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นโยบายเกษตรและอาหารจากจีน 

จีนไดใชเสนทางการเปลี่ยนภาคการเกษตรอยางไมหวนกลับในเวลาอันรวดเร็วที่จะเติบโตสูความ
เจริญกาวหนาและยังคงเดินหนาพัฒนาอยางตอเน่ืองดวยนวัตกรรมที่เปนเอกลักษณและเปนพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาตอไปอีกคือ 

1. บริการถายโอนที่ดิน 
2. นโยบายสนับสนุนการควบรวมที่ดิน 
3. บริการเครือ่งจักรการเกษตร 
เพ่ือที่จะตอบสนองตอความหวงกังวลเก่ียวกับรายไดทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร จีนได

ดําเนินมาตรการทางนโยบายที่สําคัญหลายประการดวยกันมาต้ังแตป พ.ศ.2547 นโยบายชุดแรก ไดแก การ
ยกเลิกภาษีและคาธรรมเนียม และมาตรการใหเงินอุดหนุนชดเชยกับเกษตรกรโดยตรง รัฐบาลจีนยังใหเงินอุดหนุน
ชดเชยการเกษตรที่รวมไปถึงมาตรการซึ่งใชเพ่ือการประกันทางการเกษตร การใหสินเช่ือ การควบรวมที่ดิน และ
การอนุรักษและปรับปรุงดิน นอกเหนือจากการใชมาตรการใหเงินอุดหนุนชดเชยแลว เจาหนาที่การเกษตรของจีน
ยังไดการพยุงราคา โดยมีมาตรการทางนโยบายที่สําคัญที่สุดคือการริเริ่มกําหนดราคาจัดช้ือขั้นตํ่า (minimum 
procurement price initiative) 

นอกจากน้ัน รัฐบาลจีนยังไดดําเนินโครงการจัดใหมีที่จัดเก็บช่ัวคราวสําหรับสินคาเกษตรดวยความมุง
หมายที่จะทําใหราคาสูงขึ้น การแทรกแซงราคาเหลาน้ีแมจะไดชวยเพ่ิมรายไดเกษตรกร แตขณะเดียวกันก็ได
กอใหเกิดชองวางทางราคาอยางสูงระหวางตลาดภายในประเทศของจีนกับตลาดสินคาเกษตรระหวางประเทศดวย 

เมื่อจีนตระหนักถึงขอจํากัดทางทรัพยากรในเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศในขณะที่ตองเผชิญกับความ
ทาทายจากการที่จะตองบรรลุชุดของเปาหมายที่เขมงวดในการพัฒนาอยางย่ังยืน รัฐบาลจีนจึงไดทุมเทกับการ
ลงทุนทางการเกษตร ต้ังแตชวงประมาณป พ.ศ.2543 ในป พ.ศ.2544 กระทรวงเกษตรไดลงทุนภาครัฐอยาง
ทุมเทในดานที่ดิน นํ้า และเทคโนโลยี ในชวงป พ.ศ.2555-2563 จีนไดทุมเทลงทุนประมาณ 630,000 ลาน
เหรียญสหรัฐในการอนุรักษ นํ้า นอกจากน้ันรัฐบาลจีนยังจัดลําดับใหการเพ่ิมผลิตภาพของที่ ดิน (land 
productivity) และการสรางระบบปองกันและเสริมสรางคุณภาพของที่ดินมีความสําคัญเปนลําดับตนสําหรับการ
ลงทุนการเกษตร 

สรุป ในชวง 40 ปที่ผานมา ภาคการเกษตรของจีนไดบรรลุผลประสบความสําเร็จอยางนาอัศจรรย แตจีน
ก็ยังคงตองเผชิญกับความทาทายที่สําคัญๆ อยูอีกหลายประการ ในป พ.ศ.2560 จีนไดริเริ่มยุทธศาสตรชาติ
เก่ียวกับการฟนฟูชนบท ซึ่งเปนการวางเสนทางการแปลงสภาพการเกษตร (agricultural transformation) ที่



 

