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แชร์

ยานยนต์

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จับมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมสนับสนุนโครงการ
แข่งขันวิเคราะห์กรณีศึกษาทางธุรกิจ TUBC เดินหน้าต่อยอดศักยภาพคนรุ่นใหม่
บนเวทีระดับโลก
วนัเสาร ์ที� 15 ตลุาคม พ.ศ. 2565, 08.05 น.

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
Thiphapun Tu Intapeng และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

เกรท วอลล ์มอเตอร ์จบัมอืมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รว่มสนบัสนนุโครงการแขง่ขนัวเิคราะหก์รณีศกึษาทาง
ธรุกจิ TUBC เดนิหนา้ตอ่ยอดศกัยภาพคนรุน่ใหมบ่นเวทรีะดบัโลก

 
 
 
 เกรท วอลล ์มอเตอร ์เดนิหนา้สง่เสรมิศกัยภาพของเยาวชนพรอ้มตอ่ยอดความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รว่ม
ตดัสนิการแขง่ขนัแกไ้ขปัญหาทางธรุกจิที�จัดขึ�นมาอยา่งยาวนานที�สดุในประเทศไทย Thammasat Undergraduate
Business School (TUBC) โดยในปีนี�ไดย้า่งเขา้สูปี่ที� 25 ของการแขง่ขนั ในฐานะผูส้นับสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการ เกรท
วอลล ์มอเตอร ์ไดม้อบโจทยเ์ป็นกรณีศกึษาใหก้บัผูร้ว่มการแขง่ขนัจากหลากหลายสถาบนัอดุมศกึษาชั �นนําทั�วโลก เพื�อ
นําไปวเิคราะหห์าแนวทางแกไ้ขปัญหา พัฒนาและตอ่ยอดแผนธรุกจิที�สามารถทําไดจ้รงิ ภายใตเ้งื�อนไข ทรัพยากร และ
ระยะเวลาที�กําหนด ตอกยํ�าความมุง่มั�นของ เกรท วอลล ์มอเตอร ์ในฐานะผูนํ้าดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าของไทย (xEV Leader)
ซึ�งใหค้วามสําคญักบัการยกระดบัความสามารถของคนรุน่ใหมอ่ยา่งตอ่เนื�อง ควบคูไ่ปกบัการรว่มมอืกบัภาคสว่นตา่งๆ และ
ดําเนนิธรุกจิเพื�อเตบิโตเคยีงขา้งสงัคมอยา่งมั�นคงและยั�งยนื
 
การแขง่ขนั Thammasat Undergraduate Business School (TUBC) Challenge คอืเวททีี�เปิดโอกาสใหนั้กศกึษาระดบั
ปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัชั �นนําจากนานาประเทศไดป้ระชนัความรูค้วามสามารถและทกัษะการคดิวเิคราะหโ์จทยก์รณี
ศกึษาจากแบรนดจ์รงิ โดยในปีนี� จัดขึ�นเมื�อวนัที� 4-8 ตลุาคม 2565 ที�ผา่นมา และมนัีกศกึษากวา่ 20 ทมีจาก 10 ประเทศ
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แรงเกนิตา้น! เกรท วอลล ์มอเตอร ์ขอบคณุ
กระแสตอบรบัลน้หลามสาํหรบั All New
HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV กวาดยอด
จองพรอ้มชําระเงนิมดัจาํกวา่ 1,241 คนั
(https://www.banmuang.co.th/news/aut
12:10 น.

เผยโฉมยางมชิลนิ 2 รุน่ ซึ�งผลติจากวสัดยุั�งยนื
ในปรมิาณสงู
(https://www.banmuang.co.th/news/auto/3006
19:42 น.

SUZUKI SWIFT สปอรต์แฮทชแ์บ็กยอดนยิม
ยอดขาย 9 เดอืนโตสงูตอ่เนื�องกวา่ 33.44%
(https://www.banmuang.co.th/news/auto/3004
14:09 น.

นสิสนัมอบรางวลัสดุยอดดลีเลอรแ์หง่ปี Best of
the Best 2021 ใหจ้ริะดา ออโต ้กรุป๊
(https://www.banmuang.co.th/news/auto/3004
10:20 น.

