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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายงานการศึกษาเรื่อง “แนวทางการสงเสริม SMEs ไทยในการเจาะตลาดสินคาอาหารแปรรูป
ของสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส ” ได จั ดทําขึ้น ระหวางที่ผูศึกษาไดรับราชการที่สถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุ งอาบู ดาบี ประเทศสหรั ฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากเห็ นว าธุ รกิ จเอกชนในประเทศไทยมากกวา
รอยละ ๙๕ เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซึ่งมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย
ในฐานะที่เปน ทั้งผูสนับ สนุน อุตสาหกรรมขนาดใหญใหสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ในโลกได
และเปนผูที่สรางรายไดใหกับทองถิ่น รวมทั้งเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะนํ า
แนวคิด SWOT Analysis มาวิเคราะหเพื่อสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน พัฒนาโอกาส และปจจัย
ที่เปนอุปสรรคของ SMEs ไทย
สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง อาบู ด าบี ในฐานะเป น หน ว ยงานหลั ก ในประเทศ
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส เ ห็ น ควรที่ จ ะมี บ ทบาทร ว มกั บ สํ านั ก งานส ง เสริ ม การค า ระหว า งประเทศ
ณ นครดูไบ ในการผลักดัน สนับสนุนและสงเสริมการสงออกของประเทศไทย รวมทั้งการขยายตลาด
สิ น ค า ธุ ร กิ จ และบริ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของผู ป ระกอบการไทยในตลาด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อเพิ่มมูลคาและปริมาณการสงออกของประเทศไทย โดยมีกลยุทธในการพัฒนา
ผู ประกอบการของไทย พั ฒ นาและสงเสริม สิน ค าและธุร กิจ บริการที่มี มูล ค าเพิ่ ม พั ฒ นาชองทาง
การตลาดใหม ๆ ส งเสริ มการลดต น ทุน และสรางเครือขายโลจิส ติกสทางการคา และสงเสริมการ
ใชประโยชนจาก AEC พัฒนาบุคลากรและระบบขอมูลการคาอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ดี ผูประกอบการ SMEs ที่เปนผูสงออก ซึ่งยังตองพึ่งพาภาครัฐ และจําเปนตองพัฒนา
ศั ก ยภาพพร อ มปรั บ ตั ว ภายใต บ ริ บ ทของโลกาภิ วั ฒ น และแนวคิ ด ของการเชื่ อ มโยงสู ท อ งถิ่ น
(Local Link) ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ปญหาที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกําลังประสบอยู
คือ ขาดการจัดการและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ขอจํากัดดานการตลาดและการเขาถึงแหลงทุน
เพื่อนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ
ผูศึกษาจึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
๑. ขอบเขตการศึ กษาดา นสินคาอาหารแปรรูป ซึ่งเปนสินคาที่มีศักยภาพในการชว งชิง
สวนแบงตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๒. ขอบเขตการศึ กษาตลาดสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส ซึ่งเปน ตลาดสําคัญ ที่ สุดในภูมิภ าค
ตะวั น ออกกลาง โดยเป น ศู น ย กลางนํา เขา และกระจายสิน ค าสูป ระเทศอื่ น ๆ ในตะวั น ออกกลาง
เปนศูนยกลางการขนสง การเงิน การทองเที่ยว นอกจากนี้ นักธุรกิจในประเทศตะวันออกกลางยัง
นิยมเดินทางมาพบปะเจรจาการคากับคูคาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากเปนประเทศที่
เปดกวางในเรื่องเศรษฐกิจการคา สังคมและวัฒนธรรม จึงเปนประเทศที่ไดรับความนิยมและถูกเลือก
เป น สถานที่ เ จรจาการค า กับ ประเทศที่ถูกกีดกัน ทางการคา อาทิเชน อิห ราน อัฟกานิสถาน อิรัก
และแอฟริกา นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีการยายการลงทุนจากประเทศอาหรับที่มีปญหาการเมืองไปที่
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสมากขึ้น

จ
ผู ศึ ก ษาได นํ า เสนอข อ คิ ด เห็ น เชิ ง กลยุ ท ธ เพื่ อ สนั บ สนุ น ผลั ก ดั น และส ง เสริ ม กลุ ม
ผูประกอบการ SMEs และผูสนใจ ใหสามารถเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดสําเร็จ โดยมีกลยุทธ
ตาง ๆ ดังนี้
๑. กําหนดและสงเสริมการพัฒนามาตรฐานการผลิตใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
๒. สนับสนุนการเพิ่มมูลคาและผลิตภัณฑในการผลิตอาหารแปรรูป
๓. สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหาร และเพิ่มศักยภาพในดานการตลาด
๔. พัฒนาปจจัยเอื้อและสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
เมื่อใชแนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis เปนกรอบความคิดประกอบกับขอมูลขอเท็จจริงที่
ผู ศึ ก ษาค น คว า มา ผู ศึ ก ษาได ส รุ ป เป น ข อ เสนอแนะในการดํ า เนิ น นโยบายของภาครั ฐ และ
การดําเนินการของภาคเอกชนไทย เพื่อสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน พัฒนาโอกาส และพยายาม
เอาชนะอุ ป สรรคของ SMEs ไทยในการเจาะตลาดสหรั ฐ อาหรั บเอมิ เรตส รวมทั้ งการเสริ มสร าง
ขีดความสามารถของไทย
ผู ศึ ก ษายั ง ได เ สนอลู ท างและกลยุ ท ธ สู ต ลาดสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส อ ย า งถาวร
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี รวมกับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครดูไบ
สํานักสงเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการสงออก และสํานักกิจกรรมสงเสริมการสงออกรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐของนครดูไบ ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลกลุมผูประกอบการ SMEs ณ นครดูไบ และหนวยงาน
ภาครัฐของรัฐอาบูดาบี ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลกลุมผูประกอบการ SMEs ณ รัฐอาบูดาบี ในโครงการ
จับคูธุ รกิจระหว างผู ประกอบการ SMEs ของประเทศไทยและผู ป ระกอบการ SMEs ของประเทศ
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส (Business Matching Between Thailand’s SMEs and U.A.E.’s SMEs)
ในการกระจายสินคาของ SMEs ไทยสูตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อเปนการสรางภาพลักษณ
สินคาไทยใหมีความโดดเดนในการแขงขันและมีโอกาสชวงชิงลูกคาในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
โดยรั ฐ บาลได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณในการโฆษณาผ า นสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ
อาทิเชน นิตยสาร ทีวี ปายโฆษณา ฯลฯ เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสินคาไทย
อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม ก ลุ ม ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร SMEs ข อ ง ไ ท ย จ ะ ส า ม า ร ถ เ ข า สู ต ล า ด
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส แ ละตลาดตะวั น ออกกลาง โดยผ า นช อ งทางการค า กั บ ผู นํ า เข า
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยางยั่งยืนและถาวรไดหรือไม กลุมผูประกอบการ SMEs ตองมีการปรับตัวและ
พัฒนาศั กยภาพอย างรวดเร็ วเพื่ อใหทั นท วงทีของผูนํ าเขาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่ง สว นใหญ เป น
ชาวอิ น เดี ย เลบานอน อิ ห ร า น ซึ่ งมี ก ลยุ ท ธที่ ลึ กซึ้ ง ในการเจรจาการค า ระหวา งประเทศ ดั ง นั้ น
กลุมผูประกอบการ SMEs ของไทยอาจเสียเปรียบคูคาในการเจรจาการคาได รัฐบาลจึงจําเปนตอง
จัดเตรียมคณะทํางาน ซึ่งมีประสบการณและมีความรูความสามารถในดานการเจรจาการคา การเงิน
การตลาด เพื่อชวยเหลือกลุมผูประกอบการ SMEs ของไทยในการเจรจาการคากับผูนําเขา รวมทั้งการ
พัฒนาศักยภาพในดานตางๆ เชน การเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติ เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่ม
โอกาสการเจรจาการค า ของผู ป ระกอบการ SMEs ไทยใหป ระสบความสําเร็จ และก าวเขาสู
ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยางถาวรและสามารถตอยอดพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการเปนผู
สงออกรายใหญของภูมิภาคตะวันออกกลางตอไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนหนึ่งของการอบรมนักบริหารการทูตรุนที่ ๕
ประจําป ๒๕๕๖ โดยผูศึกษาไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจากคณะอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย
ทานเอกอัครราชทูตสมเกียรติ อริยปรัชญา ศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ โดยเฉพาะ
ศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม ซึ่งไดใหคําชี้แนะที่เปนประโยชนอยางยิ่ง อันทําใหผูศึกษาสามารถ
ปรั บ ปรุ งและจั ดทํ า รายงานการศึ กษาฉบับ นี้ จนเปน ผลงานที่นาจะเปน ประโยชนกับ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ และคณาจารยทุกทานเปนสวนสําคัญที่ทําใหรายงานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ซึ่งผูศึกษาขอขอบคุณบรรดาอาจารยที่ปรึกษาเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณทานเอกอัครราชทูตวราวุธ ชูวิรัช เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ที่กรุณา
สนับสนุนและอนุมัติใหผูศึกษาเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
ขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการที่ไดจัดหลักสูตร ซึ่งนอกจากจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งแลว ยังกลอมเกลาจิตใจใหปลอดโปรง คลายจากความเครียดในชีวิตประจําวัน
ขอขอบคุณทานผูอํานวยการธีรวัฒน ภูมิจิตร และเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน ที่ไดใหความ
สะดวกในทุกๆ เรื่อง ตลอดชวงเวลาการฝกอบรมและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
สุดทายนี้ ขอขอบคุณเพื่อนขาราชการที่เขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ ๕
ทุกทาน สําหรับมิตรภาพ กําลังใจ และการสนับสนุนตางๆ ตลอดระยะเวลาการฝกอบรมหลักสูตรนี้
ฉัตรสินี วุฒิมานานนท
สิงหาคม ๒๕๕๖

ช

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนํา
๑.๑ ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
๑.๒ ขอบเขตการศึกษา
๑.๓ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑.๔ วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๕ ประโยชนของการศึกษา
๑.๖ ขอจํากัดการศึกษา
บทที่ ๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
๒.๑ กรอบแนวคิดและทฤษฎี
๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
๓.๑ ภาพรวมเกี่ยวกับ SMEs อาหารแปรรูปของประเทศไทย
๓.๒ ตลาดอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๓.๓ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๓.๔ กลุมผูบริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๓.๕ ตลาดอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๓.๖ ผลิตภัณฑอาหารไทยที่มีศักยภาพ
๓.๗ สินคาเปาหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
๓.๘ อุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
๓.๙ แนวความคิดเกี่ยวกับ “การสรางคุณคา” ใหกับผลิตภัณฑอาหารของไทย
และผลิตภัณฑของผูประกอบการ
๓.๑๐ วิเคราะหสถานการณการแขงขันในตลาดโลกและศักยภาพ SMEs อาหาร
แปรรูป
๓.๑๑ การวิเคราะหสถานการณอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปดวยทฤษฎี SWOT
Analysis
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๑๖
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๑๙
๒๐
๒๙
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๓๓

ซ

สารบัญ (ตอ)
บทที่ ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๔.๓ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพื่อเสริมสรางจุดแข็งและขจัดจุดออนของ
SMEs ไทย ในการเจาะตลาดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
บรรณานุกรม
ภาคผนวก สินคาเปาหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
ประวัติผูเขียน

๓๗
๓๗
๓๙
๔๓
๔๘
๕๐
๕๕

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ มูลคาการสงออก การนําเขา และดุลการคาของไทย ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
ตารางที่ ๒ มูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
ตารางที่ ๓ มูลคาการสงออกสินคาอาหารของไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
ตารางที่ ๔ มูลคาการคาสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ตารางที่ ๕ มูลคาการนําเขาและการสงออกสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ป ๒๕๕๔
ตารางที่ ๖ มูลคาการสงออกตอ (Re-export) สินคาอาหารของสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส
ป ๒๕๕๔
ตารางที่ ๗ ประเภทธุรกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
ตารางที่ ๘ กําลังการผลิตของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
ตารางที่ ๙ แหลงที่มาของเทคโนโลยีของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทาน
เลนจากผลไม
ตารางที่ ๑๐ จํานวนผลิตภัณฑใหมของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ทานเลนจากผลไม
ตารางที่ ๑๑ การแขงขันของ SMEs ไทยกับประเทศอื่นๆ ในการเจาะตลาด
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
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ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๑ สัดสวนของขนาดผูประกอบการกลุมอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
ภาพที่ ๒ รูปแบบการทําตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ทานเลนจากผลไม
ภาพที่ ๓ ตลาดปจจุบันของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม

๒๑
๒๓
๒๕

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
๑.๑.๑ ภูมิหลังของปญหา
จากวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียครั้งใหญในชวงป ๒๕๔๐ และวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินของสหรัฐฯ เมื่อป ๒๕๕๑ ทําใหระบบเศรษฐกิจโลกไดเปลี่ยนแปลงไป ภาพรวมของเศรษฐกิจ
โลกในป ๒๕๕๕ ยังคงอยูภายใตความกังวลตอวิกฤตหนี้สาธารณะของยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจ
ของญี่ ปุ น สหรั ฐ ฯ ยั งคงทรงตั ว และเศรษฐกิจ ของจีน ซึ่งเปน ประเทศที่มีบ ทบาทขับ เคลื่อนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็ยังคงอยูในภาวะชะลอตัวดวยเชนกัน แมวาภาพรวมของเศรษฐกิจไทย
ในป ๒๕๕๕ ดีขึ้นจากการฟนตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมในป ๒๕๕๔
เริ่มคลี่คลายลงและกลับสูภาวะปกติ อยางไรก็ดี ชวงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ การสงออกของไทยมี
มูลคาลดลงมากจนใกลเคียงกับชวงวิกฤตน้ําทวม ประกอบกับเงินบาทที่แข็งคาขึ้นอยางตอเนื่องทําให
ธุรกิ จไทยซึ่งสว นใหญเ ปนวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตางไดรับผลกระทบ ทําให
หลายแหงไดชะลอการผลิตและทยอยปดกิจการไป
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินสงผลใหตลาดทั้งสหรัฐฯ ยุโรป จีนและญี่ปุน
ชะลอตัวลง ผูประกอบการ SMEs จึงหันมาทําตลาดใหมในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมุงมาที่สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส (ยูเออี) เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีความพรอมซึ่งเอื้อตอการคาและการลงทุน
โดยเฉพาะเปนประเทศที่เชี่ยวชาญและมีความชํานาญเปนพิเศษในการบริหารจัดการทาเรือ มีทาเรือ
น้ําลึกซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนศูนยกลางการคาและภูมิภาคตะวันออก
กลางและเปนประเทศสงออกตอสินคาอันดับ ๓ ของโลก
๑.๑.๒ ความสําคัญของปญหา
ผูประกอบการ SMEs ไทยยังประสบปญหาและอุปสรรคที่สงผลกระทบตอการทํา
ตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงในพฤติกรรมของผูบริโภค
และความตองการของตลาด และไมไดศึกษาวิถีการดําเนินธุรกิจ ของนักธุรกิจชาวสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ทําใหดําเนินธุรกิจในเชิงรับมากกวาเชิงรุก โดยรอใหผูนําเขาสั่งซื้อสินคาหรือแจงความจํานงวา
ตองการสินคาในรูปแบบใดแทนการคิดคนหรือผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด ทําใหการ
เจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
ผูศึกษาในฐานะที่มีสวนรวมในทีมไทยแลนดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งนําโดย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เห็นควรเสนอแนะแนวทางการสงเสริม SMEs ไทย วาสินคาใด
มีโอกาสชวงชิงสวนแบงตลาด ซึ่งผูศึกษาเห็นวาสินคาอาหารแปรรูป เปนสินคาที่มีศักยภาพและมี
โอกาสช วงชิ งตลาดสหรั ฐ อาหรั บเอมิเรตส เนื่องจากจํานวนประชากรที่แนวโนมเพิ่มมากขึ้น และ
ตองการปริมาณอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถขยายการเติบโต

๒
และสรางตลาดใหมๆ ไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา อีกทั้งในมุมมองของอุตสาหกรรมที่เปนหวงโซใน
ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ พบวามีความเชื่อมโยงในภาคการเกษตร และการเพิ่มขึ้นของมูลคา
วัตถุดิบ ดังนี้
๑) เชื่อมโยงกับภาคการเกษตร
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานภูมิศาสตร กําลังคน ขีดความสามารถและ
อาชีพการเกษตรยังเปนอาชีพของประชากรสวนใหญของประเทศ ดังนั้น พืชผัก ผลไม และเนื้อสัตว
จึ ง เป น ผลิ ต ผลขั้ น ปฐมภู มิ อี ก ทั้ ง ในห ว งโซ ใ นภาคการผลิ ต ของทั้ ง สองอุ ต สาหกรรม นั บ ตั้ ง แต
การเพาะปลูก การเก็บเกี่ย ว การแปรรูปผลผลิตโดยใชเทคโนโลยีตางๆ กอใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางภาคการเกษตรและภาคการผลิต กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสรางและ
รักษาแรงงานใหอยูในพื้นที่ ลดการอพยพเขาสูเมือง ชวยลดปญหาความแออัด สังคมและสิ่งแวดลอม
ไดทางหนึ่ง
๒) สรางมูลคาเพิ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งรวมถึงสินคาอาหารแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่สามารถ
สรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ซึ่งเกิดจากการแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีคุณคา
เพิ่มขึ้น สะดวกตอการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการคงรักษาสภาพสินคาใหเก็บรักษาไดยาวนานขึ้น โดย
การเกิดขึ้นของมูลคาเพิ่มที่คอนขางสูงนั้นจะพบในกระบวนการอุตสาหกรรมแปรรูป ไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมอาหารกระปอง น้ําผลไม นม อุตสาหกรรมแชแข็ง หรืออุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เปนตน
๑.๒ ขอบเขตการศึกษา
๑.๒.๑ ศึกษาขอมูล และรายละเอียดของสินคาอาหารแปรรูปของ SMEs ไทย ตลอดจน
หลั กเกณฑ และกฎระเบี ยบในการนําเขาตลาดสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส เนื่องจากเปนประตูการคา
สูตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง
๑.๒.๒ ศึ ก ษาธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ วั ฒ นธรรมประเพณี ข องชาวสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส
เพื่อเปนกุญแจที่จะนําไปสูความสําเร็จของการทําธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๑.๒.๓ ศึกษาการทบทวนยุทธศาสตรของการผลักดันสินคาอาหารแปรรูปเขาสูตลาดสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส
๑.๓ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑.๓.๑ ศึกษากระบวนการ มูลคาการสงออกสินคาอาหารแปรรูปของไทยไปตลาดสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส
๑.๓.๒ วิ เ คราะห จุ ด อ อ น จุ ดแข็ งของไทยที่ จ ะเอื้อ อํ านวยในการเจาะตลาด ตลอดจน
อุปสรรคและความทาทายที่เกิดจากฝายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการ
SMEs สามารถพัฒนาสินคาใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดและสามารถเจาะตลาดสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตสไดสําเร็จ
๑.๓.๓ นําขอมูลมาวิเคราะห สรุปแนวทาง กําหนดยุทธศาสตรเพื่อนําไปใชในการแสวงหา
ลูทาง การแกไขอุปสรรคหรือเปนขอเสนอแนะประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายของรัฐบาล

๓
๑.๓.๔ เพื่ อ เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง และหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบระหว า ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครดูไบ ให
สามารถทํางานในทิศทางของการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนากลุมผูประกอบการ SMEs ให
สามารถสงออกไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดสําเร็จและตอเนื่องอยางยั่งยืน
๑.๔ วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๔.๑ ใชแหลงขอมูลชั้นตน (Primary Source Material)
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณสอบถามผูประกอบการ SMEs และ
การจัดประชุมกลุมยอยกับผูประกอบการที่เดินทางมารวมการแสดงสินคาในรัฐดูไบและรัฐอาบูดาบี
มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่อาจสงผลกระทบตอการเจาะตลาด เพื่อเปน
ขอมูลเสริมในการศึกษาวิเคราะห และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในการแขงขันของ SMEs ไทยกับประเทศอื่นๆ ในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๑.๔.๒ ใชแหลงขอมูลชั้นรอง (Secondary Source Material)
ขอมู ลที่ เ ป นเอกสารภูมิห ลังและเอกสารการประชุมจากหนว ยงานราชการไทย
ที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครดูไบ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และขอรับขอมูลจากหนวยงานภาครัฐที่ดูแล SMEs ในรัฐอาบูดาบีและดูไบ
๑.๕ ประโยชนของการศึกษา
๑.๕.๑ นําผลการศึกษาวิเคราะหไปเสนอแนะ ประชาสัมพันธใหผูประกอบการ SMEs และ
หนวยราชการที่เกี่ยวของเห็นกลยุทธการคา ทําใหเห็นลูทางในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๑.๕.๒ เป น การศึ ก ษาลู ทางที่จ ะตอบสนองนโยบายโครงการ OTOP และยุ ทธศาสตร
เศรษฐกิจในการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรและสินคาอาหารแปรรูปของไทย
๑.๕.๓ ขอมูล ขอคิดเห็น การศึกษา วิเคราะหอาจนําไปเปน สวนหนึ่ง ในการเสนอแนะ
การดําเนินนโยบายของภาครัฐสวนที่เนนการสงเสริม SMEs และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลใน
การเพิ่มบทบาทของเอกชน โดยการสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน สงเสริมโอกาสทางการคาและ
การลงทุน ขจัดอุปสรรคและแกไขปญหาของการสงสินคา SMEs ไทยในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
นอกจากนั้น ยังเปนการชวยเพิ่มรายไดของ SMEs ไทยใหสูงขึ้น ชวยใหเกิดการพัฒนา ตอยอดสินคา
ไทยไปสูมาตรฐานสากล สามารถยืนหยัดและแขงขันกับสินคา SMEs ตางประเทศ ในตะวันออกกลาง
ไดสําเร็จ
๑.๖ ขอจํากัดการศึกษา (Limitation)
การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาที่คอนขางจํากัด ทําใหผูศึกษาเลือกศึกษาสินคาอาหารแปรรูป
ของไทยที่มีศักยภาพในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพียงชนิดเดียว หากมีเวลาในการศึกษา
มากขึ้น ผูศึกษาเชื่อวาสามารถวิเคราะหลูทางและโอกาสของ SMEs ไทยไดละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทที่ ๒
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผู ศึ ก ษาใช แ นวคิ ด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข อ งดั ง ตอ ไปนี้ ม าใช ป ระกอบการศึก ษาและวิ เ คราะห
แบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Analysis) ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ เพื่อเปนกรอบในการ
สังเคราะหขอมูล และเพื่อสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ บนพื้นฐานของหลักวิชา
๒.๑ กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การวิ เ คราะห ส ถานการณ สิ น ค า อาหารแปรรู ป โดยใช ท ฤษฎี SWOT Analysis ๑
การวิเคราะหสถานการณสินคาอาหารแปรรูปทั้งปจจัยภายในและภายนอก สามารถวิเคราะหไดจาก
จุด แข็ ง จุ ดอ อน โอกาสและอุ ป สรรค เพื่อประเมิน ศักยภาพ ความสามารถ ทิศทางและแนวโน ม
การพั ฒ นา เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการกํ า หนดยุ ท ธศาสตร แ ละกลยุ ท ธ ใ นการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ผูประกอบการ SMEs ของสินคาอาหารแปรรูปใหสามารถแขงขันไดในภาวะปจจุบันและพรอมที่จะ
ออกไปแขงขันในระดับนานาชาติ
SWOT มีความหมายดังนี้
S - Strength จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ
W - Weakness จุดออนหรือขอเสียเปรียบ
O - Opportunity โอกาสที่จะดําเนินการได
T - Threats
อุปสรรค ขอจํากัดหรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินการ
๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยใชทฤษฎีเกี่ยวกับ Marketing
Mix หรือ ๔Ps
ผู ศึ ก ษาได นํ า แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ ส ว นประสมทางการตลาด หรื อ ๔Ps
ซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การตลาด (Promotion) โดย SMEs ไทยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับสวนประสมทาง
การตลาดที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยตองจัดสรรในสวนของสินคาและบริการ
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ ผูประกอบการ SMEs ไทย
ต องมี การตั ดสิ น ใจและวางแผนในการจัดสรรใหกับ แตล ะสว น วาจะเนน หนักในสว นใดที่จ ะเปน
ตัว หลั กในการจู งใจและกระตุ น ให เกิดการซื้อสิน คาอาหารแปรรูป ของผูบ ริโ ภคชาวสหรัฐ อาหรับ
เอมิ เ รตส โดยส ว นประสมทางการตลาดทั้ ง ๔Ps มี ค วามสํ า คั ญ เท า กั น เพี ย งแต ใ นสถานการณ
๑
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๖
ที่แตกตางกันนั้น SMEs ไทยอาจเลือกใชสวนประสมทางการตลาดตัวใดตัวหนึ่งเปนกลยุทธหลักในการ
ดําเนินการได
๑) ผลิตภัณฑ
SMEs ไทยควรเนนผลิตสินคาอาหารแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
โดยใหความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหมีมูลคาสูง ทั้งโดยเทคโนโลยี ขั้นพื้นฐาน
และโดยเทคโนโลยีระดับสูง และเห็นความสําคัญของการขอรับรองมาตรฐานสินคาและเนนมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพอาหาร เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารจะตองผานการรับรองผลการตรวจสอบ
รั บ รองคุ ณ ภาพ ความสะอาดและปลอดภั ย โดยเฉพาะสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส มี ข อ จํ า กั ด ทาง
สินคาฮาลาลสูง
๒) ชองทางการจัดจําหนาย
ผูประกอบการไทยควรหาความรูในการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เนื่ อ งจากมี ห ลายหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบและแต ล ะขั้ น ตอนเป น กระบวนการที่ ใ ช ก ารติ ด ต อ
ประสานงานมาก เชน การขอรับรองมาตรฐานมีขั้นตอนและกฎระเบียบหลายประการ ที่สงผลใหตอง
ใชระยะเวลาในการดําเนินการ และควรหาขอมูลวาการสงสินคาไปจําหนายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ตองผานชองทางใด
๓) ราคา
ผูป ระกอบการต องกําหนดราคาที่เหมาะสม ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ขั้น ตน
ใชเทคโนโลยีระดับตนและเปนเครื่องจักรที่ผลิตไดในประเทศ แต SMEs สวนหนึ่งยังไมสามารถทําได
ดวยตัวเองในบางกระบวนการผลิต เชน การอบแหง การดูดความรอน การแชแข็ง การบรรจุกระปอง
สําหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขั้นสูง ผูประกอบการไทยตองนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีเขามา
จากตางประเทศ ทําใหมีตนทุนที่สูง
๔) การสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ
นโยบายของรัฐบาล “ครัวไทยสูครัวโลก” เปนนโยบายสงเสริมใหสินคาอาหารแปรรูป
ของไทยเป น อาหารยอดนิ ย มของชาวอาหรั บ เอมิ เ รตส โดยมุ ง ดํ า เนิ น การอย า งมี ร ะบบ ให มี
การขยายตัวของตลาดอาหารไทยและสินคาอาหารแปรรูปใหมีคุณภาพดี ซึ่งจะสงผลดีตอการสราง
ภาพลักษณของประเทศ และเปนการสนับสนุนการสงออกวัตถุดิบในการผลิตอาหารไทยและอาหาร
แปรรูปไทยสูสากล
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
ในการนํ า แนวทฤษฎี SWOT Analysis ขา งต น มาประยุ กตใ ชกั บ การศึ กษาเรื่อ ง
“แนวทางการสงเสริม SMEs ไทยในการเจาะตลาดสินคาอาหารแปรรูปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส”
คือการนําปจจัยภายในของไทยที่เปนจุดแข็ง คือความอุดมสมบูรณของทรัพยากร สามารถเปนแหลง
ผลิตและสงออกสินคาทางเกษตร สินคาอาหารและสินคาอาหารแปรรูปที่มีคุณภาพไดเปนอันดับตน
ของโลก มีความพรอม ประสบการณ และความชํานาญ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและ
แปรรูปสินคาอาหาร เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดโลกไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการผลิต
อาหารแปรรู ป ที่ มี ม าตรฐานและความปลอดภั ย ซึ่ ง ไทยมี ศั ก ยภาพมากกว า ประเทศคู แ ข ง เช น

๗
อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม ที่มีสินคาสงออกสวนใหญ คือสินคาเกษตรและแปรรูปอยางงาย แต
มีจุดออนในดานการตลาด การบริหารจัดการที่เปนสากล ตลอดจนเริ่มสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะสินคาที่ใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขน เนื่องจากคูแขงมีความอุดม
สมบูรณของทรัพยากร ตนทุนการผลิต และตนทุนคาแรงที่ถูกกวาเขามาแขงขันในปริมาณที่มากขึ้น
และราคาสินคาที่ถูกกวา รวมทั้งสามารถพัฒนาสินคาไดเทาเทียมประเทศไทย เชน จีน เวียดนาม และ
การประเมินปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส ไดแก ความมีชื่อเสียงของอาหารไทยในตลาดโลก โดยอาศัย
การวิเคราะหแบบ SWOT เพื่อประเมินในการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการคาในการเจาะ
ตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
๒.๓.๑ คํานิยาม SMEs
SMEs ยอมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปลเปน
ภาษาไทยวา "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม"
สําหรับความหมายของวิสาหกิจ (Enterprises) ครอบคลุมกิจการ ๓ กลุมใหญ ๆ
ไดแก
๑) กิจการการผลิต (Production Sector) ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม
(Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร (Mining)
๒) กิจการบริการ (Service Sector)
๓) กิจการการคา (Trading Sector) ครอบคลุมการคาสง (Wholesale)
และการคาปลีก (Retail)
สวนลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กําหนดจากมูลคาชั้นสูง
ของสินทรัพยถาวรสําหรับกิจการแตละประเภท ดังนี้
ประเภทกิจการ
๑) กิ จ การการผลิ ต และกิ จ การบริ ก ารขนาดกลางไม เ กิ น ๒๐๐ ล า นบาท
ขนาดยอมไมเกิน ๕๐ ลานบาท
๒) กิจการการคา
- คาสง ขนาดกลางไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท ขนาดยอมไมเกิน ๕๐ ลานบาท
- คาปลีก ขนาดกลางไมเกิน ๖๐ ลานบาท ขนาดยอมไมเกิน ๓๐ ลานบาท
ลั ก ษณะขนาดของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อมกํ าหนดจากจํ า นวนการ
จางงาน สําหรับกิจการแตละประเภท ดังนี้
ประเภทกิจการ
๑) กิจการการผลิต ขนาดกลางไมเกิน ๒๐๐ คน ขนาดยอมไมเกิน ๕๐ คน
๒) กิจการบริการ ขนาดกลางไมเกิน ๒๐๐ คน ขนาดยอมไมเกิน ๕๐ คน
๓) กิจการการคา
- คาสง ขนาดกลางไมเกิน ๕๐ คน ขนาดยอมไมเกิน ๒๕ คน
- คาปลีก ขนาดกลางไมเกิน ๓๐ คน ขนาดยอมไมเกิน ๑๕ คน ๒
1
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สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), (ออนไลน), แหลงที่มา : http://www.sme.go.th
สืบคนเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖.

๘
๒.๓.๒ ขอมูลทั่วไปของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ผู ศึ ก ษาขอเส นอข อ มู ล โ ดยทั่ ว ไปของประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส
เพื่อประกอบการวิเคราะห ดังนี้
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (United Arab Emirates: UAE)๓
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส หรือ ยูเออี เปนประเทศที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ของคาบสมุทรอาหรับ (Arabian Peninsula) ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใตริมอาวเปอรเซีย
อยูตรงกลางระหวางภูมิภาคเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา มีภูมิประเทศเปนทะเลทรายและเทือกเขาใน
แถวตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํามันปโตรเลียมและกาซธรรมชาติจํานวนมาก เปนแหลง
รายไดหลักของประเทศประกอบดวย ๗ รัฐ ไดแก อาบูดาบี (Abu Dhabi) ดูไบ (Dubai) ชารจาห
(Sharjah) ราสอัลไคมาห (Ras Al Khaimah) อัจมาน (Ajman) ฟูไจราห (Fujairah) และ อุมมอัลคู
เวน (Umm AI Quwain) โดยมีรัฐอาบูดาบีเปนที่ตั้งของเมืองหลวง สวนรัฐดูไบเปนเมืองเศรษฐกิจและ
เมืองทาที่สําคัญ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปน ๑ ใน ๖ ของกลุมประเทศอาหรับ (Gulf Cooperation
council: GCC) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คูเวต บารเรน โอมาน และกาตาร ซึ่งรวมตัวกันดวยเหตุผล
ทางการด า นการค า และนโยบายทางการคา เสรีลัก ษณะเดี ย วกับ สิ งคโปร แ ละฮอ งกง เพื่อพัฒ นา
ประเทศใหเปนจุดศูนยกลางการคาในกลุมประเทศอาหรับและภูมิภาคตะวันออกกลาง ทําใหสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสมีการสั่งซื้อสินคาเพื่อนําเขามาใชภายในประเทศและสงออกตอ (Re-export) ไป
จําหนายยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง นับเปนกลยุทธสําคัญที่สรางรายไดใหแกสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสไมนอยกวาการสงออกสินคาหรือวัตถุดิบที่มีในประเทศไปจําหนายยังตางประเทศ
โดยตลาดส ง ออกสิ น ค า ในกลุ ม นํ า เข า เพื่ อ การส ง ออกต อ ที่ สํ า คั ญ ของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส
ประกอบดวย อิหราน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย และกลุมประเทศเอเชียใต เชน อินเดียและปากีสถาน เปน
ตน ซึ่งประเทศเหลานี้ลวนมีสายสัมพันธทางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมใกลชิดกับสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส อันเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการคาระหวางกัน
สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส เปนประเทศคูคาที่สําคัญอันดับ ๖ ของไทย ๔ โดยการค า
ระหวางไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เมื่อป ๒๕๕๔ มีมูลคาการคา ๔๖๓,๗๕๑ ลานบาท ซึ่งประเทศ
ไทยเปนฝายขาดดุลการคามาโดยตลอด เนื่องจากสินคาที่ไทยสงออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปน
สินคาที่มีมูลคาไมสูงมากนัก เชน เสื้อผาสําเร็จรูป รองเทาและชิ้นสวน เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับ
วิทยุโทรทัศน และอาหารสําเร็จรูป ในขณะที่สินคาซึ่งไทยนําเขาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสคือ น้ํามัน
ปโตรเลียมและสินแรโลหะ
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ขอมูลเหลานี้ ผูศึกษาไดจากเอกสารขอมูลของกระทรวงการตางประเทศ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
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๙
ตารางที่ ๑ มูลคาการสงออก การนําเขา และดุลการคาของไทย ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
อื่นๆ

ประเทศ

มูลคาการคา
ญี่ปุน
๑,๖๑๒,๙๒๘
จีน
๑,๐๗๕,๖๗๖
สหรัฐอเมริกา
๙๙๒,๗๕๒
มาเลเซีย
๕๖๙,๔๖๗
สิงคโปร
๕๔๙,๔๑๗
สหรั ฐ อาหรั บ ๓๑๓,๘๔๕
เอมิเรตส
ออสเตรเลีย
๓๓๖,๙๐๑
ฮองกง
๓๔๙,๔๑๖
อินโดนเซีย
๓๐๔,๕๒๑
เกาหลีใต
๒๘๗,๐๕๑
ซาอุดิอาระเบีย ๒๐๖,๕๑๕
ไตหวัน
๓๑๔,๙๔๗
เยอรมนี
๒๓๗,๐๓๐
เวียดนาม
๑๖๙,๕๒๖
อินเดีย
๑๖๓,๖๖๙
๗,๔๙๐,๖๖๐
๒,๖๘๑,๖๔๖
๑๐,๑๗๒,๓๐๖

๒๕๕๓
นําเขา
สงออก
๙๘๗,๘๙๑ ๖๒๕,๐๓๗
๕๖๔,๕๖๖ ๕๑๑,๑๑๐
๓๓๐,๒๔๐ ๖๖๙,๕๑๑
๒๙๙,๘๘๕ ๒๖๙,๕๘๒
๒๑๘,๖๘๐ ๓๓๐,๗๓๗
๒๓๗,๗๘๙ ๗๖,๐๕๖

มูลคา : ลานบาท
ดุลการคา
-๓๖๒,๘๕๔
-๕๓,๔๕๗
๓๓๙,๒๗๑
-๓๐,๓๐๔
๑๑๒,๐๕๗
-๑๖๑,๗๓๔

๒๕๕๔
มูลคาการคา
นําเขา
สงออก
๑,๗๗๓,๖๒๑ ๑,๑๑๒,๑๖๗ ๖๖๑,๔๔๕
๑,๑๙๙,๔๑๓ ๖๖๗,๐๘๕ ๕๓๒,๙๒๓
๑,๐๔๗,๓๖๕ ๓๗๙,๖๒๗ ๖๖๗,๗๓๘
๖๔๗,๕๗๕ ๓๒๒,๐๕๔ ๓๒๕,๕๒๐
๕๖๗,๗๒๙ ๒๓๕,๒๘๕ ๓๓๒,๔๔๔
๔๖๓,๗๕๑ ๓๗๑,๕๕๖ ๙๒,๑๙๕

๑๓๒,๑๙๐ ๒๐๔,๗๑๑ ๗๒,๕๒๒
๔๓๔,๗๗๗
๕๐,๑๔๖ ๒๙๙,๒๗๐ ๒๔๙,๑๒๓
๓๙๕,๖๓๖
๑๓๘,๕๕๐ ๑๖๕,๙๗๑ ๒๗,๔๒๐
๓๘๗,๘๒๖
๑๘๔,๒๒๓ ๑๐๒,๘๒๘ -๘๑,๓๙๖ ๓๔๘,๓๘๒
๑๕๘,๙๐๖ ๔๗,๖๐๙ -๑๑๑,๒๙๗
๓๐๕,๔๖๐
๑๙๙,๗๕๐ ๑๑๕,๑๙๗ -๘๔,๕๕๓ ๒๙๕,๐๑๒
๑๓๖,๓๔๙ ๑๐๐,๖๘๑ -๓๕,๖๖๘ ๒๕๔,๗๑๖
๓๘,๖๕๕ ๑๓๐,๘๗๑ ๙๒,๒๑๕
๒๑๓,๐๗๓
๗๑,๙๔๒ ๙๑,๗๒๔ ๑๙,๗๘๖
๑๙๙,๐๑๐
๓,๗๔๙,๗๖๓ ๓,๗๔๐,๘๙๖ - ๘,๘๖๗ ๘,๕๓๓,๓๔๗
๑,๑๒๐,๔๒๓ ๑๕๖,๒๒๓ ๔๔๐,๘๐๐ ๓,๒๖๔,๒๘๙
๔,๘๗๐,๑๘๖ ๕,๓๐๒,๑๑๙ ๔๓๑,๙๓๓ ๑๑,๗๙๗,๖๓๖

ดุลการคา
-๔๕๐,๗๑๒
-๑๓๔,๗๕๖
๒๘๘,๑๑๑
๓,๔๖๖
๙๗,๑๕๙
-๒๗๙,๓๖๑

๑๗๑,๕๙๘ ๒๖๓,๑๗๙
๙๑,๕๘๑
๖๔,๘๕๕ ๓๓๐,๗๘๑ ๒๖๕,๙๒๖
๑๗๙,๗๗๒ ๒๐๘,๐๕๔
๒๘,๒๘๒
๒๒๗,๒๘๙ ๑๒๑,๐๙๓ -๑๐๖,๑๙๖
๒๔๑,๓๒๗ ๖๔,๑๓๒ ๑๗๗,๑๙๕
๒๐๖,๒๑๑ ๘๘,๘๐๑ -๑๗๗,๔๑๐
๑๔๙,๔๖๖ ๑๐๕,๒๕๐ -๔๔,๒๑๖
๔๗,๙๗๓ ๑๖๕,๑๐๐ ๑๑๗,๑๒๗
๘๖,๘๙๕ ๑๑๒,๑๑๖
๒๕,๒๒๑
๔,๔๖๓,๑๕๙ ๔,๐๗๐,๑๘๘ -๓๙๒,๙๗๑
๑,๔๘๐,๘๔๙ ๑,๗๘๓,๔๔๐ ๓๐๒,๕๙๒
๕,๙๔๔,๐๐๘ ๕,๘๕๓,๖๒๘ - ๙๐,๓๗๙

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

สวนการสงออกสินคาไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในชวง ๕ ปที่ผานมามีมูลคา
เฉลี่ย ๖๒,๐๐๐ ลานบาท โดยในป ๒๕๕๔ ไทยสงออกสินคาไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตสคิดเปนมูลคา
๙๒,๑๙๕ ล า นบาท ขยายตัว เพิ่ มขึ้น รอยละ ๒๑.๒๒ เมื่อเทีย บกับ ชวงเดีย วของปกอน ในขณะที่
การนําเขาสินคาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในชวง ๕ ปที่ผานมามีมูลคาเฉลี่ย ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท
โดยในป ๒๕๕๔ ไทยนํา เข าสิ น ค าจากสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตสคิดเปน มูล คา ๓๗๑,๕๕๕ ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ ๕๖.๒๕ เมื่อเทียบชวงเดียวกันของป ๒๕๕๓ อยางไรก็ตาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ถือเปนประเทศที่มีความสําคัญดานการคาของไทย เนื่องจากเปนศูนยกลางดานการกระจายสินคาไปสู
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีกําลังซื้อสูง เชน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก และอิหราน เปนตน
ตารางที่ ๒ มูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
รายการ

๒๕๕๑

๒๕๕๒

มูลคา : ลานบาท
๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

อัตราขยายตัว (%)
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

มูลคาการคา ๑๘๘,๓๘๘.๙๘ ๒๗๖,๒๙๐.๒๓ ๓๒๘,๔๕๔.๗๙ ๓๑๓,๘๔๔.๙๔ ๔๖๓,๗๕๐.๕๘ ๖๒.๓๔ ๔๖.๖๖ ๑๘.๘๘ - ๔.๔๕ ๔๗.๗๖
การสงออก
๓๘,๘๔๕.๔๘ ๔๗,๐๘๖.๔๑ ๕๖,๐๕๗.๕๙ ๗๖,๐๕๕.๖๒ ๙๒,๑๙๕.๐๓ ๒๓.๔๙ ๒๑.๒๑ ๑๙.๐๕ ๓๕.๖๗ ๒๑.๒๒
การนําเขา ๑๔๙,๕๔๓.๕๐ ๒๒๙,๒๐๓.๘๒ ๒๗๒,๓๙๗.๑๙ ๒๓๗,๗๘๙.๓๓ ๓๗๑,๕๕๕.๕๕ ๗๖.๗๙ ๕๓.๒๗ ๑๘.๘๕ - ๑๒.๗๐ ๕๖.๒๕
ดุลการคา -๑๑๐,๖๙๘.๐๓ -๑๘๒,๑๑๗.๔๐ -๒๑๖,๓๓๙.๖๐ -๑๖๑,๗๓๓.๗๑ -๒๗๙,๓๖๐.๕๒

๑๐
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การสงออกสินคาอาหารของไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในรอบ ๕ ปที่ผานมามี
มูลคาเฉลี่ย ๔,๐๐๐ ลานบาท โดยในป ๒๕๕๔ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนตลาดสงออกสินคาอาหาร
อันดับ ๓ ของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางคิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๔ ของมูลคาการคาสงออก
สิน คา อาหารไทยในตะวั น ออกกลาง มีมูลคาการสงออกอยูที่ ๗,๒๑๖ ล านบาท ขยายตัว เพิ่มขึ้น
รอยละ ๕๖ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ตารางที่ ๓ มูลคาการสงออกสินคาอาหารของไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
รายการสินคาอาหาร

ปริมาณ/มูลคาการสงออกสินคาอาหาร
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
ตัน
ลานบาท
ตัน
ลานบาท
ตัน
ลานบาท
๕๔,๕๐๘.๑๙ ๘๖๔.๒๗ ๘๙,๙๑๖.๖๕ ๑,๓๙๕.๒๕ ๑๓๒,๙๒๐.๙๕ ๓,๑๑๒.๑๙
๑๑๙๗๕.๒๕ ๙๒๔.๗๒ ๑๑,๖๖๓.๕๖ ๘๗๑.๗๐ ๑๕,๕๑๔.๖๒ ๑,๕๑๗.๑๓
๑๙,๖๑๗.๖๗ ๕๖๒.๑๕ ๒๔,๓๙๖.๗๒ ๗๐๓.๕๗ ๒๕,๘๕๕.๒๔ ๙๒๐.๖๑
๒๕,๘๑๓.๙๒ ๓๒๙.๕๑ ๕๙,๒๘๙.๗๓ ๖๕๗.๕๗ ๕๒,๐๒๗.๘๘ ๕๕๓.๙๐
๒๔๙.๐๙
๕.๕๓ ๑๑,๔๕๖.๐๗ ๒๑๕.๕๘ ๑๑,๗๖๒.๔๒ ๒๓๖.๑๐
๒,๙๕๙.๒๖ ๑๒๖.๕๐ ๗,๔๗๙.๘๙ ๒๗๐.๒๘ ๓,๕๗๒.๐๔ ๑๘๘.๐๙
๑,๕๙๔.๒๕ ๘๗.๙๐ ๑,๙๗๔.๗๑ ๑๐๓.๙๕ ๒,๕๕๑.๓๐ ๑๔๒.๓๒
๗๔๐.๑๗ ๖๘.๔๔
๘๔๐.๙๓ ๖๗.๗๓ ๑,๓๗๕.๗๐ ๑๑๖.๑๓

