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โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพือ่เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) สู่ความยั่งยืน
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1. วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประเทศ
สมาชิก ACMECS ในห่วงโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสูค่วามยัง่ยืน

วัตถุประสงค์

2. ประเมินโอกาส พัฒนาศักยภาพ
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป ภายใต้ ACMECS

3. เสนอแนะแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้ 
ACMECS เสนอแนะบทบาทของ
ภาครัฐและเอกชน

4. น าองค์ความรู้มาใช้จัดกิจกรรม 
ฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ของ 
ITD ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย



กรอบการศึกษาวิจัย

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปของประเทศ

CLMVT

มาตรการทางการค้าและการลงทุน 
และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปทีย่ัง่ยืนของ

ประเทศ CLMVT

• มิติเศรษฐกิจ
• มิติสังคม
• มิติสิ่งแวดล้อม
• มิติสุขภาพ
• และมิติอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

• ภาพรวมการค้าและ
การลงทุนของอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป

• รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในห่วงโซ่อุปทาน

• รายการสินค้าทีส่ าคัญ
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ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอริวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 



ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS เพื่อความยั่งยืน

ปัจจัยการพัฒนาความร่วมมือ
1. ด้านท าเลที่ตั้ง

2. ด้านการพึ่งพาทางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

การด าเนินงานภายใต้กรอบ ACMECS
1. แผนงานความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS กับประเทศที่มิใช่สมาชิก
3. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้กรอบ ACMECS ต่อ GMS และ ASEAN

5. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
6. ความร่วมมือด้านสาธารณสุข
7. ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นส าคัญในความร่วมมือ
ภายใต้กรอบ ACMECS

1. ความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 
2. ความร่วมมือทวิภาคีด้านการค้าและการลงทุน
3. ความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. ความร่วมมือด้านเกษตรและอุตสาหกรรม



ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูป 
และความส าคัญต่อความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูป

ACMECS

GVCs



การเชื่อมโยงของทั้งหมดต่อกันในส่วนของวัตถุดิบ สินค้า ข้อมูลและกิจกรรม เพ่ือต้องการที่จะ
ท าการผลิตสินค้า จัดส่งสินค้า และให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งการจ าหน่ายสินค้า และการไหล
ของเงินสด

คือ

กิจกรรม
• กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production Process)
• กระบวนการผลิต (Production)
• กระบวนการหลังการผลิต (Post-Production Process)

ดังนั้น
การจัดการห่วงโซอุ่ปทานเกษตรแปรรูป (Agricultural Processing Supply Chain
Management) คือ กระบวนการที่เชื่อมโยงการด าเนินกิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าปลายทาง ทั้งด้านสินค้าและบริการเพ่ือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด 

ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแปรรูป 



ความส าคัญต่อความยั่งยืนของห่วงโซอุ่ปทานสินคา้เกษตรแปรรูป

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ     

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 

เกิดการน าเสนอใหม่ในรูปแบบห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Supply Chain)

หลักการ – การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
– ธรรมาภิบาล ตลอดทั้งวงจรชีวิตของสินค้าและบริการ 

เป้าหมาย – สร้างสรรค์การเติบโตของคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด



ภายใต้กรอบการ

บริหารหว่งโซ่อปุทาน

เพ่ือความยัง่ยืน

ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว 
(Green Supply Chain: GSC) 

จัดการโลจิสติกส์สีเขียว 
(Green Logistics)

ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่ แหล่งที่มา การจัดหา

วัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต 
การขนส่ง การบริโภค และ
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์



ผลกระทบต่อ     
ความยัง่ยนืทาง

สังคม 

ผลกระทบต่อ
ความยัง่ยนืทาง
สิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อ
ความยัง่ยนืดา้น

สุขภาพ 

➢ ผู้ประกอบการมุง่หาแนวทางในการแก้ไขปญัหาสงัคม
➢ การบูรณาการความรูแ้ละทรพัยากรต่าง ๆ ในสังคม เพื่อแก้ปัญหาสงัคม 
➢ การสร้างแนวทางจดัการผลกระทบอย่างยัง่ยืนในอนาคต 

➢ พยายามท่ีจะสนับสนนุให้มีการน าวาระแห่งการพฒันาท่ียั่งยนืไปเปน็แนวทางใน
การพัฒนาของประเทศต่าง ๆ

➢ เป็นเปา้หมายแห่งสหัสวรรษ เมื่อปี ค.ศ. 2015 ประเทศสมาชิกสหประชาชาตไิด้
ร่วมกันจัดท าเปา้หมายเพือ่การพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) ซึ่งได้บรรจุประเด็น
สาธารณสุขเปน็ 1 ใน 17 เป้าหมาย ที่ครอบคลุมการผลักดันและส่งเสรมิ
หลักประกันสขุภาพถว้นหนา้

ผลกระทบของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต่อความยั่งยืน 
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมิติด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง



เนื้อปลาซูริมิ  กล้วย และ
ถั่วเขียวผิวมัน

ห่วงโซ่อุปทานอตุสาหกรรม 
เกษตรแปรรูปใน CLMVT



กาแฟ

ห่วงโซ่อุปทานอตุสาหกรรม 
เกษตรแปรรูปใน CLMVT



มันส าปะหลัง และ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

ห่วงโซ่อุปทานอตุสาหกรรม 
เกษตรแปรรูปใน CLMVT



การตั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ บริเวณ

ชายแดนเพื่อแปรรูป
สินค้าเกษตร

การลงทุนด้านเกษตร
แปรรูปในประเทศเพ่ือนบ้าน

การใช้กรอบความร่วมมือ ACMECS
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

เทคโนโลยีด้านการเกษตรกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน

การพัฒนา
เกษตรพันธสัญญา

การให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางมาตรฐานสินค้า
เกษตร และการพัฒนา
สินค้าเกษตร Organic

SEZ

การให้ประเทศไทยเป็น 
Supply Chain Manager

ของสินค้าเกษตร 

เร่งรัดความร่วมมือภายใต้กรอบ 
ACMECS ในด้านสินค้าเกษตร

แปรรูป

น าเสนอข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์

น าเสนอองค์ความรู้ต่อผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ

และการส่งออก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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GVCs

http://s.alchemer.com/s3/5f219f1b48e7
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