
          FTPI จับมือ APO
        เชื�อมไทยและเอเชีย-แปซิฟก
         เพื�อความยั่งยืน
            ทางอาหารและการเกษตร

ภายในปค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะเพิ่ม
ขึ้นไปจนถึงหนึ่งหมื่นลานคน ประเด็นเรื่อง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร
จึงกลายเปนความทาทายขององคกรที่ตอง
คนหาแนวทางในการจัดการกับวิกฤตการณ
ท่ีเกิดข้ึนบนโลก และยังตองเรงสรางมูลคาเพ่ิม
ในภาคการเกษตรและอาหาร เพื่อใหเกิด
ความยั่งยืนในระยะยาว

โมเดลทางธุรกิจใหมๆ  สำหรับการเพ่ิมมูลคา
ในภาคการเกษตรจึงเริ ่มไดรับความสนใจ
มากขึ้น ดังเชน การนำเทคโนโลยีเขามาใช
เพิ่มมูลคา ตลอดจนการสรางนวัตกรรมทาง
อาหารในแนวทางท่ีแตกตาง ยังกอเกิดคุณคา
รูปแบบใหมในภาคการเกษตรและอาหาร 

ในธุรกิจอาหาร
“มูลคาเพิ่ม”

มักเกิดจากความไววางใจ
และความเชื�อมั่นที่ผูบริโภค

มีใหแกผลิตภัณฑหรือบริการ
จนทำใหผูผลิตสามารถ

“เพิ่ม” ราคา
ของผลิตภัณฑใหสูงขึ้นได

เทรนดดังกลาว ทำใหองคกร
ตองใหความสำคัญ
กับกลยุทธทางธุรกิจ

ที่ตองชวยปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ

สรางสรรคนวัตกรรม
สรางแบรนดใหแข็งแกรง 

1วัฒนธรรมองค�กร
แรงเสร�มสำคัญความสำเร�จองค�กร
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สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ ในฐานะหนวยงานเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ (National Productivity 

Organizations - NPOs) ประจำประเทศไทย รับผิดชอบการขับเคล่ือนหลักการการเพ่ิมผลิตภาพ

ในประเทศไทย รวมทั้งทำหนาที่เปนหนวยงานประสานงานกับองคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย 

หรือ เอพีโอ (Asian Productivity Organization) ในการสนับสนุนผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ

เพ่ือแบงปนความรูและประสบการณดานการเพ่ิมผลิตภาพใหแกบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

เกษตรกรรม บริการ และอื่น ๆ

APO มีบทบาทเปนผู ใหคำปรึกษาและรวบรวมขาวสารการปรับปรุงการเพิ ่มผลิตภาพ

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ซึ่งหนวยงานดานการเกษตรของ APO มีสวนสำคัญ

ในการชวยเหลือประเทศสมาชิกปรับปรุงผลิตภาพภาคการเกษตรและชนบท โดยมุงเนน

ใน 3 ดาน 

การพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน
ในภาคการเกษตร

การสงเสริม
กระบวนการผลิต
และการตลาด
ใหกับผลิตภัณฑ
อาหารและการเกษตร

การพัฒนา
ผูประกอบการ
ในชนบท
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ระยะเวลาที ่ผานมา APO มุ งเนนการให
ความรูผานโปรแกรมตาง ๆ โดยใหความสำคัญ
กับเรื ่อง Smart Transformation เนน
การพลิกโฉมภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (Agriculture Transformation) 

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมตองเรงยกระดับ
ภาคสวนเพ่ือรองรับกับการเปล่ียนกระบวนทัศน
แนวคิดไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ทางดานภาค
การเกษตรมุงเพิ ่มผลิตภาพผานการให
คำปรึกษาดานนโยบาย และการนำเทคโนโลยี
มาประยุกตใชในกลุมการเกษตรและอาหาร 
(Agri-food) โดยไดริเริ่มโปรแกรม Digital 
Business Platform รูปแบบใหม ซึ่งเปน
การนำเทคโนโลยีเขามาใชเช่ือมระหวาง APO
กับผูมีสวนไดสวนเสียท้ังในภาคอุตสาหกรรม
และการเกษตร ท ั ้ งย ั งช  วยสน ับสน ุน
การวางแผนดาน Corporate และการบริหาร
จัดการโปรเจคตาง ๆ ของ APO และยัง
มุ งดำเนินการเรื ่อง Future Food โดยมี
วัตถุประสงคเพื ่อใหเกิดความปลอดภัย
ทางดานอาหารอยางย่ังยืนแกประเทศสมาชิก

การประชุมสัมมนานานาชาติ
ในหัวขอ “Asian Food and 
Agribusiness Conference:
Smart Food Value Chains”
ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562
เวลา 8:00-17:00 น.
ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ
จึงเกิดขึ้น โดยเปนการทบทวน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในหวงโซอุปทาน
ของอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อมองหากลยุทธและวิธีการ
ในการสรางสรรคและเพิ่มมูลคา 
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เปลี่ยน... 

