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อาหารไทยสูครัวของโลก 

เปนที่ทราบกันดีแลววา ประเทศไทยมีภูมิศาสตรที่เหมาะกับการทําการเกษตร ไทยจึงเปนหนึ่งในไมก่ีประเทศที่มี

อาหารการกินอยางสมบูรณในขณะเดียวกันก็สามารถสงออกไปเล้ียงชาวโลกได ปจจุบันการสงออกสินคาเกษตรจึง

สามารถสรางรายไดใหกับประเทศเปนเงินปละหลายแสนลานบาท ภาคการผลิตการเกษตรจึงมีความสําคัญตอการสราง

รายไดใหกับประชาชนในประเทศ อยางไรก็ตามจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการแขงขันทางการคาของโลก ไทย

จําเปนตองปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งดานการคา การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑการเกษตร 

พรอมๆกับเพิ่มคุณคาตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของโลกดวย 

ในหลายรัฐบาลที่ผานมา ไดมีการพูดถึงนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” เปนระยะเวลาเกือบ ๑๐ ปที่มีการพูดเร่ือง

นี้ แตการพัฒนาเปนไปอยางเชื่องชา อาจเปนไปไดวาผูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการกับนโยบายนี้ไมเขาใจกระบวนการ

สรางอยางจริงจัง อาจคิดเพียงวาเอกชนของไทยเกง เม่ือรัฐพูด เอกชนคงทําไดดี แตคงเขาใจผิดอยางมาก เพราะเมื่อรัฐมี

นโยบาย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหวิธีการปฏิบัติเปนไปไดอยางคลองตัวนั้นไมไดถูกพัฒนาตามหรืออํานวยความ

สดวกให การนําครัวไทยสูครัวโลกจึงเปนไปอยางเรื่อยๆ ไมรวดเร็ว ถาพูดจริงๆแลว ทําใหประเทศไทยขาดโอกาสในการ

สรางรายได ทั้งๆที่ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหมีมูลคาเพิ่มสูงสูงกวาสินคาหลายๆชนิดที่มีการสงออกมากใน

ปจจุบัน 

เพื่อใหการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเก่ียวกับสินคาดานอาหารเปนไปอยางย่ังยืนและมั่นคง จําเปนตอง

ศึกษาแนวโนมความตองการอาหารของผูบริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับโลกวา มีความตองการอาหารประเภทใด 

ดวยเหตุผลอยางไร  จึงจะสามารถกําหนดแนวทางการผลิตประเภทและชนิดของอาหารเพื่อใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายได ซึ่งถาติดตามกระแสโลกจะเห็นวาแนวโนมความตองการอาหารของผูบริโภคจะประกอบดวยประเด็น

หลักๆดังนี้ 

1. อาหารเพื่อสุขภาพ 
2. อาหารที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
3. อาหารที่ปรุงงายและสดวกสําหรับชีวิตประจําวัน 
4. อาหารที่มีองคประกอบท่ีชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกายยารักษาโรค 
5. อาหารที่เหมาะและสอดคลองกับวัฒนธรรมของชนชาติ 

จากแนวโนมดังกลาว ทําใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธเก่ียวกับอาหารอินทรียมากขึ้น การใชทรัพยากรหมุนเวียน 

จะชวยลดปญหาส่ิงแวดลอม ปญหาการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมทําใหเกิดความเคล่ือนไหวทางการคาโดยกําหนดใหบอก

บนบรรจุภัณฑใหชัดเจนวา ผลิตภณัฑดังกลาวสามารถลดกาซเรือนกระจกเทียบเทากาซคารบอนไดอ็อกไซดไดเปนจํานวน

เทาใด นอกจากน้ันยังมีการบอกเลาถึงคุณภาพอาหารตลอดจนสวนผสมสารที่เปนประโยชนตอรางกาย เชน Anti-oxidant, 

pre-biotic เปนตน 
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พิจารณาจากแนวโนมดังกลาวขางตนจะเห็นวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอยูแลว (Comparative 

Advantage) เรามีทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนอยางมากมาย เรามีการเพาะปลูกธัญพืชหลากชนิด มีพื้นที่สําหรับเล้ียง

ปศุสัตว สามารถพัฒนาเปนอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน (Instant food or TV set dinner) ถาเราพัฒนาศักยภาพใน

เร่ืองความคิดสรางสรรค รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ดิน น้ํา พันธ

พืช พันธสัตว ตลอดจนปุยและอาหารสัตว เพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดอยางมีประสิทธิผล ประเทศไทยนาจะสามารถ

สรางรายไดเพิ่มอีกมากมาย ตองไมลืมวาความกาวหนาเชิงเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหประเทศที่ไมเคยปลูกพืชอาหารพอ

