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รายงานการศึกษาเรื่อง “แนวทางการสงเสริม SMEs ไทยในการเจาะตลาดสินคาอาหารแปรรูป
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส” ไดจัดทําข้ึน ระหวางท่ีผูศึกษาไดรับราชการท่ีสถานเอกอัครราชทูตไทย       
ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากเห็นวาธุรกิจเอกชนในประเทศไทยมากกวา   
รอยละ ๙๕ เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ซ่ึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของไทย  
ในฐานะท่ีเปนท้ังผูสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญใหสามารถแขงขันกับประเทศตางๆ ในโลกได   
และเปนผูท่ีสรางรายไดใหกับทองถ่ิน รวมท้ังเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะนํา
แนวคิด SWOT Analysis มาวิเคราะหเพ่ือสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน พัฒนาโอกาส และปจจัย    
ท่ีเปนอุปสรรคของ SMEs ไทย 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี ในฐานะเปนหนวยงานหลักในประเทศ      
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเห็นควรท่ีจะมีบทบาทรวมกับสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ         
ณ นครดูไบ ในการผลักดัน สนับสนุนและสงเสริมการสงออกของประเทศไทย รวมท้ังการขยายตลาด
สินค า  ธุ ร กิจและบริการ เ พ่ือเ พ่ิม ศักยภาพการแข ง ขันของผู ประกอบการไทยในตลาด                 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือเพ่ิมมูลคาและปริมาณการสงออกของประเทศไทย โดยมีกลยุทธในการพัฒนา
ผูประกอบการของไทย พัฒนาและสงเสริมสินคาและธุรกิจบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิม พัฒนาชองทาง
การตลาดใหมๆ สงเสริมการลดตนทุนและสรางเครือขายโลจิสติกสทางการคา และสงเสริมการ       
ใชประโยชนจาก AEC พัฒนาบุคลากรและระบบขอมูลการคาอยางตอเนื่อง  

อยางไรก็ดี ผูประกอบการ SMEs ท่ีเปนผูสงออก ซ่ึงยังตองพ่ึงพาภาครัฐ และจําเปนตองพัฒนา
ศักยภาพพรอมปรับตัวภายใตบริบทของโลกาภิวัฒน และแนวคิดของการเชื่อมโยงสูทองถ่ิน      
(Local Link) ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน ปญหาท่ีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกําลังประสบอยู         
คือ ขาดการจัดการและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ขอจํากัดดานการตลาดและการเขาถึงแหลงทุน            
เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ 

ผูศึกษาจึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้  
๑. ขอบเขตการศึกษาดานสินคาอาหารแปรรูป ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีศักยภาพในการชวงชิง   

สวนแบงตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
๒. ขอบเขตการศึกษาตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึงเปนตลาดสําคัญท่ีสุดในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง โดยเปนศูนยกลางนําเขาและกระจายสินคาสูประเทศอ่ืนๆ ในตะวันออกกลาง      
เปนศูนยกลางการขนสง การเงิน การทองเท่ียว นอกจากนี้ นักธุรกิจในประเทศตะวันออกกลางยัง
นิยมเดินทางมาพบปะเจรจาการคากับคูคาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากเปนประเทศท่ี
เปดกวางในเรื่องเศรษฐกิจการคา สังคมและวัฒนธรรม จึงเปนประเทศท่ีไดรับความนิยมและถูกเลือก
เปนสถานท่ีเจรจาการคากับประเทศท่ีถูกกีดกันทางการคา อาทิเชน อิหราน อัฟกานิสถาน อิรัก    
และแอฟริกา นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีการยายการลงทุนจากประเทศอาหรับท่ีมีปญหาการเมืองไปท่ี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสมากข้ึน 



จ 

ผู ศึกษาไดนําเสนอขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ เ พ่ือสนับสนุน ผลักดัน และสงเสริมกลุม
ผูประกอบการ SMEs และผูสนใจ ใหสามารถเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดสําเร็จ โดยมีกลยุทธ
ตาง ๆ ดังนี้  

๑. กําหนดและสงเสริมการพัฒนามาตรฐานการผลิตใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 
๒. สนับสนุนการเพ่ิมมูลคาและผลิตภัณฑในการผลิตอาหารแปรรูป 
๓. สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหาร และเพ่ิมศักยภาพในดานการตลาด 
๔. พัฒนาปจจัยเอ้ือและสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 
เม่ือใชแนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis เปนกรอบความคิดประกอบกับขอมูลขอเท็จจริงท่ี  

ผู ศึกษาคนความา ผู ศึกษาไดสรุปเปนขอเสนอแนะในการดําเนินนโยบายของภาครัฐและ             
การดําเนินการของภาคเอกชนไทย เพ่ือสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน พัฒนาโอกาส และพยายาม
เอาชนะอุปสรรคของ SMEs ไทยในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส รวมท้ังการเสริมสราง           
ขีดความสามารถของไทย 

ผู ศึกษายั ง ได เสนอลูทางและกลยุทธ สู ตลาดสหรั ฐอาหรับ เอ มิ เรตสอย า งถาวร              
โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี รวมกับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครดูไบ 
สํานักสงเสริมธุรกิจ SMEs เพ่ือการสงออก และสํานักกิจกรรมสงเสริมการสงออกรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐของนครดูไบ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลกลุมผูประกอบการ SMEs ณ นครดูไบ และหนวยงาน
ภาครัฐของรัฐอาบูดาบี ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีดูแลกลุมผูประกอบการ SMEs ณ รัฐอาบูดาบี ในโครงการ
จับคูธุรกิจระหวางผูประกอบการ SMEs ของประเทศไทยและผูประกอบการ SMEs ของประเทศ    
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (Business Matching Between Thailand’s SMEs and U.A.E.’s SMEs)        
ในการกระจายสินคาของ SMEs ไทยสูตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณ
สินคาไทยใหมีความโดดเดนในการแขงขันและมีโอกาสชวงชิงลูกคาในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
โดยรัฐบาลไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการโฆษณาผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ           
อาทิเชน นิตยสาร ทีวี ปายโฆษณา ฯลฯ เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคาไทย  

อย า ง ไ ร ก็ ต าม  กลุ ม ผู ป ร ะก อ บก า ร  SMEs ขอ ง ไท ย จะ ส าม า ร ถ เ ข า สู ต ล า ด                 
สหรั ฐอาหรับ เอ มิ เ รตส และตลาดตะวั นออกกลาง  โดยผ านช องทางการค า กับผู นํ าเข า                    
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยางยั่งยืนและถาวรไดหรือไม กลุมผูประกอบการ SMEs ตองมีการปรับตัวและ
พัฒนาศักยภาพอยางรวดเร็วเพ่ือใหทันทวงทีของผูนําเขาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึงสวนใหญเปน     
ชาวอินเดีย เลบานอน อิหราน ซ่ึงมีกลยุทธท่ีลึกซ้ึงในการเจรจาการคาระหวางประเทศ ดังนั้น      
กลุมผูประกอบการ SMEs ของไทยอาจเสียเปรียบคูคาในการเจรจาการคาได รัฐบาลจึงจําเปนตอง
จัดเตรียมคณะทํางาน ซ่ึงมีประสบการณและมีความรูความสามารถในดานการเจรจาการคา การเงิน 
การตลาด เพ่ือชวยเหลือกลุมผูประกอบการ SMEs ของไทยในการเจรจาการคากับผูนําเขา รวมท้ังการ
พัฒนาศักยภาพในดานตางๆ เชน การเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติ เพ่ือลดความสูญเสียและเพ่ิม
โอกาสการเจรจาการคา ของผูประกอบการ SMEs ไทยใหประสบความสําเร็จและกาวเขาสู 
ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยางถาวรและสามารถตอยอดพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการเปนผู
สงออกรายใหญของภูมิภาคตะวันออกกลางตอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการอบรมนักบริหารการทูตรุนท่ี ๕ 
ประจําป ๒๕๕๖ โดยผูศึกษาไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจากคณะอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงประกอบดวย
ทานเอกอัครราชทูตสมเกียรติ อริยปรัชญา ศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ โดยเฉพาะ
ศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม ซ่ึงไดใหคําชี้แนะท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง อันทําใหผูศึกษาสามารถ
ปรับปรุงและจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ จนเปนผลงานท่ีนาจะเปนประโยชนกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ และคณาจารยทุกทานเปนสวนสําคัญท่ีทําใหรายงานการศึกษาฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี ซ่ึงผูศึกษาขอขอบคุณบรรดาอาจารยท่ีปรึกษาเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณทานเอกอัครราชทูตวราวุธ ชูวิรัช เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ท่ีกรุณา
สนับสนุนและอนุมัติใหผูศึกษาเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 

ขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการท่ีไดจัดหลักสูตร ซ่ึงนอกจากจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งแลว ยังกลอมเกลาจิตใจใหปลอดโปรง คลายจากความเครียดในชีวิตประจําวัน  

ขอขอบคุณทานผูอํานวยการธีรวัฒน ภูมิจิตร และเจาหนาท่ีสถาบันฯ ทุกทาน ท่ีไดใหความ
สะดวกในทุกๆ เรื่อง ตลอดชวงเวลาการฝกอบรมและการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและตางประเทศ 

สุดทายนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนขาราชการท่ีเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนท่ี ๕ 
ทุกทาน สําหรับมิตรภาพ กําลังใจ และการสนับสนุนตางๆ ตลอดระยะเวลาการฝกอบรมหลักสูตรนี้ 

 
 

ฉัตรสินี วุฒิมานานนท 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ญ 
บทท่ี ๑  บทนํา ๑ 

๑.๑ ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา ๑ 
๑.๒ ขอบเขตการศึกษา ๒ 
๑.๓ วัตถุประสงคของการศึกษา ๒ 
๑.๔ วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา ๓ 
๑.๕ ประโยชนของการศึกษา ๓ 
๑.๖ ขอจํากัดการศึกษา ๓ 

บทท่ี ๒ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ๔ 
๒.๑ กรอบแนวคิดและทฤษฎี ๔ 
๒.๒ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ๔ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๖ 

บทท่ี ๓ ผลการศึกษา  ๑๒ 
 ๓.๑ ภาพรวมเก่ียวกับ SMEs อาหารแปรรูปของประเทศไทย ๑๒ 
 ๓.๒ ตลาดอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ๑๒ 
 ๓.๓  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ๑๕ 
 ๓.๔ กลุมผูบริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ๑๖ 
 ๓.๕ ตลาดอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ๑๗ 
 ๓.๖  ผลิตภัณฑอาหารไทยท่ีมีศักยภาพ ๑๘ 
 ๓.๗ สินคาเปาหมายท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต ๑๙ 
 ๓.๘ อุตสาหกรรมอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม ๒๐ 
 ๓.๙  แนวความคิดเก่ียวกับ “การสรางคุณคา” ใหกับผลิตภัณฑอาหารของไทย

และผลิตภัณฑของผูประกอบการ ๒๙ 
 ๓.๑๐ วิเคราะหสถานการณการแขงขันในตลาดโลกและศักยภาพ SMEs อาหาร

แปรรูป  ๓๐ 
 ๓.๑๑ การวิเคราะหสถานการณอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปดวยทฤษฎี SWOT 

Analysis ๓๓ 



ซ 

 

สารบัญ (ตอ) 
 
 

บทท่ี ๔ บทสรุปและขอเสนอแนะ ๓๗ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๗ 
๔.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๓๙ 
๔.๓ ขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพ่ือเสริมสรางจุดแข็งและขจัดจุดออนของ 

SMEs ไทย ในการเจาะตลาดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ๔๓ 
บรรณานุกรม ๔๘ 
ภาคผนวก สินคาเปาหมายท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต ๕๐ 
ประวัติผูเขียน ๕๕ 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางท่ี ๑ มูลคาการสงออก การนําเขา และดุลการคาของไทย ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ ๙ 
ตารางท่ี ๒ มูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
 ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ๙ 
ตารางท่ี ๓ มูลคาการสงออกสินคาอาหารของไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
 ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ๑๐ 
ตารางท่ี ๔ มูลคาการคาสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ๑๓  
ตารางท่ี ๕ มูลคาการนําเขาและการสงออกสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
 ป ๒๕๕๔ ๑๓ 
ตารางท่ี ๖ มูลคาการสงออกตอ (Re-export) สินคาอาหารของสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส 

ป ๒๕๕๔ ๑๔ 
ตารางท่ี ๗ ประเภทธุรกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม ๒๑ 
ตารางท่ี ๘ กําลังการผลิตของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม ๒๒ 
ตารางท่ี ๙ แหลงท่ีมาของเทคโนโลยีของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทาน

เลนจากผลไม ๒๖ 
ตารางท่ี ๑๐ จํานวนผลิตภัณฑใหมของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว  
 ทานเลนจากผลไม ๒๘ 
ตารางท่ี ๑๑ การแขงขันของ SMEs ไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในการเจาะตลาด  
 สหรัฐอาหรับเอมิเรสต ๓๒ 



ญ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพท่ี ๑ สัดสวนของขนาดผูประกอบการกลุมอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม ๒๑ 
ภาพท่ี ๒ รูปแบบการทําตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว  
 ทานเลนจากผลไม ๒๓ 
ภาพท่ี ๓ ตลาดปจจุบันของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม ๒๕ 
 



     
บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 

๑.๑  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 
๑.๑.๑  ภูมิหลังของปญหา  

จากวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชียครั้งใหญในชวงป ๒๕๔๐ และวิกฤตเศรษฐกิจและ
การเงินของสหรัฐฯ เม่ือป ๒๕๕๑ ทําใหระบบเศรษฐกิจโลกไดเปลี่ยนแปลงไป ภาพรวมของเศรษฐกิจ
โลกในป ๒๕๕๕ ยังคงอยูภายใตความกังวลตอวิกฤตหนี้สาธารณะของยุโรป ประกอบกับเศรษฐกิจ
ของญี่ปุน สหรัฐฯ ยังคงทรงตัว และเศรษฐกิจของจีน ซ่ึงเปนประเทศท่ีมีบทบาทขับเคลื่อนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกก็ยังคงอยูในภาวะชะลอตัวดวยเชนกัน แมวาภาพรวมของเศรษฐกิจไทย  
ในป ๒๕๕๕ ดีข้ึนจากการฟนตัวอยางรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมในป ๒๕๕๔ 
เริ่มคลี่คลายลงและกลับสูภาวะปกติ อยางไรก็ดี ชวงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๖ การสงออกของไทยมี
มูลคาลดลงมากจนใกลเคียงกับชวงวิกฤตน้ําทวม ประกอบกับเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนอยางตอเนื่องทําให
ธุรกิจไทยซ่ึงสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตางไดรับผลกระทบ ทําให 
หลายแหงไดชะลอการผลิตและทยอยปดกิจการไป 

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินสงผลใหตลาดท้ังสหรัฐฯ ยุโรป จีนและญี่ปุน
ชะลอตัวลง ผูประกอบการ SMEs จึงหันมาทําตลาดใหมในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมุงมาท่ีสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส (ยูเออี) เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีความพรอมซ่ึงเอ้ือตอการคาและการลงทุน 
โดยเฉพาะเปนประเทศท่ีเชี่ยวชาญและมีความชํานาญเปนพิเศษในการบริหารจัดการทาเรือ มีทาเรือ
น้ําลึกซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนศูนยกลางการคาและภูมิภาคตะวันออก
กลางและเปนประเทศสงออกตอสินคาอันดับ ๓ ของโลก 

๑.๑.๒  ความสําคัญของปญหา 
ผูประกอบการ SMEs ไทยยังประสบปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบตอการทํา

ตลาดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากขาดความรูความเขาใจอยางแทจริงในพฤติกรรมของผูบริโภค
และความตองการของตลาด และไมไดศึกษาวิถีการดําเนินธุรกิจของนักธุรกิจชาวสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส ทําใหดําเนินธุรกิจในเชิงรับมากกวาเชิงรุก โดยรอใหผูนําเขาสั่งซ้ือสินคาหรือแจงความจํานงวา
ตองการสินคาในรูปแบบใดแทนการคิดคนหรือผลิตสินคาใหตรงกับความตองการของตลาด ทําใหการ
เจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสยังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