เกรท วอลล ์มอเตอร ์จับมอื ททท. ยกทพั ORA
Good Cat จัดทรปิอนุรักษ์ธรรมชาตทิี�ระยอง
(https://www.banmuang.co.th/news/auto/3004
08:04 น.
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ทั�วโลกเขา้รว่มการแขง่ขนั โดยทมีที�สามารถทําผลงานไดอ้ยา่งยอดเยี�ยมทั �งในดา้นเนื�อหาของแผนกลยทุธ ์การนําเสนอ
และการตอบคําถาม ทั �งยงัแสดงออกใหเ้ห็นถงึทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละการแกโ้จทยปั์ญหาไดอ้ยา่งตรงประเด็น สะทอ้น
ภาพลกัษณบ์รษัิทที�ใหบ้รกิารเทคโนโลยอีจัฉรยิะระดบัโลก (Global Intelligent Technology Company) ของ เกรท วอ
ลล ์มอเตอร ์ไดอ้ยา่งน่าประทบัใจจนสามารถควา้รางวลัชนะเลศิไปครองคอื ทมี Ballpark Consulting จาก University of
Melbourne ประเทศออสเตรเลยี โดยทมีที�ไดร้างวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 อนัดบั 2 คอื ทมี Fort Canning Consulting
จาก Singapore Management University ประเทศสงิคโ์ปร ์และทมี Precision Consulting จาก University of Florida
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ตามลําดบั
 
นายณรงค ์สตีลายน กรรมการผูจั้ดการ เกรท วอลล ์มอเตอร ์(ประเทศไทย) กลา่ววา่ “นับตั �งแตก่า้วแรกของ เกรท วอลล์
มอเตอร ์จนเขา้สูปี่ที� 2 ของการดําเนนิธรุกจิในประเทศไทย เราใหค้วามสําคญักบัการพัฒนาศกัยภาพอยา่งรอบดา้นของ
คนรุน่ใหมม่าโดยตลอด การสนับสนุนการแขง่ขนั Thammasat Undergraduate Business Challenge (TUBC) ในครั �งนี�
ทําใหเ้ราไดเ้ห็นพลงัและความสามารถของนสิตินักศกึษาจากนานาประเทศทั�วโลก ซึ�งในอนาคต จะกลายเป็นผูข้บัเคลื�อน
การเปลี�ยนแปลงใหก้บัโลกใบนี�ในทกุๆ ดา้น รวมไปถงึการสรา้งระบบนเิวศยานยนตไ์ฟฟ้าใหเ้กดิขึ�นอยา่งเป็นรปูธรรมและ
การสรา้งการเตบิโตใหก้บัอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้าในภาพรวม ที�สําคญั เรามคีวามยนิดอียา่งยิ�งที�ไดร้ว่มเปิดพื�นที�ลบัคม
ทกัษะเพื�อยกระดบัความสามารถของนอ้งๆ ทกุคนใหพ้รอ้มสําหรับการปฏบิตังิานและการใชช้วีติหลงัสําเร็จการศกึษา
ทา่มกลางการแขง่ขนัแบบไรพ้รมแดนของโลกยคุปัจจบุนั ซึ�งถอืเป็นสว่นหนึ�งของการสานตอ่แนวคดิ “GWM Together” ที�
ใหค้วามสําคญักบัการสรา้งคณุคา่รว่มกนั (Co-Creation) ระหวา่ง เกรท วอลล ์มอเตอร ์และทกุภาคสว่นเพื�อใหเ้กดิการ
พัฒนาทางดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม สบืสานความหลากหลายทางวฒันธรรม และเพิ�มขดีความสามารถดา้นนวตักรรม
อยา่งยั�งยนื”
 
ทั �งนี� ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมานับตั �งแตเ่ขา้มาดําเนนิธรุกจิในประเทศไทย เกรท วอลล ์มอเตอร ์ไดจั้บมอืกบัพันธมติรจาก
หลากหลายภาคสว่นทั �งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศกึษา เพื�อสง่มอบประสบการณใ์หม่ๆ  ใหก้บัผูบ้รโิภคชาวไทย
โดยกอ่นหนา้นี� ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) กบัวทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค ์มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์เพื�อสรา้งเสรมิประสบการณก์ารทํางานจรงิในอตุสาหกรรมยานยนตพ์ลงังานไฟฟ้าใหก้บันักศกึษา พรอ้มตอ่ย
อดความรว่มมอืสูก่ารจัดกจิกรรมรปูแบบตา่งๆ ในอนาคต ตลอดจนเปิดประตบูานใหมใ่หก้บันักศกึษาที�มคีณุสมบตัผิา่น
เกณฑท์ี�กําหนดไดเ้ขา้มาฝึกงาน ซึ�งผูท้ี�มคีวามสามารถและมคีวามประพฤตเิหมาะสมจะมโีอกาสไดร้ว่มงานกบั เกรท วอ
ลล ์มอเตอร ์หลงัจบการศกึษาอกีดว้ย
 
