

รูปที่ 9-1 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) –Food Innopolis (ปทุมธานี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาSMEในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-Based SEZs) จังหวัดปทุมธาน ี

ยุทธศาสตรท่ี 1 

สนับสนุน SMEในคลสัเตอร 

ปทุมธานีใหรวมโครงการ 

Food Innopolis 

 

เปาหมาย 

1. SME จากทกุคลัสเตอรเขารวม

โครงการ Food Innopolis 

2. เกิดเครือขายภายในและ

ภายนอกคลัสเตอรอาหารที่เขมแข็ง 

 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสนับสนนุใหผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอมเขารวม

โครงการ 

2. เพ่ือใหเกิดเครือขายคลัสเตอรผาน

การเปนสมาชกิโครงการ Food  

Innopolis 

 

ยุทธศาสตรที่ 2    

ปทุมธานี Cluster Mappings 

สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร        

 

ยุทธศาสตรที่ 3 

ยกระดับการปกปอง   

ทรัพยสินทางปญญา 

ยุทธศาสตรที่ 5 

สงเสริมศักยภาพในการสราง

ผลิตภัณฑที่มีมลูคาเพิ่ม 

และใชตราสินคา 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การยกระดับความเชื่อมโยง

กับผูซื้อภายนอกคลัสเตอร 

เปาหมาย 

1. SME มีชองทางทําธุรกจินอก 

คลัสเตอร 

2. มาตรฐานการทํา Contract 

Farming 

วัตถุประสงค 

1. เก็บและวิเคราะหศักยภาพ SME

อุตสาหกรรมอาหารรอบจังหวัด

ปทุมธาน ี

2. พัฒนาตัวแทนคลัสเตอรใหเปนที่

ยอมรับและมีศักยภาพการทํางาน   

 

วัตถุประสงค 

1. เตรียมความพรอมในการใหความรู

ดานสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ถูกตอง 

2. SME มีองคความรูไดทําความเขาใจใน

ขั้นตอนและกระบวนการการจดสิทธิบัตร

และลิขสิทธิ์อยางถูกตอง 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผลิตภัณฑของคลัสเตอร

เปนที่รูจัก และมยีอดขายมากขึ้นใน

ระดับสากล 

2. พัฒนามาตรฐานสัญญา Contract 

Farming ใหเกิดมาตรฐานและความ

ยุติธรรม 

วัตถุประสงค 

1. รวบรวมความตองการองคความรูในเชิง

การผลิตและการจัดจําหนายใหแกสมาชกิ

ผูประกอบการในคลัสเตอร 

2. สรางความแตกตางของผลิตภัณฑจาก 

Content Marketing และการออกแบบ

บรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณ 

 เปาหมาย 

1. ปทุมธานี Food Industry 

Custer Maps 

2. CDA ที่ทําหนาที่อยางเต็มบทบาท

ในทุกคลัสเตอร 

 

 

เปาหมาย 

1. SME เขาใจกระบวนการถายทอด

เทคโนโลยีและการปกปองทรัพยสิน

ทางปญญา 

2. กระบวนการสรางนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

เปาหมาย 

1. SME มีการจัดการองคความรูเพื่อเพิม่มูลคา

อยางเปนระบบในคลัสเตอร 

2. ผลิตภัณฑมีความแตกตางและมีมูลคาเพิ่ม

ในตลาดสูง 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

9-5  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

  เปาหมาย 

• สนับสนุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเขารวมโครงการ Food Innopolis ใน

ฐานะสมาชิก 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเล็งเห็นความสําคัญและยินดีเขารวมโครงการ Food 

Innopolis ในฐานะสมาชิก 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่เขารวมโครงการ Food Innopolis ในฐานะสมาชิก

ไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาว อาทิ ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการการ

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

• มีเครือขายสมาชิกโครงการ Food Innopolis ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

• ความรวมมือของสมาสมาชิกโครงการ Food Innopolis ของผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมเปนประโยชนตอไปในอนาคต 

2) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธและอบรมแนวทางการเขารวมโครงการ Food Innopolis สําหรับ 

SME 

วัตถุประสงค 

• เพื่อสื่อสารและผลักดันใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเขารวมโครงการ Food 

Innopolis ในฐานะสมาชิก 

• เพื่อใหผูประกอบการทราบแนวทางในการเขารวมโครงการ Food Innopolis 

• เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ SME ที่มีสภาพพื้นฐานที่แตกตางกันใหสามารถเขารวมโครงการ 

Food Innopolis และไดใชประโยชนจากโครงการฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

• เพื่อใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่เขารวมโครงการ Food Innopolis ในฐานะ

สมาชิกไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาว 

  เปาหมาย 

• ประชาสัมพันธใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม รูจัก เล็งเห็นความสําคัญ และเขา

รวมโครงการ Food Innopolis โดยผานสื่อหลักและสื่อสมัยใหม 

• ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในแตละคลัสเตอรเขารวมโครงการ Food Innopolis 