ผูศึกษาในฐานะท่ีมีสวนรวมในทีมไทยแลนดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึงนําโดย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เห็นควรเสนอแนะแนวทางการสงเสริม SMEs ไทย วาสินคาใด
มีโอกาสชวงชิงสวนแบงตลาด ซ่ึงผูศึกษาเห็นวาสินคาอาหารแปรรูปเปนสินคาท่ีมีศักยภาพและมี
โอกาสชวงชิงตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนและ
ตองการปริมาณอาหารท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถขยายการเติบโต



๒ 

และสรางตลาดใหมๆ ไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา อีกท้ังในมุมมองของอุตสาหกรรมท่ีเปนหวงโซใน
ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ พบวามีความเชื่อมโยงในภาคการเกษตร และการเพ่ิมข้ึนของมูลคา
วัตถุดิบ ดังนี้ 

๑) เชื่อมโยงกับภาคการเกษตร  
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานภูมิศาสตร กําลังคน ขีดความสามารถและ

อาชีพการเกษตรยังเปนอาชีพของประชากรสวนใหญของประเทศ ดังนั้น พืชผัก ผลไม และเนื้อสัตว 
จึงเปนผลิตผลข้ันปฐมภูมิ อีกท้ังในหวงโซในภาคการผลิตของท้ังสองอุตสาหกรรม นับตั้งแต          
การเพาะปลูก การเก็บเก่ียว การแปรรูปผลผลิตโดยใชเทคโนโลยีตางๆ กอใหเกิดความเชื่อมโยง
ระหวางภาคการเกษตรและภาคการผลิต กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสรางและ
รักษาแรงงานใหอยูในพ้ืนท่ี ลดการอพยพเขาสูเมือง ชวยลดปญหาความแออัด สังคมและสิ่งแวดลอม 
ไดทางหนึ่ง 

๒) สรางมูลคาเพ่ิม  
อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงรวมถึงสินคาอาหารแปรรูปเปนอุตสาหกรรมท่ีสามารถ

สรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) ซ่ึงเกิดจากการแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ มีคุณคา
เพ่ิมข้ึน สะดวกตอการอุปโภคบริโภค รวมท้ังการคงรักษาสภาพสินคาใหเก็บรักษาไดยาวนานข้ึน โดย
การเกิดข้ึนของมูลคาเพ่ิมท่ีคอนขางสูงนั้นจะพบในกระบวนการอุตสาหกรรมแปรรูป ไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมอาหารกระปอง น้ําผลไม นม อุตสาหกรรมแชแข็ง หรืออุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เปนตน  

 
๑.๒  ขอบเขตการศึกษา 

๑.๒.๑  ศึกษาขอมูล และรายละเอียดของสินคาอาหารแปรรูปของ SMEs ไทย ตลอดจน
หลักเกณฑและกฎระเบียบในการนําเขาตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากเปนประตูการคา       
สูตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

๑.๒.๒  ศึกษาธรรมเนียมปฏิบัติ วัฒนธรรมประเพณีของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส      
เพ่ือเปนกุญแจท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของการทําธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

๑.๒.๓  ศึกษาการทบทวนยุทธศาสตรของการผลักดันสินคาอาหารแปรรูปเขาสูตลาดสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส 

  
๑.๓  วัตถุประสงคของการศึกษา  

๑.๓.๑ ศึกษากระบวนการ มูลคาการสงออกสินคาอาหารแปรรูปของไทยไปตลาดสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส  

๑.๓.๒  วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของไทยท่ีจะเอ้ืออํานวยในการเจาะตลาด ตลอดจน
อุปสรรคและความทาทายท่ีเกิดจากฝายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือเปนแนวทางใหผูประกอบการ 
SMEs สามารถพัฒนาสินคาใหเหมาะสมกับความตองการของตลาดและสามารถเจาะตลาดสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสไดสําเร็จ  

๑.๓.๓  นําขอมูลมาวิเคราะห สรุปแนวทาง กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือนําไปใชในการแสวงหา
ลูทาง การแกไขอุปสรรคหรือเปนขอเสนอแนะประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายของรัฐบาล 



๓ 

๑.๓.๔  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานจริง และหนาท่ีความรับผิดชอบระหวาง     
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครดูไบ ให
สามารถทํางานในทิศทางของการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมและพัฒนากลุมผูประกอบการ SMEs ให
สามารถสงออกไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไดสําเร็จและตอเนื่องอยางยั่งยืน 

 
๑.๔  วิธีดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๔.๑  ใชแหลงขอมูลช้ันตน (Primary Source Material)  
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณสอบถามผูประกอบการ SMEs และ

การจัดประชุมกลุมยอยกับผูประกอบการท่ีเดินทางมารวมการแสดงสินคาในรัฐดูไบและรัฐอาบูดาบี  
มีการแลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคท่ีอาจสงผลกระทบตอการเจาะตลาด เพ่ือเปน
ขอมูลเสริมในการศึกษาวิเคราะห และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในการแขงขันของ SMEs ไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

๑.๔.๒  ใชแหลงขอมูลช้ันรอง (Secondary Source Material) 
ขอมูลท่ีเปนเอกสารภูมิหลังและเอกสารการประชุมจากหนวยงานราชการไทย     

ท่ีเก่ียวของ อาทิ สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครดูไบ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และขอรับขอมูลจากหนวยงานภาครัฐท่ีดูแล SMEs ในรัฐอาบูดาบีและดูไบ 

 
๑.๕  ประโยชนของการศึกษา  

๑.๕.๑  นําผลการศึกษาวิเคราะหไปเสนอแนะ ประชาสัมพันธใหผูประกอบการ SMEs และ
หนวยราชการท่ีเก่ียวของเห็นกลยุทธการคา ทําใหเห็นลูทางในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

๑.๕.๒  เปนการศึกษาลูทางท่ีจะตอบสนองนโยบายโครงการ OTOP และยุทธศาสตร
เศรษฐกิจในการสงเสริมการสงออกสินคาเกษตรและสินคาอาหารแปรรูปของไทย 

๑.๕.๓  ขอมูล ขอคิดเห็น การศึกษา วิเคราะหอาจนําไปเปนสวนหนึ่งในการเสนอแนะ  
การดําเนินนโยบายของภาครัฐสวนท่ีเนนการสงเสริม SMEs และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลใน
การเพ่ิมบทบาทของเอกชน โดยการสงเสริมจุดแข็ง แกไขจุดออน สงเสริมโอกาสทางการคาและ   
การลงทุน ขจัดอุปสรรคและแกไขปญหาของการสงสินคา SMEs ไทยในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
นอกจากนั้น ยังเปนการชวยเพ่ิมรายไดของ SMEs ไทยใหสูงข้ึน ชวยใหเกิดการพัฒนา ตอยอดสินคา
ไทยไปสูมาตรฐานสากล สามารถยืนหยัดและแขงขันกับสินคา SMEs ตางประเทศ ในตะวันออกกลาง
ไดสําเร็จ 

 
๑.๖  ขอจํากัดการศึกษา (Limitation)  

การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาท่ีคอนขางจํากัด ทําใหผูศึกษาเลือกศึกษาสินคาอาหารแปรรูป
ของไทยท่ีมีศักยภาพในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพียงชนิดเดียว หากมีเวลาในการศึกษา
มากข้ึน ผูศึกษาเชื่อวาสามารถวิเคราะหลูทางและโอกาสของ SMEs ไทยไดละเอียดลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
  
 
ผูศึกษาใชแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังตอไปนี้มาใชประกอบการศึกษาและวิเคราะห    

แบบพรรณนาโวหาร (Descriptive Analysis) ในรายงานการศึกษาฉบับนี้ เพ่ือเปนกรอบในการ
สังเคราะหขอมูล และเพ่ือสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ บนพ้ืนฐานของหลักวิชา  

 
๒.๑  กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

การวิเคราะหสถานการณสินคาอาหารแปรรูปโดยใชทฤษฎี SWOT Analysis๑        
การวิเคราะหสถานการณสินคาอาหารแปรรูปท้ังปจจัยภายในและภายนอก สามารถวิเคราะหไดจาก
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือประเมินศักยภาพ ความสามารถ ทิศทางและแนวโนม    
การพัฒนา เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในการสนับสนุนการพัฒนา
ผูประกอบการ SMEs ของสินคาอาหารแปรรูปใหสามารถแขงขันไดในภาวะปจจุบันและพรอมท่ีจะ
ออกไปแขงขันในระดับนานาชาติ 