เกรท วอลล ์มอเตอร ์ในฐานะ “บรษัิทที�ใหบ้รกิารเทคโนโลยอีจัฉรยิะระดบัโลก” (Global Intelligent Technology
Company) จะยงัคงเดนิหนา้รว่มมอืกบัพันธมติรภาคสว่นตา่งๆ เพื�อถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมสมยั
ใหม ่พัฒนาทกัษะทางอาชพี และเสรมิสรา้งประสบการณทํ์างานในสภาพแวดลอ้มจรงิใหก้บัเยาวชนชาวไทย เพื�อให ้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน และเป็นสว่นหนึ�งในการขบัเคลื�อนการพัฒนาอตุสาหกรรมใหมต่าม
แนวทางการยกระดบัการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทยไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม
 
 

ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิที�นี�
Thiphapun Tu Intapeng และคนอื�นๆ อกี 1.2 แสน คนถกูใจสิ�งนี�ถกูใจ

(https://www.bridgestone.co.th/th/tire/potenza-
adrenalin-re004)

อา่วบา้นดอนวุน่อกี! ม็อบประมง ยื�น 5 ขอ้ หลงัขวางเรอืตร.นํ �า จบัเรอืผดิกม.
Banmuang

(http://www.banmuang.co.th/news/region/205341?utm_source=grf-
eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io)

(https://www.
source=giraff.

 

สอ่งเลข "ฤาษีวดัป่า" ชาวบา้นถกูหวยรางวลัใหญ ่7
งวดซอ้น (คลกิ)
(https://code.yengo.com/click/?
x=q63vyjxXjV1gaTMCgXl8QvCuwlrHYNgUooyWlw
4rIIRoNfBt3vOST7SNclSTqMQBwHcWcJ4ykhJhRZ
sK1pylVcrw5dErcaZ-
gpBv_DPopwkwjuAvzI7HOfD3UwOBSM_uxRu07H
Z4P4uN1Ie1eGCJDD5iVidunrhAxWGjvZPapmp6nz
uv0Fra0OGaoQ64j8_msNs3A2jP5atGTyLsUaMnSg
A5tBrzYYBglIqcBNBJEg-
3zapSm7ANpIv9bEsIMXukbKoB4rsx4uD7wJA7uf6

(https://www.yengo.com/text/why_show?
dp_adaptive_mode_a&ad=adp_172758&lang=th)

https://www.facebook.com/rungtip.intapeng
https://www.bridgestone.co.th/th/tire/potenza-adrenalin-re004
http://www.banmuang.co.th/news/region/205341?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
http://www.banmuang.co.th/news/finance/300614?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
https://www.yengo.com/text/why_show?source=giraff.io&medium=adp&campaign=grf_logo&lang=th
https://code.yengo.com/click/?x=q63vyjxXjV1gaTMCgXl8QvCuwlrHYNgUooyWlwDHQNWZH-4rIIRoNfBt3vOST7SNclSTqMQBwHcWcJ4ykhJhRZaTWrFbNviJm4HHGTEHolulYRfucD3k1teBPUKHAj3vOc-sK1pylVcrw5dErcaZ-gpBv_DPopwkwjuAvzI7HOfD3UwOBSM_uxRu07HMOAUMY6sch7JWno2MMHkM12O1RC75bHmaTqoi5pTvcTo-Z4P4uN1Ie1eGCJDD5iVidunrhAxWGjvZPapmp6nzHlG72H0SfMQcwXE7LNZ2-uv0Fra0OGaoQ64j8_msNs3A2jP5atGTyLsUaMnSgP7h3nyuC9b33jBpooH_IgtQ1rzjTP4djI6oYpfVKDLdnXJ6B3i-A5tBrzYYBglIqcBNBJEg-3zapSm7ANpIv9bEsIMXukbKoB4rsx4uD7wJA7uf6bRW
https://www.yengo.com/text/why_show?source=yengo.com&medium=adp&campaign=adp_adaptive_mode_a&ad=adp_172758&lang=th