ขาวและธัญพืช
ผลิตภัณฑประมง
ผลไม
น้ําตาล น้ําผึ้ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ผัก
อาหารอื่นๆ
ชา กาแฟ โกโกและ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑจากแปง
๑,๖๗๕.๗๕ ๕๘.๔๘ ๑,๔๖๘.๐๓ ๗๒.๕๐ ๑,๖๓๐.๔๒ ๙๖.๓๓
แปงและสตารช
๔,๕๙๑.๐๕ ๓๙.๙๕ ๑๐,๖๙๖.๗๓ ๑๐๖.๐๘ ๕,๓๑๐.๖๖ ๗๒.๐๔
เครื่องปรุงรส
๖๕๘.๔๘ ๓๑.๒๘
๙๒๒.๘๖ ๔๒.๔๗ ๑,๑๐๕.๕๘ ๖๘.๖๖
ลูกอม ขนมหวาน
๗๓๐.๘๕ ๕๒.๔๘
๖๗๑.๒๔ ๔๒.๓๔
๘๐๙.๔๒ ๕๑.๓๔
อาหารสุนัขและแมว
๖๔๔.๔๕ ๒๙.๕๕
๕๕๘.๗๕ ๒๕.๑๐
๘๒๘.๓๐ ๔๐.๐๓
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล ๑,๑๖๑.๑๕ ๓๔.๐๙ ๑,๐๘๘.๕๔ ๒๒.๐๕
๙๒๔.๙๖ ๓๔.๒๖
ถั่วเมล็ดแหง
๑,๙๒๗.๒๘ ๔๔.๙๙
๗๐๙.๒๑ ๒๐.๑๐
๗๔๖.๖๒ ๒๐.๔๔
เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
๔๙.๓๐
๕.๒๗
๗๔.๖๕
๕.๓๕
๑๔๐.๖๘ ๑๖.๙๕
น้ํามันและไขมัน
๖.๘๐
๐.๙๑
๔.๔๔
๐.๗๙
๒๖๘.๖๒ ๑๒.๖๑
ผลิตภัณฑนม
๑๐๖.๕๐
๖.๑๗
๑๘๐.๙๕
๙.๐๖
๑๔๒.๑๒
๙.๙๕
อื่นๆ
๑๐๓.๔๐
๔.๓๘
๑๔๖.๒๔
๘.๒๐
๑๕๓.๘๕
๖.๙๙
รวม
๑๒๙,๑๑๒.๘๑ ๓,๒๗๖.๕๗ ๒๒๓,๕๓๙.๙๐ ๔,๖๓๙.๖๗ ๒๕๗,๖๔๑.๓๘ ๗,๒๑๖.๐๗

ที่มา: ฝายวิจัยและบริการขอมูล สถาบันอาหาร

ปจจุบันกลุมผูบริโภคสินคาอาหารของไทยในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สวนใหญ
เปนชาวเอเชียที่เขาไปทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และชนชั้นกลางชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

๑๑
รวมถึงผูบริโภคในประเทศขางเคียง เชน อิหราน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย และปากีสถาน เปนตน สําหรับ
สิ น ค า อาหารที่ ไ ทยส ง ไปจํ า หน า ยยั ง สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส ได แ ก ข า ว อาหารทะเลกระป อ ง
ผลไมกระปอง น้ําตาลทราย และน้ําผลไมรอยเปอรเซ็นต เปนตน

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
๓.๑ ภาพรวมเกี่ยวกับ SMEs อาหารแปรรูปของประเทศไทย
สถานการณสินคาอาหารแปรรูป
๓.๑.๑ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)
จากขอมูลของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป ๒๕๕๔
มีมูลคา ๑๐,๕๓๙,๔๔๖ ลานบาท แบงเปนมูลคาที่เกิดจากภาคเกษตร ๑,๔๐๖,๕๐๔ ลานบาท หรือ
รอยละ ๑๓.๓ และภาคนอกเกษตร ๙,๑๓๒,๙๔๒ ลานบาท หรือ รอยละ ๘๖.๗ โดยภาคการผลิตเปน
กิจกรรมที่มีบทบาทตอเศรษฐกิจสูงสุด คิดเปน รอยละ ๓๔ เมื่อพิจารณาถึงมูลคา GDP ในภาค
การผลิ ต จํ า แนกตามสาขาการผลิ ต พบว า สาขาอาหารและเครื่ อ งดื่ ม มี มู ล ค า การผลิ ต สู ง สุ ด ถึ ง
๖๑๗,๒๖๙.๓ ล า นบาท เป น มู ล ค า ที่ เกิ ด จากวิส าหกิ จ ขนาดใหญ ร อยละ ๖๖.๘ และจาก SMEs
รอยละ ๓๓.๒ และ เมื่อพิจารณาถึง GDP ของ SMEs พบวาสาขาอาหารและเครื่องดื่มมีมูลคา
๒๐๕,๐๖๙.๓ ลานบาท ๑ คิดเปนรอยละ ๑๗ ของมูลคา GDP ของ SMEs ในภาคการผลิตทั้งหมด
๓.๑.๒ จํานวนผูประกอบการ SMEs และการจางงาน
ในป ๒๕๕๔ อุ ต สาหกรรมสิ น คา อาหารแปรรู ป มี จํา นวนผู ป ระกอบการ SMEs
ทั้งหมด ๑๑๔,๐๑๘ ราย
๓.๑.๓ ภาพรวมการสงออกของอุตสาหกรรมอาหาร
สินคาที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ๕ ลําดับแรกยังคงเปนสินคา
อาหารแปรรูป ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป มีมูลคาการสงออกสูงถึง ๑๓๓,๐๙๖.๑๐ ลานบาท ๒
4
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๓.๒ ตลาดอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สหรัฐ อาหรั บเอมิ เรตสไมส ามารถผลิตสิน คาอาหารไดเพียงพอกับความตองการบริโ ภค
ภายในประเทศเนื่องจากมีภูมิประเทศและภูมิอากาศไมเอื้ออํานวยตอการทําเกษตรกรรม ทั้งคุณภาพ
ดินที่ต่ํา อุณหภูมิที่สูงมากในชวงฤดูรอน และพื้นที่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวมีสัดสวนนอยมาก เมื่อ
เทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตองพึ่งพาการนําเขาสินคาอาหารจาก
ตางประเทศ เชน เนื้อสัตว ไขไก นม ผักและผลไม เปนตน แตรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ก็ยังคง
ใหความสําคัญดานการทําเกษตรกรรมของประเทศเปนอยางมาก โดยปจจุบันรัฐบาลกําลังหาวิธีการ
ผลิ ต เครื่ อ งมื ออุ ป กรณ ใ หม ๆ ให กั บ เกษตรกรภายในประเทศ รวมถึ ง การจั ดหาพื้น ที่สํ า หรั บ การ
เพาะปลูกใหดวย นอกจากนี้ ยังไดวางนโยบายปลูกพืชเศรษฐกิจที่สามารถทนทานตอสภาพภูมิอากาศ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสได
๑
๒

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. อุตสาหกรรมสาร. ปที่ ๕๔ ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๕
อางแลว

๑๓
สํ า หรั บ สิ น ค า อาหารที่ ส หรัฐ อาหรับ เอมิ เรตสส ามารถผลิ ต ได ป ระกอบด ว ย พืช อาหาร
(เชน ปาลม อินทผาลัม มะนาว และมะมวง) เนื้อสัตว (เชน แพะ แกะ อูฐ และวัว) และอาหารทะเล
ซึ่ ง ผลผลิ ต ส ว นใหญ ยั ง คงมี ป ริ ม าณต่ํ า ไม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการบริ โ ภค ยกเว น อิ น ทผาลั ม
และอาหารทะเล ที่สามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการภายในประเทศและสามารถสงออกไป
จําหนายยังประเทศอื่นๆ ได แตการสงออกไปจําหนายในรูปของผลิตภัณฑสดซึ่งมีมูลคาไมสูงมากนัก
เนื่องจากไมผานการแปรรูป
สหรัฐอาหรับเอมิเ รตสเปนประเทศผูนําเขาสินคาอาหารที่สําคัญ โดยมีการนําเขาสินคา
อาหารถึงรอยละ ๘๕ ของปริมาณอาหารทั้งหมดในประเทศ โดยจากขอมูลขององคการสหประชาชาติ
เมื่อป ๒๕๕๔ พบวา การนําเขาสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีมูลคา ๕,๘๐๘ ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ๓ ในจํานวนนี้สินคาสวนหนึ่งถูกนําเขามาเพื่อสงออกตอ (Re-export) ไปจําหนายยังประเทศ
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งสินคาอาหารที่นําเขาสวนใหญเปนสินคาเกษตร เชน เนื้อสัตว แปงสาลี
ผลิตภัณฑนม ผักและผลไม เปนตน โดยแหลงนําเขาสินคาอาหารที่สําคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ได แก บราซิ ล อิ น เดี ย สหรั ฐ อเมริ กา และออสเตรเลีย อย างไรก็ตาม สหรัฐ อาหรั บ เอมิเรตสก็ มี
การสงออกสินคาอาหารดวยเชนกัน โดยเมื่อป ๒๕๕๔ มีมูลคาการสงออก ๒,๑๕๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ
สําหรับสินคาอาหารสงออกที่สําคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส คือ ผักและผลไม (อินทผาลัม) ขนม
หวานและน้ํ า ตาล ชาและกาแฟ เป น ต น ซึ่ ง ตลาดส ง ออกสิ น ค า อาหารหลั ก ได แ ก อิ ห ร า น อิ รั ก
ปากีสถาน และซาอุดิอาระเบีย เปนตน
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ตารางที่ ๔ มูลคาการคาสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
มูลคาการคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๑,๓๓๘.๑๐ ๑,๘๖๘.๒๗ ๒,๑๕๑.๒๖
๔,๑๑๖.๕๙ ๔,๗๙๐.๕๑ ๕,๘๐๘.๑๔
๗๖๙.๗๑
๙๘๙.๗๕
๑,๑๔๔.๙๑

การคาสินคาอาหาร
สงออก (Export)
นําเขา (Import)
สงออกตอ (Re-Export)
ที่มา: UNComtrade

ตารางที่ ๕ มูลคาการนําเขาและการสงออกสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๔
ประเทศ

บราซิล
อินเดีย
๓

มูลคาการนําเขา (ลาน
สัดสวน
เหรียญสหรัฐฯ)
(%)

๒๕๕๔
๖๖๘.๗๒
๕๙๗.๔๘

ประเทศ

๑๑.๕๑ อิหราน
๑๐.๒๙ อิรัก

มูลคาการสงออก สัดสวน
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) (%)

๒๕๕๕
๔๓๑.๔๐
๒๗๙.๑๔

๒๐.๐๕
๑๒.๙๘

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, (๒๕๕๒) ตลาดอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส, กรุงเทพฯ : สถาบัน
อาหาร, หนา ๑๙๑

๑๔
ประเทศ

มูลคาการนําเขา (ลาน
สัดสวน
เหรียญสหรัฐฯ)
(%)

สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย
ซาอุดิอาระเบีย
ปากีสถาน
เนเธอรแลนด
มาเลเซีย
จีน
เยอรมนี
ประเทศอื่นๆ
รวมทั้งหมด
ที่มา: UNComtrade

๒๕๕๔
๓๗๖.๙๒
๓๑๘.๗๗
๒๘๖.๗๘
๒๘๔.๖๘
๒๓๑.๙๖
๑๘๐.๒๒
๑๗๑.๕๕
๑๗๑.๑๕
๒,๕๑๙.๘๘
๕,๘๐๘.๑๔

๖.๔๙
๕.๔๙
๔.๙๔
๔.๙๐
๓.๙๙
๓.๑๐
๒.๙๕
๒.๙๕
๔๓.๓๙
๑๐๐

ประเทศ

มูลคาการสงออก สัดสวน
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) (%)

ปากีสถาน
ซาอุดิอาระเบีย
อินเดีย
คูเวต
โอมาน
โซมาเลีย
กาตาร
เยเมน
ประเทศอื่นๆ
รวมทั้งหมด

๒๕๕๕
๑๘๙.๑๔
๑๔๑.๙๑
๘๘.๕๘
๘๗.๔๖
๗๗.๒๐
๗๐.๘๘
๖๖.๗๑
๕๒.๔๒
๖๖๖.๔๒
๒,๑๕๑.๒๖

๘.๗๙
๖.๖๐
๔.๑๒
๔.๐๗
๓.๕๙
๓.๒๙
๓.๑๐
๒.๔๔
๓๐.๙๘
๑๐๐

การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนศูนยกลางการคาในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงทําใหสินคา
อาหารเปนสวนหนึ่งที่นําเขามาถูกสงออกตอ (Re-export) ไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
โดยเมื่ อป ๒๕๕๔ การส งออกต อของสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตสมีมูล คา ๑,๑๔๕ ลานเหรียญสหรัฐ ฯ
ตลาดสงออกตอที่สําคัญไดแก อิหราน อิรัก อินเดีย และซาอุดิอาระเบีย รวมถึงประเทศที่มีกําลังซื้อใน
ปริมาณนอยไมเต็มตูคอนเทนเนอรที่ตองแบงซื้อสินคาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเชน โอมาน กาตาร
บารเรน และคูเวต เปนตน
ตารางที่ ๖ มูลคาการสงออกตอ (Re-export) สินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๔
ประเทศ
อิหราน
อิรัก
อินเดีย
ซาอุดิอาระเบีย
โอมาน
โซมาเลีย
กาตาร
คูเวต
เยเมน

มูลคาการสงออกตอ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
๒๕๕๔
๓๕๐.๔๐
๑๘๕.๕๒
๗๔.๗๘
๕๓.๐๒
๔๓.๘๔
๓๘.๓๓
๓๘.๑๐
๓๗.๙๖
๒๙.๔๗

สัดสวน (%)
๓๐.๖๑
๑๖.๒๐
๖.๕๓
๔.๖๓
๓.๘๓
๓.๓๕
๓.๓๓
๓.๓๒
๒.๕๗

๑๕
ประเทศ
ซูดาน
ประเทศอื่นๆ
รวมทั้งหมด
ที่มา: UNComtrade

มูลคาการสงออกตอ
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
๒๕๕๔
๒๑.๓๙
๒๗๒.๐๙
๑,๑๔๔.๙๑

สัดสวน (%)
๑.๘๗
๒๓.๗๗
๑๐๐

๓.๓ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ๔
ผูบริโภคในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนิยมบริโภคอาหารพื้นเมืองเปนหลัก โดย มื้อเชา
บริโภคอาหารที่เรียกวา “Ful Medames” เปนถั่ว “Fava Beans” ตมคลุกเคลากับน้ํามันมะกอก
หรือซอสมะเขือเทศและเครื่องเทศ รับประทานคูกับไขตมและผักสลัด มื้อกลางวันและมื้อเย็นนิยมนํา
เนื้ อ ไก เนื้ อ แกะ หรื อ เนื้ อ แพะ มาย า งและราดด ว ยซอสที่ ทํ า จากถั่ ว และเครื่ อ งเทศชนิ ด ต า งๆ
โดยรับประทานคูกับขาวที่หุงดวยเครื่องเทศแบบอินเดียหรือคูกับ “Pita Bread” ขนมปงอบที่ทําจาก
แปงสาลีลักษณะคลายโรตีแตแผนใหญและหนากวา นอกจากนี้ยังรับประทานขนมหวานประเภท
“Pastry” ราดน้ําผึ้งและโรยถั่ว
เดือนรอมฎอน (กรกฎาคม – สิงหาคม) เปนเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอด ไมรับประทาน
อาหารและดื่มน้ําตั้งแตรุงอรุณจนพระอาทิตยตกดิน ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะนิยมรับประทาน
อินทผาลัมแหงหลังจากละศีลอดในแตละวัน เนื่องจากมีแรธาตุและวิตามินสูง รวมทั้งใหพลังงานที่ดูด
ซึมไดเร็ว (ในชวงเวลาดังกลาวหามชาวตางชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรับประทานอาหารหรือของ
ขบเคี้ยว ดื่มน้ําและสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หากฝาฝนอาจถูกตักเตือนหรือดําเนินการตามกฎหมาย)
ป จ จุ บั น ชาวสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่ ป รั บ เปลี่ ย นไปจากอดี ต
เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยแนวโนมของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในยุคปจจุบันมีแนวโนมที่นาสนใจ ดังนี้คือ
๓.๓.๑ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรุนใหมใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงทํา
ใหกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารเกษตรอินทรีย (Organic Food) ซึ่งมีราคา
คอนขางสูงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสบางสวนเริ่มหัน
มาบริโภคเนื้อไกและเนื้อขาว (White Meat) อื่นๆ เชน เนื้อปลาชนิดตางๆ และอาหารทะเลแทน
การบริโภคเนื้อแดง (Red Meat) เชน เนื้อวัว เนื้อแกะ ที่มีปริมาณไขมันและคลอเลสเตอรอลสูง
๓.๓.๒ ชาวสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตสนิย มดื่มกาแฟดําและเครื่องดื่มที่ทําจากโยเกิรตปน ที่
เรียกวา “Ayran” เปนประจํา นอกจากนี้ ยังนิยมดื่มน้ําผลไมและเครื่องดื่มอัดลมแทนเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล เนื่ อ งจากศาสนาอิ ส ลามมี ข อ ห า มในการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ ผ สมแอลกอฮอล ทุ ก ชนิ ด
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๔

ฝายการพาณิชย สถานเอกอัครราชทูตอาบูดาบีประจําประเทศไทย CRC Tower, ๒๙th Floor, All Seasons
Place ๘๗/๒ Wireless Road, Phatumwan, Bangkok ๑๐๓๓๐

๑๖
(เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถจําหนายไดในบาร รานอาหาร และโรงแรมในเมืองของชาวตางประเทศ
ที่ไดรับอนุญาตเทานั้น)
๓.๓.๓ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยเฉพาะคนหนุมสาว นิยมรับประทานอาหาร Fast
Food และรั บ ประทานอาหารนอกบานมากขึ้น โดยนิย มเลือกรานอาหารที่มีบ รรยากาศสบายๆ
เปนกันเอง ไมเนนความหรูหรา ทั้งนี้ รานอาหารและรานไอศกรีมที่เปนแฟรนไชสจากตางประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากําลังไดรับความนิยมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยางมาก
๓.๓.๔ ชาวสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส นิ ย มบริ โ ภคอาหารสํ า เร็ จ รู ป พร อ มบริ โ ภคมากขึ้ น
เนื่ อ งจากต อ งการความสะดวกรวดเร็ ว นอกจากนี้ ช าวสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส บ างส ว นยั ง นิ ย ม
รับประทานอาหาร ที่บริการสงถึงบาน (Home Delivery) โดยสวนใหญเปนการสั่งซื้ออาหารประเภท
ขนมขบเคี้ยว ขนมอบ (Bakery) และเครื่องดื่มประเภทตางๆ
๓.๓.๕ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนิยมใชเวลาวางในการเดินเลือกซื้อสินคาใน Shopping
Mall และตลาดพื้นเมืองที่เรียกวา “Souks” เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีสถานที่ทองเที่ยว ตาม
ธรรมชาติคอนขางนอย นอกจากนี้ ในชวงเทศกาล “Eids” ซึ่งเปนการเฉลิมฉลองตามศาสนาอิสลาม
(เปนวันหยุดราชการ ในแตละปมีชวงเทศการ Eids ๒ ครัง้ คือ หลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน และหลังเสร็จ
สิ้ น การประกอบพิ ธี ฮั จ ย ) ชาวสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส จ ะออกมาจั บ จ า ยซื้ อ สิ น ค า ต า งๆ
ตามหางสรรพสินคา ทั้งของขวัญและของฝาก อาหารและเครื่องดื่ม
๓.๓.๖ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่มีรายไดสูงนิยมสินคาที่มีคุณภาพสูงและใหความสําคัญ
กับบริการหลังการขาย ทําใหนิยมซื้อสินคาแบรนดเนมจากสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย อยางไรก็ตาม
ชาวสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส ที่ มี ร ายได ป านกลางและชาวต า งชาติ ที่ เ ข า ไปทํ างานในสหรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตสมักซื้อสินคาที่มีคุณภาพรองลงมา ซึ่งสวนใหญนําเขาจากเอเชีย อาทิ ไตหวัน เกาหลีใต จีน
อินเดีย และไทยดวย
๓.๓.๗ ชาวสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตสเริ่มหันมาบริโภคอาหารตางชาติมากขึ้น โดยอาหาร
อิ ต าเลี ย นจั ด เป น อาหารต า งชาติ ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มเป น อั น ดั บ ๑ รองลงมาคื อ อาหารญี่ ปุ น
และอาหารไทยตามลําดับ
๓.๔ กลุมผูบริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ปจจุบันความเจริญทางดานเศรษฐกิจและนโยบายการเปดประเทศใหเปนเมืองแหงการคา
เสรีและเมืองทองเที่ยวไดสงผลกระทบตอผูบริโภคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยผูบริโภคในประเทศนี้
สามารถแบงออกเปน ๓ กลุมที่สําคัญ ไดแก
๑) กลุมผูบริโภคที่พักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพื่อประกอบธุรกิจ/ทํางาน เปนชาว
อาหรับเชื้อสายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และชาวเอเชียใต ซึ่งมีประมาณ ๕ ลานคน
๒) กลุ มนั กทองเที่ ย วที่ เ ขามาทองเที่ย วและพักอาศัย ชั่ว คราวในสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส
ประมาณ ๑๐ ลานคน ซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน ๑๒ ลานคนภายในป ๒๕๕๖