ชัดเจนย่ิงขึ้นไปอีก โดยมุงเปาที่จะสรางกรอบการทํางานทางสถาบัน (institutional framework) ที่จะมาดูแลการ
ฟนฟูชนบทภายในป พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตรชาติเก่ียวกับการฟนฟูชนบทน้ีจะนําจีนไปสูการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชนบทให
ทันสมัยอยางเต็มที่ภายในป พ.ศ.2593 โดยยุทธศาสตรน้ีมุงใหเกิดการเติบโตที่มีคุณภาพสูง (high-quality 
growth) และเนนความสําคัญของการพัฒนาอยาง ย่ัง ยืนทางสิ่ งแวดลอม (environment sustainable 
development) 
 

นโยบายเกษตรและอาหารจากอินเดีย 
- 30 ป ที่ผานมา ภาคเกษตรกรรมของอินเดีย เติบโตเปนหน่ึงในหาของประเทศผูผลิตเกษตรกรรมที่สําคัญ 

เชน ธัญพืช ขาว ปศุสัตว ผักตางๆ เปนผูนําการผลิตนํ้านม และถั่วชนิดตางๆ  เกษตรกรรายเล็กปรับตัว
เขาสูการผลิตที่มีมูลคาสูงขึ้น 

- การลงทุนดานเกษตรเติบโตจากรอยละ 13 ของ GDP ดานการเกษตร (2547-2548) และมาเปนรอย
ละ 18 (2551-2552) 

- ภาคเอกชนเขาไปลงทนุดานการวิจัยและสงเสรมิการเกษตร รวมทั้งการคาปลีกผลิตภัณฑอาหารสูรูปแบบทันสมัย 
- ภาคเกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 17 ของ GDP 
- เกษตรกรรมยงัลาหลัง ทั้งทีพ้ื่นที่การเกษตร มีถึงรอยละ 60.6 ของทั้งประเทศ 
- ผลิตขาว ขาวสาลี ผลไมและผกั อันดับ 2 ของโลก 
- จําเปนตองปฏิรูปภาคเกษตรทั้งพืชและปศุสัตว ใหมมีูลคาเพ่ิมสูงขึ้น อาศัยความรวมมอืกับภาคเอกชน

ตลอดหวงโซการผลิต โดยเฉพาะการเปลี่ยนผานของขนาดพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ประเดน็สําคญัจากประสบการณของอินเดีย 
- อินเดียใหความสนใจตอความสมดุลของอาหารที่ประชากรบริโภค คุณคาทางโภชนาการ ความหิวโหย 

ความบกพรองทางแคลอรี่ โรคอวนเพ่ิมขึ้น คูกับการขาดธาตุอาหารอยางเรื้อรัง 
- รัฐบาลอินเดียซื้ออาหารจากเกษตรกร และกระจายอาหารไปสูผูบริโภค ต้ังแตป 1960 
- ในป 1970 ชวงปฏิวัติเขียว รัฐใชเมล็ดพันธุใหผลผลิตสูง ใชปุยมากขึ้นและพัฒนาดานเทคโนโลยี 

ขณะน้ันมีความลมเหลวของตลาด ความลาหลังทางเทคโนโลยี การลงทุนดานเอกชนที่มีระดับตํ่า มีการ
คอรัปช่ันอยางรุนแรง 

- นโยบายดานอาหารอินเดียบกพรองอยางย่ิงในการปรับปรุงคุณคาทางโภชนาการ คํานึงถึงความเพียงพอ
ดานแคลอรี่ แตละเลยคุณภาพและความหลากหลายของอาหาร 

- พลังขับเคลื่อนโภชนาการ กรอบแนวคิดสําหรับความบกพรองทางโภชนาการ สามารถทําใหดีขึ้นได จาก
รายได อุปทานของอาหาร การกระจายของอาหาร และสุขภาวะของสิ่งแวดลอมภายในครอบครัว 

รปูแบบการผลติทางการเกษตรของอินเดยีทีเ่ปลี่ยนไป 
- นโนบายดานอาหารของอินเดียมีอคติสนับสนุนพืชอาหารหลัก เชน ขาว ขาวสาลี ซึ่งเปนพืชที่ใหพลงังาน

จําเปนตอประชากร 
- อินเดียจัดประเภทรัฐตางๆ เปน 4 ประเภท ตามกระบวนการพัฒนา คือ รัฐมผีลผลิตตํ่าในการเปลี่ยนรูป

โครงสรางซึ่งมีภาคการเกษตรที่มีผลผลิตตํ่า พัฒนาเมืองนอย ยากจน บกพรองทางโภชนาการสูง, รัฐที่
ขับเคลื่อนโดยภาคนอกการเกษตร แตถูกถวงดวยภาคการเกษตรที่มีผลผลิตคุณภาพตํ่า มีการพัฒนาเมือง