วันจันทร ์ที� 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?
pid=54&id=283&url=https%3A%2F%2Fwww.isuzu-
tis.com%2Fisuzu-

v-
cross%3Futm_source%3Dnaewna%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dslg_d
max_product%26utm_content%3Dcid20220902026_start20221001_end20221031_190x58_

หน้าแรก (https://www.naewna.com/index.php) / คอลัมน์ (https://www.naewna.com/columnist/all) / คอลัมน์การเมือง
(https://www.naewna.com/politic/columnist) / ที�นี�แนวหน้า

ที�นี�แนวหน้า
วิภาวดี หลักสี�
วันเสาร ์ที� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 02.00 น.

‘อาหารแห่งอนาคต’โอกาสไทย

ดูทั�งหมด (https://www.naewna.com/columnist/1005)

คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์จัดงานสัมมนาวิชาการประจําป� 2565 (EconTU Symposium) ครั�งที� 44 ภายใต้
หัวข้อ “ความท้าทายของการยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal” ไปเมื�อเรว็ๆ นี�โดยมีอาจารย์ในคณะมาเผยแพรผ่ลการศึกษาใน
หลากหลายอุตสาหกรรม หนึ�งในนั�นคือ วานิสสา เสือนิล บรรยายหัวข้อ “การส่งออกอาหารแปรรูปของไทยกับแนวทางส่งเสรมิการลงทุน
จากทางภาครฐั”

เมื�อดูแนวทางการส่งเสรมิของรฐั จะพบการใช้คําว่า“อาหารแห่งอนาคต (Future Food)” ซึ�งป�จจุบันยังไม่มีคํานิยามชัดเจนว่าหมายถึง
อาหารแบบใด แต่ก็พบความพยายามจัดกลุ่มโดยอิงความต้องการของคนในอนาคตแบ่งเป�น 1.อาหารเสรมิสุขภาพ (Functional
Food) เช่น อาหารที�เน้นเสรมิภูมิคุ้มกัน ดังจะเห็นจากทุกวันนี�ที�เครื�องดื�มหลายชนิดมีการเติมวิตามิน แรธ่าตุหรอืสมุนไพรเข้าไป

2.อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) มุ่งเน้นไปที�ผู้ป�วยเมื�อบรโิภคแล้วจะได้รบัสารอาหารดีขึ�น เช่น อาหารที�ช่วยควบคุมนํ�าตาลใน
เลือด หรอืรบัประทานง่ายเหมาะกับผู้ป�วยที�มีป�ญหาเรื�องการกลืนอาหาร 3.อาหารใหม่(Novel Food) เป�นอาหารที�อาจไม่เคยได้รบัความ
นิยมในการบรโิภคมาก่อน หรอืเป�นอาหารที�มีนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เช่น โปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) หรอืเนื�อสัตว์ที�ทําจาก
พืช (Plant Based) และ 4.อาหารอินทรยี์ (Organic)เป�นอาหารที�กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่นั�นปลอดสารพิษ

“แม้จะเป�นทิศทางแห่งอนาคต แต่กลับพบผู้ประกอบการไทยไม่ถึงครึ�งที�หันมาเริ�มผลิต” อีกทั�งในกลุ่มผู้ประกอบการที�สนใจส่วนใหญ่ก็
ยังเป�นรายเดิมที�อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารมานาน เนื�องจากมีทั�งความชํานาญในการผลิตและมีเงินทุนจากรายได้ในการแปรรูปอาหารแบบ
เดิมนํามาวจิัยและพัฒนาอาหารแห่งอนาคตก่อนจะแตกสายการผลิตออกไป อีกทั�งการรบัจ้างผลิตก็ไม่ค่อยพบเห็นใน Future Food มาก
นัก เพราะมีต้นทุนในการผลิตสูง โดยเฉพาะการต้องพึ�งพาเครื�องมือและสารสกัดที�ลํ�าสมัยจากต่างประเทศ
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ถึงกระนั�น “ไทยก็ส่งออกอาหารแห่งอนาคตเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง” นับตั�งแต่ป� 2545 เป�นต้นมาซึ�งรวมถึงในช่วงสถานการณ์โรคระบาด
โควดิ-19 ด้วย อาทิ ในป� 2564 มีมูลค่าการส่งออกราว 1 แสนล้านบาท ในจํานวนนี�ส่วนใหญ่เป�นอาหารเสรมิสุขภาพ (Functional
Food)อยู่ที�รอ้ยละ 64 และเมื�อผ่านไป 4 เดือนแรกของป� 2565 ก็ยังคงเป�นอาหารเสรมิสุขภาพ ที�เป�นตัวหลักของการส่งออกของไทยในส่วน
ของอาหารแห่งอนาคตเช่นเดิม แต่ที�น่าสังเกตคือ กลุ่มอาหารใหม่ (Novel Food) การส่งออกหดตัวลงเมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของป�ก่อน
หน้า