ในฐานะสมาชิก 

• ผูประกอบการทราบแนวทางในการเขารวมโครงการ Food Innopolis 

• SME ที่มีพื้นฐานที่แตกตางกัน ถูกเตรียมความพรอมจนสามารถเขารวมโครงการ Food 

Innopolis และไดใชประโยชนจากโครงการฯ อยางมีประสิทธิภาพ 

 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  9-6  

ตารางที่ 9-2 สรุปยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุน SME ในคลัสเตอรปทุมธานีใหรวมโครงการ Food Innopolis 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการสนับสนุนให

ผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมเขารวมโครงการ Food 

Innopolis ในฐานะสมาชิก 

 

1. จํานวน SME ใน 

คลัสเตอรที่เขารวม

โครงการ Food 

Innopolis  

2. ระดับความหลากหลาย

ของ SME ในแตละ 

คลัสเตอร  

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของ 

เชน สสว. สวทช.   

3. Food 

Innopolis 

4. หนวยงานใน

จังหวัด 

รวม 10 ลานบาท 

2. โครงการกิจกรรม

ประชาสัมพันธและอบรม 

แนวทางการเขารวมโครงการ 

Food Innopolis สําหรับ SME 

1. จํานวนส่ือที่ใชในการ

ประชาสัมพันธ  

2. การรับรูของ

กลุมเปาหมาย SME 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

9.2.2  ยุทธศาสตรที่ 2 Cluster Mappings สําหรับอุตสาหกรรมอาหารปทุมธานี        

ในแผนยุทธศาสตรใหญระดับประเทศ และยุทธศาสตรยอยจังหวัดเชียงใหมนั้น ที่ปรึกษาฯ ไดมีการ

นําเสนอประโยชนและความจําเปนในการกําหนดยุทธศาสตรการจัดทํา Cluster Mappings เอาไว สําหรับ

ยุทธศาสตรยอยของจังหวัดปทุมธานีก็เชนเดียวกัน จัดทําใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรใหญ และยุทธศาสตร

ยอยจังหวัดเชียงใหม ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพราะแผนที่คลัสเตอร (Cluster Mappings) นั้นเปนประโยชน

อยางมาก อันเนื่องมาจากในแตละพื้นที่ยอยผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมภายในพื้นที่นั้นสามารถ

รวมกลุมเปนคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปตางๆ ที่มีความเปนไปไดหลากหลาย อาทิ คลัสเตอร

ขาวไรซเบอรร่ีอินทรียแปรรูปเปนขนมปง คลัสเตอรเบอรเกอรอินทรียขาวไรซเบอรร่ี คลัสเตอรนมธัญพืชชีวจิต

บรรจุกลองยูเอชที คลัสเตอรขาวหอมมะลิพันธุปทุมธานีพรอมทาน คลัสเตอรมะมวงกวนพลังงานแสงอาทิตย 

และผลไมแปรรูปบมดวยวิธีธรรมชาติอ่ืนๆ ฯลฯ ที่ปรึกษาฯ ขอเสนอโครงการที่สอดคลองตามยุทธศาสตรฯ 

จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการเก็บขอมูลดานศักยภาพการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและ

ขนาดยอมรายพื้นที่ในและโดยรอบจังหวัดปทุมธานี 

วัตถุประสงค 

• เพื่อเก็บขอมูลดานศักยภาพการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและ

ขนาดยอมรายพื้นที่ในและโดยรอบจังหวัดปทุมธานีเพื่อสรางแผนที่คลัสเตอรประจําจังหวัด

ปทุมธานี 

• เพื่อนําขอมูลที่ไดไปประเมินศักยภาพการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

ขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ในและโดยรอบจังหวัดปทุมธานี 
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• เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการรับมือในการใหความชวยเหลือตามศักยภาพการผลิตของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ในและโดยรอบจังหวัด

ปทุมธานี 

  เปาหมาย 

• ไดขอมูลดานศักยภาพการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและ 

ขนาดยอมรายพื้นที่ในและโดยรอบจังหวัดปทุมธานี 

• จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกลเคียงมีแผนที่คลัสเตอรผูประกอบการอาหาร 

• สามารถนําขอมูลที่ไดไปประเมินศักยภาพการผลิตของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

ขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ในและโดยรอบจังหวัดปทุมธานี 

• มีพรอมสําหรับการรับมือในการใหความชวยเหลือตามศักยภาพการผลิตของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่ในและโดยรอบจังหวัดปทุมธาน ี

2) โครงการพัฒนาและสรางตัวแทนคลัสเตอรที่เปนที่ยอมรับและมีศักยภาพการทํางาน   

วัตถุประสงค 

• เพื่อสรางและพัฒนาตัวแทนคลัสเตอรใหเปนที่ยอมรับและมีศักยภาพการทํางาน   

• เพื่อใหตัวแทนคลัสเตอรสามารถปฏิบัติหนาที่ในการประสานงาน และดูแลรักษาผลประโยชน

ใหแกคลัสเตอรได 

• เพื่อใหสมาชิกคลัสเตอรตระหนักถึงความสําคัญของการมีตัวแทนและมีสวนรวมในการคัดเลือก