 

มาก แตมีความยากจนทางชนบท, รัฐทีก่ารเกษตรนําการเปลี่ยนรูปโครงสราง มีผลิตภาพสูงอยางย่ิง มี
อัตราความยากจนและบกพรองทางโภชนาการตํ่าที่สุด แตอัตราโรคอวนเพ่ิมขึ้นรวดเร็ว 

- การเติบโตที่นําโดยการเกษตรเปนตัวเรงที่สําคัญตอการพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาชนบท ลดความยากจน 
และความบกพรองทางโภชนาการ รวมทั้งภาคนอกการเกษตรที่เขมแข็งทําหนาที่ดูดซับสวนเกินจากภาคการเกษตร 

การประยุกตนโยบายเกษตรและอาหารจากอินเดียกบัเมืองไทย 
- การเกษตรของไทยมีลักษณะหลายประการที่อินเดียกําลังเผชิญ นโยบายที่รัฐบาลแทรกแซงราคาดวย

เหตุผลทางการเมือง จึงมีตนทุนสูงสําหรับประชาชน 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน ซึ่งเปนรากฐานของระบบเกษตร และนโยบายวิจัยและพัฒนา เปด

โอกาสใหพืชรองที่อาจเปนดาวรุงดวงใหมในอนาคต 
- ปริมาณผลไมที่ลดลงทําใหราคาผลไมเพ่ิมสูงขึ้นถึง 3 เทา อาหารประเภทอ่ืนเพ่ิมขึ้น 2 เทา คนไทยรอย

ละ 76 ในประชากรผูหญิงและรอยละ 81 ในประชากรผูชาย เปนผูบริโภคผลไมตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
- เกษตรกรผูปลกูผลไมกลับขายผลผลิตไดราคาเพ่ิมขึ้นไมมาก ราคาตกอยูกับพอคาคนกลาง 
- ความไมมั่นคงทางอาการของประเทศไทยเปนเสมือนภัยเงียบที่กําลังคืบคลาน ทําใหราคาสูงขึ้นกวา

ประเภทอ่ืน ภาระคาใชจายดานอาหารที่สูงขึ้นในขณะที่ไดรับสารอาหารไมเพียงพอตํ่ากวาเกณฑ โดย
ครัวเรือนรอยละ 20 ของประเทศ 

- รัฐบาลควรกระตุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือในหมูผูมีสวนไดสวนเสียของภาครัฐ และภาคเอกชน
เพ่ือพัฒนายุทธศาสตรที่เปนประโยชนรวมกัน 

 

ภาพรวมนโยบายอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย 
 

6-6-4 ยทุธศาสตรชาติ 20 ป สูยทุธศาสตรของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 
          ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ความ
มั่นคง 

สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 

สราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน 

สรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียม
กันทางสังคม 

พัฒนาและ
เสริมสราง

ศักยภาพคน 

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

ความ
มั่นคง 

การเติบโตที่
เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

การสราง
ความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแขงขันน
ไดอยางยั่งยืน 

การสรางความ
เปนธรรมลด

ความเหล่ือมลํ้า
ในสังคม 

การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 

การตางประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบาน 

และภูมิภาค 

การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่พิเศษ 

วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส 



 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาตแิละยทุธศาสตรเกษตรและสหกรณ 
- กรอบยทุธศาสตรชาติ 20 ป (60-79) มเีปาหมายใหภาคเกษตรเปนฐานการผลิต bio-bases ทีส่ําคัญ 

เปนฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการที่ดีดาน
ประมง 

- Thailand 4.0 เปนประเทศ “รายไดสูง” เปลี่ยนจากเศรษฐกิจทีข่ับเคลื่อนดวย “ประสิทธิภาพ” เปน
ขับเคลื่อนดวย “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากเกษตรแบบด้ังเดิม (Traditional Farming) เปน การเกษตร
สมัยใหม (Smart Farming) 

- แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 (60-64) ในยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันได
อยางยั่งยืน เนนยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูมาตรฐาน เพ่ือใหเศรษฐกจิภาคเกษตร
เขมแข็ง ขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 3 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิ 59,460 บาท/ครัวเรือน และมีพ้ืนที่
เกษตรกรรมยัง่ยืนไมนอยกวา 5 ลานไร 