กินตองนําเขาเปนจํานวนมาก สามารถปลูกอาหารพอเล้ียงประชาชนในประเทศไดแลว นอกจากน้ันเทคโนโลยียังชวย

เปล่ียนแปลงวิธีการเพาะปลูกไดอีกดวย เชน ปลูกในอาคารในแนวต้ัง (Vertical Farming) ที่มีขนาดพื้นที่จํากัด สามารถ

เพิ่มปริมาณผลผลิตไดจํานวนมาก ขออยาใหเห็นภาพประเทศไทยตองนําเขาอาหารในอนาคตเชนเดียวกับที่ไดเห็นคนไทย

เขาคิวซื้อน้ํามันปาลมเลยครับ จากการติดตามการพัฒนาสินคากลุมอาหารจากงานแสดงสินคาอยางตอเนื่อง พบวา

ภาคเอกชนไดพยายามด้ินรนชวยตนเองในการพัฒนาอาหารใหมๆอยางสม่ําเสมอ แตไมเดนชัดนัก คาดวาสวนงาน

วิชาการอาจใหความชวยเหลือไดบาง แตก็มีขนาดจํากัด เน่ืองจากขาดงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ถาสถานะการณ

ความชวยเหลือจากภาครัฐไมเพียงพอ ขีดความสามารถในการแขงขันดานอาหาร หรือความคิดที่จะนําครัวไทยสูครัวโลก

คงจะเปนแคความฝน 
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 1. ผลิตภัณฑ นํ้ายาปลาชอน 
    สวนผสม (นํ้าหนัก  2,030 กรัม)    (อาหารกลอง UHT)    

        สวนผสมหลัก             

 
 

 
1. ปลาชอน         500 กรัม 

          

2. กะท ิ    1,000 กรัม 
3. พริกชี้ฟาแหง    50 กรัม 

          
        ** สําหรับ 6 ทาน ***     รับประทานรวมกับขนมจีน และเครื่องเคียง          
             คุณประโยชนคุณคาของสมุนไพรไทย * ที่มา : ผศ.ดร.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ และคณะฯ 

 พริกช้ีฟาแหง : ชวยเจริญอาหาร ขับลม เปนยาระบาย ชวยขับเสมหะ แกหวัด 
 กระชาย : ขับลม แกทองอืดทองเฟอ ขับลม แกไข ลดอาการอักเสบ 
 หอมแดง : ชวยบรรเทาอาการหวัด หายใจไมออก 
 กระเทียม : ชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด โรคมะเร็ง การอักเสบ รักษาโรคผิวหนังจากเช้ือรา 
 ขา : ชวยขับลม แกอาการแนน จุกเสียด ทองอืด ทองเฟอ ขับเสมหะ 
  ตะไคร : ลดอาการจุกเสียด แนนทอง ทองอืดทองเฟอ    

GDP 

ขั้นตอนการผลิต ตนทุนการผลิต มูลคาการผลิต มูลคาเพ่ิม 

เกษตรกร 0 135 135 

โรงงานผลิต 135 150 15 

โรงงานบรรจุหีบหอ 150 170 20 

สงออก 170 200 30 

รวม   200 

 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

GDP / ป = ราคาขาย x ปริมาณการขาย 
      200 x 100,000 กลอง =   20,000,000 บาท 

4. กระชาย  220 กรัม 
5. หอมแดง    56 กรัม 
6. กระเทียม      75 กรัม 
7. ตะไคร    10 กรัม 
8. ขา    10 กรัม 
9. กะป    18 กรัม 
10. น้ําตาลปบ    25 กรัม 
11. เกลือ     8 กรัม 
12. ปลาเค็ม   50 กรัม 
13. น้ําปลารา   10 กรัม 

http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=9
http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=2
http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=16
http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=1
http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=7
http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=5
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2. ผลิตภัณฑ กวยเต๋ียวผดไทย  
    สวนผสม (นํ้าหนัก  2,004  กรัม)    (อาหารกลองแชแข็ง)   

ุงผัดไทย                     สวนผสมหลัก                               สวนผสมนํ้าปร
1. กวยเตี๋ยวเสน   400 กรัม  หัวหอม 50 กรัม 
2. น้าํเปลา      400 กรัม  หัวกระเทียม 25 กรัม 
3. น้ําปรุงผัด   320 กรัม  น้ําตาลปบ 125 กรัม 
4. กุงแหง     60 กรัม  น้ําตาลทราย 10 กรัม 
5. หัวไชโปสับ     40 กรัม  น้ําปลา 50 กรัม 

น้ํามะขาม6. เตาหูแข็ง   160 กรัม  25 กรัม  
 7. ถั่วงอก   400 กรัม  น้ําสมสายชู 33 กรัม 

                    8. ใบกุยชาย    60 กรัม  เกลือ 

         