SWOT มีความหมายดังนี้  
  S  - Strength  จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ 
  W  -  Weakness  จุดออนหรือขอเสียเปรียบ 
  O  -  Opportunity โอกาสท่ีจะดําเนินการได 
  T  - Threats   อุปสรรค ขอจํากัดหรือปจจัยท่ีคุกคามการดําเนินการ 
 

๒.๒  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
การวิเคราะหการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยใชทฤษฎีเกี่ยวกับ Marketing 

Mix หรือ ๔Ps 
ผู ศึกษาไดนํ าแนวคิดและทฤษฎี เ ก่ียว กับส วนประสมทางการตลาด หรือ  ๔Ps                

ซ่ึงประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การตลาด (Promotion) โดย SMEs ไทยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับสวนประสมทาง
การตลาดท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยตองจัดสรรในสวนของสินคาและบริการ  
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ ผูประกอบการ SMEs ไทย
ตองมีการตัดสินใจและวางแผนในการจัดสรรใหกับแตละสวน วาจะเนนหนักในสวนใดท่ีจะเปน      
ตัวหลักในการจูงใจและกระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาอาหารแปรรูปของผูบริโภคชาวสหรัฐอาหรับ      
เอมิเรตส โดยสวนประสมทางการตลาดท้ัง ๔Ps มีความสําคัญเทากัน เพียงแตในสถานการณ          

                                                 
๑ http://agserver.kku.ac.th/chaichrn/page-Thai/Teaching-t/Graduate/126752/SWOTAnalysis.htm  



๖ 

ท่ีแตกตางกันนั้น SMEs ไทยอาจเลือกใชสวนประสมทางการตลาดตัวใดตัวหนึ่งเปนกลยุทธหลักในการ
ดําเนินการได 

๑) ผลิตภัณฑ  
SMEs ไทยควรเนนผลิตสินคาอาหารแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยใหความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใหมีมูลคาสูง ท้ังโดยเทคโนโลยี ข้ันพ้ืนฐาน
และโดยเทคโนโลยีระดับสูง และเห็นความสําคัญของการขอรับรองมาตรฐานสินคาและเนนมาตรฐาน
การตรวจสอบคุณภาพอาหาร เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารจะตองผานการรับรองผลการตรวจสอบ 
รับรองคุณภาพ ความสะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีขอจํากัดทาง       
สินคาฮาลาลสูง  

๒) ชองทางการจัดจําหนาย 
ผูประกอบการไทยควรหาความรูในการติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เนื่องจากมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบและแตละข้ันตอนเปนกระบวนการท่ีใชการติดตอ 
ประสานงานมาก เชน การขอรับรองมาตรฐานมีข้ันตอนและกฎระเบียบหลายประการ ท่ีสงผลใหตอง
ใชระยะเวลาในการดําเนินการ และควรหาขอมูลวาการสงสินคาไปจําหนายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ตองผานชองทางใด  

๓) ราคา 
ผูประกอบการตองกําหนดราคาท่ีเหมาะสม ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปข้ันตน     

ใชเทคโนโลยีระดับตนและเปนเครื่องจักรท่ีผลิตไดในประเทศ แต SMEs สวนหนึ่งยังไมสามารถทําได
ดวยตัวเองในบางกระบวนการผลิต เชน การอบแหง การดูดความรอน การแชแข็ง การบรรจุกระปอง 
สําหรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปข้ันสูง ผูประกอบการไทยตองนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีเขามา
จากตางประเทศ ทําใหมีตนทุนท่ีสูง 

๔) การสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ 
นโยบายของรัฐบาล “ครัวไทยสูครัวโลก” เปนนโยบายสงเสริมใหสินคาอาหารแปรรูป

ของไทยเปนอาหารยอดนิยมของชาวอาหรับเอมิเรตส โดยมุงดําเนินการอยางมีระบบ ใหมี          
การขยายตัวของตลาดอาหารไทยและสินคาอาหารแปรรูปใหมีคุณภาพดี ซ่ึงจะสงผลดีตอการสราง
ภาพลักษณของประเทศ และเปนการสนับสนุนการสงออกวัตถุดิบในการผลิตอาหารไทยและอาหาร
แปรรูปไทยสูสากล 

  
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 

ในการนําแนวทฤษฎี SWOT Analysis ขางตนมาประยุกตใชกับการศึกษาเรื่อง         
“แนวทางการสงเสริม SMEs ไทยในการเจาะตลาดสินคาอาหารแปรรูปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส” 
คือการนําปจจัยภายในของไทยท่ีเปนจุดแข็ง คือความอุดมสมบูรณของทรัพยากร สามารถเปนแหลง
ผลิตและสงออกสินคาทางเกษตร สินคาอาหารและสินคาอาหารแปรรูปท่ีมีคุณภาพไดเปนอันดับตน
ของโลก มีความพรอม ประสบการณ และความชํานาญ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและ
แปรรูปสินคาอาหาร เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดโลกไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการผลิต
อาหารแปรรูปท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัย ซ่ึงไทยมีศักยภาพมากกวาประเทศคูแขง เชน 



๗ 

อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม ท่ีมีสินคาสงออกสวนใหญ คือสินคาเกษตรและแปรรูปอยางงาย แต
มีจุดออนในดานการตลาด การบริหารจัดการท่ีเปนสากล ตลอดจนเริ่มสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะสินคาท่ีใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขน เนื่องจากคูแขงมีความอุดม
สมบูรณของทรัพยากร ตนทุนการผลิต และตนทุนคาแรงท่ีถูกกวาเขามาแขงขันในปริมาณท่ีมากข้ึน 
และราคาสินคาท่ีถูกกวา รวมท้ังสามารถพัฒนาสินคาไดเทาเทียมประเทศไทย เชน จีน เวียดนาม และ
การประเมินปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส ไดแก ความมีชื่อเสียงของอาหารไทยในตลาดโลก โดยอาศัย
การวิเคราะหแบบ SWOT เพ่ือประเมินในการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการคาในการเจาะ
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) กิจการการผลิตและกิจการบริการขนาดกลางไม เ กิน ๒๐๐ ลานบาท       

ขนาดยอมไมเกิน ๕๐ ลานบาท 
๒) กิจการการคา 

-  คาสง ขนาดกลางไมเกิน ๑๐๐ ลานบาท ขนาดยอมไมเกิน ๕๐ ลานบาท 
-  คาปลีก ขนาดกลางไมเกิน ๖๐ ลานบาท ขนาดยอมไมเกิน ๓๐ ลานบาท  

ลักษณะขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกําหนดจากจํานวนการ    
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 คน1

๒ 
                                                 
๒ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), (ออนไลน), แหลงท่ีมา : http://www.sme.go.th 
สืบคนเมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖. 



๘ 

๒.๓.๒ ขอมูลท่ัวไปของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ผู ศึ กษาขอ เสนอข อ มู ล โ ดย ท่ั ว ไปของประ เทศสหรั ฐ อาหรับ เ อ มิ เ รตส                

เพ่ือประกอบการวิเคราะห ดังนี้ 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (United Arab Emirates: UAE)๓ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส หรือ ยูเออี เปนประเทศท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

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) โดยมีรัฐอาบูดาบีเปนท่ีตั้งของเมืองหลวง สวนรัฐดูไบเปนเมืองเศรษฐกิจและ
เมืองทาท่ีสําคัญ 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปน ๑ ใน ๖ ของกลุมประเทศอาหรับ (Gulf Cooperation 
council: GCC) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส คูเวต บารเรน โอมาน และกาตาร ซ่ึงรวมตัวกันดวยเหตุผล
ทางการดานการคาและนโยบายทางการคาเสรีลักษณะเดียวกับสิงคโปรและฮองกง เพ่ือพัฒนา
ประเทศใหเปนจุดศูนยกลางการคาในกลุมประเทศอาหรับและภูมิภาคตะวันออกกลาง ทําใหสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสมีการสั่งซ้ือสินคาเพ่ือนําเขามาใชภายในประเทศและสงออกตอ (Re-export) ไป
จําหนายยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง นับเปนกลยุทธสําคัญท่ีสรางรายไดใหแกสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสไมนอยกวาการสงออกสินคาหรือวัตถุดิบท่ีมีในประเทศไปจําหนายยังตางประเทศ 
โดยตลาดสงออกสินคาในกลุมนําเขาเพ่ือการสงออกตอท่ีสําคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ประกอบดวย อิหราน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย และกลุมประเทศเอเชียใต เชน อินเดียและปากีสถาน เปน
ตน ซ่ึงประเทศเหลานี้ลวนมีสายสัมพันธทางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมใกลชิดกับสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส อันเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมการคาระหวางกัน  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญอันดับ ๖ ของไทย 3