๑๗
๓) กลุมผูบริโภคที่พักอาศัยในประเทศขางเคียง เชน อิหราน ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งบริโภค
สินคานําเขาเพื่อสงออกตอ (Re-export) จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีประมาณ ๑๕ ลานคน ๕
ในส ว นของผู บ ริ โ ภคที่ พักอาศั ย ในสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส ยังสามารถจํา แนกออกไดอี ก
๕ กลุม ตามระดับรายไดที่แตกตางกันดังนี้คือ
๑) กลุมชนชั้นสูง (High Class) เปนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่มาจากตระกูลเกาแก หรือ
เปนนักธุรกิจที่มีรายไดสูง ผูบริโภคกลุมนี้นิยมบริโภคสินคาที่มีรายไดสูง หรือสินคาที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีจํานวนประมาณรอยละ ๕-๗% ของจํานวนประชากรทั้งหมด
๒) กลุ มชนชั้ นกลาง-บน (Upper Middle Class) เปน กลุมผูบ ริห ารระดับบนรวมถึ ง
ผูประกอบธุรกิจขนาดยอม ผูบริโภคกลุมนี้นิยมบริโภคสินคาที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมเพื่อใหเปน
ที่ยอมรับในสังคม มีจํานวนรอยละ ๑๒-๑๕ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
๓) กลุมชนชั้นกลาง-ลาง (Lower Middle Class) เปนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่มีอาชีพ
เปนพนักงานตามองคกรตางๆ ผูบริโภคกลุมนี้จะพิจารณาเลือกซื้อสินคาโดยดูจากราคาและคุณภาพ
ประกอบกัน มีจํานวนประมาณรอยละ ๒๕-๓๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
๔) กลุมชนชั้นลาง-บน (Upper Lower Class) เปนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่ประกอบ
อาชีพรับจางตามโรงงานตางๆ ผูบริโภคกลุมนี้มักถูกชักจูงไดงาย คําแนะนําและโฆษณาสามารถเปน
สวนในการตัดสินใจซื้อสินคาได มีจํานวนประมาณรอยละ ๓๕-๔๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด
๕) กลุมชนชั้นลาง (Lower Class) เปนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่มีรายไดนอย ผูบริโภค
กลุ มนี้ มีความหลากหลายในการเลือกซื้อสิน คา ชอบมองหาสิน คาที่แปลกใหมอยูเสมอ มีจํานวน
ประมาณ ๑๖-๒๐% ของจํานวนประชากรทั้งหมด ๖
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๓.๕ ภาพรวมตลาดสินคาอาหารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ตลาดอาหารในประเทศสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส ส ามารถแบ ง ออกได เ ป น ๒ ส ว นคื อ
ตลาดภายในประเทศมีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๒๕ ที่เหลืออีกรอยละ ๗๕ เปนตลาดตางประเทศที่
สั่งซื้อสิ นค า ตอจากสหรั ฐอาหรั บ เอมิเรตส ที่เปนเชนนี้ก็เพราะสหรัฐอาหรับ เอมิเรตสมีการลงทุน
ในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอาหารคอนขางนอย เนื่องจากไมมีวัตถุดิบภายในประเทศจึงตองอาศัย
การนําเขาสินคาจากตางประเทศเขามาเพื่อการบริโภคภายในประเทศประกอบกับนโยบายการเปด
ประเทศใหเปนศูนยกลางทางการคาเสรีของภูมิภาคตะวันออกกลางทําใหสินคาอาหารที่นําเขามาสวน
ใหญถูกสงออกตอ (Re-export) ไปยังตลาดตางประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง สําหรับสินคา
อาหารที่จําหนายในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสสวนใหญเปนอาหารสดและแชแข็ง ทั้งเนื้อสัตว
อาหารทะเล ผักและผลไม ที่เหลือเปนอาหารที่ผานการแปรรูป เชน อาหารกระปอง อาหารพรอม
บริโภค ขนมปงกรอบ กาแฟสําเร็จรูปและขนมหวาน ฯลฯ โดยมีชองทางการจําหนายที่สําคัญคือ
หางสรรพสินคาขนาดใหญที่มีอยูจํานวนมากถึงรอยละ ๕๐ ของชองทางการกระจายสินคาทั้งหมด
ทั้ง Hypermarkets, Supermarkets และ Superstores สวนที่เหลือจําหนายผานรานขายของชํา
ขนาดเล็ก (Smaller Sized Groceries) และรานสะดวกซื้อ (Convenience Stores) ทั้งนี้ ผูบริโภค
๕
๖

http://www.dubaided.gov.ae/main/gn/DoingBusiness/TradeNames.htm
อางแลว

๑๘
ชาวสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส มี แนวโน มที่ จ ะบริโ ภคอาหารสํา เร็จ รูป พรอ มรั บ ประทานเพิ่ม มากขึ้ น
โดยสินคาอาหารที่มีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบตองไดรับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล จึงจะเปนที่
ยอมรั บ ของผู บริ โภค (อาหารประเภทผั กผลไม กาแฟ น้ํ าตาล เกลื อ และเครื่ องดื่ ม ไม ต องรั บรอง
เครื่องหมายฮาลาล)
๓.๖ ผลิตภัณฑอาหารไทยที่มีศักยภาพ ๗
๓.๖.๑ เม็ดถั่วลันเตาแชแข็ง (Green Peas)
ตลาดอาหารแชแข็งสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูปในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
มีอัตราการขยายตัวกวารอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากวัยทํางานตองการความสะดวกรวดเร็วในการ
เตรีย มอาหารเพื่อบริโภค โดยเม็ดถั่วลันเตาถูกนํามาใชประกอบเปน อาหารเชาพื้น เมืองที่เรียกวา
Ful Medames (ถั่วตมคลุกเคลากับน้ํามันมะกอกหรือซอสมะเขือเทศและเครื่องเทศ รับประทานคูกับ
ไขตมและผักสลัด)
๓.๖.๒ มะเขือเทศบรรจุในกลองกระดาษ
อาหารกระปองประเภทถั่ว มะเขือเทศ และผักไดรับความนิย มในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส เนื่องจากนํามาใชเปนสวนประกอบของอาหาร โดยการบรรจุผลิตภัณฑในกลองกระดาษ
(Recart) เริ่มไดรับความนิยมแทนที่กระปองเพราะสะดวกในการขนสงและใชงาน รวมถึงมีตนทุนที่ถูกกวา
๓.๖.๓ กุงชุบเกล็ดขนมปง
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิเรตสส ามารถผลิตกุงไดมากเพีย งพอกับ ความตองการบริโ ภค
ภายในประเทศ แตเทคโนโลยีการแปรรูปยังไมคอยดี ทําใหมีตนทุนในการผลิตสินคาสูง จึงตองนําเขา
อาหารทะเลสําเร็จรูปเพื่อตอบสนองความตองการบริโภคที่รวดเร็ว
๓.๖.๔ ไกแปรรูปแชเย็นแชแข็ง เชน Chicken Burger, Chicken Kebab, Chicken
Nugget
ผลิตภัณฑเนื้อไกแชแข็งเชน Chicken Burgers, Nuggets, Chicken Kebab
(Shish Tawook) และ Sausages เปนที่ตองการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรองจากเนื้อสัตวสีแดง
แปรรูป แชแข็ง (Frozen Processed red meat) เชน เบอรเกอรเนื้อวัว (Beef Burger) ไสกรอกเนื้อ
วัว (Beef Sausage) และเนื้อสะเตะ (Kebab) เนื่องจากผูบริโภคหวงใยสุขภาพมากขึ้นและ
เปนที่ตองการของรานอาหารในหางสรรพสินคา
๓.๖.๕ ซุป (Ramadan Soup)
ซุป (Ramadan Soup) เปนซุปที่รับประทานในชวงถือศีลอด (Ramadan) ของ
ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยซุปรสกวยเตี๋ยวไก (Chicken Noodle) เปนที่นิยมที่สุดในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส รองลงมาคือครีมไก (Cream Chicken) และครีมเห็ด (Cream Mushroom) โดยอาจ
บรรจุกระปอง แชเย็น แชแข็ง และ UHT
๓.๖.๖ Pita Bread แชแข็ง
10

๗

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, (๒๕๕๓) โครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑอาหาร
ของไทย, กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร, หนา ๑๙๕

๑๙
ชาวอินเดียและปากีสถานที่เขามาอาศัยอยูในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (รอยละ ๔๐
ของประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสทั้งหมด) นิยมบริโภคอาหารประจําชาติคือ แปง Pita Bread
กับอาหารทุกมื้อ
๓.๖.๗ น้ําผลไมเมืองรอนเชน น้ําเมลอน (Melon Juice) น้ํามะพราว (Coconut Juice)
น้ําสับปะรด (Pineapple Juice) และน้ํามะละกอ (Papaya Juice)
ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนิยมดื่มเครื่องดื่มน้ําอัดลม Pepsi และ Coca Cola
โดยมีแนวโนมที่จะบริโภคชนิดที่ใหพลังงานต่ําหรือมีน้ําตาลต่ํา (Low Calories หรือ Low Sugar)
แต เ นื่ อ งจากกระแสความห ว งใยต อสุขภาพที่มีม ากขึ้น ทํ าใหเครื่องดื่ม ประเภทน้ําผลไมเริ่ มไดรั บ
ความนิยมเขามาแทนที่น้ําอัดลมโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําผลไมเมืองรอนที่ไดรับความนิยมอยางมากเกือบ
เทียบเทากับน้ําสมและน้ําแอปเปล
๓.๖.๘ น้ําผึ้ง
น้ําผึ้งเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศอาหรับ
เนื่ องจากมี ความเชื่ อว า รั บ ประทานน้ําผึ้ ง ๑ ช อนทุกวัน จะชว ยใหสุขภาพดีไมเ จ็บ ปว ย โดยนิย ม
รับประทานน้ําผึ้งกับขนมหวานประเภท “Pastry” โดยราด (Spread) บนขนมหรือเติมลงในเครื่องดื่มชา
๓.๖.๙ เครื่องดื่มชา
การดื่ ม ชาเป น วั ฒ นธรรมของชาวสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตส เนื่ องจากขอห ามทาง
ศาสนา ที่ ไมอนุ ญ าตให บ ริโ ภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการบริโ ภค
ชาบรรจุซองจึงไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ Slimming Tea เปนสินคาที่ไดรับความนิยมใน
กลุมผูหญิงวัยทํางานที่ตองการควบคุมน้ําหนัก
๓.๖.๑๐ผลไมเมืองรอน
ผลไมเมืองรอนเปนที่นิยมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเนื่องจากเปนสินคาแปลกใหม
ไมมีในประเทศ โดยเฉพาะมะมวงดิบที่มีความหวานเปนที่นิยมอยางมาก (มะมวงดิบสวนใหญเปรี้ยว)
๓.๗ สินคาเปาหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
จากการศึกษาและวิเคราะหประเภทของสินคาที่มีแนวโนมเปนที่ตองการในตลาดสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดสหรัฐ อาหรับ เอมิเรตสหลายชนิด โดยเฉพาะในผลิตภัณฑที่สามารถสรางมูล คาใหกับสินคา
เกษตรอาหารพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งผูศึกษาไดอาศัยหลักเกณฑของการคัดเลือกสินคาเปาหมาย
ไว ๓ ประเด็ น คื อ เป นสิ น คา ที่มีแนวโนมเปน ที่นิยมในตลาดในชวง ๑-๒ ปขางหนา มีวัตถุดิบ ซึ่ง
ประเทศไทยสามารถผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองความต องการของตลาดได และมีภู มิ ปญ ญาไทยหรื อ มี
เทคโนโลยีการผลิตที่สามารถแขงขันได
จากแนวความคิดเรื่องการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ (Value Creation) ที่อาศัยความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ๘ ในแงของลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร
๘

Ricardo, David.Comparative Advantage แหลงที่มา www.quickmba.com /Strategy/Comparative
advantage และจาก “Comparative Advantage-Wikipedia, the free encyclopedia” ออนไลน, แหลงที่มา :
http://en.wikipedia,org/wiki/ComparativeAdvantage ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๒๐
วัตถุดิบ วัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี มาใชในกระบวนการสรางคุณคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ
(Value Creation) ซึ่งเปนการนําจุดแข็งของตนที่มีอยูตามธรรมชาติมาสรางสรรคผลิตสินคาและ
บริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยแนวคิดนี้ถือไดวาเปนวิธีการ
สรางคุณคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑที่ไมสามารถลอกเลียนแบบได แตการประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรม
การผลิตที่เปนอยูในปจจุบันถือวาคอนขางนํามาประยุกตใชไดไมงายนัก แตมีแนวคิดการสรางมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑอีกดานหนึ่งที่เนนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศทั้งในดานการผลิตสินคา
ที่ประเทศไทยมีภูมิปญญา และอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเขาไปผสมผสาน
ใหผลิตภัณฑมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเปนที่
ตองการของตลาด
ประเทศไทยถือไดวาเปนแหลงเพาะปลูกสินคาเกษตรอาหารที่สําคัญของโลก พื้นที่ของ
ประเทศไทยสามารถผลิตสินคาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพและมีปริมาณพอเพียงตออุตสาหกรรมอาหาร
เกือบทุกประเภท ดังนั้นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยเพื่อใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของตลาดโลกได จึงควรตองอาศัยทรัพยากรที่ป ระเทศไทยสามารถผลิตไดผสานกั บ
เทคโนโลยีในการผลิตใหไดผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของตลาดโลก
สินคาเปาหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด
ไดแก น้ําผลไม ชาสมุนไพร เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลไมเมืองรอน ผลิตภัณฑจากผึ้ง อาหารขบ
เคี้ยวจากแปงขาว ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑไกปรุงสุก ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทาน
เลนจากผลไม ผลิตภัณฑซอสปรุงรส และผลิตภัณฑอาหารไทยพรอมบริโภค ปรากฏในภาคผนวก
๓.๘ อุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
เนื่ องจากระยะเวลาที่ ศึกษาคอนข างจํา กัด ผู ศึกษาขอเลื อกศึก ษาอุต สาหกรรมอาหาร
ขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม โดยการสัมภาษณผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจาก
ผลไม จํานวน ๕ โรงงาน โดยที่ประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ ผลผลิตพืชผัก ผลไม
ที่ไดจึงมีปริมาณมากและหลากหลายชนิด ซึ่งมีเพียงพอสําหรับบริโภคภายในประเทศและสงออก เพื่อ
จําหนายในตางประเทศทั้งผลไมสดและผลไมผานกระบวนการแปรรูปเพื่อถนอมคุณภาพสินคา ใหอายุ
ยืนยาว และสามารถเก็บไวบริโภคไดนานขึ้น การแปรรูปผักและผลไมไทยที่จะสามารถสรางมูลคาได
นั้น ตองเปนการแปรรูปที่ยังคงรักษาคุณคาและเอกลักษณที่ดีของผักผลไมชนิดนั้นๆ ไวได เชน สีสัน
กลิ่ น และรสชาติ ที่ ห อมหวาน และควรเป น การผลิ ต ที่ เ น น ความเป น ธรรมชาติ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
พฤติกรรมการรักษาสุขภาพของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่นิยมสินคาและผลิตภัณฑอาหารที่ปราศจาก
สารปรุงแตงใดๆ และมีสี กลิ่น รสชาติจากธรรมชาติที่แทจริง ทั้งนี้การแปรรูปผักและผลไมของไทย
เปน สิน คาประเภทขนมขบเคี้ยวจากผลไมที่เปนผลิตภัณฑธ รรมชาติ อาทิ สับปะรด ขนุน ทุเรีย น
กลว ย มังคุด เงาะ ลิ้น จี่ จึงนับเปนอีกกลุมผลิตภัณฑที่ภ าคอุตสาหกรรมอาหารไทยมีศักยภาพใน
การผลิตเพื่อปอนเขาสูตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
การลงพื้นที่เพื่อสํารวจขอมูลเชิงลึกของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลน
จากผลไม จํ า นวน ๕ โรงงาน สามารถสรุ ป ศั ก ยภาพการผลิ ตเทคโนโลยี แ ละนวั ตกรรมของกลุ ม
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไมไดดังนี้

๒๑
๓.๘.๑ ขอมูลทั่วไปของกิจการ
ผลการสํารวจผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
จํานวน ๕ โรงงาน พบวาเปนผูประกอบการที่เปนบริษัทจํากัดทั้ง ๕ โรงงาน ในจํานวนนี้แบงเปน
ผูประกอบการขนาดกลางซึ่งมีจํานวนคนงานตั้งแต ๕๑ คน แตไมเกิน ๒๐๐ คน จํานวน ๒ โรงงาน
คิดเปนรอยละ ๔๐ และผูประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนคนงานไมเกิน ๕๐ คน จํานวน ๒ โรงงาน
คิดเปนรอยละ ๔๐ และมีผูประกอบการขนาดใหญซึ่งมีจํานวนคนงานมากกวา ๒๐๐ คนขึ้นไปจํานวน
๑ โรงงาน ดังแสดงในภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ สัดสวนของขนาดผูประกอบการกลุมอาหารขบเคี้ยวเลนจากผลไม
๓.๘.๒ ประเภทธุรกิจของผูประกอบการ
ผลการสํารวจขอมูลตามประเภทของธุรกิจจากผูประกอบการอาหารขบเคี้ยวทาน
เลนจากผลไมทั้ง ๕ โรงงาน พบวาผูป ระกอบการสวนใหญจํานวน ๒ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๔๐
มีการประกอบธุรกิจประเภทผลิต จําหนายในประเทศและผลิตเพื่อการสงออก สวนผูประกอบการอีก
๒ โรงงานคิ ดเปน ร อยละ ๔๐ ประกอบธุรกิจ ประเภทผลิตจําหนายในประเทศและผลิต เพื่อการ
ส งออก ร ว มกั บ การรั บ จ า งผลิ ตเพื่ อการส งออก และมีผู ป ระกอบการ ๑ โรงงาน ประกอบธุร กิ จ
ประเภทผลิต จําหนายในประเทศและรับจางผลิต ดังแสดงในตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ ประเภทธุรกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
ประเภทธุรกิจ
สัดสวน (%)
ผลิต จําหนายในประเทศ และผลิตเพื่อการสงออก
๔๐
ผลิต จําหนายในประเทศ ผลิตเพื่อการสงออก รวมกับการรับจางผลิตเพื่อการสงออก
๔๐
ผลิต จําหนายในประเทศ และรับจางผลิต
๒๐

๒๒
๓.๘.๓ สัดสวนการลงทุนของผูประกอบการ
ในดานสัดสวนการลงทุนพบวาผูประกอบการในกลุมผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว ทาน
เลนจากผลไมที่ผูศึกษาพบวาเปนการประกอบธุรกิจที่ลงทุนโดยคนไทย ๑๐๐% ทั้ง ๕ โรงงาน ทั้งนี้
ผูประกอบการมีการดําเนินกิจการเปนระยะเวลาอยูในชวงระหวาง ๒-๒๗ ป
๓.๘.๔ ขอมูลดานการผลิตและการตลาด
ผลการสํารวจดานการผลิตของผูป ระกอบการในกลุมผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ย ว
ทานเลนจากผลไมทั้ง ๕ โรงงาน พบวา มีผูประกอบการเพียง ๑ โรงงานที่มีการผลิตสินคาจริง โดยใช
กําลังการผลิตเต็มที่ของกระบวนการผลิตทั้งหมด สวนผูประกอบการอีก ๓ โรงงาน มีการใชกําลังการ
ผลิตในการผลิตสินคาจริงอยูในชวงรอยละ ๕๐-๘๕ ของกําลังการผลิตเต็มที่ของกระบวนการผลิต
ทั้งหมด นอกจากนั้นมีผูประกอบการ ๑ โรงงานที่ไมเปดเผยขอมูล รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ กําลังการผลิตของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
ผูประกอบการรายที่
๑
๒
๓
๔
๕

กําลังการผลิตเต็มที่
(ปริมาณ/เวลา)
Freeze Dried ๕๐๐ ตัน/ปและ
Air Dried ๓,๐๐๐ ตัน/ป
๕,๔๗๕ ตัน/ป
๓๐๐-๕๐๐ ตัน/ป
๖๐๐ ตัน/ป
๑๕๐ กก./วัน (วัตถุดิบ)

กําลังการผลิตที่ใชจริง
(% ของกําลังการผลิตเต็มที่)
ไมเปดเผย
๘๕%
๘๕%
๑๐๐%
๕๐%

๓.๘.๕ แหลงวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
ผลการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไมที่ทําการ
สํารวจทั้ง ๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการจํานวน ๓ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๖๐ ที่มีการใชวัตถุดิบ
จากในประเทศไดแก วัตถุดิบขนุน ทุเรียน กลวยหอม สับปะรด มัน เผือก มะมวง ทุเรียน มะละกอ
ลําใย กระเจี๊ยบเขียว และมีผูประกอบการ ๒ โรงงานที่ใชวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยวัตถุดิบที่มี
การนําเขา ไดแก แอปเปลจากจีน เนื่องจากวัตถุดิบภายในประเทศไมเพียงพอ ซึ่งสวนใหญใชเพื่อผลิต
สินคาตามคําสั่งซื้อ (order) ของลูกคา (Made to order)
สําหรับวัตถุดิบที่ผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไมทั้ง ๕
โรงงานรั บ เข า สู โ รงงานนั้ น มี ความหลากหลายคือ ผูป ระกอบการบางรายใชวัตถุดิบ ที่รับ ซื้อจาก
เกษตรกรที่มีการทํา Contract Farming กับโรงงาน โดยจะมีการประกันราคา สงเสริมและใหความรู
ในเรื่องการใชสารเคมีและจะรับซื้อวัตถุดิบตามคุณภาพ โดยแหลงวัตถุดิบสว นใหญจ ะอยูใน เขต
จังหวัดพื้นที่ใกลเคียงเพื่อลดปญหาตนทุนการขนสงและการเนาเสีย ยกเวนทุเรียนอาจมีการรับซื้อมา
จากจังหวัดที่มีการปลูกทุเรียน เชน จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และจังหวัดทางภาคใต นอกจากนั้น

๒๓
ผูประกอบการบางรายรับซื้อวัตถุดิบจากพอคาคนกลาง บางรายรับซื้อจากเกษตรกรรวมกับรับซื้อจาก
โรงงานอื่นๆ และบางรายมีการลงทุนผลิตและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเองจนถึงโรงงานรวมกับการรับ
ซื้อจากเกษตรกร
๓.๘.๖ สินคาหรือผลิตภัณฑหลักที่ทําการผลิต
ผลการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไมจํานวน ๕
โรงงาน พบวาสินคาหรือผลิตภัณฑหลักที่ผูประกอบการทําการผลิตเปนสินคาประเภทอาหารขบเคี้ยว
(Snack) จากผลไมไดแก ผลไมทอดกรอบ เชน ทุเรียนทอดกรอบ ขนุนทอดกรอบ กลวยหอมทอด
กรอบ สับปะรดทอดกรอบ มะมวงทอดกรอบ มะละกอทอดกรอบ ลําไยทอดกรอบ กระเจี๊ยบเขียว
ทอดกรอบ และผลไมอบกรอบ เชน ทุเรียนอบกรอบ มังคุดอบกรอบ(มีเม็ด) ขนุนอบกรอบ มะมวงอบ
กรอบ กลวยอบกรอบ เงาะอบกรอบ ลําไยอบกรอบ สับปะรดและขนุน
๓.๘.๗ ระบบคุณภาพ ๙
ผลสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไมทั้ง ๕ โรงงาน
พบวามีผูประกอบการจํานวน ๔ โรงงานที่ไดรับการรับรองตามระบบคุณภาพ GMP และ HACCP
นอกจากนั้นมีผูประกอบการจํานวน ๑ โรงงาน ที่ไดรับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๐/
๙๐๐๒ มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานโคเชอรและมาตรฐานอาหารอินทรียจากหนวยงาน International
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) และมีผูประกอบการ ๑ โรงงานที่
ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน นอกจากนั้นมี ๑ โรงงานอยูระหวางดําเนินการขอการรับรองคุณภาพ
ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และมีผูประกอบการอีก ๒ โรงงานที่อยูระหวางดําเนินการขอการรับรองระบบ
คุณภาพ GMP และ BRC ระบบละ ๑ โรงงาน
๓.๘.๘ รูปแบบการทําตลาด
ในสวนของรูปแบบการทําตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทาน
เลนจากผลไมทั้ง ๕ โรงงาน พบวาผูประกอบการจํานวน ๒ โรงงานคิดเปนรอยละ ๔๐ มีการทําตลาด
ในรูปแบบการผลิตแบบเฉพาะกลุม (Niche Market) มีผูประกอบการจํานวน ๒ โรงงานที่ทําตลาดใน
รูปแบบการผลิตจํานวนมาก (Mass Market) ดังแสดงในภาพที่ ๒
12

