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การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่

BCG model ด้วย NQI

ปัจจุบน
ั อุตสาหกรรมอาหารมีกระบวนการผลิตทีป
่ ลดปล่อยของเสีย (by product) เป็นปริมาณมาก
และประกอบด้วยสภาพภูมอิ ากาศโลกมีความแปรปรวน เช่น แห้งแล้งมาก น�ำ้ ท่วม โรคระบาดในพืช สัตว์
เป็นต้น ส่งผลให้วัตถุดิบทางการเกษตรที่น�ำมาใช้ในการผลิตอาหารเสี่ยงต่อการขาดแคลน ในขณะที่
ความต้องการในการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นตามจ�ำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นการจัดการให้
อุตสาหกรรมอาหารเข้าสูร่ ะบบบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy)
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) หรือ BCG Model
จึงมีบทบาทส�ำคัญ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิต
ทางการเกษตรทีอ่ ด
ุ มสมบูรณ์ รวมทัง้ ช่วยปรับเปลีย
่ นระบบการผลิตไปสูก
่ ารใช้ทรัพยากรอย่างคุม
้ ค่า
เกิดความมั่นคงทางวัตถุดิบและสมดุลของสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและ
วัตถุดิบทางการเกษตร นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกด้วย
กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ BCG
Model ด้วย NQI

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ BCG Model ซึง่ เป็นรูปแบบ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ดังนัน้ การ
น�ำระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National
Quality Infrastructure: NQI) มาใช้ในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม
อาหารตลอดห่วงโซ่อาหารและเกษตร (Value chain) ท�ำให้สร้าง
ความเข้มแข็งของภาคธุรกิจอาหารของประเทศ เช่น
• การส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ป ระกอบการอาหารที่ เ ป็ น วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) Start-up และวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปขั้นต้น พัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมให้ในส่วนผูป้ ระกอบการอาหารขนาดใหญ่ทมี่ ี
ความพร้อมสูง มีก�ำลังลงทุนในเทคโนโลยีให้เป็นผู้ประกอบการ
นวัตกรรม (Innovative enterprise) สามารถผลิตอาหารเพื่อ
สุขภาพมูลค่าสูงด้วยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแปรรูป
อาหารให้มีสารอาหารสูง มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า กระบวน
การผลิ ต เทคโนโลยี ใ หม่ ลดปั จ จั ย การผลิ ต และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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• การสนับสนุนการทดสอบใหม่ที่บ่งชี้คุณภาพอาหารเพื่อ
สุขภาพ (Advanced testing)
• การสร้างมาตรฐานอาหารนวัตกรรม (Specification/
soft standard) การสร้างเครื่องหมายแสดงอาหารนวัตกรรม
(Innovation mark) เพื่อบ่งชี้คุณค่าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
• การส่งเสริมการส�ำรวจตลาด (Market surveillance)
ตลอดห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่วตั ถุดบิ ทางการเกษตรจนถึงผูใ้ ช้บริการ
(End user)
• เมื่ อ ผลิ ต เป็ น สิ น ค้ า อาหารในระดั บ อุ ต สาหกรรม
มีการผลักดันเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับรองจากหน่วย
ตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment Body: CAB)
ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบ (Testing) การตรวจ (Inspection)
การรับรอง (Certification) การรับรองระบบงาน (Accreditation)
เพือ่ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต บุคลากร ระบบ
งานหรือหน่วยงาน มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
• การขับเคลือ่ นการพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรองให้มคี ณ
ุ ภาพ
และปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอาหาร

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่ BCG Model
หากมีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เชือ่ มโยงข้อมูลทุกมิตทิ งั้ ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
ผลิต บุคลากร ระบบงาน หน่วยงาน ลูกค้า อย่างเป็นระบบ ท�ำให้
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริงและ
รวดเร็ว

ประโยชน์ที่จะได้รับ

การส่ ง เสริ ม ให้ อุ ต สาหกรรมอาหารของประเทศเข้ า สู ่
การบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ด้วยระบบ NQI
ท�ำให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน สินค้าอาหารมีคณ
ุ ภาพ
และความปลอดภัยด้ว ยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมั ย และมี
ความสมดุลของสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงให้วัตถุดิบอาหาร
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าทางการเกษตรของประเทศ เป็นการสนับสนุนให้
ธุรกิจอาหารของประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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