ตัวแทนคลัสเตอรเพื่อปฏิบัติหนาที่ใหกับกลุม 

  เปาหมาย 

• พัฒนาตัวแทนคลัสเตอรใหเปนที่ยอมรับและมีศักยภาพการทํางาน   

• สรางตัวแทนคลัสเตอรที่เปนที่ยอมรับและมีศักยภาพการทํางาน 

• ไดตัวแทนคลัสเตอรมีศักยภาพเปนที่ยอมรับจากสมาชิกที่เขาใจความสําคัญ 

• ตัวแทนคลัสเตอรสามารถปฏิบัติหนาที่ในการประสานงาน และดูแลรักษาผลประโยชน

ใหแกคลัสเตอรได 
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ตารางที่ 9-3 ยุทธศาสตรปทุมธานี Cluster Mappings สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร        

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการเก็บขอมูลดานศักยภาพ

การผลิตของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและ

ขนาดยอมรายพื้นที่ในและโดยรอบ

จังหวัดปทุมธาน ี

1. ขอมูล SME 

ปทุมธาน ี

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ เชน สสว. 

สวทช.   

3. Food Innopolis 

4. หนวยงานในจังหวัด 
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2. โครงการพัฒนาและสราง

ตัวแทนคลัสเตอรที่เปนที่ยอมรับและ

มีศักยภาพการทํางาน (ประมาณ

การ: 5-8 คลัสเตอร) 

1. ระดับความ 

พึงพอใจในการ

ดําเนินงานของ CDA 

2. จํานวนกิจกรรมที่

ดําเนินการรวมกัน

ระหวางสมาชกิ 

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

 

9.2.3  ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับการปกปองทรัพยสินทางปญญา 

 จากผลการทําสัมภาษณกลุมเครือขายคลัสเตอรของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปของจังหวัดปทุมธานีและใกลเคียง ทําใหทราบวาผูประกอบการใน 

คลัสเตอรดังกลาว มีความกังวลอยางมากวา ในการเขารวมโครงการ Food Innopolis จะมีเร่ืองของการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาจากผูประกอบการขนาดใหญ ซึ่งอาจเปนอุปสรรคสําคัญในการสนับสนุนใหผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอมตัดสินใจเขารวมเปนสมาชิกในโครงการ Food Innopolis ที่ปรึกษาฯ จึงขอเสนอ

ยุทธศาสตรการยกระดับมาตรฐานกระบวนการปกปองทรัพยสินทางปญญาทั้งในสาระการดําเนินการและ 

การตระหนักรูของผูประกอบการ เพื่อเปนการขจัดความกังวลดังกลาวของผูประกอบการขนาดกลางและ 

ขนาดยอมออกไป โดยนําเสนอผานโครงการดําเนินงานที่สอดคลองตามยุทธศาสตรนี้ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการทบทวนข้ันตอนและกระบวนการในการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ันตอนทาง

กฎหมายและการลงโทษสําหรับผูละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 

วัตถุประสงค 

• เพื่อทบทวนข้ันตอนและกระบวนการในการจดสิทธบิตัรและลิขสิทธิ ์

• เพื่อทบทวนข้ันตอนทางกฎหมายและการลงโทษสําหรับผูละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 

• เพื่อเตรียมความพรอมในการใหความรูดานสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ ถูกตองสมบูรณใหแก

เจาหนาที่เพื่อนําไปเผยแพรสูผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

  เปาหมาย 

• ทราบข้ันตอนและกระบวนการในการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ ์

• ทราบข้ันตอนทางกฎหมายและการลงโทษสําหรับผูละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน 
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• เจาหนามีความพรอมในการใหความรูดานสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ถูกตองสมบูรณจนสามารถ

นําไปเผยแพรสูผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความเขาใจที่ถูกตองตอไป 

2) โครงการจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจในข้ันตอนและกระบวนการการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

สําหรับผูประกอบการที่มีองคความรู 

วัตถุประสงค 

• เพื่อจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจในข้ันตอนและกระบวนการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์สําหรับ

ผูประกอบการที่มีองคความรู 

• เพื่อใหผูประกอบการที่มีองคความรูไดทําความเขาใจในข้ันตอนและกระบวนการจดสิทธิบัตร

และลิขสิทธิ์อยางถูกตอง 

• เพื่อคลายความกังวลซึ่งเปนอุปสรรคของผูประกอบการที่มีองคความรูในการเขารวมเปน

สมาชิกของโครงการ Food Innopolis ตอไป 

• เพื่อใหผูประกอบการที่มีองคความรูเขารวมเปนสมาชิกของโครงการ Food Innopolis ตอไป 

  เปาหมาย 

• มีการอบรมเพื่อสรางความเขาใจในข้ันตอนและกระบวนการการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

สําหรับผูประกอบการที่มีองคความรู 

• ผูประกอบการที่มีองคความรูไดทําความเขาใจในข้ันตอนและกระบวนการการจดสิทธิบัตรและ

ลิขสิทธิ์อยางถูกตอง 

• ผูประกอบการที่มีองคความรูคลายความกังวลที่เปนอุปสรรคในการเขารวมเปนสมาชิกของ

โครงการ Food Innopolis 

• ผูประกอบการที่มีองคความรูเขารวมเปนสมาชิกของโครงการ Food Innopolis ตอไป 

 