เพ�อโอกาส

 และการปรับตัว

คุณวาสนา  ศรีเจริญ ไดกลาวย้ำถึง
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไววา
องคกรไดมีการทบทวนวิสัยทัศน
เปลี่ยนจาก Operation Excellence
เปน Total Solution Provider
ซึ่งก็คือการใหบริการครบวงจรกับลูกคา
ที่มีอยูเดิมและหาลูกคาใหม



การสรางหวงโซคุณคาในอุตสาหกรรมอาหารที่มีประสิทธิภาพ เปนกลยุทธที่ชวยเพิ่มคุณคา

ของผลิตภัณฑใหดึงดูดผูบริโภค จะสงผลใหธุรกิจประสบความสำเร็จ เกิดความมั่นคงทาง

การเงิน ตลอดจนเกิดประโยชนตอสังคมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่องคกรดำเนินงาน

หวงโซคุณคาในอุตสาหกรรมอาหาร

ประกอบดวยกระบวนการและผูมีสวนรวมในหลากหลายสวน ต้ังแต

การผลิตทางการเกษตร กระบวนในการผลิตไปจนถึงการจัดจำหนายไปยังผูบริโภค

หวงโซคุณคาจึงหมายรวมถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีมีสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย

ผานหวงโซอุปทาน เพ่ือสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑท่ีเสร็จสมบูรณแลว

เพ่ิมข้ึนมากกวาตนทุนท่ีลงทุนไป  

Agricultural Production                      Processing                        Distribution to Sales to Consumers
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บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด
ผูคร่ำหวอดในวงการรถยนตชั้นนำของประเทศไทย
มากวา 50 ป ก็เปนอีกหนึ่งองคกรที่พรอมเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ภาพรวมขององคกร
ในการเตรียมรับมือกับ Industry 4.0
คือการนำเทคโนโลยีเขามาใชในเชิงเศรษฐศาสตร
เลือกพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับเทคโนโลยี
และพัฒนาในการเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง 

การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี

กับการปรับตัว

แรงงานพันธุ 4.0

นวัตกรรม มีการส่ือสารใหเกิดความชัดเจน
ไดและนำไปสูการปฏิบัติ เชน มีการกำหนด
วิสัยทัศน คานิยม และพันธกิจ การสงเสริม
การประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
ความโปรงใส และความมีจริยธรรม และ
การสรางองคกรคุณภาพท่ีย่ังยืน ในประเด็นน้ี
จะสอดคลองกับแนวคิดไทยแลนด 4.0 
คือ Create an Environment for 
Innovation ผูนำจะตองสรางใหเกิด
บรรยากาศดานนวัตกรรมดวยการให
ความสำคัญและสรางความผูกพันกับ
ผูรับบริการ” ตลอดจนคุณอารียพันธยังได
ยกตัวอยางของการนำองคกรในยุค 4.0 
ตามเกณฑ PMQA ในหัวขอการสื่อสาร
ท่ีตองกาวไปสูยุค 4.0 ดวยเชนกัน “ผูบริหาร
จะตองเรียนรูในเรื่องของการใช Social 
Media เพ่ือใหเกิดการส่ือสารประชาสัมพันธ
องคกรใหทันสมัย รวดเร็วและนาสนใจ
ชวนติดตามอยางเปนประจำตอเนื่อง ยก
ตัวอยางอีกประเด็นคือการรับผิดชอบ
ตอสังคม ดวยการทำมากกวาท่ีกฎหมาย
กำหนด โดยการวิเคราะหความเส่ียงในเชิง
ยุทธศาสตร พันธกิจ ซ่ึงจะทำใหมองเห็น
วาควรจะออกมาตรการอะไรเพื่อเปน
การปกปองสังคมใหมากขึ้นและปกปอง
ผลกระทบตางๆ ที่มีตอสังคมได”



“จากข อม ูลขององค การอาหารและ
การเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ Food 
and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) การเพ่ิมผลิตภาพ
ดานการเกษตร เปนปจจัยสำคัญที่สงผล
ตอความตองการผลผลิตทางการเกษตร
ที ่จะเพ ิ ่มข ึ ้นประมาณ 50 เปอร  เซ ็นต 
ในป 2012-2050” 

“นอกจากนี ้ การยกระดับผลิตภาพดาน
นาและไร เปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญ ที่สงผล
ใหการผลิตดานอาหารเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่
จำนวนเกษตรกรในหลากหลายประเทศ
ลดลงอยางตอเนื่อง”

