
 

 

สุริยะพลกิวิกฤตเป็นโอกาส เร่งผลกัดันการส่งออกอาหารแปรรูปไทย 
พร้อมรับมือสถานการณ์ความม่ันคงอาหารโลก ก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออก 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ครม. เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 มีมติรับทราบความคืบหน้า

และแนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการด้านการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562-2570) 

ตั้งเป้าส่งออกอาหารแปรรูปของไทยช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 มีมูลค่ากว่า 6 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึน้ร้อยละ 

18.4 และลุ้นปี 2565 ทะลุ New High 1.3 ล้านล้านบาท พร้อมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสรับมือสถานการณ์ความมั่นคง

ด้านอาหารโลก ก้าวสู่ 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออก ผ่าน 4 มาตรการ เพ่ือเร่งสร้างโอกาสสู่การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมในอนาคต 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน 
2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบความคืบหนา้และแนวทางการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการดา้นการพฒันา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562-2570) ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลกัได้รับ
มอบหมายให้บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเร่งขบัเคล่ือนการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ี คาดว่าการส่งออกอาหารแปรรูปของไทยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 จะมีมูลค่าประมาณ 600,000 
ลา้นบาท ขยายตวัเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 ส่วนภาพรวมปี 2565 คาดจะถึงจุดสูงสุดเดิมและมีมูลค่ากว่า 1.3 ลา้นลา้น
บาท ซ่ึงเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการรับมือกบัสถานการณ์ความมัน่คงดา้นอาหารโลก และกา้วสู่ 1 ใน 10 
ประเทศผูส่้งออก ผ่านการขบัเคล่ือน 4 มาตรการหลกัตามแผนปฏิบติัการ เพื่อเร่งสร้างโอกาสสู่การขยายตวัของ
อุตสาหกรรมในอนาคต โดยมีความคืบหนา้ ดงัน้ี  

มาตรการท่ี 1 การสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพนัธุ์ใหม่ (Food Warriors) ผ่าน 4 หน่วยงาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรม (ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านกังานอุตสาหกรรม
จงัหวดั และสถาบนัอาหาร) ในการพฒันายกระดบัผูป้ระกอบการ สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ผ่านการ
อบรมและให้ค  าปรึกษาดา้นการเพิ่มผลิตภาพ พฒันาผลิตภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐานสากลและมาตรฐานฮาลาล (HALAL) 
ถ่ายทอดความรู้เชิงธุรกิจและการน านวตักรรมมาใช้ในการผลิต เช่น การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อ
ขบัเคล่ือน SMEs สู่สากล การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอจัฉริยะดว้ยเทคโนโลยีดิจิตลั รวม
ทั้งส้ิน 3,218 ราย (4,836 คน) พฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้เกษตรแปรรูปใหมี้มูลค่าเพิ่มสูงกวา่ 390 ผลิตภณัฑ ์  

มาตรการท่ี 2 การสร้างนวตักรรมอาหารอนาคต มีการเช่ือมโยงกลไกและให้บริการด้านการวิจยั
และพฒันาผ่านเครือข่ายเมืองนวตักรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  โดยมี
ผูป้ระกอบการไดรั้บการเสริมสร้างความสามารถในการด าเนินธุรกิจนวตักรรม 651 ราย สร้างนกัวิจยัให้สามารถ



 

 

ผลิตและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารมูลค่าสูง เช่น การวิจยัและพฒันาสารสกดัท่ีมีฤทธ์ิต่อโรคไม่ติดต่อเร้ือรังส าหรับ
ผูสู้งอายุ และจดัให้มีศูนยบ์ริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวตักรรมอาหารให้บริการครบวงจร 
นอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทยจดัท าโครงการพฒันาผลิตภณัฑ ์OTOP ใหมี้คุณภาพมาตรฐานกวา่ 791 ราย 

มาตรการท่ี 3 การสร้างโอกาสทางธุรกิจยงัคงด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการปรับเปล่ียน
รูปแบบให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์โควิด-19  โดยในปี 2564 กระทรวงพาณิชย ์จดังานแสดงสินคา้ระดบัโลกใน
ไทย จ านวน 2 คร้ัง มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีลงทะเบียนในแฟลตฟอร์ม ทั้งส้ิน 2,363 ราย 2,088 บริษทั 97 
ประเทศ มูลค่าการสั่งซ้ือรวมประมาณ 3,122.8069 ลา้นบาท  ดา้นส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ใหก้าร
ส่งเสริม กิจการอุตสาหกรรมแปรรูปท่ีเป็น SMEs มูลค่า 322 ลา้นบาท และส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม จดัท าและปรับปรุงฐานขอ้มูล SMEs ประเทศไทย และเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้สู่ระบบ SMEs Big Data  

และมาตรการท่ี 4 สร้างปัจจยัพื้นฐานเพื่อเร่งการพฒันาอุตสาหกรรม โดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ไดจ้ดัท ามาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมอาหารจ านวน 14 เร่ือง ส านกังานคณะกรรมการ
ออ้ยและน ้ าตาลทราย จดัท าโครงการสร้างนวตักรรมเพื่อการผลิตออ้ยพนัธุ์ดีและส่งเสริมออ้ยพนัธุ์ใหม่ ขณะท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จดัท าโครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)    โครงการพฒันาศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ นอกจากน้ี ไดมี้การ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยการจดทะเบียน
ตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จดัท าโครงการเตรียม
ความพร้อม Smart Farmer ร่วมกบัเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  กล่าวว่า                       
จากสถานการณ์วิกฤตอาหารโลก ปี 2565 ท่ีผลผลิตลดลงและราคาปรับตวัสูงขึ้น สร้างความกงัวลถึงผลกระทบต่อ
ความมัน่คงอาหารในหลายมิติ ทั้งทางดา้นความเพียงพอ การเขา้ถึงอาหาร โภชนาการ  รวมถึงความปลอดภยันั้น 
ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกอาหารท่ีส าคญัของโลก  โดยมีสินคา้หลกัท่ีส่งออก ไดแ้ก่ ขา้ว 
(ผลิต 22 ลา้นตนั บริโภค 10 ลา้นตนั) แป้งมนัส าปะหลงั (ผลิต 7 ลา้นตนั บริโภค 2 ลา้นตนั) โปรตีนจากไก่ และสุกร 
ขณะเดียวกนัยงัเป็นประเทศท่ีพึ่งพิงการน าเขา้อาหาร เช่น ปลาทะเลแช่แข็ง ขา้วสาลี และขา้วโพด ซ่ึงในส่วนของ
สินคา้ท่ีตอ้งน าเขา้นั้นทางภาครัฐจะมีกลไกในการควบคุม ดูแลไม่ใหป้ระชาชนเดือดร้อน และเม่ือพิจารณาในภาพรวม
ดา้นอุปทาน (supply) อาหารของไทยแลว้ คาดว่าประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาวิกฤตความมัน่คงดา้นอาหารอยา่ง
แน่นอน 

 

 