ตารางที่ 9-4 ยุทธศาสตรการยกระดับการปกปองทรัพยสินทางปญญา 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการทบทวนขั้นตอน

และกระบวนการในการจด

สิทธิบัตรและลิขสิทธิ ์ตลอดจน

ขั้นตอนทางกฎหมายและการ

ลงโทษสําหรับผูละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

ขอมูลกระบวนการ 

จดสิทธิบัตรที่เผยแพร

ผานส่ือตางๆ 

 

0.5  0.5  0.5 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ เชน สสว. 

สวทช.   

3. Food Innopolis 

4. สถาบันการศึกษา

พันธมิตร 

5.หนวยงานในจังหวัด 

 

2. โครงการจัดอบรมเพื่อสราง

ความเขาใจในขั้นตอนและ

กระบวนการจดสิทธบิัตรและ

ลิขสิทธิ์สําหรับผูประกอบการที่

มีองคความรู 

1. จํานวน SME 

ในคลัสเตอรที่เขารวม

โครงการ  

 1.0  1.0  
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โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

2. การวัดความ 

พึงพอใจและ

ผลสัมฤทธิ์การอบรม 

 

 

รวม 3.5 ลานบาท 

 

9.2.4  ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความเชื่อมโยงกับผูซื้อภายนอกคลัสเตอร 

  หวงโซมูลคาของภายในคลัสเตอรผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง

ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ไดพัฒนาไปสูหวงโซมูลคาซึ่งมีความเก่ียวของขยายขอบเขตออกไปใน

วงกวางนอกคลัสเตอร สามารถมองได 2 ทิศทาง กลาวคือ เมื่อยอนไปจากผูประกอบการที่เปนตนน้ําออกไป

นอกคลัสเตอร กอนที่จะมาเปนวัตถุดิบตั้งตนของผลิตภัณฑ จะมีผูจัดหาวัตถุดิบ (Supplier) เพื่อนําไปผลิตเปน

สินคา หรือในกรณีผูประกอบการตนน้ําเปนเกษตรกร ก็จะมีผูจําหนายวัตถุดิบตั้งตนทางการเกษตร อาทิ เมล็ด

พันธุ ปุย สารเคมีตางๆ ฯลฯ ซึ่งทําใหเกิดวัตถุดิบในการผลิตสินคาของคลัสเตอร และเมื่อมองถัดไปจาก

ผูประกอบการที่ เปนปลายน้ําออกไปนอกคลัสเตอร ผลิตภัณฑไดถูกจัดจําหนาย ผานผูกระจายสินคา 

(Distributors) และผูซื้อ (Buyers) ทั้งในและตางประเทศ ทําใหผลิตภัณฑของคลัสเตอรเปนที่รูจักและมียอด

จําหนายมากข้ึน จึงจําเปนตองมองภาพหวงโซมูลคาอยางบูรณาการเพื่อใหการดําเนินงานของคลัสเตอร 

ประสบผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึนไปกวาการมองแตเพียงภาพภายในคลัสเตอร 

1) โครงการจับคูธุรกิจกลุมผูประกอบการตนน้ําและกลางน้ําในคลัสเตอรปทุมธานีที่มีศักยภาพและกลุม

ผูกระจายสินคา (Distributors) และผูซื้อ (Buyers) ทั้งในและตางประเทศ  

วัตถุประสงค 

• เพื่อจัดโครงการจับคูธุรกิจกลุมผูประกอบการตนน้ําและกลางน้ําในคลัสเตอรปทุมธานีที่มี

ศักยภาพและกลุมผูกระจายสินคาและผูซื้อทั้งในและตางประเทศ  

• เพื่อใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑของคลัสเตอรไปสูระดับสากล 

• เพื่อใหผลิตภัณฑของคลัสเตอรเปนที่รูจัก และมียอดขายมากข้ึนในตลาดตางประเทศ 

  เปาหมาย 

• เกิดโครงการจับคูธุรกิจกลุมผูประกอบการตนน้ําและกลางน้ําในคลัสเตอรปทุมธานีที่มี

ศักยภาพและกลุมผูกระจายสินคาและผูซื้อทั้งในและตางประเทศ  

• มีการพัฒนาผลิตภัณฑของคลัสเตอรไปสูระดับสากล 

• ผลิตภัณฑของคลัสเตอรเปนที่รูจัก และมียอดขายมากข้ึนในตลาดตางประเทศ 

2) โครงการจัดทํามาตรฐานสัญญา Contract Farming สําหรับวัตถุดิบที่เปนที่ตองการใหเกิดมาตรฐาน

และความยุติธรรมระหวางสองกลุม 
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วัตถุประสงค 

• เพื่อจัดทํามาตรฐานสัญญา Contract Farming สําหรับวัตถุดิบที่ เปนที่ตองการให เ กิด