๔ โดยการคา
ระหวางไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เม่ือป ๒๕๕๔ มีมูลคาการคา ๔๖๓,๗๕๑ ลานบาท ซ่ึงประเทศ
ไทยเปนฝายขาดดุลการคามาโดยตลอด เนื่องจากสินคาท่ีไทยสงออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปน
สินคาท่ีมีมูลคาไมสูงมากนัก เชน เสื้อผาสําเร็จรูป รองเทาและชิ้นสวน เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับ
วิทยุโทรทัศน และอาหารสําเร็จรูป ในขณะท่ีสินคาซ่ึงไทยนําเขาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสคือ น้ํามัน
ปโตรเลียมและสินแรโลหะ 

 

                                                 
๓ ขอมูลเหลาน้ี ผูศึกษาไดจากเอกสารขอมูลของกระทรวงการตางประเทศ กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต 
ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
๔ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 



๙ 

 
ตารางท่ี ๑ มูลคาการสงออก การนําเขา และดุลการคาของไทย ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
 

ลําดับ ประเทศ 
มูลคา : ลานบาท 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
มูลคาการคา นําเขา สงออก ดุลการคา มูลคาการคา นําเขา สงออก ดุลการคา 

๑ ญี่ปุน ๑,๖๑๒,๙๒๘  ๙๘๗,๘๙๑  ๖๒๕,๐๓๗  -๓๖๒,๘๕๔  ๑,๗๗๓,๖๒๑  ๑,๑๑๒,๑๖๗  ๖๖๑,๔๔๕   -๔๕๐,๗๑๒  
๒ จีน ๑,๐๗๕,๖๗๖  ๕๖๔,๕๖๖  ๕๑๑,๑๑๐  -๕๓,๔๕๗  ๑,๑๙๙,๔๑๓  ๖๖๗,๐๘๕  ๕๓๒,๙๒๓  -๑๓๔,๗๕๖  
๓ สหรัฐอเมริกา ๙๙๒,๗๕๒  ๓๓๐,๒๔๐  ๖๖๙,๕๑๑  ๓๓๙,๒๗๑  ๑,๐๔๗,๓๖๕  ๓๗๙,๖๒๗  ๖๖๗,๗๓๘  ๒๘๘,๑๑๑  
๔ มาเลเซีย ๕๖๙,๔๖๗  ๒๙๙,๘๘๕  ๒๖๙,๕๘๒  -๓๐,๓๐๔  ๖๔๗,๕๗๕  ๓๒๒,๐๕๔  ๓๒๕,๕๒๐  ๓,๔๖๖  
๕ สิงคโปร ๕๔๙,๔๑๗  ๒๑๘,๖๘๐  ๓๓๐,๗๓๗  ๑๑๒,๐๕๗  ๕๖๗,๗๒๙  ๒๓๕,๒๘๕  ๓๓๒,๔๔๔  ๙๗,๑๕๙  
๖ สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส 
๓๑๓,๘๔๕  ๒๓๗,๗๘๙  ๗๖,๐๕๖  -๑๖๑,๗๓๔ ๔๖๓,๗๕๑  ๓๗๑,๕๕๖  ๙๒,๑๙๕  -๒๗๙,๓๖๑  

๗ ออสเตรเลีย ๓๓๖,๙๐๑  ๑๓๒,๑๙๐  ๒๐๔,๗๑๑  ๗๒,๕๒๒  ๔๓๔,๗๗๗  ๑๗๑,๕๙๘  ๒๖๓,๑๗๙  ๙๑,๕๘๑  
๘ ฮองกง ๓๔๙,๔๑๖  ๕๐,๑๔๖  ๒๙๙,๒๗๐  ๒๔๙,๑๒๓  ๓๙๕,๖๓๖  ๖๔,๘๕๕  ๓๓๐,๗๘๑  ๒๖๕,๙๒๖  
๙ อินโดนเซีย ๓๐๔,๕๒๑  ๑๓๘,๕๕๐  ๑๖๕,๙๗๑  ๒๗,๔๒๐  ๓๘๗,๘๒๖  ๑๗๙,๗๗๒  ๒๐๘,๐๕๔  ๒๘,๒๘๒  

๑๐ เกาหลีใต ๒๘๗,๐๕๑  ๑๘๔,๒๒๓  ๑๐๒,๘๒๘  -๘๑,๓๙๖  ๓๔๘,๓๘๒  ๒๒๗,๒๘๙  ๑๒๑,๐๙๓  -๑๐๖,๑๙๖  
๑๑ ซาอุดิอาระเบีย ๒๐๖,๕๑๕  ๑๕๘,๙๐๖  ๔๗,๖๐๙  -๑๑๑,๒๙๗  ๓๐๕,๔๖๐  ๒๔๑,๓๒๗  ๖๔,๑๓๒  ๑๗๗,๑๙๕  
๑๒ ไตหวัน ๓๑๔,๙๔๗  ๑๙๙,๗๕๐  ๑๑๕,๑๙๗  -๘๔,๕๕๓  ๒๙๕,๐๑๒  ๒๐๖,๒๑๑  ๘๘,๘๐๑  -๑๗๗,๔๑๐  
๑๓ เยอรมนี ๒๓๗,๐๓๐  ๑๓๖,๓๔๙  ๑๐๐,๖๘๑  -๓๕,๖๖๘  ๒๕๔,๗๑๖  ๑๔๙,๔๖๖  ๑๐๕,๒๕๐  -๔๔,๒๑๖  
๑๔ เวียดนาม ๑๖๙,๕๒๖  ๓๘,๖๕๕  ๑๓๐,๘๗๑  ๙๒,๒๑๕ ๒๑๓,๐๗๓  ๔๗,๙๗๓  ๑๖๕,๑๐๐  ๑๑๗,๑๒๗  
๑๕ อินเดีย ๑๖๓,๖๖๙  ๗๑,๙๔๒  ๙๑,๗๒๔  ๑๙,๗๘๖  ๑๙๙,๐๑๐  ๘๖,๘๙๕  ๑๑๒,๑๑๖  ๒๕,๒๒๑  

 ๗,๔๙๐,๖๖๐  ๓,๗๔๙,๗๖๓  ๓,๗๔๐,๘๙๖  - ๘,๘๖๗  ๘,๕๓๓,๓๔๗  ๔,๔๖๓,๑๕๙  ๔,๐๗๐,๑๘๘  -๓๙๒,๙๗๑  
อื่นๆ ๒,๖๘๑,๖๔๖  ๑,๑๒๐,๔๒๓  ๑๕๖,๒๒๓  ๔๔๐,๘๐๐  ๓,๒๖๔,๒๘๙  ๑,๔๘๐,๘๔๙  ๑,๗๘๓,๔๔๐  ๓๐๒,๕๙๒  
 ๑๐,๑๗๒,๓๐๖  ๔,๘๗๐,๑๘๖  ๕,๓๐๒,๑๑๙  ๔๓๑,๙๓๓  ๑๑,๗๙๗,๖๓๖  ๕,๙๔๔,๐๐๘  ๕,๘๕๓,๖๒๘  - ๙๐,๓๗๙  

ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 

สวนการสงออกสินคาไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในชวง ๕ ปท่ีผานมามีมูลคา
เฉลี่ย ๖๒,๐๐๐ ลานบาท โดยในป ๒๕๕๔ ไทยสงออกสินคาไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตสคิดเปนมูลคา 
๙๒,๑๙๕ ลานบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒๑.๒๒ เม่ือเทียบกับชวงเดียวของปกอน ในขณะท่ี    
การนําเขาสินคาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในชวง ๕ ปท่ีผานมามีมูลคาเฉลี่ย ๒๕๐,๐๐๐ ลานบาท 
โดยในป ๒๕๕๔ ไทยนําเขาสินคาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสคิดเปนมูลคา ๓๗๑,๕๕๕ ลานบาท 
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕๖.๒๕ เม่ือเทียบชวงเดียวกันของป ๒๕๕๓ อยางไรก็ตาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส   
ถือเปนประเทศท่ีมีความสําคัญดานการคาของไทย เนื่องจากเปนศูนยกลางดานการกระจายสินคาไปสู
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ีมีกําลังซ้ือสูง เชน ซาอุดิอาระเบีย อิรัก และอิหราน เปนตน 