๙

กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี. มาตรฐานความปลอดภัย : เสนทาง
อาหารไทยสูครัวโลก

๒๔
ภาพที่ ๒ รูปแบบการทําตลาดของผูประกอบการลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลน
ทั้งนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นของรูปแบบการทําตลาดแบบการผลิตจํานวนมาก
(Mass Market) และเฉพาะกลุม (Niche Market) ผูประกอบการมีความคิดเห็นที่หลากหลาย
คือ บางรายมีความเห็นวาการทําตลาดแบบเฉพาะกลุม (Niche Market) ใหผลตอบแทนที่คุมคากวา
แตความเสี่ยงมีสูงมากกวา ขณะที่บางรายมีความเห็นวาการผลิตแบบจํานวนมาก (Mass Market)
ดีกวาเพราะสามารถจําหนายไดในปริมาณมาก สวนการทําตลาดแบบเฉพาะกลุม (Niche Market)
จะจําหนายไดปริมาณนอย ตลาดนอยและตองอาศัยการทําตลาดในดานการนําเสนอคุณสมบัติเฉพาะ
ของผลิตภัณฑนั้นๆ นอกจากนั้น ผูประกอบการบางรายมีความเห็นวาการผลิตและทําตลาดแบบการ
ผลิตจํานวนมาก (Mass Market) แมจะมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํามาก แตจะมีการแขงขันในตลาด
สูง และมีกําไรตอหนวยต่ํากวาดวย ทั้งการผลิตสินคาปริมาณมากออกสูตลาดแบบจํานวนมาก (Mass
Market) จะทําใหสินคาที่วางตลาดมีลักษณะที่เหมือนกัน ซึ่งลูกคาจะไมสามารถรับรูถึงความแตกตาง
ของสิ น ค า ทํ า ให ลู กค า จะเน น ซื้ อ สิ น คาที่ ร าคาต่ํ า บางรายมี การทํ า ตลาดแบบจํ า นวนมาก (Mass
market) เพราะสะดวกในการผลิตมากกวา แตหากลูกคาตองการสินคาแบบเฉพาะกลุม (Niche
market) ที่มีปริมาณมากในระดับหนึ่ง และใหราคาสินคาเพิ่มขึ้นจากราคาปกติผูประกอบการก็ยินดี
ที่จะผลิตสินคาให
๓.๘.๙ ตลาดปจจุบันและเปาหมายในอนาคต
ผลการสํารวจตลาดปจจุบันของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลน
จากผลไม ทั้ ง ๕ โรงงาน พบว า ผู ป ระกอบการส ว นใหญจํา นวน ๔ โรงงาน คิดเปน ร อยละ ๘๐
ทําตลาด ทั้งในประเทศและสงสินคาจําหนายในตางประเทศ สวนผูประกอบการอีก ๑ โรงงาน มี
การผลิ ต เพื่ อ ส ง จํ า หน า ยเฉพาะในต า งประเทศ ดั ง แสดงในภาพที่ ๓ โดยตลาดต า งประเทศ
ที่ผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไมสงสินคาเขาไปจําหนาย มีดังนี้
ตลาดยุโรปตะวันออก โดยสงเขาประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด
และประเทศแถบสแกนดิ เ นเวี ย ส ว นยุโ รปตะวันตกอยูร ะหวางประสานงานกับ ประเทศโปแลนด
ฮังการีและโรมาเนีย
ตลาดญี่ปุน เปนตลาดหลักของสินคามังคุดและทุเรียน
ตลาดสหรั ฐ อเมริ ก า เปน ตลาดที่ ตอ งการสิน ค า ไม ห ลากหลาย แต เป น ตลาดที่
ตองการสินคาปริมาณมาก
ตลาดอื่นๆ ไดแก ตลาดตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ฮองกงและจีน (ตลาดสินคา
มังคุด) เกาหลีใต มาเลเซีย บรูไน และตลาดอาเซียน
สํ า หรั บ ตลาดต า งประเทศที่เปน เปา หมายในอนาคตพบว า มีผู ป ระกอบการ ๔
โรงงาน คิดเปนรอยละ ๘๕ ที่ตองการขยายตลาดไปยังตลาดใหม เชน ตะวันออกกลาง เนื่องจากมี
แนวโนมเติบโตที่ดีและเปนตลาดที่นาสนใจ ตลาดสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย สวนผูประกอบการอีก
๑ โรงงาน ยั ง ไม มี น โยบายเจาะตลาดใหม เนื่ อ งจากกํ า ลั ง การผลิ ต ป จ จุ บั น ยั ง ไม เ พี ย งพอต อ
ความตองการของลูกคาที่มีในปจจุบัน

๒๕

ภาพที่ ๓ ตลาดปจจุบันของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
๓.๘.๑๐ ชองทางการจัดจําหนาย
ผลการสํารวจชองทางการจัดจําหนายของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว
ทานเลนจากผลไมทั้ง ๕ โรงงาน พบวา มีผูประกอบการจํานวน ๒ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๔๐ ที่มี
ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑโดยจําหนายผานตัวแทนจําหนาย และมีผูประกอบการ ๑ โรงงาน
มีการจําหนายผลิตภัณฑโดยจําหนายผานตัวแทนและจําหนายตรงถึงผูบริโภค และมีผูประกอบการ
๑ โรงงานที่จําหนายผานผูคาปลีกทั้งหมด นอกจากนั้นมีผูประกอบการ ๑ โรงงาน ที่มีการจําหนาย
ผานตัวแทนและจําหนายผานผูคาสง โดยสงจําหนายในหางสรรพสินคาในประเทศ ที่มีกลุมลูกคาเปน
ตลาดบนและเปนชาวตางชาติ เชน สยามพารากอน อิเซตัน และสงจําหนาย ตามรานคาในสนามบิน
๓.๘.๑๑ ขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๘.๑๑.๑ เทคโนโลยีที่ผูประกอบการใชในการผลิต
ผลการสํารวจผูประกอบการกลุมผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเล น
จากผลไมทั้ง ๕ โรงงาน พบวา เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต มีดังนี้
๑) เทคโนโลยี การทํ าแห ง ไดแก เครื่องอบแหงแบบใชล มรอน (Air
Dryer) และเครื่องอบแหงแบบ Freeze Dryer และเครื่องอบแหงแบบ Vacuum Freeze Dryer
(VFD) สําหรับใชในการผลิตผลไมอบกรอบจําพวกมังคุดและทุเรียน
๒) เทคโนโลยี ก ารใช ค วามร อ น ได แ ก เครื่ อ งทอดสุ ญ ญากาศ
(Vacuum Fryer) เครื่องทอดแบบน้ํามันลึก (Deep Fryer) โดยผลิตภัณฑที่มีปริมาณแปงสูงจะทอด
แบบ Deep fried เชน กลวยหอม มัน เผือก ทุเรียน สวนผลิตภัณฑผลไมเมืองรอน เชน ขนุน มะมวง
สับปะรด ลําไย มะละกอ จะใชวิธีการทอดภายใตสภาวะสุญญากาศ (Vacuum Fried)
๓.๘.๑๑.๒ แหลงที่มาของเทคโนโลยี
ผลการสํารวจผูป ระกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ย วทานเลนจาก
ผลไมทั้ง ๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการ ๒ โรงงาน ที่ใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ซื้อจัดหาจาก
ในประเทศ มี ผู ป ระกอบการ ๒ โรงงานที่ ใ ช เ ทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งจั ก รที่ ซื้ อ และจั ด หาจากทั้ ง

๒๖
ในประเทศและตางประเทศ และมีผูประกอบการ ๑ โรงงานใชเปนเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ซื้อ
และจัดหาจากตางประเทศ ดังแสดงในตาราง ๙ ๑๐
โดยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ผูประกอบการที่ทําการสํารวจนําเขา
จากตางประเทศ ไดแก เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (Air Dryer) เครื่องอบแหงแบบ Freeze Dryer
และเครื่องอบแหงแบบ Vacuum Freeze Dryer (VFD) สําหรับเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ที่ผูประกอบการซื้อ จัดหาจากในประเทศไดแก เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer) และเครื่อง
ทอดแบบน้ํามันลึก (Deep fryer) แตทั้งนี้ชิ้นสวน Vacuum pump จะมีการนําเขาจากเยอรมนีและ
นํามาประกอบ ในประเทศไทย เนื่องจากชิ้นสวนที่ผลิตในไทยประสิทธิภาพยังไมเทาเทียมกับที่ผลิตใน
ตางประเทศ
สําหรับเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศและตางประเทศนั้น ผูประกอบการ
มีความเห็นวาในภาพรวมของไทยไมดอยไปกวาของตางประเทศ ดังนั้น ผูประกอบการบางรายจึง
เลือกซื้อเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศ ที่เนนการบํารุงรักษางาย หากเกิดปญหาขึ้นสามารถขอความ
ชวยเหลือจากบริษัทที่จําหนายไดเร็วไมยุงยากที่จะตองติดตอชางจากตางประเทศมาแกไขปญหาให
โดยปจจุบันบริษัทมีชางประจําที่เปนผูดูแลรักษาเครื่องจักรให และมีชางเทคนิคจากบริษัทผูจัดหาและ
ตัวแทนจําหนาย (Suppliers) มาดูแลและแกไขปญหาใหดวย
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ตารางที่ ๙ แหลงที่มาของเทคโนโลยีของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
ผูประกอบการ
ซื้อ และจัดหา
ซื้อ และจัดหาจาก
รายที่
จากในประเทศ
ตางประเทศ
๑
√
√
๒
√
๓
√
๔
√
๕
√
√
ที่มา: กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

พัฒนาขึ้นเอง
ในองคกร
-

๓.๘.๑๑.๓ การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยี
ผลการสํารวจผูป ระกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ย วทานเลนจาก
ผลไมทั้ง ๕ โรงงาน พบวา ผูประกอบการสวนใหญ ๓ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๖๐ มีการลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยี โดยเปนการลงทุนในการซื้อเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีสําหรับการผลิตผลิตภัณฑใหมๆ และมีผูประกอบการ ๒ โรงงาน ที่ไมมีการลงทุนการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถทางเทคโนโลยี
๑๐

กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและการเผยแพร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี. มาตรฐานความปลอดภัย: เสนทาง
อาหารไทยสูครัวโลก

๒๗
๓.๘.๑๑.๔ รูปแบบการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
ผลการสํ า รวจรู ป แบบการลงทุ น ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาของ
ผูป ระกอบการผลิตภั ณฑอาหารขบเคี้ย วทานเลน จากผลไมทั้ง ๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการ
๑ โรงงาน ที่มีการลงทุน ดานการวิจัยและพัฒนาโดยมีสวนวิจัยและพัฒนาเปนของตนเอง มีการจาง
วิ จั ย โดยว า จ า งบริ ษัท ในเครื อ ในการทํา วิ จัย และพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ และผลั กดั น ให เกิ ด การผลิ ต
ผลิตภัณฑใหมๆ รวมทั้งมีการเขารวมโครงการกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการทําคลัสเตอรพืชผัก
ที่รวมมือกันสงเสริม ใหเกษตรกรลดการใชยาฆาแมลง โดยกําหนดใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการมี
การทํา Contract Farming กับผูประกอบการที่รับซื้อวัตถุดิบที่ตองการเขาโรงงาน นอกจากนั้นมี
ผูประกอบการ ๑ โรงงาน ที่มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาโดยมีสวนวิจัยและพัฒนาเปนของ
ตนเอง และมีการรวมวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตศรีราชา) และมหาวิทยาลัยมหิดล
(วิทยาเขตกาญจนบุรี) ซึ่งสวนใหญเปนงานวิจัยในดานการพัฒนาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑจากผลไมเมืองรอน นอกจากนั้นมีผูประกอบการบางรายไมเนนการรวมวิจัยและพัฒนา
รวมกับสถาบันการศึกษาเพราะมีนโยบายการรักษาความลับ ๑๑
๓.๘.๑๑.๕ กิจกรรมหลักดานการวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมหลังทางดานการวิจัยและพัฒนาของผูประกอบการผลิตภัณฑ
อาหาร ขบเคี้ ย วทานเล น จากผลไม สว นใหญเป น การคิ ดคน และพัฒ นาผลิ ตภั ณฑใ หมโ ดยเนน ที่
การ ปรับรสชาติ รูปรางและลักษณะของผลิตภัณฑ เชน ทุเรียนทอดกรอบรสตมยํา รองลงมาไดแก
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ เ ดิ ม การพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ ให เ หมาะสมกั บ การส ง ออก
การปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดการของเสีย ทั้งนี้ ผูประกอบการสวนใหญมีแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ จาก
๑) ลู ก ค า ตะวั น ออกกลางแจ งความต อ งการมาเป น ผู ป ระกอบการ
หลังจากนั้นทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทจะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยหากเปนลูกคาตางประเทศ
สวนใหญ จะเดินทางมาพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับบริษัทในประเทศไทย เชน วานหางจระเขแหงจะผลิต
สงลูกคาซึ่งลูกคาจะนําไปใชเปนสวนผสมของ Snack Bar
๒) ที ม วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท จะดํ า เนิ น การสื บ ค น
(Searching) ขอมูลและจัดหาแหลงที่มาของเทคโนโลยี รวมถึงสวนผสม (Ingredients) ตางๆ ที่ใช
เพิ่ ม คุ ณค า และมู ล ค า ของผลิ ตภั ณ ฑอาหารจากทั้ง ในประเทศและตางประเทศ เพื่อ นํามาใช เป น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมรวมกับพนักงานที่อยูในสายการผลิต
๓.๘.๑๒ จํานวนผลิตภัณฑใหม
ผลการสํารวจผูประกอบการทั้ง ๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการผลิตภัณฑอาหาร
ขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม ๒ โรงงาน ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกจําหนายในตลาดประมาณ
๑-๒ ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ ป และมี ผู ป ระกอบการ ๑ โรงงาน มี ก ารพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ ใ หม อ อกจํ า หน า ย
ในตลาด ๔ ผลิ ต ภั ณ ฑ ต อ ป ส ว นผู ป ระกอบการอี ก ๑ โรงงาน มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ๆ
ออกจําหนายในทองตลาดประมาณ ๑๐ ผลิตภัณฑตอป นอกจากนั้นมีผูประกอบการ ๑ รายที่มีการ
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๑๑

อางแลว

๒๘
พัฒนาผลิตภัณฑใหมออกจําหนายตลาดแตไมเปดเผยวามีจํานวนเทาใด ดังแสดงในตารางที่ ๑๐
สําหรับผลิตภัณฑที่นาสนใจที่ผูประกอบการพัฒนาเพื่อจําหนายออกสูทองตลาดไดแก เงาะ และ
แคนตาลูปทอดกรอบดวยระบบสุญญากาศ
ตารางที่ ๑๐ จํานวนผลิตภัณฑใหมของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
จํานวนผลิตภัณฑใหมที่ผูประกอบการผลิต/ป (ผลิตภัณฑ)
๑ – ๓ ๔ – ๖ ๑๐ มากกวา ๑๐ มี (ไมระบุ) ไมมี
ผู ป ระกอบการผลิตภั ณฑ อาหารขบ ๒
๑
๑
เคี้ยวทานเลนจากผลไม
กลุมอุตสาหกรรม

๓.๘.๑๓ จํานวนทรัพยสินทางปญญา
ผลการสํ า รวจผู ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารขบเคี้ ย วทานเล น จากผลไม ทั้ ง
๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการ ๒ โรงงานที่มีการจดทะเบียนในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ได แก การจดสิ ทธิ บั ตรที่ ได รั บ การคุมครองแลว ๑ โรงงาน และมีผูป ระกอบการ ๑ โรงงานที่จ ด
อนุ สิ ท ธิ บั ต รที่ ไ ด รั บ การรั บ รองแล ว ๕-๖ ฉบั บ ส ว นผู ป ระกอบการที่ เ หลื อ อี ก ๓ ราย ไม มี ก าร
จดทะเบียนในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๓.๘.๑๔ ปญหาและอุปสรรค
ผูศึกษาไดพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการที่ผูประกอบการผลิตภัณฑ
อาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไมที่ทําการสํารวจขอมูลทั้ง ๕ โรงงาน ตองการปรับปรุงและแกไข
สําหรับการผลิตสินคาในปจจุบัน ดังนี้
๑) ป ญ หาด า นสารเคมีต กคา งในวัตถุดิ บ ผัก ผลไมส ดที่รับ ซื้อจากเกษตรกรใน
ประเทศ ซึ่งเปนวัตถุดิบตั้งตนมีปริมาณยาฆาแมลงตกคางสูง ซึ่งหากผานเขากระบวนการผลิตใหเปน
ผักผลไมอบแหงแลวปริมาณยาฆาแมลงที่ยังคงอยูในผลิตภัณฑผลิตเสร็จจะยิ่งมีปริมาณสูงมากขึ้น
๒) การขาดแคลนวัตถุดิบในการปอนการผลิตที่ใชวัตถุดิบเหมือนกัน เนื่องจาก
มีการแขงขันระหวางกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม
๓) วัตถุดิบที่ใชเปนสินคาเกษตรที่ออกตามฤดูกาล ทําใหไมสามารถผลิตสินคาสง
ใหลูกคาไดตลอดป
๔) วัตถุดิบในการผลิต ราคามีการเปลี่ยนแปลงไมสามารถคาดการณได
๕) การลดตนทุนในกระบวนการผลิต เนื่องจากการพบปญหาสารเคมีตกคาง และ
ยาฆ า แมลงตกค า งสู ง ทํ า ให บ ริ ษั ทต อ งส งวั ต ถุดิ บ ผลิต ภั ณฑ ผ ลิ ต เสร็จ ส งตรวจวิเ คราะห เ พิ่ม ขึ้ น
สงผลใหมีตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นปละหลายแสนบาท
๖) การจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิต
๗) เครื่ องจั กรและอุป กรณยังลาหลังเมื่อเปรีย บเทีย บกับประเทศที่พัฒนาแลว
แตไมมีเงินลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยได

๒๙
ใชไฟฟา

๘) การลดตนทุ นในกระบวนการผลิต โดยการดําเนิน โครงการลดพลังงานการ

สวนอุปสรรคสําคัญของการดําเนินกิจการ มีดังนี้
๑) สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันที่ไมเกื้อหนุน
๒) ขาดความรูในดานเทคโนโลยี หรือเทคนิคการผลิต
๓) ขาดความรูใหมๆ ที่จะนํามาใชในการพัฒนาคนงาน และไมไดรับการสนับสนุน
ในดานการอบรมและพัฒนาบุคลากร
๔) ขาดความรูดานการตลาด โดยเฉพาะขาดบุคลากรที่มีความรู
๕) ไมส ามารถออกบูธในงานแสดงสิน คาในตางประเทศไดเทาที่ควร เนื่องจาก
มีคาใชจายสูง
๖) การถูกสินคาจากประเทศเวียดนามและจีนแยงสวนแบงตลาดเนื่องจากสินคา
ของไทยมีราคาสูงกวา
ทั้ ง นี้ ความช ว ยเหลื อ ที่ ผู ป ระกอบการต อ งการจากภาครั ฐ หรื อ จากสถาบั น ที่
มีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนภาคเอกชน มีดังนี้
๑) ความรูและขอมูลการวิจัยเกี่ย วกับ การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ ผัก ผลไม
อบแหงเนื่องจากปจจุบันผลิตภัณฑผลไมอบแหงมีอายุการเก็บเพียง ๑ ปเทานั้น
๒) การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการเก็บรักษาผลไมสด
๓) โครงการสงเสริมการสงออกจากภาครัฐ ในลักษณะการประชาสัมพันธสินคา
อาหารจากประเทศไทยใหเปนที่รูจักในตางแดนมากขึ้น และมีความตอเนื่องในระยะยาว
๔) การสนับ สนุ น งบประมาณด านเครื่องจักรใหแกผูป ระกอบการ แทนที่จะไป
สนับสนุนใหกับกลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
๕) การออกงานแสดงสิน คาในตางประเทศ กรมสงเสริมการสงออกควรมีการ
สนับสนุน ในดานการจัดแสดงสินคาหรืองบประมาณใหมากกวานี้ เนื่องจากปจจุบันงานแสดงสินคา
ระดับ โลกไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการสงออกนอยมาก ทําใหผูป ระกอบการรายเล็กๆ
ไมสามารถขยายตลาดสูตางประเทศได
๖) ความชวยเหลือในดานคาใชจายที่ใชในการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
๗) การเจรจาเพื่อใหบางประเทศลดการกีดกันทางการคา
๓.๙ แนวความคิดเกี่ยวกับ “การสรางคุณคา” ใหกับผลิตภัณฑอาหารของไทยและผลิตภัณฑของ
ผูประกอบการ
ผูศึกษาไดสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไมทั้ง ๔ โรงงาน
พบวาผูประกอบการมีแนวคิดเกี่ยวกับการสรางคุณคาของสินคา สามารถสรุปไดดังนี้
๓.๙.๑ ผลักดันใหมีการสกัดสารที่มีคุณคา (Active ingredients) ในผลไมของไทยมาใช
ประโยชนในการผลิตเปนผลิตภัณฑที่มีความแตกตาง
๓.๙.๒ ใส แ นวคิ ด หรื อ สร า งกระบวนการให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี ค วามสดใหม จ ากธรรมชาติ
ใกลเคียงผลไมสดรอยเปอรเซ็นต (Back to Natural)