“การส่งออกอาหารแห่งอนาคตของไทยยังกระจุกตัว”โดยมี สหรฐัอเมรกิา เป�นปลายทางหลัก คิดเป�นสัดส่วนรอ้ยละ 19.9 รองลงมาคือ
จีน รอ้ยละ 7.4 เมียนมา รอ้ยละ 6.8กัมพูชา รอ้ยละ 6.6 และญี�ปุ�น รอ้ยละ 6.4 ซึ�งเป�นที�น่าเสียดายว่า สหภาพยุโรป (EU) เป�นอีกตลาดที�
สําคัญของอาหารกลุ่มนี� แต่ผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถเจาะเข้าไปได้ โดยเหตุผลน่าจะมาจากมาตรฐานของ EU ที�ค่อนข้างเข้มงวด
มากกวา่แม้แต่เมื�อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื�นๆ

อนึ�ง “แม้ตลาดอาหารแห่งอนาคตจะขยายตัว (เฉลี�ยรอ้ยละ 9 ต่อป�) แต่ก็ยังเป�นตลาดที�ค่อนข้างเล็ก”แม้กระทั�งการคาดการณ์ไปถึงป�
2571 ส่วนแบ่งตลาดอาหารแห่งอนาคตน่าจะยังอยู่ที�เพียงรอ้ยละ 4-5 เท่านั�น เนื�องจากยังกังวลเรื�องคุณภาพอาหาร บวกกับราคาที�ยังสูง
กวา่อาหารแปรรูปแบบทั�วไป เช่น สินค้าอินทรยี์(Organic) เมื�อแปรรูปแล้วมีราคาสูงกว่าสินค้าแปรรูปทั�วไปถึงรอ้ยละ 63 หรอืที�สหรฐัฯ เคย
สํารวจพบวา่ ประชาชนรอ้ยละ 68 ไม่บรโิภคเนื�อสัตว์ที�ทําจากพืช (Plant Based) เป�นต้น

ด้านการวจิัยและพัฒนา (R&D) พบว่า“ผู้ประกอบการเจียดรายได้จากยอดขายในอุตสาหกรรมเดิมเพียงไม่ถึงรอ้ยละ 5 เท่านั�นสําหรบั
มาทํา R&D อาหารแห่งอนาคต” อีกทั�งเป�นการทํางานรว่มกับหน่วยงานวิจัยของรฐัหรอืมหาวิทยาลัยไม่ว่าของรฐัหรอืเอกชน มาก-น้อยขึ�น
อยู่กับผู้ประกอบการวา่มีความพรอ้มทําเองในบรษัิทเพียงใด โดยมีความท้าทายในด้าน R&Dที�ผู้ประกอบการสะท้อนมุมมอง คือ 1.ใช้งบ
ประมาณลงทุนสูง เป�นภาระโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการรายย่อย 2.ข้อมูลกระจัดกระจาย แต่ละหน่วยงานทําเรื�องแตกต่างกันไปโดยไม่มีการ
รวมศูนย์ฐานข้อมูล

และ 3.ไม่ค่อยมีการวิจัยเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�อง เพราะมีทั�งความไม่เข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยวิจัยกับผู้ประกอบการ งานวิจัยบางอย่างได้
ผลในห้องทดลอง (Lab Scale) แต่ไม่สามารถผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ซึ�งภาครฐัเองก็มีความพยายามส่งเสรมิอาหารแห่งอนาคต เช่น
มาตรการกระตุ้นการลงทุนผ่านสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) แบ่งเป�นสิทธิประโยชน์พื�นฐาน เช่น มาตรการด้านภาษี
กับสิทธิประโยชน์ทางเลือก เช่น ได้มาตรการทางภาษีเพิ�มอีกหากเข้าเงื�อนไขบางประการ อาทิ การลงทุนในมาตรฐานเฉพาะหรอืพื�นที�เฉพาะ