 
ตารางท่ี ๒ มูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ 
 

รายการ 
มูลคา : ลานบาท อัตราขยายตัว (%) 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 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 

ท่ีมา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 

การสงออกสินคาอาหารของไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในรอบ ๕ ปท่ีผานมามี
มูลคาเฉลี่ย ๔,๐๐๐ ลานบาท โดยในป ๒๕๕๔ สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนตลาดสงออกสินคาอาหาร
อันดับ ๓ ของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางคิดเปนสัดสวนรอยละ ๑๔ ของมูลคาการคาสงออก
สินคาอาหารไทยในตะวันออกกลาง มีมูลคาการสงออกอยูท่ี ๗,๒๑๖ ลานบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึน    
รอยละ ๕๖ เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 
ตารางท่ี ๓ มูลคาการสงออกสินคาอาหารของไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ 
 

รายการสินคาอาหาร 
ปริมาณ/มูลคาการสงออกสนิคาอาหาร 

๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
ตัน ลานบาท ตัน ลานบาท ตัน ลานบาท 

ขาวและธัญพืช  ๕๔,๕๐๘.๑๙  ๘๖๔.๒๗  ๘๙,๙๑๖.๖๕  ๑,๓๙๕.๒๕  ๑๓๒,๙๒๐.๙๕  ๓,๑๑๒.๑๙  
ผลิตภณัฑประมง  ๑๑๙๗๕.๒๕ ๙๒๔.๗๒  ๑๑,๖๖๓.๕๖  ๘๗๑.๗๐  ๑๕,๕๑๔.๖๒  ๑,๕๑๗.๑๓  
ผลไม  ๑๙,๖๑๗.๖๗  ๕๖๒.๑๕  ๒๔,๓๙๖.๗๒  ๗๐๓.๕๗  ๒๕,๘๕๕.๒๔  ๙๒๐.๖๑  
นํ้าตาล นํ้าผึ้ง  ๒๕,๘๑๓.๙๒  ๓๒๙.๕๑  ๕๙,๒๘๙.๗๓  ๖๕๗.๕๗  ๕๒,๐๒๗.๘๘  ๕๕๓.๙๐  
เครื่องดื่มแอลกอฮอล  ๒๔๙.๐๙  ๕.๕๓  ๑๑,๔๕๖.๐๗  ๒๑๕.๕๘  ๑๑,๗๖๒.๔๒  ๒๓๖.๑๐  
ผัก  ๒,๙๕๙.๒๖  ๑๒๖.๕๐  ๗,๔๗๙.๘๙  ๒๗๐.๒๘  ๓,๕๗๒.๐๔  ๑๘๘.๐๙  
อาหารอ่ืนๆ ๑,๕๙๔.๒๕  ๘๗.๙๐  ๑,๙๗๔.๗๑  ๑๐๓.๙๕  ๒,๕๕๑.๓๐  ๑๔๒.๓๒  
ชา กาแฟ โกโกและ
ผลิตภณัฑ 

๗๔๐.๑๗  ๖๘.๔๔  ๘๔๐.๙๓  ๖๗.๗๓  ๑,๓๗๕.๗๐  ๑๑๖.๑๓  

ผลิตภณัฑจากแปง 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  
ถ่ัวเมล็ดแหง ๑,๙๒๗.๒๘  ๔๔.๙๙   ๗๐๙.๒๑   ๒๐.๑๐  ๗๔๖.๖๒  ๒๐.๔๔  
เน้ือสัตวและผลิตภัณฑ ๔๙.๓๐  ๕.๒๗  ๗๔.๖๕   ๕.๓๕   ๑๔๐.๖๘  ๑๖.๙๕  
นํ้ามันและไขมัน  ๖.๘๐  ๐.๙๑   ๔.๔๔   ๐.๗๙  ๒๖๘.๖๒  ๑๒.๖๑  
ผลิตภณัฑนม ๑๐๖.๕๐   ๖.๑๗   ๑๘๐.๙๕   ๙.๐๖  ๑๔๒.๑๒   ๙.๙๕  
อ่ืนๆ  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  

ท่ีมา: ฝายวิจัยและบริการขอมูล สถาบันอาหาร 
 

ปจจุบันกลุมผูบริโภคสินคาอาหารของไทยในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส สวนใหญ
เปนชาวเอเชียท่ีเขาไปทํางานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และชนชั้นกลางชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 



๑๑ 

รวมถึงผูบริโภคในประเทศขางเคียง เชน อิหราน อิรัก ซาอุดิอาระเบีย และปากีสถาน เปนตน สําหรับ
สินคาอาหารท่ีไทยสงไปจําหนายยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไดแก ขาว อาหารทะเลกระปอง        
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 แบงเปนมูลคาท่ีเกิดจากภาคเกษตร ๑,๔๐๖,๕๐๔ ลานบาท หรือ 
รอยละ ๑๓.๓ และภาคนอกเกษตร ๙,๑๓๒,๙๔๒ ลานบาท หรือ รอยละ ๘๖.๗ โดยภาคการผลิตเปน
กิจกรรมท่ีมีบทบาทตอเศรษฐกิจสูงสุด คิดเปน รอยละ ๓๔ เม่ือพิจารณาถึงมูลคา GDP ในภาค     
การผลิตจําแนกตามสาขาการผลิต พบวาสาขาอาหารและเครื่องดื่มมีมูลคาการผลิตสูงสุดถึง 
๖๑๗,๒๖๙.๓ ลานบาท เปนมูลคาท่ีเกิดจากวิสาหกิจขนาดใหญรอยละ ๖๖.๘ และจาก SMEs     
รอยละ ๓๓.๒ และ เม่ือพิจารณาถึง GDP ของ SMEs พบวาสาขาอาหารและเครื่องดื่มมีมูลคา 
๒๐๕,๐๖๙.๓ ลานบาท4

๑ คิดเปนรอยละ ๑๗ ของมูลคา GDP ของ SMEs ในภาคการผลิตท้ังหมด 
๓.๑.๒  จํานวนผูประกอบการ SMEs และการจางงาน  

ในป ๒๕๕๔ อุตสาหกรรมสินคาอาหารแปรรูปมีจํานวนผูประกอบการ SMEs 
ท้ังหมด ๑๑๔,๐๑๘ ราย 

๓.๑.๓  ภาพรวมการสงออกของอุตสาหกรรมอาหาร  
สินคาท่ีมีมูลคาการสงออกสูงสุดในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ๕ ลําดับแรกยังคงเปนสินคา

อาหารแปรรูป ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป มีมูลคาการสงออกสูงถึง ๑๓๓,๐๙๖.๑๐ ลานบาท5

๒  
 

๓.๒ ตลาดอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสไมสามารถผลิตสินคาอาหารไดเพียงพอกับความตองการบริโภค

ภายในประเทศเนื่องจากมีภูมิประเทศและภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวยตอการทําเกษตรกรรม ท้ังคุณภาพ
ดินท่ีต่ํา อุณหภูมิท่ีสูงมากในชวงฤดูรอน และพ้ืนท่ีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวมีสัดสวนนอยมาก เม่ือ
เทียบกับพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ ทําใหสหรัฐอาหรับเอมิเรตสตองพ่ึงพาการนําเขาสินคาอาหารจาก
ตางประเทศ เชน เนื้อสัตว ไขไก นม ผักและผลไม เปนตน แตรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ก็ยังคง 
ใหความสําคัญดานการทําเกษตรกรรมของประเทศเปนอยางมาก โดยปจจุบันรัฐบาลกําลังหาวิธีการ
ผลิตเครื่องมืออุปกรณใหมๆ ใหกับเกษตรกรภายในประเทศ รวมถึงการจัดหาพ้ืนท่ีสําหรับการ
เพาะปลูกใหดวย นอกจากนี้ ยังไดวางนโยบายปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถทนทานตอสภาพภูมิอากาศ
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสได 
                                                 
๑ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. อุตสาหกรรมสาร. ปท่ี ๕๔ ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๕ 
๒ อางแลว 