๓๐
๓.๙.๓ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑใหมๆ ทุกปโดยคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย
ปจจัยการตลาดและราคาที่เหมาะสม
๓.๙.๔ ใหความรูแกลูกคาเรื่องผลไมเมืองรอน (Tropical Fruit) วามีคุณภาพแตกตางจาก
สินคาของประเทศจีน และเวียดนามอยางไร
๓.๙.๕ ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของไทยโดยเนนการนําจุดเดนของผลไมไทย คือ รสชาติที่
ดีควบคูไปกับความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบจนไดผลิตภัณฑสุดทายที่ดีกวา
๓.๙.๖ การร ว มมื อ กั บ ผู ป ระกอบการที่ ผ ลิ ต กะทิ ผ งและนํ า กะทิ ผ งมาเคลื อ บที่ ผิ ว ของ
ผลิตภัณฑกลวยทอดกรอบสุญญากาศ ทําใหไดรสชาติที่คลายคลึงกับกลวยบวชชี และหากเติมน้ํารอน
ลงไปก็จะเปนกลวยบวชชีรับประทานไดทันที
๓.๑๐ วิเคราะหสถานการณการแขงขันในตลาดโลกและศักยภาพ SMEs อาหารแปรรูป
ป จ จั ย และแนวโน มที่ มีผ ลต อ ทิศ ทางการเปลี่ย นแปลงของอุ ตสาหกรรมอาหารแปรรู ป
มีสาเหตุจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร ภาวะ
โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก พฤติกรรมและแนวโนมความตองการ ของ
ผูบริโภค การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงมิติทางการคา การเปลี่ยนพืชอาหารเปนพืช
พลังงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโนมตลาดอาหารฮาลาล แนวโนมตลาด
อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารดัดแปลงพันธุกรรม โดยสามารถจําแนกไดดังนี้
๓.๑๐.๑ การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร
ทั้งในดานการเพิ่มขึ้น ลดลง การกระจายตัวการยายถิ่น ตลอดจนองคประกอบ
ของประชากร เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ ลวนเปน
ปจจัยที่ มีส วนอยางสําคัญตอทิศทางการเปลี่ย นแปลงของอาหารแปรรูป ทั้งทางดานการผลิตและ
การบริโภค
ดานการผลิต ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาหารแปรรูปจะมุงไปในเชิงตอบสนอง
ตอความตองการของผูบริโภคมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ดานการบริโภค การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตรมีผลตอความตองการรูปแบบ
ของอาหาร ปริมาณ และคุณภาพที่แตกตางกัน เชน ผูบริโภคที่มีรายไดตอหัวสูงขึ้นตองการอาหาร
ระดับพรีเมี่ยม การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุตองการอาหารที่ดูแลสุขภาพ การขยายตัวของชุมชน
เมืองตองการอาหารพรอมรับประทาน ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตองการอาหารที่มีคุณภาพ การเพิ่มขึ้น
ของจํานวนประชากรทําใหมีความตองการปริมาณอาหารเพิ่มมากขึ้น
การรับรูและคาดการณในประเด็นเหลานี้สามารถใชในการวางแผนทั้งในระดับ
นโยบายที่จะใชในการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร การลงทุน การขยายตลาด รวมถึงสามารถมองเห็น
หรือคาดการณทิศทาง พฤติกรรม และความตองการของผูบริโภค จากหนังสือเรื่อง “The Future of
Food” How we will eat and drink tasty healthy and sustainable Food in the ๒๑th
Century โดย Adjiedj Bakas ไดเสนอถึงปจจัยที่ทําใหจํานวนประชากรโลกเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
คาดการณแนวโนมการเพิ่มของประชากรโลกในอนาคตและผลกระทบ สรุปไดดังนี้ การขยายตัวของ
ประชากรโลกมิไดมาจากปจจัยจากอัตราการเกิดเทานั้น แตปจจัยคือการที่มีผูสูงอายุมากขึ้น เนื่องจาก

๓๑
การที่บริโภคอาหารที่มีประโยชนและการแพทยกาวหนามากขึ้นการเพิ่มขึ้นของประชากรนําไปสูความ
กดดันที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการบริโภคอาหารโลก
๓.๑๐.๒ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโลกกระตุนใหเกิดการบริโภคและการผลิตอยาง
ขนานใหญและนํามาซึ่งภาวะโลกรอน จากการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศโลกระหวางประเทศ คาดการณวา อีกไมถึง ๒๐ ปขางหนา พื้นที่เกษตรกรรมในจีน อินเดีย
เอเชี ย กลางและอเมริ ก าจะกลายเป น พื้ น ที่ แ ห ง แล ง ส ง ผลกระทบต อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช
การแปรปรวนของภูมิอากาศสงผลใหเกิดภัยพิบัติตางๆ และมีผลชัดเจนตอราคาอาหารของโลก ซึ่งมี
แนวโนมสูงขึ้น และกอใหเกิดวิกฤตการอาหารโลก
ดังนั้น แนวทางการผลิตอาหารในอนาคตจึงมุงเนนไปสูเศรษฐกิจที่ใหความสําคัญ
ตอความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากขึ้น เนนผลิตภัณฑที่เปนธรรมชาติ ผลิตภัณฑ สีเขียว
เนนการผลิตที่ควบคุมตั้งแตวัตถุดิบ เพิ่มการสรรหาในทองถิ่น เพื่อลดการปลอย กาซ เรือนกระจก
ลดการใชบรรจุภัณฑ เนนการสรางสังคมและอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการปลอยคารบอนต่ํา (Low
Carbon society) อุตสาหกรรมที่ดูแลสิ่งแวดลอม (Green Industry)
๓.๑๐.๓ ความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานตางๆ ในไทยและตางประเทศ
ผู ป ระกอบการต อ งให ค วามสํ า คั ญ และพั ฒ นาการผลิ ต ให ไ ด ม าตรฐานและ
สอดคล องกับ มาตรฐานระดับ สากลตามที่กําหนดโดยองคการการคาโลกและองคการดานอาหาร
ระหวางประเทศ เพื่อใหไดรับการยอมรับจากผูบริโภค และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับ
ผูประกอบการ
โดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อาหารจะตองไดรับอนุมัติตามบัญญัติศาสนา
อิสลามใหมุสลิมบริโภค (HALAL) ดังนั้น SMEs ไทยที่ตองการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจึงตอง
ทํ า ตามกํ า หนดของศาสนาอิ ส ลาม และได รั บ การรั บ รองการเป น อาหารฮาลาล จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
๓.๑๐.๔ การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จุดมุงหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการนําอาเซียนไปสูการเปน
ตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งหมายถึงการทําใหเกิด
การเคลื่อนยายอยางเสรีใน ๕ สาขา ประกอบดวยสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุน
ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมกับอุตสาหกรรมตางๆ สินคาสงออกหลายรายการของไทย
ไดเปรียบคูแขงในอาเซียน ขณะที่สินคาบางรายการตองปรับตัวเพื่อรับมือกับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น
แนวทางการปรับตัวของสินคาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ไทยยังมีความไดเปรียบ
ประเทศเพื่อนบาน แตควรมุงเนนการแขงขันดานคุณภาพแทนการแขงขันดานราคา โดยใชความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคและสังคมที่เปลี่ยนไป ใชประโยชนจากการนําเขาวัตถุดิบบางรายการที่มีราคาถูกลง
ขยายตลาดเชิง mass และ niche market เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขยายการลงทุนหรือ
ยายฐานการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิต สรางตราสินคา สรางเครือขายพันธมิตร หรือรวมกลุมคลัสเตอร
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญระดับบริหารของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด

๓๒
กลางและขนาดยอม จํานวน ๑๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการแขงขันของ SMEs
ไทยกับประเทศอื่นๆ ในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ดังแสดงในตารางที่ ๑๑ สรุปผลไดดังนี้
ตารางที่ ๑๑ การแขงขันของ SMEs ไทยกับประเทศอื่นๆ ในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ความคิดเห็น
จํานวนคน
รอยละ
สมควรแขงขัน
๘
๘๐
ไมสมควรแขงขัน
๒
๒๐
ที่มา: การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญระดับบริหารของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
จํานวน ๑๐ คน
๓.๑๐.๕ ปญหาและอุปสรรค
๓.๑๐.๕.๑ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผูประกอบการไทย
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและการจัดประชุมกลุมยอย
ผูป ระกอบการไทย จัดขึ้น ที่ส ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เมื่อวันที่ ๑๓ มีน าคม ๒๕๕๖
ในทัศนะเกี่ยวกับการเจาะตลาดสหรัฐเอมิเรตส ไดประเด็นปญหาอุปสรรค ดังนี้
๑) ตนทุนของผูประกอบการ SMEs ไทยที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
คูแขงขันอยางจีนหรือเวียดนามสงผลใหสินคาอาหารแปรรูปของไทยที่เคยมีศักยภาพและสามารถ
สงออกไปจําหนายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเริ่มหมดไป
๒) การดําเนินธุรกิจในเชิงรับมากกวาเชิงรุก โดยรอใหผูนําเขาติดตอ
สั่งซื้อสินคา หรือแจงความจํานงวาตองการสินคาในรูปแบบไหนแทนการคิดคนหรือผลิตสินคาใหตรง
ความตองการของตลาดนั้นๆ
๓) ความพรอมของผูประกอบการไทยที่ยังมีจํากัด
๔) การกํ า หนดสถานภาพสิ น ค า ที่ ไ ม ชั ด เจน สิ น ค า ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น มิ ไ ด
กํ า หนดให ชั ด เจนว า ต อ งการเน น ที่ คุ ณ ภาพหรื อ ที่ ร าคาสิ น ค า ในขณะที่ คู แ ข ง ขั น อย า งจี น จะให
ความสํา คั ญ กั บราคาสิ น ค า ที่ถูก สว นสิน คาที่ผ ลิตจากประเทศที่พัฒ นาแลวจะเนนที่คุณภาพและ
การสรางตรายี่หอใหเปนที่ยอมรับ
๕) ผูประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปไมสามารถแบกรับคาใชจาย
ในสวนที่เกี่ยวกับการไปออกรานแสดงสินคาในตางประเทศได แมวารัฐบาลไทยไดสนับสนุนคาใชจาย
บางสวน ก็ตาม
๓.๑๐.๕.๒ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากระบบการบริหารงานของผูประกอบการ
ชาติอื่นๆ
ความไมเปนระบบในการดําเนินธุรกิจของกลุมชนชาติเอเชียใต แมวา
เจาของธุรกิจ จะเปนชาวอาหรับ แตการบริหารงานที่เกิดขึ้นสวนใหญอยูในการดําเนินการบริหารของ
ชนชาติเอเชียใต ที่มีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจแตกตางไปจากผูประกอบการในกลุมทวีปอเมริกา
ยุโรปหรือญี่ปุน ซึ่งแนวทางสําคัญที่ SMEs ไทยควรไดรับคําแนะนําคือ การเขาใจถึงวัฒนธรรมของ

๓๓
คูคาและการผูกมิตรเปนสิ่งแรกที่ควรกระทํากอนที่จะไดมีการเจรจาธุรกิจ
๓.๑๐.๕.๓ ปญหาและอุปสรรคอื่นๆ
ตราฮาลาลของไทยยังไมเปนที่ยอมรับในระบบสากล ทําใหผูสงออก
ตองหันไปพึ่งพิงการออกใบอนุญาตของประเทศอื่นๆ เชน มาเลเซีย ทําใหมีคาใชจายที่ซ้ําซอน
๓.๑๑ การวิเคราะหสถานการณอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปดวยทฤษฎี SWOT Analysis
ผูศึกษาจะใชแนวความคิด SWOT Analysis เชิงพรรณนาโวหาร เพื่อวิเคราะหสถานการณ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปทั้งปจจัยภายในและภายนอก โดยวิเคราะหไดจากจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค เพื่อประเมินศักยภาพ ความสามารถ ทิศทาง และแนวโนมการพัฒนา เพื่อใชเปนขอมูล
ในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในการสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรู ป ให ส ามารถแข ง ขั น ได ทั้ง ในภาวะป จ จุ บัน และเตรี ย มพร อ มสํ า หรับ การแข งขั น ใน
ระดับสากล ดังนี้
๓.๑๑.๑ จุดแข็ง
๑) ประเทศไทยมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ข องทรั พ ยากรทั้ ง สภาพภู มิ ป ระเทศ
ภู มิ อ ากาศ ที่ เ หมาะสม สามารถเป น แหล ง ผลิ ต และส ง ออกสิ น ค า ทางการเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพ
และปริมาณมากเปนอันดับตนของโลก รวมทั้งสามารถผลิตวัตถุดิบและสินคาไดหลากหลายชนิดและ
ตลอดป
๒) ประเทศไทยมีความพรอม ประสบการณ และความชํานาญ ตลอดจนการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและแปรรูปสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตสินคาอาหารแปรรูปที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย
ซึ่งไทยมีศักยภาพมากกวาประเทศคูแขง เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเวียดนาม ที่มีสินคา
สงออกสวนใหญคือสินคาเกษตรและแปรรูปอยางงาย
๓) สินคาเกษตรของไทย โดยเฉพาะสินคาอาหารแปรรูปเปนที่นิยมทั่วโลก จึงทํา
ใหมีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีมูลคาการสงออกถึง ๑ ลานลานบาท
ในป ๒๕๕๖ และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังมีการจางงานมากเปนอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม
ทั้งหมด โดยในป ๒๕๕๔ มีการจางงานกวา ๘๗๐,๐๐๐ คน ๑๒
๔) อุตสาหกรรมอาหารเปนกลุมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลใหการสนับสนุนเปนอันดับ
ตนๆ สงผลใหมูลคาการสงออกในสวนของอุตสาหกรรมอาหารของไทยสูงถึงปละหลายแสนลานบาท
และยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รัฐบาลสนับสนุนใหไทยเปน “ครัวของโลก” รวมทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดกําหนดใหอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรม
หลักที่จ ะตองใหการสงเสริม มีการใหสิทธิป ระโยชนที่เหมาะสมและสอดรับกับ สถานการณความ
ตองการของนักลงทุน และเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เอื้ออํานวยกับการลงทุนทั้งในดานของ
สาธารณูปโภคและพื้นฐานทางเทคโนโลยี
๕) ประเทศไทยมีส ว นแบงตลาดโลกในอุตสาหกรรมอาหารประมาณร อยละ
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สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, ครัวไทยสูครัวโลก, (กรุงเทพฯ: สถาบันอาหาร, ๒๕๕๔), หนา ๕๒.

๓๔
๒.๖๒ และเป น ผู ส ง ออกอาหารในสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส ร องจากกลุ ม ประเทศสหภาพยุ โ รป
สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน แคนาดา และอารเจนตินา ๑๓
๖) การผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยไดรับมาตรฐานและไดรับการยอมรับ
จากผูบริโภคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส วาเปนสินคาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยอาหารไทย
ที่ไดรั บความนิย มจากผู บริ โภคตา งประเทศ จากการจัดอันดับสุดยอดอาหาร ๕๐ อันดับ ของโลก
โดย CNNgo Staff มีอาหารไทย ๔ รายการที่ไดรับความนิยม ไดแก แกงมัสมั่น ตมยํากุง น้ําตกหมู
และส มตํ า โดยอาหารดั งกล า วยั งบงบอกถึงความเชื่อมโยงกับ วัฒ นธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย
รวมถึงรสชาติ ความสวยงามและคุณคาที่ชาวตางชาติยอมรับ
๗) ไทยไดเปรียบในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป เนื่องจาก
วัตถุดิบ ที่ใชในอุตสาหกรรมกวารอยละ ๘๐ มาจากการผลิตภายในประเทศ ทําใหตนทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหารของไทยต่ํากวาประเทศอื่นๆ ที่ตองนําเขาวัตถุดิบ
๓.๑๑.๒ จุดออน
๑) ประเทศไทยเริ่ ม สู ญ เสี ย ความสามารถในการแข ง ขั น เชิ ง เปรี ย บเที ย บ
โดยเฉพาะสินคาที่ใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขน เนื่องจากมีคูแขงที่มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร
ตนทุน การผลิต และตนทุนคาแรงที่ถูกกวาเขามาแขงขันในปริมาณที่มากขึ้น และราคาสินคาที่ถูกกวา
รวมทั้งสามารถพัฒนาสินคาไดเทาเทียมประเทศไทย เชน จีน เวียดนาม เปนตน
๒) ทิ ศ ทางการเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมอาหารมี ค วามผั น ผวนค อ นข า งมาก
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่นําผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร ตนทุน
วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๗๐-๘๐ ของตนทุนทั้งหมด (แตกตางกัน
ไปตามอุตสาหกรรม) โดยเฉพาะการผลิตสินคาขั้นปฐมในกลุมเกษตรและอาหารแปรรูปขั้นตนจะไดรับ
ผลกระทบโดยตรงมากกวา
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพใหแกปจจัยทุนและแรงงานยังไมเปนรูปธรรม
๔) ระบบขนสงและโลจิสติกสยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ทําใหตนทุนการ
ขนสงของ SMEs สูง อีกทั้งยังกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ ไมสอดคลองกับแหลงวัตถุดิบซึ่งกระจายตัว
อยูตามแหลงเกษตรตางๆ ประกอบกับราคาน้ํามันอยูในระดับสูงตอเนื่อง สงผลใหตนทุนการผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น โดยเฉพาะการขนสงผลผลิตหรือวัตถุดิบทางการเกษตรไปสูขั้นตอนการแปรรูป หรือสงตอไป
สูชองทางการตลาดเพื่อใหเขาถึงผูบริโภค และเพื่อใหผลผลิตคงความสดใหม
๕) ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อการตอยอดและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อใหไดผลผลิต ที่มี
คุ ณ ภาพสู ง หรื อ มี คุ ณ ค า เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง ในอุ ต สาหกรรมอาหารแปรรู ป ขั้ น ต น SMEs
สวนหนึ่งยังไมสามารถทําไดดวยตนเองในบางกระบวนการผลิต เชน การอบแหง การดูดความรอน
การแชแข็ง การบรรจุกระปอง สําหรับอุตสาหกรรมอาหารที่เปนแปรรูปขั้นสูง ผูประกอบการไทยตอง
นําเขาเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงทําใหมีตนทุนที่สูง
๖) ความไมเพียงพอของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนามาตรฐาน
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อางแลว

๓๕
คุณภาพสินคาและวัตถุดิบ ทําใหเกิดการสูญเสียมูลคาการสงออก และไมสามารถรองรับตลาดที่มี
ขนาดใหญได
๗) ขาดแคลนแรงงานในการผลิต ชางเทคนิค ปวช. ปวส. และบุคลากรที่มีความ
ชํานาญเฉพาะดาน สงผลใหป ระสิทธิภาพต่ํา ตองนําเขาแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน สงผลให
มีตนทุนสูงทั้งทางตรงและทางออม เชน การตอทะเบียนแรงงานตางดาว และแรงงานตางดาวที่มีฝมือ
จะมีราคาสูง อีกทั้งบุคลากรที่จบการศึกษายังไมสามารถปฏิบัติงานไดจริง และเมื่อมีประสบการณสวน
ใหญจะเปลี่ยนไปทํางานกับบริษัทใหญ นอกจากนี้ การปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท สงผลกระทบ
ตอตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการจางงานมากเปนอันดับหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมทั้งหมด และสงผลใหนักลงทุนตางชาติชะลอการเขามาลงทุนในประเทศไทย หรือ
ยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น
๘) ผูประกอบการ SMEs ไทยมีขอจํากัดในดานความรู ความสามารถดานการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะความรูในการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตหรือความเขาใจใน
หวงโซ การผลิต SMEs สวนใหญตองทําหนาที่ทั้งการบริหาร การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต
และงานธุรการดวยตัวเอง จึงไมสามารถพัฒนาตอยอดความรูดานนี้ไดอยางเพียงพอ
๓.๑๑.๓ โอกาส
๑) ภาวะโลกร อ นส ง ผลให เ กิ ด วิ ก ฤตการอาหารโลก ผลผลิ ต อาหารของโลก
ไมเพียงพอตอความตองการบริโภค และราคาผลผลิตอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ผลผลิต
ทางการเกษตรของไทยไดรับผลกระทบคอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น รวมทั้งสามารถฟนตัวได
อยางรวดเร็ว จึงเปนโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยในการสงออกไปยังประเทศที่ไดรับ
ผลกระทบจากภาวะดั ง กล า ว โดยเฉพาะสหรัฐ อาหรั บ เอมิเ รตส ซึ่ ง เป น ดิน แดนแห ง ทะเลทราย
ไมสามารถเพาะปลูกทางเกษตรกรรมได จึงสามารถเปนโอกาสของไทยในการเจาะเขาสูตลาดใหม
๒) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ซึ่งมีผลเชื่อมโยง
กับประเทศใกลเคียง สงผลใหผูบริโภคของประเทศนั้นๆ มีการปรับตัวดวยการลดการบริโภคและ
ลดการนํ า เข า ส งผลกระทบต อ อุ ตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ เนน การเพิ่ มมูล คา เช น
เพิ่มคุณคาดูแลสุขภาพ เปนตน
๓) การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหไทยไดประโยชนจาก
การนําเขาวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศใน ASEAN การทํา Contract Farming การขยายฐานการ
ผลิตในอาเซียน เพื่อประโยชนดานตนทุน วัตถุดิบและแรงงาน การขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อน
บาน การใชสิทธิพิเศษในการสงออก และการสรางความรวมมือกับประเทศในอาเซียนในการทําตลาด
นอกกลุ ม รวมถึ ง การใช ป ระโยชน จ ากการทํ า ความตกลงยอมรั บ ร ว ม (Mutual Recognition
Agreement) ซึ่งเปนความตกลงที่เสนอใหคูคาแตละฝายยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบสินคา
ของกันและกันในการทําการคาระหวางประเทศ โดยที่ไมตองตรวจสอบและรับรองซ้ําอีก ซึ่งจะทําให
เกิดมาตรฐาน Harmonization ในระดับอาเซียน
๓.๑๑.๔ ปจจัยที่เปนขออุปสรรค (Threats)
๑) การแขงขันเกี่ยวกับสินคาอาหารแปรรูปในตลาดโลก โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสทําใหอาหารที่เปนสินคาที่เกี่ยวของกับสุขภาพของผูบริโภคและเปนอุตสาหกรรมที่สามารถ

๓๖
ก อให เ กิ ดมลภาวะต อสิ่ ง แวดล อ มได งา ย จึ งถูก ใช เปน มาตรการในการกี ดกัน ทางการคา ระหวา ง
ประเทศ เพื่อปกปองอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของประเทศผูนําเขา
๒) การเกิดใหมของประเทศผูผลิตสินคาอาหารที่มีความไดเปรียบดานตนทุนการ
ผลิต ที่ต่ํากวาไทย เชน เวียดนาม อินเดีย และ จีน เปนตน
๓) การเข า ร วมประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (AEC)๑๔ มีผ ลใหเกิดอุป สรรคตอ
การคาและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การเขาไปลงทุนในตางประเทศใชเงินทุนคอนขางสูง
ตลอดจนกฎระเบี ย บที่ แ ตกต า งกั น ของแต ล ะประเทศเป น อุ ป สรรคต อ การลงทุ น นอกจากนี้
ผูป ระกอบการในประเทศอาเซี ยนที่มีเงิน ลงทุน สูงจะเขามาลงทุน ในธุร กิจ การเกษตรและอาหาร
ไดงายขึ้น ซึ่งสงผลกระทบในการเปนคูแขงกับ SMEs ไทย อีกทั้งการจํากัดปริมาณการนําเขา ในบาง
ประเทศอาเซียน และการนําเขาผลิตภัณฑบางประเทศตองผานระบบโควตา ถือเปนขอจํากัดในการ
ส ง ออกสิ น ค า อาหารของไทย ทํ า ให ไ ทยต อ งหั น ไปเจาะตลาดสิ น ค า อาหารแปรรู ป ใหม
ในตะวันออกกลาง
๔) สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปน ประเทศที่มีขอจํากัดดานสิน คาฮาลาลสูง ทําให
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย โดยเฉพาะสงผลตอการเพิ่มขึ้นของตนทุนสินคา
แก SMEs ของไทย

๑๔

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC): โอกาสและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมของไทย

บทที่ ๔
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ผูศึกษาขอสรุปผลการศึกษา และนําเสนอการสงเสริมจุดแข็ง ขจัดจุดออนเพื่อให SMEs
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย มีมาตรฐานระดับสากล และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการเสนอแนะเชิงนโยบายและเสนอแนะในการดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
SMEs กับการพลิกฟนเศรษฐกิจของประเทศไทย
การพลิกฟนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตอไปในอนาคต ควรจะ
ใหความสําคัญกับ SMEs มากยิ่งขึ้น ซึ่งไมไดหมายความวากิจการขนาดใหญจะไมใหการสนับสนุนอีก
ตอไป แตตองปรับเปลี่ยนกระบวนการสงเสริมกิจการใหมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น โดยสรางความ
แข็งแกรงให SMEs ซึ่งสวนใหญยังมีจุดออน โดยการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน ดานตางๆ
อยางเปนระบบและใหเกิดความตอเนื่อง เนื่องจากหากกลุมผูประกอบการ SMEs มีความแข็งแกรง
สามารถยืนหยัดและแขงขันกับผูประกอบการ SMEs ตางประเทศได ก็จะกลายเปนรากฐานสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป โดยแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา SMEs อยางชัดเจน
ในภาพรวม ดังนี้
๔.๑.๑ เพื่ อบรรเทาป ญหาของกลุมผูประกอบการ SMEs ที่ ยังคงประสบป ญหาอยู
ในปจจุบัน และชวยพยุงกลุมผูประกอบการ SMEs ใหดํารงอยูและรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โดยมีแนวทางดําเนินการ คือ
๔.๑.๑.๑ การปรับปรุง เพิ่มเติม และเสริมในจุดที่ SMEs มีปญหา ไดแก
๑) เทคโนโลยีการผลิตและการบริหาร
๒) การตลาด
๓) การเขาถึงแหลงเงินทุน
๔) การพัฒนาบุคลากร
๕) การเขาถึงแหลงขอมูล
๔.๑.๑.๒ สรางเครือขายการปฏิบัติงานของหนวยงานปฏิบัติการ
๔.๑.๑.๓ สรางเครือขายการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ไดแก
๑) องคกรภาครัฐ เอกชน ทั้งสวนกลางและภูมิภาค
๒) สถาบันอิสระเฉพาะทาง
๓) สถาบันการศึกษา
๔.๑.๒ พัฒนากลุมผูประกอบการ SMEs ที่ดําเนินการอยูแลวใหขยายตัวเจริญเติบโต

๓๘
และสามารถแขงขันไดทั้งในระดับ ประเทศและระดับโลกโดยมีความสามารถเทียบไดกับวิส าหกิจ
SMEs ตางชาติ และสามารถออกไปแขงขันในตางประเทศได โดยมีแนวทางดําเนินการ คือ
๔.๑.๒.๑ เนนความเขมขนการพัฒนาไปสูมาตรฐานสากล
๑) มาตรฐานคุณภาพสินคา
๒) ความรวดเร็วในการสงมอบสินคา และการใหบริการ
๓) มาตรฐานระบบการบริหารการผลิต เชน ISO ๙๐๐๐ หรือ ISO ๑๔๐๐๐
๔) มาตรฐานสุขอนามัย
๕) การปองกันสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
๖) การคุมครองแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
๔.๑.๒.๒ เนนกลไกการสนับสนุนเงินทุน การรวมทุน (Venture Capital) และการ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพยสําหรับกลุมผูประกอบการ SMEs
๑) เพื่อปรับปรุงผลผลิต (Productivity)
๒) เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม
๓) เพื่อปรับปรุงระบบการจําหนายและบริการใหรวดเร็ว
๔) เพื่อขยายกิจการ
๔.๑.๒.๓ สรางกลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ มีนวัตกรรมใหมๆ หรือกลุม
ผูประกอบการ SMEs ที่มีนโยบายในการพัฒนาใหเกิดขึ้นและเติบโตอยางยั่งยืน โดยมีแนวทาง
ดําเนินการ คือ
๑) เนนในเรื่องขอมูลขาวสารการลงทุนสาขาที่มีศักยภาพ
๒) เน น กลไกการส ง เสริ ม อย า งใกล ชิ ด และครบวงจรในลั ก ษณะ
การบมเฉพาะ (Incubation)
๓) เนนกลไกสินเชื่อเพื่อการเริ่มตนกิจการ (Star-up Loans)
๔) เนนกลุมเปาหมายดานนโยบาย ไดแก
(๑) กลุมผูมีความรูและประสบการณการทํางาน
(๒) กลุมผูจบการศึกษาใหมที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรม
(๓) กลุมราษฎร หรือราษฎรอิสระ ที่จะจัดตั้งหนวยผลิต หรือธุรกิจ
ชุมชน
๔.๑.๓ กุญแจสําคัญในความสําเร็จของ SMEs ที่เปนอนาคตเศรษฐกิจไทย
กุ ญ แจสํ า คั ญ ในความสํ า เร็ จ ของ SMEs ที่ เ ป น อนาคตของเศรษฐกิ จ ไทย อยู ที่
การผสมผสานกันระหวางผูประกอบการที่มีจิตวิญญาณ (Entrepreneurship) กับความเขาใจใน
แนวโน ม การบริ โ ภคของโลก (Global Consumption) และความเป น ชา งฝ มือ (Artisan)
ที่มีคุณลักษณะพิเศษหลายประการที่ไมเหมือนกิจการประเภทอื่น ๆ
๔.๑.๓.๑ กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการหาเงินจากดอลลารโซน
เปนกิจการที่มีความสามารถในการหารายไดเปนเงินตราตางประเทศ ทั้งที่ผานการใชจายของคนที่มี
รายไดเปนเงินดอลลารจากในประเทศ หรือจากการสงออกไปขายในตางประเทศโดยตรง
๔.๑.๓.๒ กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง เปนกิจการที่มี

๓๙
ตลาด ขายสิ น ค าเป น ของตนเองและมีความหลากหลาย โดยไมไดฝากอนาคตไวกับ คําสั่งซื้อจาก
โรงงานขนาดใหญไมกี่แหง
๔.๑.๓.๓ กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพดานความวองไวในการปรับตัว
เนื่องจากกลุมผูประกอบการ SMEs เปนกิจการที่มีแรงงานจํานวนนอย เพราะฉะนั้นจึงมีความวองไว
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหสอดคลองตามคําสั่งซื้อของลูกคา
๔.๑.๓.๔ กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มศี ักยภาพในดานการใชทุนนอย เปนกิจการ
ที่ใชทุนนอยในชวงเริ่มตนมีภาระหนี้สินไมมาก และไมคอยเกี่ยวพันกับระบบธนาคารพาณิชย
๔.๑.๓.๕ กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการใชทักษะในการผลิต สินคา
สวนใหญมีลักษณะเปนสินคาแฮนดเมด หรือทําดวยมือ มีการใชทักษะความชํานาญ และการผสาน
ภู มิ ป ญ ญาเดิ ม เข า กั บ เทคโนโลยี ใ นระดั บ เหมาะสมในการออกแบบ และผลิ ต สิ น ค า ที่ มี ค วาม
หลากหลาย มีเอกลักษณ และมีคุณคาในระดับสากล
๔.๑.๓.๖ กลุ ม ผู ป ระกอบการ SMEs ที่ มี ศั ก ยภาพในการใช วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศ
ใชวัตถุดิบการผลิตในประเทศเปนสวนใหญ หรือหากมีการนําเขาก็ตองมีกระบวนการผลิตที่สามารถ
เพิ่มมูลคาใหมากขึ้น จนมีสัดสวนของกําไรหรือ Margin ในระดับสูง
๔.๑.๓.๗ กลุ ม ผู ป ระกอบการ SMEs ที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต สิ น ค า คุ ณ ภาพ
คุณภาพสินคาที่ผลิตไดมีมาตรฐาน และมีคูแขงในระดับโลก ผานกฎเกณฑมาตรฐานดานสุขอนามัย
ของประเทศตาง ๆ
๔.๑.๓.๘ กลุมผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในดานประสบการณชีวิตลึกซึ้ง
ผูป ระกอบการเหล า นี้ มีป ระวัติการตอสูกับ ความลมเหลวจนทําใหตนเองอยูร อดไดอยางนาสนใจ
โดยไมปรากฏวากิจการขนาดกลางและเล็กเหลานี้ประสบความสําเร็จไดจากปาฏิหาริยของตลาดหุน
๔.๑.๓.๙ กลุ ม ผู ป ระกอบการ SMEs ที่มี ศั กยภาพในด า นการเป น ส ว นหนึ่ งของ
ชุมชน มักเปน กิจการที่อยูในชุมชน มีการบริหารจัดการภายในครอบครัวหรือพันธมิตร แตกลับ มี
กระบวนการควบคุมคุณภาพสินคาที่เขมงวดสวนทางกับหลักการบริหารสมัยใหมที่ระบุวาการบริหาร
แบบครอบครัวนั้นไรประสิทธิภาพ
SMEs อาหารแปรรูปนับวาเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความพรอมทั้งใน
ดานวัตถุดิบและบุคลากรคอนขางมาก นับวาเปนจุดแข็งของไทย แนวทางการสงเสริม จึงจําเปนตอง
มุงสูการเปนฐานผลิตในเอเชียและขยายชองทางการตลาดใหเขาถึงประเทศตางๆ เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การสรางและประชาสัมพันธตราสินคาไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ควบคูกับการสรางมาตรฐาน
การผลิต และเนนการสรางฐานวิจัย เพื่อใหเกิดการยกระดับของอุตสาหกรรมไทยอยางตอเนื่อง
๔.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กําหนดมาตรฐานการผลิตและตลาดใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยมี
เปาหมาย
๑) เพื่อใหสถานประกอบการไดรับมาตรฐานในการผลิตเพิ่มขึ้น
๒) ส งเสริ มอาหารแปรรูป ของประเทศไทยที่ เป น ที่ ย อมรับ ในดา นคุ ณภาพอยูแ ลว ให มี
ภาพลักษณที่ดียิ่งขึ้นดวยการประชาสัมพันธ

๔๐
เพิ่มขึ้น

๓) เพื่อสรางรายไดใหแกผูประกอบการเพิ่มขึ้น ทําใหมูลคาการสงออกอาหารของไทย

๔) จัดตั้งศูนยเพื่อบริการอํานวยความสะดวกตอผูประกอบการอาหาร
ผูศึกษาขอเสนอยุทธศาสตรในการสงเสริมจุดแข็งของผูประกอบการอาหาร แปรรูปไทย
มีดังนี้ (๑) สงเสริมการพัฒนามาตรฐานในการผลิตใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค (๒) สนับสนุนการเพิ่ม
มูลคา และผลิตภัณฑในการผลิตอาหารแปรรูป (๓) สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหาร และเพิ่ม
ศักยภาพในดานการตลาด (๔) พัฒนาปจจัยเอื้อและสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
๔.๒.๑ กํ า หนดและส ง เสริ ม การพั ฒ นามาตรฐานในการผลิ ต ให เ ป น ที่ ย อมรั บ ของ
ผูบริโภค
การผลิตอาหารใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย (Food Safety)๑๙ เปนประเด็น
สําคัญ ซึ่งหากอาหารถูกปนเปอนดวยจุลินทรีย หรือมีการตกคางของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และ
สารพิษ ยอมสงผลตอสุขภาพของผูบริโภคในประเทศ และกระทบตอเศรษฐกิจในกรณีมีการสงออก
อาหารไปยังตางประเทศ ซึ่งนอกจากมาตรฐานตามกฎหมาย เชน มาตรฐานอาหารและยา (อย.) แลว
ยังมีมาตรฐานอื่นๆ ที่ SMEs จําเปนที่จะตองผานการรับรอง ซึ่งเปนไปตามที่ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตสกําหนดไว โดยผูผลิตอาหาร HALAL ซึ่งเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารซึ่งไดรับอนุมัติตาม
บัญญัติศาสนาอิสลามใหมุสลิมบริโภค หรือใชประโยชนได เปนตน ซึ่ง SMEs ตองปรับปรุงการจัดการ
ระบบคุณภาพ การจัดการทรัพยากร กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ การวัดคา การตรวจสอบวิเคราะห
สินคา เพื่อใหไดการรับรองมาตรฐานดังกลาว โดยใชกลยุทธในการดําเนินการดังตอไปนี้
๔.๒.๑.๑ สนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการใหไดรับมาตรฐานในการผลิตเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดลอม
๑) พั ฒ นามาตรฐานการผลิ ต อาหารแปรรู ป ในภาชนะบรรจุ พ ร อ ม
จําหนายเขาสูมาตรฐาน
๒) พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ป ระกอบการผลิ ตภั ณ ฑด า นเกษตรแปรรูป เพื่ อ
ปองกันสภาพแวดลอม
๓) ส งเสริม และพัฒ นาอุ ตสาหกรรมอาหารฮาลาลและศักยภาพการ
ตรวจรับรองอาหารฮาลาล
๔.๒.๑.๒ สงเสริมและใหความรูในการนําระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability
System) มาใชในกลุมสินคาที่สําคัญ
๑) สงเสริมการจดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหลงผลิตพืชและอาหาร
แปรรูป
๒) พั ฒ นาสิ น ค า และผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ไ ด รั บ มาตรฐานสิ น ค า ที่ ร องรั บ
กฎระเบียบของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๔.๒.๑.๓ สงเสริมการเฝาระวัง ตรวจสอบสินคาใหมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
ของผูบริโภค
๑๙
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๔๑
สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพของสินคาในประเทศและที่นําเขาจาก

ตางประเทศ
๔.๒.๒ สนับสนุนการเพิ่มมูลคา และผลิตภัณฑในการผลิตอาหารแปรรูป
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารตองใหความสําคัญกับ
การผลิตสินคาที่สรางมูลคาเพิ่มและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยใหความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรใหมีมูลคาสูง ทั้งโดยเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน และโดยเทคโนโลยีระดับสูง อยางไร ก็ตาม
ในกระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาสินคายังขาดการศึกษาวิจัยที่พรอมสําหรับการตอยอดในเชิง
พาณิ ช ย และเทคโนโลยี ใ นการผลิ ต ในขั้ น พื้ น ฐาน บางขั้ น ตอน SMEs ส ว นหนึ่ ง ยั ง ไม ส ามารถ
ดําเนินการได เชน การอบแหง การดูดความรอน การแชแข็ง การบรรจุกระปอง สําหรับเทคโนโลยี
แปรรูปชั้นสูง ผูประกอบการไทยตองนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีเขามาจากตางประเทศ ซึ่งมีตนทุนที่
สูง นอกจากปญหาดานการผลิตแลว SMEs ยังขาดการเพิ่มมูลคาโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมี
รูปแบบที่นาสนใจ สะดวกในการบริโภคและตรงกับความตองการของตลาด ดังนั้น จึงควรสนับสนุน
การพัฒนากระบวนการผลิตของ SMEs มีผลิตภาพสูงขึ้นและสามารถจําหนายสินคาไดมูลคาสูง
โดยใชกลยุทธในการดําเนินการดังตอไปนี้
๔.๒.๒.๑ ส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ พั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ และ
กระบวนการผลิต
๑) สนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรสําหรับ SMEs
๒) ศึกษาแนวทางการลดตนทุนในการผลิตอาหาร
๔.๒.๒.๒ สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหาร
พั ฒ นาเครื่อ งจักรกลการเกษตร ส งเสริมการจัดตั้งศูน ยเ ครื่องจักรกล
การเกษตร และพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหารสําหรับ SMEs
๔.๒.๒.๓ สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
๑) พั ฒ นาการออกแบบบรรจุ ภัณ ฑ สํา หรับ สิ น คา เกษตรแปรรูป และ
Packaging Food
๒) สนั บ สนุ น การสร า งเครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ การผลิ ต บรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เพื่อ SMEs
๔.๒.๒.๔ พัฒนาบุคลากรและ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแขงขัน
๑) พัฒนาความสามารถในการผลิตของแรงงาน
๒) พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการของ SMEs
๔.๒.๓ สงเสริมจุดแข็งของภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และเพิ่มศักยภาพใน
ดานการขยายตลาด
ประเทศไทยมีผลผลิตอาหารมากกวาการบริโภคในประเทศ สามารถสงออกขาว
มันสําปะหลัง ออย และไดมากติดอันดับโลก นอกจากนั้นอาหารไทยและรานอาหารไทยไดรับการ
ยอมรับในดานรสชาติ และเปนที่นิยมของผูบริโภคทั่วโลก โดยมีเมนูยอดนิยม เชน ตมยํากุง มัสมั่น
อยางไรก็ตามขณะนี้มีประเทศผูผลิตในอาเซียนที่มีศักยภาพในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพ
มากขึ้ น เช น เวี ย ดนาม พม า กั ม พู ช า ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ป ระเทศไทยเป น ผู นํ า ในการผลิ ต อาหาร

๔๒
นอกเหนือจากการสรางมาตรฐานแลว การสงเสริมภาพลักษณ เผยแพรเอกลักษณของอุตสาหกรรม
อาหารไทยเปนประเด็นสําคัญยิ่ง เพื่อใหตลาดทั้งในและตางประเทศยอมรับคุณภาพและมาตรฐาน
ในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทย อีกทั้งเปนการเพิ่มมูลคาและโอกาสในการขยายตลาดใหกับ
SMEs อยางยั่งยืน โดยใชกลยุทธในการดําเนินการดังตอไปนี้
๔.๒.๓.๑ เผยแพร ประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบคุณคา คุณภาพของอาหารไทย
๑) ประชาสัมพันธสงเสริมการสงออก
๒) พัฒนาและเผยแพรเมนูทางเลือกของอาหารไทย
๔.๒.๓.๒ การสรางตราสินคา ที่เปนเอกลักษณและเปนที่ยอมรับ
๑) พัฒนาองคความรูดานการตลาดใหแก SMEs
๒) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของอาหารไทย
๔.๒.๓.๓ พัฒนาชองทางและกิจกรรมดานการตลาด
๑) จัดกิจกรรมสงเสริมการคา/จัดแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจในตลาด
ตางประเทศ
๒) สงเสริมการคาผานระบบสารสนเทศ
๔.๒.๔ พัฒนาปจจัยเอื้อและสรางเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ
ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารประสบปญหา
ในการขอการรับรองมาตรฐานตางๆ เนื่องจากตองดําเนินการตามขั้นตอน กฎระเบียบ ซึ่งสงผลใหการ
ขอรับการรับรองตองใชระยะเวลาดําเนินการมาก รวมทั้งขาดความสะดวกในการติดตอกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่รับผิดชอบในขั้นตอนตางๆ เชน การผลิต การขอรับการ
รับรองมาตรฐาน การสงสินคาไปจําหนายทั้งในและตางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการดําเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากปญหาจากปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว
SMEs ยังขาดการรวมกลุมกัน และขาดการเชื่อมโยงการดําเนินงานกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ ทําใหขาดความสามารถในการผลิตอาหารแปรรูป ที่มีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล ดังนั้นเพื่อสงเสริมให SMEs สามารถดําเนินธุรกิจ ไดอยางคลองตัวและมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นจึงควรลดอุปสรรค ขั้นตอนในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้ง ใหมีศูนยบริการที่ครบวงจรสําหรับ
ผู ป ระกอบการอาหาร และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเครื อ ข า ย ความเชื่ อ มโยงในห ว งโซ อุ ป ทาน
อุตสาหกรรมอาหารทั้งในและตางประเทศโดยเฉพาะความรวมมือในอาเซียน โดยใชกลยุทธในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
๔.๒.๔.๑ ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
ศึกษาทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และการดําเนินงานรับรองสินคา
๔.๒.๔.๒ สนั บ สนุ น ให มี ศู น ย บ ริ ก ารครบวงจรเพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหาร
โดยผลักดันใหเกิดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
พั ฒ นาศั ก ยภาพการบริ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของอาหารของศู น ย
ทดสอบ/สนับสนุนการพัฒนาศูนยบริการครบวงจรในรูปแบบ One stop service
๔.๒.๔.๓ ส งเสริ มให มี การรวมกลุ ม เครื อข าย วิ สาหกิ จระหวางภาคเอกชน และรวมกั บ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศพัฒนา Cluster ที่มีศักยภาพสนับสนุนการพัฒนา Food Valley

๔๓
๔.๓ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพื่อเสริมสรางจุดแข็งและขจัดจุดออนของ SMEs ไทย
ในการเจาะตลาดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๔.๓.๑ การสงเสริมและพัฒนามาตรฐานในการผลิตใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคนั้น ควรมี
การดําเนินการดังตอไปนี้
๔.๓.๑.๑ สนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการใหไดรับมาตรฐานในการผลิตเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดลอม
พัฒนาและรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
และระบบประกันความปลอดภัยในการผลิตอาหารของ SMEs เพื่อพัฒนาให SMEs มีระบบบริหาร
คุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและระบบประกันความปลอดภัยในการผลิตอาหาร โดย ไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล ๒๐เชน ระบบบริหารคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO ๑๔๐๐๑) หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing
Practice) และระบบประกันความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานฮาลาล ๒๑ หรือระบบ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical
Control Point : HACCP) เปนตน
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ฝกอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับ/
สมัครใจ
๒) ตรวจเยี่ย มโรงงาน สถานประกอบการ วินิ จ ฉั ย ประเมิ น เบื้อ งต น
(Pre-Audit) และใหคําปรึกษาแนะนํา
๓) ฝกอบรมการตรวจประเมินภายในหนวยงานและตรวจติดตาม
๔) พัฒนาโรงงาน สถานประกอบการเพื่อใหไดรับมาตรฐาน
๔.๓.๑.๒ สงเสริมและใหความรูในการนําระบบตรวจสอบยอนหลัง (Traceability
System) มาใชในกลุมสินคาที่สําคัญ
พั ฒ นาระบบตรวจสอบแบบยอนกลับ ในอุ ตสาหกรรม (Traceability)
สํ า หรั บ SMEs เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพ และความปลอดภั ย ของอาหารของ SMEs
การตรวจสอบแบบยอนกลับจะทําใหผูซื้อสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของอาหารไดอยางสะดวก
รวดเร็ว สามารถระบุ ผูจําหนายและผูผลิตไดถึงตนทาง สงผลใหเกิดความเชื่อมั่นของผูบริโภคทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนการเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑอาหารของไทย เสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน และรักษาสวนแบงตลาดโลก
แนวทางการดําเนินการ ดังนี้
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๒๐

กลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, ออนไลน, แหลงที่มา: www.foodfti.com (๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖)
๒๑
สืบคนจากเว็บไซตสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, แหลงที่มา:
http://www.acfs.go.th/halal/index.php เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๔๔
๑) อบรมสัมมนาให SMEs มีความรูเกี่ยวกับระบบตรวจสอบยอนกลับ
Traceability System และเขาใจถึงประโยชนที่ไดรับ เชน ในกรณีเกิดปญหาในการเรียกสินคาคืน
ระบบการตรวจสอบยอนกลั บจะสามารถชวยลดจํานวนความสูญ เสียตอสิน คาที่มีปญ หา ชวยลด
ขอบเขตของปญหามิใหขยายออกไปในวงกวาง และยังเปนประโยชนในการแกไขปญหาไดตรงจุด
๒) พัฒนาซอฟตแวร และระบบ Traceability System พรอมคูมือใน
สินคาอาหารที่เหมาะสมกับ SMEs สามารถนําระบบไปใชอยางคุมคา และมีการใหคําปรึกษาเชิงลึก
รายกิจการเพื่อแนะนําการใชระบบ Traceability
๔.๓.๑.๓ สงเสริมการเฝาระวัง ตรวจสอบสินคาใหมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
ของผูบริโภค
สนับสนุนการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภคอาหาร เพื่อเฝาระวัง
และปองกันการนําเขาสินคาที่ขาดมาตรฐาน และคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคดวยการสราง
ความรูใหแกผูบ ริโภคทราบวิธีพิจารณาซื้ออาหารที่ปลอดภัย และสงเสริมการควบคุม ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารทั้งที่ผลิตในประเทศและนําเขาภายในประเทศ
๔.๓.๒ สนับสนุนการเพิ่มมูลคา และผลิตภาพในการผลิตอาหารแปรรูป
๔.๓.๒.๑ การส ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ พั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ และ
กระบวนการผลิต เพื่อลดตนทุนในกระบวนการดานการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
โดยศึกษาแนวทางในการพัฒนาและคนควาปรับปรุงเทคโนโลยี กระบวนการผลิตอาหารอยางไมเปน
ระบบ โดยมุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต ควบคุมคุณภาพใหไดตามมาตรฐาน และไดแนวทาง
ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถลดตนทุนในกระบวนการผลิต และลด
อัตราความสูญเสียของวัตถุดิบที่อยูในระหวางกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดไดทั้งเชิงคุณภาพและตนทุน
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ศึกษาขอมูลรายละเอียดทั้งดานวัตถุดิบ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมใน
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงขอมูลของมาตรฐานดานตางๆ สถานการณเศรษฐกิจ
และสังคม และเก็บขอมูลที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ทั้งขอมูล
ทุติยภูมิ และเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ
๒) จัดระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟงขอมูลความคิดเห็นขอเสนอแนะจาก
หนวยงานภาครัฐ/ เอกชน / ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแปรรูป
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
๓) วิเคราะหนําขอมูลมารางแนวทางการลดตนทุนในกระบวนการดาน
การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และจัดประชุมนําเสนอรางแนวทางฯ เพื่อรับฟง
ขอคิดเห็นจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ หลังจากนั้นจึงเผยแพรผลการศึกษาตอไป
๔.๓.๒.๒ การจัดตั้งศูนยเครื่องจักรแปรรูปอาหารสําหรับ SMEs เพื่อสนับสนุน
พัฒ นา ขี ดความสามารถทางการแขงขัน ของประเทศ โดยมุงใหความสําคัญ กับ การนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวยสรางความเขมแข็งและเพิ่มศักยภาพทางการผลิต รวมทั้งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยการ

๔๕
อาหาร
ในการจัดตั้งศูนยฯ

๑) สํารวจความตองการและพื้นที่ในการจัดตั้งศูนยเครื่องจักรแปรรูป
๒) ปรับปรุงสถานที่ และวางแผนการพัฒนาเครื่องจักร และวางระบบ

๓) การใหบริการของศูนยฯ ดําเนินการครอบคลุมในดานตางๆ ดังนี้
(๑) ดําเนินการใหบริการ/ ใหคําปรึกษา/ ใหความรู/ ชวยเหลือผู
ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานการสรางและพัฒนาเครื่องจักร
(๒) ดําเนิน การสงเสริมความรว มมือกับ สถาบัน การศึกษาในการ
สรางและฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการใชเครื่องจักรในดานตางๆ ทั้งดานการใชงาน การซอมบํารุง
รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรใหมีความสามารถมากขึ้น
(๓) สงเสริมผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายระหวางผูประกอบการ
ทั้งรายใหญ และ SMEs ซึ่งจะสงผลใหเกิดการถายทอดความรูในดานตางๆ
๔.๓.๒.๓ สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อรักษาคุณภาพสินคา
อาหารใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ดํ า เนิน การสํารวจขอ มูล ศึกษาผลิตภัณฑข องสถานประกอบการ
วิสาหกิจ ที่ตองการพัฒนาบรรจุภัณฑ ที่ผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ พรอมใหถายทอดความรู
ดานการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ และสรางตรายี่หอใหกับวิสาหกิจที่ผานคัดเลือก ใหเขา
รวมโครงการโดยคํานึงถึงตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๒) สรางและทดสอบตนแบบบรรจุภัณฑและตรายี่หอที่พัฒนา พรอมให
คําปรึกษาเพิ่มเติมหลังนําบรรจุภัณฑที่ไดรับการพัฒนาไปใชในเชิงพาณิชย
นอกจากนั้น การพัฒนาบุคลากรและ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการ
แขงขัน ยังเปนสิ่งที่ควรสงเสริม เปนการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของ
บุคลากร
วัตถุประสงค จัดเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากรของ SMEs ให
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs และปรับปรุงคุณภาพเพิ่มประสิทธิผลเพื่อลดตนทุนการผลิต
ซึ่งเปนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามาดําเนินธุกิจไดอยางแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) กําหนดขอบเขต และวางแผนการพัฒนาวิสาหกิจที่เขารับบริการ
๒) ดําเนินการจัดทํากิจกรรม รวมถึง ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และจัดทํามาตรฐาน
๔.๓.๓ สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหาร และเพิ่มศักยภาพในดานการตลาด
๔.๓.๓.๑ เผยแพร ประชาสัมพันธใหกับผูบริโภคทราบคุณคา คุณภาพของอาหารไทย
เสริมสรางความแข็งแกรง SMEs ไทยสูตลาดอาหารในตะวันออกกลาง
วั ตถุ ป ระสงค เพื่อสร างภาพลักษณสําหรับ สิ น คาแปรรูป ดานคุณภาพ
มาตรฐาน ความปลอดภัย และความหลากหลาย

๔๖
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) สรางองคความรู ความเขาใจใหกับผูประกอบการ SMEs ในเรื่อง
ระบบมาตรฐานในการผลิตอาหาร
๒) สรางความยอมรับมาตรฐานอาหารสากลของไทยแกตลาดสงออก
๓) ศึกษาพฤติกรรมและแนวโนมความตองการของผูบ ริโ ภครายกลุม
ผลิตภัณฑอาหาร
๔) สรางผลิตภัณฑอาหารที่มีความทันสมัย สะดวกตอการบริโภค
๕) เจรจาและประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหตลาด
คูคา ทั้งภายในและภายนอกประเทศเชื่อมั่นในสินคา
๔.๓.๓.๒ การสรางตราสินคาที่เปนเอกลักษณและเปนที่ยอมรับดวยการพัฒนาและ
ยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต อาหารไทยให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาดและผู บ ริ โ ภค
เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานของผู ผ ลิ ต ให มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้ น และตระหนั ก ถึ งคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยใหเปนที่ยอมรับ และสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารของ
ไทย โดยการยกระดับความเชื่อมั่น และยกระดับสินคาใหไดมาตรฐานสากล โดยสงเสริมให SMEs ที่มี
ศักยภาพไดรับ Thai Select Award๒๒ เพื่อใหเกิดการยอมรับจากผูบริโภค ซึ่งเมื่อมีการขยายการ
ดําเนินการไปอยางกวางขวางยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) อบรมใหความรูดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มาตรฐาน
การผลิตอาหารสากลใหแกผูประกอบการ
๒) ประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เพื่ อ เผยแพร สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ใหอ งค ก รตา ง ๆ ทั้ งภาคการผลิ ต และการบริ ก ารนํ า เกณฑ
Thai Select Award ไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริการการผลิตที่มีวิธีปฏิบัติและผลการ
ดําเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะไดรับการประกาศเกียรติคุณดวยรางวัล Thai Select Award
และผูประกอบการ ที่ไดรับรางวัลจะไดนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําธุรกิจของตนไปสูความสําเร็จ เพื่อเปน
แบบอยาง ใหผูประกอบการอื่นๆ นําไปประยุกตเพื่อใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน
๔.๓.๓.๓ พัฒนาชองทางและกิจกรรมดานการตลาด
การสรางเครือขายทางการคาเพื่อความรวมมือกับคูคาในตลาดภูมิภาค
เพื่ อส งเสริ มความรู ทางการค า ข อมูล เชิงลึก ใหผูป ระกอบการดํ าเนิน การดานการตลาดไดอยา ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนองต อ ความต อ งการของตลาดและคู ค า ได อ ย า งชั ด เจน และเพิ่ ม โอกาสทาง
การตลาด สามารถสร างชองทางการตลาดจากการเปดเสรีทางการ และกรอบความรวมมือตางๆ
ที่ภาครัฐไดดําเนินการไปปรับใชกับการดําเนินธุรกิจ

๒๒

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, ครัวไทยสูครัวโลก, (กรุงเทพฯ: สถาบันอาหาร, ๒๕๕๔), หนา ๒๒๕

๔๗

ตลาด AEC
ในการทําการตลาด
ธุรกิจในตลาดตางประเทศ

แนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๑) สร า งและรวบรวมความรูด านข อมู ล การตลาดเชิง ลึก โดยเฉพาะ
๒) ศึกษา Marketing Mapping ของตลาดตางประเทศ เพื่อเปนขอมูล
๓) จัดกิจกรรมสงเสริมการคาสําหรับ SMEs จัดแสดงสินคาและเจรจา
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ภาษาไทย
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ภาคผนวก
สินคาเปาหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต

๕๑
สินคาเปาหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
๑. น้ําผลไม
ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญและใสใจตอสุขภาพมากขึ้น สงผลใหเครื่องดื่ม ที่มีประโยชน
ตอรางกายหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ําผลไม
เพื่ อสุ ขภาพ เนื่ องจากน้ํ า ผลไม เ ป นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ผ ลิตไดงายและมีร สชาติอรอย อุดมไปดว ย
คุณประโยชนที่ดีตอสุขภาพ นอกจากนั้นภาวะความเรงรีบของวิถีชีวิตคนเมือง ทําใหผูบริโภคไมมีเวลา
มากพอที่จะหาซื้อผลไมสดมาคั้นเปนน้ําผลไมดื่มเองในครัวเรือน สงผลใหผูบริโภคหันมาซื้อน้ําผลไมที่
ง า ยและสะดวกมารั บ ประทานแทน ซึ่งนับ เปน ปจ จัย สําคัญ ที่ผ ลักดัน ใหตลาดน้ําผักและผลไมใ น
ประเทศไทยขยายตัวเติบโตขึ้น ประกอบกับการจัดกิจรรมเพื่อกระตุนผูบริโภคใหหันมาดื่มน้ําผักและ
ผลไม เ พิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต น้ํ า ผลไม ข องประเทศไทยนั้ น นอกจากจะผลิ ต เพื่ อ
ตอบสนองความตองการการบริโภคภายในประเทศแลว ผูประกอบการยังมีศักยภาพในการผลิตเพื่อ
สงออกไปจําหนายตลาดตางประเทศอีกดวย
๒. ชาสมุนไพร
ปจจุบัน ประเทศในแถบตะวันออกกลางหลายประเทศเริ่มหันมานิยมเครื่องดื่มสมุนไพร
โดยเฉพาะชาสมุนไพรมากขึ้น นอกจากนี้ ชายังเปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมมากเปนอันดับสองใน
ตลาดโลกรองจากน้ําดื่ม ซึ่งผลิตภัณฑชาที่เปนที่นิยมแบงออกไดเปน ๓ ประเภทคือ ชาดํา (Black
Tea) ชาเขียว (Green Tea) และชาสมุนไพร (Herbal Tea) ซึ่งชาแตละชนิดมีกลิ่น รสที่หลากหลาย
และแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในแหลงเพาะปลูก และกรรมวิธีในการผลิต อยางไรก็ตาม
ผลิตภัณฑชาประเภทชาดําและชาเขียวที่เปนที่รูจักและยอมรับในคุณภาพไปทั่วโลกนั้นเปนผลิตภัณฑ
ที่มาจากแหล งเพาะปลู กที่ สํ า คั ญ ใน ๕ ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน ไตห วัน ศรีลังกาและอิน เดีย สว น
ประเทศไทย ชาสมุนไพรซึ่งสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสมุนไพร เครื่องเทศ ผลไมแหง
และดอกไมแหง ที่เนนสรรพคุณที่หลากหลายของสมุนไพรเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ดังนั้นกลิ่นและรสของชาสมุนไพรจึงขึ้นอยูกับประเภทของสมุนไพรที่เปนสวนผสมของชาสมุนไพรแต
ละประเภท
๓. เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลไมเมืองรอน
ปจจุบันผูบริโภคนิยมดื่มไวนและเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันมากขึ้น เนื่องจากกระแสความ
นิยมจากประเทศตะวันตกและการเขาใจถึงประโยชนของการดื่มไวนในดานการบํารุงสุขภาพ ใหมี
พลานามัยที่สมบูรณ ที่ผานมาประเทศไทยมีการนําเขาไวนจากตางประเทศคิดเปนมูลคาหลายรอย
ลานบาท ทั้งที่ประเทศไทยมีผลไมเมืองรอนหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตอการนํามาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตไวน และเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดีได รวมทั้งนักวิชาการและผูประกอบการของไทย
ในปจจุบันมีศักยภาพในการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปญญา
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ทองถิ่นเพื่อนําผลไมไทยในแตละฤดูกาลมาแปรรูปเปนไวนและเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลไมเมือง
รอนที่เริ่มเปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศได
๔. ผลิตภัณฑจากผึ้ง
อุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งผึ้ ง ในประเทศไทย เริ่ ม มี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น เกษตรกร มี
ความสามารถในการเลี้ ยงผึ้งและผลิตผลิตภัณฑผึ้งที่มีคุณภาพและเปนที่นิย มของผูบริโภค ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้เปนเพราะประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งและมีแหลงพืช ที่มี
น้ําหวานของดอกไมที่เปนอาหารสําหรับเลี้ยงผึ้งหลากหลายชนิดเกือบตลอดป เชน ดอกลําไย ดอก
ลิ้นจี่ ดอกทานตะวัน ดอกยางพารา ดอกงา ดอกเงาะ ดอกนุน ดอกขาวโพด และวัชพืชอื่นๆ เชน
สาบเสือ ไมยราบ และขี้ไกยาน เปนตน ทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตน้ําผึ้ง
เพื่อการสงออกที่สําคัญแหงหนึ่งในโลก รวมถึงไขผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง พรอพอริส ตัวเต็มวัยผึ้ง ตัวออน
ผึ้ง และผลิตภัณฑจากผึ้งอื่นๆ
๕. อาหารขบเคี้ยวจากแปงขาว
ประเทศไทยถือไดวาเปนผูผลิตและผูสงออกขาวที่สําคัญอันดับตนๆ ของโลก แตในสวนของ
ผลิตภัณฑจากขาวนับวาเปนสินคาที่เริ่มสงออกมากขึ้น แมวาในปจจุบันมูลคาการสงออกยังไมสูงมาก
นักเมื่อเทียบกับมูลคาการสงออกสินคาเกษตรหลัก แตผลิตภัณฑขาวเปนการแปรรูปที่สรางมูลคาใน
รูปผลิตภัณฑตางๆ รวมทั้งยังเปนสินคาที่มีโอกาสในการขยายการสงออกไดอีกมาก
๖. ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป
อาหารทะเลแปรรูป เปนสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออก เนื่องจาก
ไทยมีประสบการณและความชํานาญในการผลิตอาหารแปรรูป มีความทันสมัย มีกองเรือที่มีศักยภาพ
ในการทําประมงเพื่อปอนวัตถุดิบใหกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป การผลิตสวนใหญเปน
แบบครบวงจรและมุ งการส งออกเปน หลักโดยมีโ รงงานผลิตตั้งอยูช ายฝงทะเลใกลแหลงวัตถุดิ บ
อาหารทะเลแปรรูปที่สําคัญ มีอาหารทะเลกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง อาหารทะเลตากแหง และ
อาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ
๗. ผลิตภัณฑไกปรุงสุก
อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยในชวง ๒๐ กวาปที่ผานมามีการพัฒนาขึ้นมาก จากรูปแบบการ
เลี้ยงทั่วๆ ไปตามลานบานและนําไปจําหนายในตลาดทองถิ่น มาเปนการพัฒนาไปสูระบบการเลี้ยงใน
โรงเรือนแบบปดที่ไดมาตรฐาน (CONTROLLED EVAPORATION : EVAP) ความกาวหนาของ
อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยสงผลใหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยใน
ตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ในชวง ๓-๔ ปที่ผานมา อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยตองเผชิญกับ
ปญหาและอุปสรรคมาก ทั้งในเรื่องการระบาดของไขหวัดนกที่สงผลตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคใน
ตลาดภายในและตลาดตางประเทศ อีกทั้งการกีดกันทางการคาของประเทศคูคาหลัก ซึ่งทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนไดรวมมือกันเพื่อปกปองอุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยไวได ทั้งยังมีการขยายตัวในดาน
การสงออกอยางตอเนื่อง
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๘. ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ ผลผลิตพืชผัก ผลไมที่ไดจึงมีปริมาณมาก
และหลากหลายชนิ ด ซึ่ ง มี เ พี ย งพอสํ า หรั บ บริ โ ภคภายในประเทศและส ง ออกเพื่ อ จํ า หน า ย
ในตางประเทศ ทั้งผลไมสดและผลไมผานกระบวนการแปรรูปเพื่อถนอมคุณภาพสินคาใหอายุ ยืนยาว
และสามารถเก็บไวบริโภคไดนานขึ้น การแปรรูปผักและผลไมไทยที่จะสามารถสรางมูลคาไดนั้น ตอง
เปนการแปรรูปที่ยังคงรักษาคุณคาและเอกลักษณที่ดีของผักผลไมชนิดนั้นๆ ไวได เชน สีสัน กลิ่นและ
รสชาติที่หอมหวาน และควรเปนการผลิตที่เนนความเปนธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการ
รักษาสุขภาพของผูบริโภคในยุคปจจุบันที่นิยมสินคาและผลิตภัณฑอาหารที่ปราศจากสารปรุงแตงใดๆ
และมีสี กลิ่น รสชาติจากธรรมชาติที่แทจริง ทั้งนี้การแปรรูปผักและผลไมของไทยเปนสินคาประเภท
ขนมขบเคี้ยวจากผลไมที่เปนผลิตภัณฑธรรมชาติ อาทิ สับปะรดกวน ขนุนอบกรอบ ทุเรียนอบกรอบ
กลวยอบ กลวยตาก จึงนับเปนอีกกลุมผลิตภัณฑที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยมีศักยภาพในการผลิต
เพื่อปอนเขาสูตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
๙. ผลิตภัณฑซอสปรุงรส (Exotic Sauce)
เครื่องปรุงรสประเภทตางๆ นับเปนเครื่องปรุงที่อยูคูกับอาหารไทยมานาน และปจจุบันการ
บริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในไทยไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้งคนไทยยอมรับและบริโภคเครื่องปรุง
รสที่หลากหลายมากขึ้น สงผลใหผูประกอบการพัฒนาเครื่องปรุงรสอาหารประเภทใหมๆ และรูปแบบ
ใหมใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ และขยายฐานการตลาดไปสูตางประเทศ
ใหกวางขวางขึ้น อาทิเชน ซอสปรุงรสสําหรับปรุงอาหารไทย (Exotic Sauce) ประเภทตางๆ ทั้งซอส
ผัด ซอสหอยนางรมผสมกระเทียม ซอสพริกไทยดํา ซอสปรุงรสชนิดเผ็ด ผงปรุงสําหรับทําน้ําซุป
สําหรับตลาดเครื่องปรุงรสในตางประเทศมีลักษณะการทําตลาดแบงเปน ๒ ระดับ คือ ตลาดผูบริโภค
ในครัวเรือนและตลาดกลุมอุตสาหกรรม และในปจจุบันการสงออกเครื่องปรุงรสอาหารของไทยมี
แนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง สําหรับปจจัยหนุนสําคัญที่ทําใหมูลคาการสงออกเครื่องปรุงรสอาหาร
ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น คือ ชาวตางชาติหันมานิยมรับประทานอาหารไทยมากขึ้น การขยายตัวของ
ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารไทยในตางประเทศทําใหอาหารไทยเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ
เครื่องปรุงรสของไทยโดยเฉพาะซอสปรุงรสและซอสผัดสําหรับปรุงอาหารไทย (Exotic Sauce) จึง
นับเปนอีกกลุมผลิตภัณฑที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยมีศักยภาพในการผลิต เพื่อปอนเขาสูตลาด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่มีความตองการในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
๑๐. ผลิตภัณฑอาหารไทยพรอมบริโภค (Ready to Eat)
ปจจุบันอาหารไทยทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารวาง กําลังไดรับความนิยมจาก
ผู บ ริ โ ภคในต า งประเทศเป น อย า งมาก แต เ นื่ อ งจากการประกอบการปรุ ง อาหารไทยมี ลั ก ษณะ
เฉพาะตัวที่โดดเดนตั้งแตการคัดสรร การจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงตางๆ ตลอดจนวิธีการปรุง
ซึ่งเปนกระบวนการที่ใชทั้งเวลา ความชํานาญและความประณีตสูง ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งของผูบริโภค
ในตางประเทศที่ตองการรับประทานอาหารไทย หรือผูบริโภคชาวไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศ ที่
คิดถึงและตองการรับประทานอาหารไทย โดยไมตองเสียเวลา และยุงยากในการปรุงอาหารคือ การ

๕๔
เลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค เพียงแตผูบริโภคนําไปอุน อบ นึ่ง หรือนําเขาเตาไมโครเวฟ
ก็ ส ามารถรั บ ประทานได ทัน ที ดั งนั้น อุ ตสาหกรรมอาหารพร อมบริโ ภค (อาหารสํ าเร็จ รู ป และกึ่ ง
สําเร็จรูป) จึงนับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งของไทยที่มีศักยภาพและแนวโนมการเติบโตที่ดีในตลาดสหรัฐ
อาหรั บ เอมิ เ รตส อี ก ทั้ ง ยั ง เป น อุ ต สาหกรรมสํ า คั ญ ที่ จ ะช ว ยสร า งมู ล ค า ให กั บ วั ต ถุ ดิ บ พื ช ผลทาง
การเกษตรของไทยไดอีกทางหนึ่งดวย

๕๕

ประวัติผูเขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวฉัตรสินี วุฒิมานานนท

วุฒิการศึกษา
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ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๑
พ.ศ. ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๘
พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตําแหนงปจจุบัน

เจาหนาที่การทูต ๔ กองรับรอง กรมพิธีการทูต
เจาหนาที่การทูต ๕ กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจ
กงสุล สถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
เจาหนาที่การทูต ๖ สํานักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ
เจาหนาที่การทูต ๖ สํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย กรุงไทเป
เจาหนาที่การทูต ๗ กองพัฒนางานกฎหมายระหวางประเทศ
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
เจาหนาที่การทูต ๗ สํานักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียใต
เจาหนาที่การทูต ๗ สํานักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