“ภาคการเกษตรจำเปนตองปรับตัวในดาน
การผลิต การจัดการตลอดจนการใชทรัพยากร
บนโลก เรากำลังทำงานในชวงเวลาที่โลก
เต็มไปดวยความผกผันอยางรุนแรงและ
ซับซอน ไมวาจะเปนจำนวนประชากรท่ีเพ่ิม
มากขึ้น พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกลดลง 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การบริโภค
อาหารอย างส ิ ้นเปล ือง ย ิ ่ งไปกว าน ั ้น
การขาดแคลนอาหารในอนาคต จะกลายเปน
ห ัวข อสำค ัญที ่จะถ ูกหย ิบยกมาพูดถ ึง
ในระดับโลก”

APO ตระหนักถึง
สถานการณเหลานี้

ที่ลวนเกิดขึ้น
ในประเทศสมาชิก

จึงไดประกาศแนวทาง
ในการปรับโฉม
ภาคการเกษตร

โดยการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม
ที่สามารถตอบสนอง

ความตองการ
ของผูบริโภคได

เพื่อเอาชนะสถานการณ
วิกฤตตางๆ ในขางตน 

ดร.พานิช เหลาศิริรัตน

ผูอำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ

ในฐานะ  APO Alternate Director for Thailand
ยังไดกลาวถึงสถานการณการดำเนินธุรกิจดาน AgriFood ในเมืองไทย

ภายในงานประชุมวิชาการดังกลาววา
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ไลฟสไตล

ที่แตกตาง...กับ

การสรางสรรค

My MINI

คุณปรีชา นินาทเกียรติกุล ผูจัดการทั่วไป
มินิ ประเทศไทย บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จำกัด
ไดกลาวถึงการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไวอยางนาสนใจ
โดย “ใหเชื่อในคุณคาของตัวเอง ถามตัวเองวา
จะเปลี่ยนแปลงหรือไม ถาจะเปลี่ยนก็ตองเปลี่ยนไปในทางที่ดี
และตองปลุกตัวเองอยูเสมอ”



แนวทางการบริหารจัดการตลอดหวงโซ
คุณคา จะชวยเปดมุมมองในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของธุรกิจอาหารใหกวางขึ้น 
และชวยพัฒนาทั้งคุณภาพและปริมาณ
ในธุรกิจอาหาร เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผู บร ิโภคไดอยางเต็มประสิทธิผล 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Technology) 
จ ึงม ีบทบาทสำค ัญในห วงโซ ค ุณค า
ในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในขั้นตอนการ
ขนสง ไปจนถึงการสรางมูลคาเพิ่ม

“สำหรับปจจุบัน ความคิดริเร่ิมในการพัฒนาผลิตภาพเพ่ือความม่ันคงทางอาหาร ไมเพียงแต
เนนเรื่องกระบวนการผลิตอาหารเทานั้น แตยังรวมไปถึงการบริหารจัดการหวงโซคุณคา
ในอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแตในฟารมไปจนถึงในจานอาหารของผูบริโภค” 

“งานประชุมนานาชาติในคร้ังน้ี ถือเปนกาวท่ีสำคัญสำหรับประเทศสมาชิก ในการกำหนด
ทิศทางเพ่ือยกระดับผลิตภาพและความย่ังยืนในภาคการเกษตร ความสำเร็จท่ีย่ิงใหญมาจาก
ความรวมมือกันระหวางภาคเอกชนและภาครัฐ ในการยกระดับผลิตภาพในกลุมประเทศสมาชิก 
และมาจากความเสียสละในการเผยแพรความรูและประสบการณตลอดระยะเวลาโครงการ” 

ผูอำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ 
ยังไดกลาวถึงบทบาทของประเทศไทยและ
ความสำคัญของงานประชุมนานาชาติ
ที่เกิดขึ้น

“รัฐบาลไทยมุงสงเสริมเกษตรกรและธุรกิจ
เกษตร SMEs ในการหาวิถีใหมในการเพิ่ม
ผลิตภาพทั ้งในอุตสาหกรรมตนน้ำและ
ปลายน้ำ ตลอดหวงโซคุณคาในอุตสาหกรรม
อาหาร รัฐบาลยังเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรม
S-curve ในภาคสวนการขนสงและการเกษตร
อีกดวย”



นอกจากนี้ การเสริมศักยภาพหวงโซคุณคาดวยเทคโนโลยี

ระบบการจัดจำหนายอาหาร ตลอดจนการบริหารจัดการนวัตกรรม

ไดถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในงานครั้งนี้ดวยเชนกัน

เพื�อชี้ ใหเห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาตาง ๆ (Case Study)

ซึ่งจะเปนประโยชนแกธุรกิจการเกษตรในหวงโซอุปทาน

เพื�อความยั่งยืนตอไปในอนาคต

ติดตามกิจกรรมขององคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย ท้ังความรู เทคนิค และประสบการณดานการเพ่ิมผลิตภาพ

ในดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาชุมชนผานโครงการอบรม สัมมนา การประชุม

และการศึกษาดูงานระหวางประเทศ ไดที่

https://www.ftpi.or.th/services/apo   และ  https://www.facebook.com/APOSociety.TH/ 
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