1 กรัม 
 9. ไขไก      4 กรัม  ผงชูรส 1 กรัม 

พริกปน10.น้ํามันพืช   120 กรัม  1 กรัม  
11.ถั่วลิสงปน     40 กรัม  น้ํามัน 40 กรัม 

 ** สําหรับ 4 ทาน ***    

จุดเดนดานคุณคาทางโภชนาการของผัดไทย  
เปนอาหารจานเดียวที่ใหพลังงานสูง โปรตีนไดจากเตาหูแข็ง กุงแหง ถั่วลิสงและถ่ัวงอก ใยอาหารมาจากใบกุยชาย หัวไช
โป และพบวามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง 
คุณคาของสมุนไพรไทย * ท่ีมา : ผศ.ดร.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ และคณะฯ 

ใบกุยชาย : แกทองผูก ชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด ลดความดันโลหิตปองกันโรคมะเร็ง  

หัวหอม : ชวยบรรเทาอาการหวัด หายใจไมออก  

หัวกระเทียม : ชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด โรคมะเร็ง การอักเสบ รักษาโรคผิวหนังจากเช้ือรา  

นํ้ามะขาม : ชวยขับฟอกโลหิต เปนยาระบายออนๆ 
GDP 

ขั้นตอนการผลิต ตนทุนการผลิต มูลคาการผลิต มูลคาเพ่ิม 

เกษตรกร 0 100 100 

โรงงานผลิต 100 115 15 

โรงงานบรรจุหีบหอ 115 135 20 

สงออก 135 155 20 

รวม   155 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

GDP / ป = ราคาขาย x ปริมาณการขาย 
      155 x 100,000 กลอง = 15,500,000 บาท 

 

 

http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=16
http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=1
http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=21
http://www.thaifoodtoworld.com/home/ingredientdetail.php?ingredient_id=9
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1. กลวยน้ําวาสุก        12 ลูก 
2. กะท ิ 1,000 กรัม 
3. หัวกะท ิ    50 กรัม 
4. น้ําตาลทราย  220 กรัม 
5.เกลือ    56 กรัม 

          สวนผสมหลัก               

        ** สําหรับ 12 ทาน **      

        สวนผสมหลัก                

3. ผลิตภัณฑ ขนมหวานกลวยบวดชี    สวนผสม (นํ้าหนัก 25,000 กรัม)    (อาหารกลอง UHT)    

       จุดเดนดานคุณคาทางโภชนาการ และ คุณคาของสมุนไพรไทยของ กลวยบวดชี  
       ไขมันพอประมาณ ใหพลังงานสูง มีใยอาหารพอสมควร  กลวยนํ้าวาสุก : บํารุงประสาท เปนยาระบาย แกเบาหวาน 
GDP 

ขั้นตอนการผลิต ตนทุนการผลิต มูลคาการผลิต มูลคาเพ่ิม 

เกษตรกร 0 95 95 

โรงงานผลิต 95 105 15 

โรงงานบรรจุหีบหอ 105 125 20 

สงออก 125 145 20 

รวม   150 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

GDP / ป = ราคาขาย x ปริมาณการขาย 
    150 x 100,000 กลอง =   15,000,000 บาท 

เหตุผลในการสงเสริมการผลิตท้ัง ๓ ผลิตภัณฑ 
1.  ใชวัตถุดิบภายในประเทศจากภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ และเปนการสงเสริมภาคการเกษตรในเรื่องของราคาผลผลิต 
2.  เปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงใหพลังงานสูง ไดใยอาหารเหมาะกับ Life style ของคนในปจจุบันที่ให
ความสําคัญกับอาหารเพ่ือสุขภาพโดยมีสวนผสมเปนพืชสมุนไพรไทย อาจมีการปรับรสชาติ ประเทศที่นําไปจําหนาย 
สามารถเก็บไดนานถึง 1 ปภายใตอุณหภูมิปกติ  
3. รับประทานไดทุกวัย และทุกศาสนา โดยเฉพาะผูบริโภคที่เปนมุสลิม ในประเทศตะวันออกกลางและมุสลิมในภูมิภาคอ่ืน 
ๆ โดยมีมูลคาการสงออกไมถึง 1% ของมูลคารวมทั้งโลก ซึ่งเปนตลาดที่ใหญและสามารถขยายตลาดอาหารไดอีกมาก   
ตารางสรุปผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (๓ ผลิตภัณฑ) 

ผลิตภัณฑ ราคา (บาท) ปริมาณการขาย / ป ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ / GDP (บาท) 
นํ้ายาปลาชอน 1. 200 100,000 20,000,000 

2. กวยเต๋ียวผัดไทย 155 100,000 15,500,000 

3. กลวยบวดชี 150 100,000 15,000,000 

รวม 50,500,000 

หมายเหตุ : เปนราคาขายในประเทศและราคาสงออก (FOB) ไมรวมคาขนสงไปยังประเทศตาง ๆ  