มาตรฐานและความยุติธรรมระหวางสองกลุม 

• เพื่อใหเกิดมาตรฐานและความยุติธรรมระหวางสองกลุม 

• เพื่อใหไดวัตถุดิบที่เปนที่ตองการ และไดผลผลิตวัตถุดิบอยางแนนอน 

• เพื่อใหผลิตภัณฑของคลัสเตอรมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาดมากยิ่งข้ึน 

  เปาหมาย 

• จัดทํามาตรฐานสัญญา Contract Farming สําหรับวัตถุดิบที่เปนที่ตองการใหเกิดมาตรฐาน

และความยุติธรรมระหวางสองกลุม 

• ไดสัญญาที่มีมาตรฐานและมีความยุติธรรมระหวางสองกลุม 

• ไดวัตถุดิบที่เปนที่ตองการ และไดผลผลิตวัตถุดิบอยางแนนอน 

• ผลิตภัณฑของคลัสเตอรมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาดมากยิ่งข้ึน 

ตารางที่ 9-5 ยุทธศาสตรการยกระดับความเชื่อมโยงกับผูซื้อภายนอกคลัสเตอร 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่

รับผิดชอบ 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการจับคูธุรกิจกลุม

ผูประกอบการตนน้ําและ 

กลางน้ําในคลัสเตอรปทุมธานี  

ที่มีศักยภาพและกลุม 

Distributors และ Buyers  

ทั้งในและตางประเทศ 

1. จํานวน SME ที่สนใจ

เขารับการอบรมและเขา

รวมโครงการ 

2. มูลคาทางเศรษฐกิจที่

เพิ่มขึ้น 

2.0  2.0  2.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของ เชน 

สสว. สวทช.   

3. Food 

Innopolis 

4. คูคา 

5. หนวยงานใน

จังหวัด 

รวม 11 ลานบาท 

2. โครงการจัดทํามาตรฐาน

สัญญา Contract Farming 

สําหรับวัตถุดิบที่เปนที่ตองการ

ใหเกิดมาตรฐานและความ

ยุติธรรมระหวางสองกลุม 

1. มาตรฐานสัญญา 

Contract Farming  

2. SME ที่เขารวม

โครงการ 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 

9.2.5  ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมและใชตราสินคา 

 สินคาสงออกของประเทศที่ทํารายไดหลักมาจากสินคาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป หากแต

สินคากลุมดังกลาวเปนสินคาที่สงออกไปในรูปวัตถุดิบ หรือมีการแปรรูปเพิ่มมูลคาในระดับเบื้องตน เมื่อ 

ที่ปรึกษาฯ ไดพิจารณาแลว จึงพบวาเร่ืองดังกลาวเปนสิ่งที่นาเสียดาย ในการสรางรายไดที่สามารถเพิ่มปริมาณข้ึน

ไดอีกมหาศาลแกประเทศและผูประกอบการ หากไดทําการสรางศักยภาพใหแกสินคาโดยการเพิ่มมูลคาใหสูงข้ึน 

ผานการแปรรูปข้ันสูง หรือการนํานวัตกรรมมาใชในการผลิตสินคา หรือการพัฒนาสินคาใหมีนวัตกรรมมากข้ึน 
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ซึ่งเปนเร่ืองที่ภาครัฐฯ ตองกระตุน สนับสนุน สงเสริม ใหการชวยเหลือผานโครงการ Food Innopolis นอกจาก

เร่ืองการสรางมูลคาเพิ่มแลว การสรางความแตกตางดวยการสรางตราสินคา เพื่อแสดงความเปนเอกลักษณ ใน

ตัวตนของสินคา และเปนการบอกถึงมาตรฐานคุณภาพใหผูบริโภคจดจําได และยอมรับถึงความแตกตางของ

สินคา ที่สําคัญที่สุดคือเลือกซื้อสินคาจากตราสินคาของผูประกอบการในคลัสเตอร ดวยเหตุผลสําคัญดังกลาว  

ที่ปรึกษาฯ จึงขอเสนอยุทธศาสตรสนับสนุนสงเสริมศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม และใหใชตรา

สินคาในการสรางความแตกตางจากคูแขง เพื่อใหสอดคลองกับการวางยุทธศาสตรดังกลาว จึงควรมียุทธศาสตร

สนับสนุนสงเสริมศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม และใหใชตราสินคาในการสรางความแตกตางจาก

คูแขง เพื่อใหสอดคลองกับการวางยุทธศาสตรจํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการรวบรวมความตองการองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนายใหแกสมาชิก

ผูประกอบการในคลัสเตอร 

วัตถุประสงค 

• เพื่อรวบรวมความตองการองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนาย 

• เพื่อจัดทําโครงการรวบรวมความตองการองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนายใหแก

สมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอร 

• เพื่อเสาะหาองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนายที่สมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอร

ตองการ 

• เพื่อใหสมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอรไดรับองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนายที่

ตองการ 

เปาหมาย 

• ความตองการองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนายถูกรวบรวมไว 

• มีโครงการรวบรวมความตองการองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนายใหแกสมาชิก

ผูประกอบการในคลัสเตอร 

• มีองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนายที่สมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอรตองการ 

• สมาชิกผูประกอบการในคลัสเตอรไดรับองคความรูในเชิงการผลิตและการจัดจําหนายที่

ตองการ 

2) โครงการจัดประกวดการสราง Content Marketing ในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 

วัตถุประสงค 

• เพื่อใหเกิดโครงการจัดประกวดการสราง Content Marketing ในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 

หรือที่มีเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑนั้นที่แตกตางและสรางมูลคา 

• เพื่อใหเกิดการสราง Content Marketing ในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 

• เพื่อใหไดผลิตภัณฑประจําจังหวัดที่มีเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑ 

• เพื่อใหไดผลิตภัณฑประจําจังหวัดที่แตกตางและสรางมูลคา 

• เพื่อใช Content Marketing ดึงดูดใหผูบริโภคสนใจ และเลือกซื้อในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 
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• เพื่อสรางประโยชนตอยอดเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑจาก Content Marketing ไปสูการ 

บูรณาการในคลัสเตอรอ่ืนๆ ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมใชอาหาร เชน 

การทองเที่ยว การรักษาสุขภาพ การทําฟารมตัวอยาง ฯลฯ ที่เปนไดตอไป 

เปาหมาย 

• มีโครงการจัดประกวดการสราง Content Marketing ในผลิตภัณฑประจําจังหวัด หรือที่มี

เร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑนั้นที่แตกตางและสรางมูลคา 

• มี Content Marketing ในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 

• ไดผลิตภัณฑประจําจังหวัดที่มีเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑ 

• ไดผลิตภัณฑประจําจังหวัดที่แตกตางและสรางมูลคา 

• Content Marketing สามารถดึงดูดใหผูบริโภคสนใจ และเลือกซื้อในผลิตภัณฑประจําจังหวัด 

• สามารถตอยอดเร่ืองราวที่มาของผลิตภัณฑจาก Content Marketing ไปสูการบูรณาการ

ในคลัสเตอรอ่ืนๆ ของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมใชอาหาร เชน การ

ทองเที่ยว การรักษาสุขภาพ การทําฟารมตัวอยาง ฯลฯ ที่เปนไดตอไป 

3) โครงการประกวดความคิดสรางสรรคดานบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

วัตถุประสงค 

• เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคหีบหอผลิตภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

• เพื่อใหเกิดบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

• เพื่อกระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมมีความคิดสรางสรรค และตระหนักถึง

การสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาของตน 

• เพื่อสรางความแตกตาง และมูลคาเพิ่มใหแกสินคาทองถ่ิน 

• เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธในวงกวาง และจดจําสินคาที่มีเอกลักษณของการใชวัตถุดิบ

ทองถ่ิน 

• เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

  เปาหมาย 

• เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรคบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

• เพื่อใหเกิดบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

• เพื่อกระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมมีความคิดสรางสรรค และตระหนักถึง

การสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาของตน 

• เพื่อสรางความแตกตาง และมูลคาเพิ่มใหแกสินคาทองถ่ิน 

• เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธในวงกวาง และจดจําสินคาที่มีเอกลักษณของการใชวัตถุดิบ

ทองถ่ิน 

• เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาที่มีบรรจุภัณฑที่สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบทองถ่ิน 

 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมพื้นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  9-14  

ตารางที่ 9-6 ยุทธศาสตรการสงเสริมศักยภาพในการสรางผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มและใชตราสินคา 

โครงการ ตัวชี้วดั (หนวย) 

จํานวนงบประมาณ (ลานบาท) 

ประจําปงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. โครงการรวบรวมความตองการ

องคความรูในเชิงการผลิตและการ

จัดจําหนายใหแกสมาชกิ

ผูประกอบการในคลัสเตอร 

1. จํานวนหวัขอองคความรู

ที่ไดรับการเสนอจาก SME 

2. จํานวน SME ที่นําเสนอ

ขอมูล 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1. สมาคมและ

ภาคเอกชนใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

2. หนวยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของ เชน สสว. 

สวทช.   

3. Food Innopolis 

4. ลูกคาที่เปนสมาชิก

ชุมชนออนไลน 

5. หนวยงานในจังหวัด 

 

รวม 30 ลานบาท 

2. โครงการจัดประกวดการสราง 

Content Marketing ในผลิตภัณฑ

ประจําจังหวัด  

1. จํานวน SME ที่นําเขา

รวมโครงการ 

2. จํานวนผลงานที่ใชไดใน

เชิงพาณิชย  

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

3. โครงการประกวดความคิด

สรางสรรคดานบรรจุภัณฑที่

สะทอนเอกลักษณและใชวัตถุดิบ

ทองถิ่น 

1. จํานวน SME ที่นําเขา

รวมโครงการ 

2. จํานวนผลงานที่ใชไดใน

เชิงพาณิชย 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

 

9.3  กลไกการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรพัฒนา SME ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-