- แผนพฒันาการเกษตรฯ ฉบบัที่ 12 (60-64) ความผาสุกของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 85 ในป 
2564 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น เปน 59,460 บาท/ครัวเรือนในป 2564 
เศรษฐกิจภาคเกษตรเติบโตเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป จํานวนงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการเกษตร
ถูกนําไปใชประโยชนเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 5 ตอป และทรัพยากรการเกษตรไดรับการฟนฟูและใช
ประโยชนอยางสมดุลและย่ังยืน 

-  
ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตรเกษตรและสหกรณ 

 

SDGS ประเด็นปฏิรูป สปท. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาที่ 12 ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 

ประเด็นที่ 2 
ขจัดความหิวโหย
บรรลุความมั่นคง 

ทางอาหาร 
ปรับปรุงโภชนาการ
และสนับสนุนการ
ทําเกษตรกรรม 

อยางยั่งยืน 

1. การปฏิรูปการ
ประกันภัยการเกษตร 
 
 
 
 
2. เศรษฐกิจเพ่ือ
สังคม 
 
 
 
 
 
3.การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเพ่ือ
ความมั่นคง ยั่งยืน 

1. ความมั่นคง 
 
3. การพัฒนาและ
เสริมสรางศัยกภาพคน 
 
 
2. การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 
 
4. การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 
 
5. การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับ
ส่ิงแวดลอม 
6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

3. การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและการ
แขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การเติบโตที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

1. การสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานสินคา 
 
3. การเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันภาคการเกษตรดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
 
 
 
4. การบริหารจัดการทรัพยากร
การเกษตรและส่ิงแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน 
5. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 



 

จุดออนและจุดแข็งของภาคเกษตรไทย 
จุดแข็ง 

1. ประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑลําดับตนๆ ของโลก 
2. เกษตรกรมีภูมิปญญาทองถิ่นทางการเกษตรท่ีสืบทอดกันมา 
3. มีท่ีตั้งไดเปรียบเชงิภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศเหมาะสมสาํหรับการเพาะปลกูสินคาเกษตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. นอมนําศาสตรพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม มาเปนภูมิคุมกันใหเกษตรกร 

 
จุดออน 

1. พ้ืนที่เกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน (119 ลานไร ประมาณ รอยละ 80) 
2. สินคาเกษตรผลิตอยูในพ้ืนที่ไมเหมาะสม (เชน ขาว ประมาณ 8 ลานไร) 
3. สินคาเกษตรหลายชนิดขายขั้นปฐม (เชน ขาว  ยางพารา  ปาลมนํ้ามัน  และมันสําปะหลัง) 
4. เกษตรกรสวนใหญเปนรายยอย (รอยละ 70) และไมมทีี่ดินทํากินเปนของตนเอง มีฐานะยากจนและขาด
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการผลผลิตของตนเอง 
5. สถาบันเกษตรกรขาดความเขมแข็ง ขาดโอกาสในการตอรองทางการตลาด 

 

บทบาทและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมอาหารในหวงโซอุปทาน 
อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมกลางนํ้าที่มีสวนชวยดึงอุตสาหกรรมตนนํ้าในภาคเกษตรขยายตัว 

ขณะเดียวกันมีบทบาทในการ supply สินคาอาหาใหกับธุรกิจตอเน่ืองจํานวนมาก “ถาอุตสาหกรรมอาหารเติบโต 
ภาคเกษตรก็จะเติบโต” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suppliers 
Agricultural 
Production 

Food 
Processing Distribution Consumers 

- การเตรียมพันธุ 
- การจัดหาปุย/ยาฆาแมลง 
- อาหารสัตว/ยาสัตว 
- การจัดหาเครือ่งจักร
การเกษตร 
- การจัดหาพลังงาน 

- การเพาะพันธุพืช/สัตว 
- การอนุบาลพืช/สัตว 
- การเพาะปลูก/เพาะสตัว 
- การเก็บเก่ียวผลผลิต 
- การคัดเกรด 
- การจัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเตรียมวัตถุดิบ 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ 
- การบรรจุสนิคา 
- การติดตราสินคา 
- การจัดเก็บสินคา
สําเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวแทนจําหนาย 
- ผูคาสง/Exporter 
- รานคาปลีกด้ังเดิม 
- รานคาปลีกสมยัใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บาน/ครัวเรือน 
- รานอาหาร/ภัตตาคาร/
โรงแรม 
- ผูยโิภคในตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดท่ีเกิดขึ้นในสายโซการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 
1.38 ลานลานบาท 

เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 
2.5 ลานลานบาท 

อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
0.775 ลานลานบาท 

คาปลีก/คาสง 

(ธุรกิจตอเนื่อง) 
  2.70 ลานลานบาท 
1.032 ลานลานบาท 
               สงออก* 
 0.89  ลานลานบาท 
            รานอาหาร 



 

มาตรการการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร 
 “ไทยเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร อนาคตแหงอาเซียนควบคูการขับเคลื่อน เศรษฐกิจฐานราก” 
 ผลติภณัฑเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะจากการประชุม 
 จากนโยบายดานการเกษตรและอาหารของจีน และอินเดีย อาจนําประสบการณมาประยุกตเพ่ือใช
ประโยชนของประเทศไทย โดยลักษณะสําคัญของกิจกรรมในแนวนโยบายของแตละประเทศที่ไทยสามารถเรียนรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณ อาจสรุปและมีขอเสนอแนะพอสังเขปดังน้ี 
จีน 

- ใหความสําคญักับความมั่นคงของอาหาร (Food Security) มุงเนนการชวยเหลือและสนับสนุนแก
เกษตรกร (Domestic Support) โดยเนนการสนับสนุนดานธัญพืช (Programs for grain) 

- ใหความสําคญักับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินในภาคชนบท (Rural Finance) โดยใหภาคชนบทสามารถ
เขาถึงผลิตภัณฑทางการเงิน (Financial Product) และอํานวยความสะดวกในการจัดสรรทรัพยากร 
(Facilitating Capital Allocation) 

ขอเสนอแนะ 
- ควรใหความสาํคัญการอํานวยความสะดวกปจจัยในการผลิตอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการเขาถึง

แหลงเงินสําหรับเกษตรกร 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลผลิตทางการเกษตรใหแมนยาํและบริหารจดัการอยางมี

ประสิทธิภาพ (Agriculture Big Data Analytic) 
อินเดีย 

- มุงเนนเรื่องความมั่นคงของอาหาร (Food Security) 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารยังอยูในระดับตํ่าเน่ืองจากขาดประสิทธิภาพในการจัดการ 
- ยังคงตองพ่ึงพาภาระการนําเขาสินคาอาหารจากตางประเทศ 

ขอเสนอแนะ: นโยบายเกษตรและอาหารของไทย 
- สงเสริมการพัฒนา Food Cluster อยางจริงจัง เพ่ือบริหารจัดการตลอดโซคุณคา เพ่ิมศัยกภาพแขงขัน

และความมั่นใจดานควมปลอดภัยอาหาร 

กระตุนสงออก 

 
Healthy and 

Function foods. 
Food 

biotechnology 
products Novel 

foods 
 

Future Food 
 
 
 
 
 
 

เชน กลุมขาวและธัญพืช กลุมปศุสัตว อาทิ ไก ประมง อาทิ กุง ปลา กลุมผักผลไม 
อาทิ สับปะรด ขาวโพดหวาน กลุมเคร่ืองปรุงรส น้ําตาล และมันสําปะหลัง ใน
รูปแบบอาหารพรอมรับประทาน/ เกษตรอินทรีย/เคร่ืองด่ืมสุขภาพ รวมถึงสินคาท่ีมี
บรรจุภัณฑทันสมัย (Modern&Intelligence Packaging) อาหารท่ียกระดับดวยการคัดแยก
เกรด (Premium Fresh Food) เชน อาหารสุขภาพและอาหารฟงกชั่น ผลิตภัณฑอาหาร
จากเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารใหม อาหารและวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารคุณภาพสูง 
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมอาทิ บรรจุภัณฑอาหาร และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร Organic Food Ingredients เปนตน 
 
 
 
 
 
 

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
 
 

Organic Food/Ready to 
eat/Healthy 

drink/Modern&Intelligent 
Packageing 

 
Commodities 

 
 
 
 
 
 



 

- แนวทางการปรับตัวผูประกอบการ 1) นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตร การแปรรูปอาหาร และการจําหนาย 2) มุงเนนทําการตลาดใหสอดคลองกับพฤติกรรมของ
ผูบริโภค 