๑๓ 

สําหรับสินคาอาหารท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตสสามารถผลิตไดประกอบดวย พืชอาหาร    
(เชน ปาลม อินทผาลัม มะนาว และมะมวง) เนื้อสัตว (เชน แพะ แกะ อูฐ และวัว) และอาหารทะเล       
ซ่ึงผลผลิตสวนใหญยังคงมีปริมาณต่ําไมเพียงพอกับความตองการบริโภค ยกเวน อินทผาลัม        
และอาหารทะเล ท่ีสามารถผลิตไดเพียงพอกับความตองการภายในประเทศและสามารถสงออกไป
จําหนายยังประเทศอ่ืนๆ ได แตการสงออกไปจําหนายในรูปของผลิตภัณฑสดซ่ึงมีมูลคาไมสูงมากนัก 
เนื่องจากไมผานการแปรรูป 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศผูนําเขาสินคาอาหารท่ีสําคัญ โดยมีการนําเขาสินคา
อาหารถึงรอยละ ๘๕ ของปริมาณอาหารท้ังหมดในประเทศ โดยจากขอมูลขององคการสหประชาชาติ
เม่ือป ๒๕๕๔ พบวา การนําเขาสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีมูลคา ๕,๘๐๘ ลานเหรียญ
สหรัฐฯ 6

๓ ในจํานวนนี้สินคาสวนหนึ่งถูกนําเขามาเพ่ือสงออกตอ (Re-export) ไปจําหนายยังประเทศ 
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซ่ึงสินคาอาหารท่ีนําเขาสวนใหญเปนสินคาเกษตร เชน เนื้อสัตว แปงสาลี 
ผลิตภัณฑนม ผักและผลไม เปนตน โดยแหลงนําเขาสินคาอาหารท่ีสําคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ไดแก บราซิล อินเดีย สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย อยางไรก็ตาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตสก็มี      
การสงออกสินคาอาหารดวยเชนกัน โดยเม่ือป ๒๕๕๔ มีมูลคาการสงออก ๒,๑๕๑ ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับสินคาอาหารสงออกท่ีสําคัญของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส คือ ผักและผลไม (อินทผาลัม) ขนม
หวานและน้ําตาล ชาและกาแฟ เปนตน ซ่ึงตลาดสงออกสินคาอาหารหลักไดแก อิหราน อิรัก 
ปากีสถาน และซาอุดิอาระเบีย เปนตน 

 
ตารางท่ี ๔ มูลคาการคาสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
 

การคาสินคาอาหาร 
มูลคาการคา (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
สงออก (Export) ๑,๓๓๘.๑๐ ๑,๘๖๘.๒๗ ๒,๑๕๑.๒๖ 
นําเขา (Import) ๔,๑๑๖.๕๙ ๔,๗๙๐.๕๑ ๕,๘๐๘.๑๔ 
สงออกตอ (Re-Export) ๗๖๙.๗๑  ๙๘๙.๗๕  ๑,๑๔๔.๙๑  
ท่ีมา: UNComtrade 

 
ตารางท่ี ๕ มูลคาการนําเขาและการสงออกสินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๔ 
 

ประเทศ 
 

มูลคาการนําเขา (ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) สัดสวน 

(%) 
ประเทศ 

มูลคาการสงออก 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

สัดสวน 
(%) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
บราซิล ๖๖๘.๗๒ ๑๑.๕๑ อิหราน ๔๓๑.๔๐ ๒๐.๐๕ 
อินเดีย ๕๙๗.๔๘ ๑๐.๒๙  อิรัก  ๒๗๙.๑๔ ๑๒.๙๘ 
                                                 
๓ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, (๒๕๕๒) ตลาดอาหารของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส, กรุงเทพฯ : สถาบัน
อาหาร, หนา ๑๙๑ 



๑๔ 

ประเทศ 
 

มูลคาการนําเขา (ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) สัดสวน 

(%) 
ประเทศ 

มูลคาการสงออก 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

สัดสวน 
(%) 

 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
สหรัฐอเมริกา ๓๗๖.๙๒ ๖.๔๙  ปากีสถาน  ๑๘๙.๑๔ ๘.๗๙ 
ออสเตรเลีย ๓๑๘.๗๗ ๕.๔๙ ซาอุดิอาระเบีย  ๑๔๑.๙๑ ๖.๖๐ 
ซาอุดิอาระเบีย ๒๘๖.๗๘ ๔.๙๔  อินเดีย  ๘๘.๕๘ ๔.๑๒ 
ปากีสถาน ๒๘๔.๖๘ ๔.๙๐  คูเวต  ๘๗.๔๖ ๔.๐๗ 
เนเธอรแลนด ๒๓๑.๙๖ ๓.๙๙  โอมาน  ๗๗.๒๐ ๓.๕๙ 
มาเลเซีย ๑๘๐.๒๒ ๓.๑๐  โซมาเลีย  ๗๐.๘๘ ๓.๒๙ 
จีน ๑๗๑.๕๕ ๒.๙๕  กาตาร  ๖๖.๗๑ ๓.๑๐ 
เยอรมนี ๑๗๑.๑๕ ๒.๙๕  เยเมน  ๕๒.๔๒ ๒.๔๔ 
ประเทศอ่ืนๆ ๒,๕๑๙.๘๘ ๔๓.๓๙  ประเทศอ่ืนๆ  ๖๖๖.๔๒ ๓๐.๙๘ 
รวมท้ังหมด ๕,๘๐๘.๑๔ ๑๐๐ รวมท้ังหมด  ๒,๑๕๑.๒๖ ๑๐๐ 
ท่ีมา: UNComtrade 

 
การท่ีสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนศูนยกลางการคาในภูมิภาคตะวันออกกลาง จึงทําใหสินคา

อาหารเปนสวนหนึ่งท่ีนําเขามาถูกสงออกตอ (Re-export) ไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
โดยเม่ือป ๒๕๕๔ การสงออกตอของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีมูลคา ๑,๑๔๕ ลานเหรียญสหรัฐฯ  
ตลาดสงออกตอท่ีสําคัญไดแก อิหราน อิรัก อินเดีย และซาอุดิอาระเบีย รวมถึงประเทศท่ีมีกําลังซ้ือใน
ปริมาณนอยไมเต็มตูคอนเทนเนอรท่ีตองแบงซ้ือสินคาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเชน โอมาน กาตาร 
บารเรน และคูเวต เปนตน 

 
ตารางท่ี ๖ มูลคาการสงออกตอ (Re-export) สินคาอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ป ๒๕๕๔ 
 

ประเทศ 
 

มูลคาการสงออกตอ 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) สัดสวน (%) 

 ๒๕๕๔ 
อิหราน ๓๕๐.๔๐ ๓๐.๖๑ 
อิรัก ๑๘๕.๕๒ ๑๖.๒๐ 
อินเดีย ๗๔.๗๘ ๖.๕๓ 
ซาอุดิอาระเบีย ๕๓.๐๒ ๔.๖๓ 
โอมาน  ๔๓.๘๔ ๓.๘๓ 
โซมาเลีย ๓๘.๓๓ ๓.๓๕ 
กาตาร ๓๘.๑๐ ๓.๓๓ 
คูเวต ๓๗.๙๖ ๓.๓๒ 
เยเมน ๒๙.๔๗ ๒.๕๗ 



๑๕ 

ประเทศ 
 

มูลคาการสงออกตอ 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) สัดสวน (%) 

 ๒๕๕๔ 
ซูดาน ๒๑.๓๙ ๑.๘๗ 
ประเทศอ่ืนๆ ๒๗๒.๐๙ ๒๓.๗๗ 
รวมท้ังหมด ๑,๑๔๔.๙๑ ๑๐๐ 
ท่ีมา: UNComtrade 

 
๓.๓ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส7๔ 

ผูบริโภคในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนิยมบริโภคอาหารพ้ืนเมืองเปนหลัก โดย ม้ือเชา
บริโภคอาหารท่ีเรียกวา “Ful Medames” เปนถ่ัว “Fava Beans” ตมคลุกเคลากับน้ํามันมะกอก
หรือซอสมะเขือเทศและเครื่องเทศ รับประทานคูกับไขตมและผักสลัด ม้ือกลางวันและม้ือเย็นนิยมนํา
เนื้อไก เนื้อแกะ หรือเนื้อแพะ มายางและราดดวยซอสท่ีทําจากถ่ัวและเครื่องเทศชนิดตางๆ         
โดยรับประทานคูกับขาวท่ีหุงดวยเครื่องเทศแบบอินเดียหรือคูกับ “Pita Bread” ขนมปงอบท่ีทําจาก
แปงสาลีลักษณะคลายโรตีแตแผนใหญและหนากวา นอกจากนี้ยังรับประทานขนมหวานประเภท 
“Pastry” ราดน้ําผึ้งและโรยถ่ัว 