Based SEZs) Food Innopolis ในกลุมคลัสเตอรจังหวัดปทุมธานี เปนแผนปฏิบัติการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จะถูกขับเคลื่อนผานแกนนําคลัสเตอร (Cluster Development Agents หรือ CDAs) ซึ่งประกอบไปดวย

ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกภายใตการควบคุมและการคําแนะนําของหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ไดแก 

หนวยราชการในระดับจังหวัด โดยมีองคกรอ่ืนๆที่เก่ียวของไดแก สสว. หนวยงานภาครัฐที่สนับสนุนโดยเฉพาะ

โครงการ Food Innopolis จะเปนศูนยกลางเพื่อให CDAs ทําหนาที่ประสานงานและนําเอาความตองการเชิง

การผลิตและการจัดจําหนายของสมาชิกในคลัสเตอรของตัวเองมาผลักดันใหหนวยงานตางๆ ใน Food Innopolis 

อาทิ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนวยงานรับรองมาตรฐานอาหารตางๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่

เก่ียวของ และบริษัทในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญทั้งในและตางประเทศ รับทราบและรวมกันหาชองทางเพื่อ

ตอยอดใหกับคลัสเตอรและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑการเกษตรแปรรูปที่

เก่ียวของ ดังนั้นกลไกการดําเนินงานในการขับเคลื่อนนี้จะไมใชเปนการใชงบประมาณประจําปใหหมดสิ้นไป แต

จะเปนการจุดประกายใหกลุมผลประโยชนในคลัสเตอรและผู เขารวมโครงการ Food Innopolis สราง

กระบวนการในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการสรางกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาและความสามารถในการ

แขงขันใหกับตัวเองอยางยั่งยืน 

ทั้งนี้ตามยุทธศาสตรจะเร่ิมตนจากการที่ผูประกอบการทําหนาที่เปนแกนนําจะเปนศูนยกลางในการ

ประสานงานไปสูหนวยงานหรือองคกรตางๆ ที่เก่ียวของ และมีศักยภาพที่จะรวมขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตและการจัดจําหนายสินคาและบริการในคลัสเตอรในทิศทางตามวัตถุประสงคที่ไดวางไว คือ  
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9-15  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

1) การสรางคลัสเตอรที่มีความเขมแข็งและมีการมีสวนรวมอยางรวมแรงรวมใจระหวางสมาชิกคลัสเตอร

ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยการกําหนดบทบาทและหนาที่ที่ชัดเจนสําหรับสมาชิกคลัสเตอรโดยใช

โครงการ Food Innopolis เปนตัวเชื่อมโยงเครือขายองคความรูและกิจกรรมทางการผลิตและการตลาด  

2) มีการใชและประยุกตใชทรัพยากรวัตถุดิบ บุคลากร และภูมิปญญาจากภายในคลัสเตอร ซึ่งเปน

ทรัพยสินเฉพาะทองถ่ินที่มีมูลคาและยากที่จะลอกเลียนแบบได และที่สําคัญมีการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ

เครือขายประเภทตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้าํ 

3) รวมกันสรางและพัฒนาตลาดเพื่อรองรับสินคาและบริการจากสมาชิกภายในคลัสเตอร 

4) สรางแนวทางความรวมมือแนวนอน แนวตั้ง และระหวางองคกรผูสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถาบันวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูประกอบการในการดึงเอากิจกรรมจากหวงโซมูลคาที่เปนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของเครือขายสมาชิก โดยใชกลไกของโครงการ Food Innopolis 

โดยในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 5 ปนี้มีทิศทางการขับเคลื่อนไปตามเปาหมายโดยแบง 

แกนนําคลัสเตอรออกเปนประเภทอาหารตางๆ ตามผูประกอบการ SME ที่เขารวมโครงการตั้งแตตน ทั้งที่เปนตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ไดแก  

1) แกนนําผูผลิตวัตถุดิบที่อาศัยวัตถุดิบอาหารทองถ่ินทางเกษตรกรรมและปศุสัตว (Agriculture & 

Farming) (ตนน้ํา) 

2) แกนนําผูผลิตอาหารที่ทําหนาที่เพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบ ซึ่งสวนใหญเปนผลผลิตทางการเกษตร 

(กลางน้ํา)  

3) แกนนําผูผลิตและจัดจําหนายที่มีศักยภาพในกิจกรรมทางการตลาด (ปลายน้ํา) 

ลักษณะการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคลัสเตอร SME ในอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดเชียงใหมจะยึด

แนวทางเดียวกันกับแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร ดังแสดงในรูปที่ 7-3 โดยผาน

แกนนําที่ไดรับการคัดเลือกจากคลัสเตอรทองถ่ินตางๆ ซึ่งภายใตโครงการ Food Innopolis สถาบันการศึกษา

แกนนํา หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของและสนับสนุน บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญทั้งในและตางประเทศ

ที่เขารวมโครงการ รวมถึงพันธมิตรธุรกิจที่เปนสวนชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑที่ไดจากคลัสเตอรทั้งหมด

ทําใหเกิดความสําเร็จในคลัสเตอร SME อุตสาหกรรมอาหาร โดยในแตละคลัสเตอรจะมีตัวแทนที่ไดรับการ