ข้อสรุปที�ค้นพบ 1.การผลิตอาหารแห่งอนาคตไม่ได้เป�นอิสระจากอาหารแปรรูปทั�วไป เพราะผู้ประกอบการแบ่งทรพัยากรจากฐานการ
ผลิตเดิมมาใช้แตกสายการผลิตใหม่ อีกทั�งอาหารแปรรูปทั�วไปตลาดก็ยังเติบโตอยู่แม้ไม่โดดเด่นเหมือนอาหารแห่งอนาคตก็ตาม ภาครฐัจึง
ควรส่งเสรมิอาหารแปรรูปทั�ง 2 ประเภทไปพรอ้มกัน 2.ภาครฐัควรส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนาเชิงลึก เช่น สารสกัดตั�งต้น (Base
ingredients)เพื�อให้ผู้ประกอบการนําไปต่อยอดได้ โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบที�ไทยมีความได้เปรยีบ รวมถึงพัฒนาเครื�องจักรเพื�อลดการนํา
เข้าทั�งเครื�องจักรและสารสกัด

3.ส่งเสรมิให้สถาบันวจิัยทํางานกับผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กรอบการวิจัยที�ควรยืดหยุ่น ไม่จําเป�นต้องติดกับกรอบ
ป�งบประมาณ เพื�อให้การวจิัยทําได้อย่างต่อเนื�องและเป�นงานวิจัยเชิงลึกมากขึ�น ไม่ใช่การวิจัยแบบจบเป�นป�ๆ ไป รวมถึงสรา้งแพลตฟอรม์
เพื�อสรา้งความเข้าใจรว่มกันระหว่างรฐั ผู้ประกอบการและนักวิจัย เพื�อให้งานวิจัยทําได้ตรงกับความต้องการของตลาดและนําไปใช้ได้จรงิ

และ 4.พัฒนาสภาพแวดล้อมที�เหมาะสมกับอาหารแห่งอนาคต เช่น ระบบฐานข้อมูลกลางของงานวิจัยที�เข้าถึงได้ง่ายและไม่มีต้นทุน,
มาตรการส่งเสรมิการลงทุนควรเป�น Project-base เพื�อลดป�ญหาในป�จจุบันที�การขอรบัการสนับสนุนนั�นยุ่งยากเพราะต้องทําบัญชีแยกทั�ง
ที�หลายบรษัิทใช้ทรพัยากรรว่มกันทั�งอาหารแปรรูปแบบเดิมและอาหารแห่งอนาคต, ทบทวนมาตรการให้เหมาะสมกับเวลาและกิจกรรม
เพราะต้องยอมรบัวา่ช่วงแรกๆ ของการปรบัเปลี�ยนผู้ประกอบการมักขาดทุน, หาเครื�องมือใหม่ๆ เพื�อให้ SME ระดมทุนได้มากขึ�น!!!

 

Breaking News ข่าวยอดนิยม

คอลัมน์ฮิต

08:27 น. เลคเชอร‘์ไวรสักลายพันธุ์’ สมรรถนะ‘ระบาด’ทุกตัวสูงกว่าตระกูล BA.5 (https://www.naewna.com/local/686910)

07:41 น. ด่วน!! พนังลํานํ�าชีขาดมวลนํ�าทะลักท่วม สั�งอพยพประชาชน (https://www.naewna.com/local/686908)

07:36 น. ต้องลอง!! 'โรตีย่าง' หอมฟุ�ง ลูกค้าติดตรมึ ราคาเพียง 30 บาท (https://www.naewna.com/likesara/686907)

07:02 น. ฟ�นโช๊ะ!‘ลุงป�อม’มองขาดวิวาทะ‘เดี�ยว13’ ใครสรา้งป�ญหาต่อ ก่อป�ญหาใหม ่(https://www.naewna.com/politic/686909)

06:47 น. ‘เนสาท’!!เข้าฝ�� งอ่อนกําลังรวดเรว็19-20ต.ค.ไทย‘อากาศเย็น‘ฮวบฮาบ!! (https://www.naewna.com/local/686906)
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