คัดเลือกใหทําหนาที่ประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสียผานโครงการ Food Innopolis ซึ่งจะเปนองคกรหลักที่ทํา

หนาที่ประสานงาน ตอรอง และสรางธุรกรรมกับองคกรสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศึกษาและ

วิจัย โดยมีสถาบันการตลาดปลีกและสงและผูนําเขาสงออกมารวมเจรจาธุรกิจเพื่อประโยชนสูงสุดที่จะมีสูคลัส

เตอรและเปนชองทางการเพิ่มมูลคาไปสูผูบริโภคปลายทางดวย 

สําหรับบทบาทขององคกรสนับสนุนในการรวมกันผลักดันผูประกอบการในคลัสเตอรอุตสาหกรรม

อาหารก็เปนเร่ืองที่สําคัญไมอาจจะขาดได ไดแก บทบาทของภาครัฐ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย รวมถึงหนวยงานราชการในระดับจังหวัดและตําบลที่เก่ียวของ ในที่นี้

ยังรวมไปถึงหนวยงานที่เก่ียวของกับ Food Innopolis ไดแก สสว. สวทช. และแมแตสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาติ และบทบาทภาคเอกชน เชน บริษัทเอกชนขนาดใหญที่เปนทั้งคูคาและผูสนับสนุนสินคาเกษตรและ

เกษตรแปรรูปและเปนสมาชิกในโครงการ Food Innopolis นอกจากนี้ เอกชนที่เปนผูประกอบการทองเที่ยว 
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  9-16  

เชน โรงแรม บริษัทนําเที่ยว ฯลฯ ที่อยูในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเปนคูคาที่มีความสําคัญ และบทบาทของ

สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาบันศึกษาอ่ืนๆ ที่ใกลเคียง ที่จะสนับสนุนใหเกิด

งานวิจัย และแมแตการสนับสนุนใหนิสิต นักศึกษา นักวิชาการในการเขารวมโครงการประกวดตางๆ โดยใช

กรณีศึกษาของสินคาและผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในคลัสเตอรเปนบทเรียนจากโลกธุรกิจของจริง และ

ที่สําคัญอีกกลุมคือ ภาคชุมชนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบล และชุมชนที่อยูในจังหวัดที่เปนที่ตั้ง

ของคลัสเตอร ที่จะสนับสนุนไมวาจะเปนดานแรงงาน ภูมิปญญาทองถ่ิน และกําลังใจใหผูประกอบการที่อยูใน

ทองถ่ินสามารถเติบโตในระดับจังหวัด สูระดับประเทศ และในระดับสากลตอไป 

การติดตามและประเมินผล 

ระบบการติดตามผลและประเมินผล เปนกระบวนการที่สําคัญสําหรับการพัฒนาผูประกอบการใน 

คลัสเตอร ที่จะตองทําการพัฒนาภาคการผลิตและการจัดจําหนายควบคูกับการอนุรักษภูมิปญญาและอัตตลักษณ

ที่สําคัญในพื้นที่คลัสเตอร โดยจะเนนการมีสวนรวมของผูประกอบการ SME จากชุมชนทองถ่ิน เพื่อเปาหมายใน

การพัฒนาอยางยั่งยืน ดังนั้นการเผยแพรและการทําความเขาใจ การรับผิดชอบ ความกาวหนาของงาน และการ

ปรับปรุง 

ความเชื่อมโยงกับการประเมินผล มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา โดยกําหนดเปนยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย กําหนดตัวชี้วัด 

และแปลงลงสูหนวยงานที่รับผิดชอบโดยมีแผนงานเปนโครงการหรือกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ 

2. ประสานและอํานวยการใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึง

ชุมชนและทองถ่ินใหเขาใจวัตถุประสงค เปาหมาย และแนวทางของแผนปฏิบัติการ โดยมีคณะกรรมการรวมจาก

ทุกภาคสวนในการติดตามประเมินผลในทุกแผนงาน และทุกโครงการที่ไดปฏิบัติไปแลว โดยควรตั้งเปนระดับ

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลและติดตามในกรณีที่มีหลายโครงการยอย 

3. จัดทําแบบรายงานการประเมินผล เพื่อรายงานและติดตามความกาวหนาของโครงการ ปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดข้ึน และขอเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อใหเปนขอมูลยอนกลับเขาสูระบบการประเมินผลเพื่อ

จัดทํารายงานตอไป 

4. จัดใหมีการประชุมรวม โดยมีแกนนําผูประกอบการที่ เปนกลไกหลักในการดํา เนินงาน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ ซึ่งอาจประกอบดวยกรรมการที่มีตัวแทน

มาจากทุกภาคสวน รวมทั้งชุมชนและทองถ่ิน 

5. รายงานความกาวหนาและผลของการประเมินของแผนปฏิบัติการที่ไดดําเนินการไปแลวและที่จะ

ดําเนินการตอไปใหตนสังกัดภาคราชการรับทราบในลักษณะรายไตรมาส เพื่อพิจารณาตอไป 
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