เดือนรอมฎอน (กรกฎาคม – สิงหาคม) เปนเดือนท่ีชาวมุสลิมถือศีลอด ไมรับประทาน
อาหารและดื่มน้ําตั้งแตรุงอรุณจนพระอาทิตยตกดิน ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจะนิยมรับประทาน
อินทผาลัมแหงหลังจากละศีลอดในแตละวัน เนื่องจากมีแรธาตุและวิตามินสูง รวมท้ังใหพลังงานท่ีดูด
ซึมไดเร็ว (ในชวงเวลาดังกลาวหามชาวตางชาติในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรับประทานอาหารหรือของ
ขบเค้ียว ดื่มน้ําและสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ หากฝาฝนอาจถูกตักเตือนหรือดําเนินการตามกฎหมาย)  

ปจจุบันชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีปรับเปลี่ยนไปจากอดีต 
เนื่องจากมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ โดยแนวโนมของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสในยุคปจจุบันมีแนวโนมท่ีนาสนใจ ดังนี้คือ 

๓.๓.๑ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรุนใหมใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน จึงทํา
ใหกระแสความนิยมบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารเกษตรอินทรีย (Organic Food) ซ่ึงมีราคา
คอนขางสูงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากนี้ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสบางสวนเริ่มหัน
มาบริโภคเนื้อไกและเนื้อขาว (White Meat) อ่ืนๆ เชน เนื้อปลาชนิดตางๆ และอาหารทะเลแทน  
การบริโภคเนื้อแดง (Red Meat) เชน เนื้อวัว เนื้อแกะ ท่ีมีปริมาณไขมันและคลอเลสเตอรอลสูง 

๓.๓.๒ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนิยมดื่มกาแฟดําและเครื่องดื่มท่ีทําจากโยเกิรตปนท่ี
เรียกวา “Ayran” เปนประจํา นอกจากนี้ ยังนิยมดื่มน้ําผลไมและเครื่องดื่มอัดลมแทนเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล เนื่องจากศาสนาอิสลามมีขอหามในการดื่มเครื่องดื่มท่ีผสมแอลกอฮอลทุกชนิด 

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



๑๖ 

(เครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถจําหนายไดในบาร รานอาหาร และโรงแรมในเมืองของชาวตางประเทศ
ท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น) 

๓.๓.๓ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสโดยเฉพาะคนหนุมสาว นิยมรับประทานอาหาร Fast 
Food และรับประทานอาหารนอกบานมากข้ึน โดยนิยมเลือกรานอาหารท่ีมีบรรยากาศสบายๆ    
เปนกันเอง ไมเนนความหรูหรา ท้ังนี้ รานอาหารและรานไอศกรีมท่ีเปนแฟรนไชสจากตางประเทศ 
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกากําลังไดรับความนิยมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสอยางมาก 

๓.๓.๔ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนิยมบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคมากข้ึน 
เนื่องจากตองการความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสบางสวนยังนิยม
รับประทานอาหาร ท่ีบริการสงถึงบาน (Home Delivery) โดยสวนใหญเปนการสั่งซ้ืออาหารประเภท
ขนมขบเค้ียว ขนมอบ (Bakery) และเครื่องดื่มประเภทตางๆ  

๓.๓.๕ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนิยมใชเวลาวางในการเดินเลือกซ้ือสินคาใน Shopping 
Mall และตลาดพ้ืนเมืองท่ีเรียกวา “Souks” เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีสถานท่ีทองเท่ียว ตาม
ธรรมชาติคอนขางนอย นอกจากนี้ ในชวงเทศกาล “Eids” ซ่ึงเปนการเฉลิมฉลองตามศาสนาอิสลาม 
(เปนวันหยุดราชการ ในแตละปมีชวงเทศการ Eids ๒ ครั้งคือ หลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอน และหลังเสร็จ
สิ้นการประกอบพิธี ฮัจย )  ชาวสหรั ฐอาหรับ เอ มิ เรตส จะออกมาจับจ าย ซ้ือสินค าต า งๆ                 
ตามหางสรรพสินคา ท้ังของขวัญและของฝาก อาหารและเครื่องดื่ม 

๓.๓.๖ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ีมีรายไดสูงนิยมสินคาท่ีมีคุณภาพสูงและใหความสําคัญ
กับบริการหลังการขาย ทําใหนิยมซ้ือสินคาแบรนดเนมจากสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย อยางไรก็ตาม 
ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ีมีรายไดปานกลางและชาวตางชาติท่ีเขาไปทํางานในสหรัฐอาหรับ        
เอมิเรตสมักซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพรองลงมา ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากเอเชีย อาทิ ไตหวัน เกาหลีใต จีน 
อินเดีย และไทยดวย 

๓.๓.๗ ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเริ่มหันมาบริโภคอาหารตางชาติมากข้ึน โดยอาหาร      
อิตาเลียนจัดเปนอาหารตางชาติท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๑ รองลงมาคือ อาหารญี่ปุน           
และอาหารไทยตามลําดับ 

 
๓.๔ กลุมผูบริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ปจจุบันความเจริญทางดานเศรษฐกิจและนโยบายการเปดประเทศใหเปนเมืองแหงการคา
เสรีและเมืองทองเท่ียวไดสงผลกระทบตอผูบริโภคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยผูบริโภคในประเทศนี้
สามารถแบงออกเปน ๓ กลุมท่ีสําคัญ ไดแก 

๑) กลุมผูบริโภคท่ีพักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพ่ือประกอบธุรกิจ/ทํางาน เปนชาว
อาหรับเชื้อสายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และชาวเอเชียใต ซ่ึงมีประมาณ ๕ ลานคน 

๒) กลุมนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวและพักอาศัยชั่วคราวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ประมาณ ๑๐ ลานคน ซ่ึงคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปน ๑๒ ลานคนภายในป ๒๕๕๖ 



๑๗ 

๓) กลุมผูบริโภคท่ีพักอาศัยในประเทศขางเคียง เชน อิหราน ซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงบริโภค
สินคานําเขาเพ่ือสงออกตอ (Re-export) จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีประมาณ ๑๕ ลานคน8

๕ 
ในสวนของผูบริโภคท่ีพักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ยังสามารถจําแนกออกไดอีก       

๕ กลุม ตามระดับรายไดท่ีแตกตางกันดังนี้คือ 
๑) กลุมชนชั้นสูง (High Class) เปนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ีมาจากตระกูลเกาแก หรือ

เปนนักธุรกิจท่ีมีรายไดสูง ผูบริโภคกลุมนี้นิยมบริโภคสินคาท่ีมีรายไดสูง หรือสินคาท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว มีจํานวนประมาณรอยละ ๕-๗% ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

๒) กลุมชนชั้นกลาง-บน (Upper Middle Class) เปนกลุมผูบริหารระดับบนรวมถึง        
ผูประกอบธุรกิจขนาดยอม ผูบริโภคกลุมนี้นิยมบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพราคาเหมาะสมเพ่ือใหเปน    
ท่ียอมรับในสังคม มีจํานวนรอยละ ๑๒-๑๕ ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

๓) กลุมชนชั้นกลาง-ลาง (Lower Middle Class) เปนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ีมีอาชีพ
เปนพนักงานตามองคกรตางๆ ผูบริโภคกลุมนี้จะพิจารณาเลือกซ้ือสินคาโดยดูจากราคาและคุณภาพ
ประกอบกัน มีจํานวนประมาณรอยละ ๒๕-๓๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

๔) กลุมชนชั้นลาง-บน (Upper Lower Class) เปนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ีประกอบ
อาชีพรับจางตามโรงงานตางๆ ผูบริโภคกลุมนี้มักถูกชักจูงไดงาย คําแนะนําและโฆษณาสามารถเปน
สวนในการตัดสินใจซ้ือสินคาได มีจํานวนประมาณรอยละ ๓๕-๔๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด 

๕) กลุมชนชั้นลาง (Lower Class) เปนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ีมีรายไดนอย ผูบริโภค
กลุมนี้มีความหลากหลายในการเลือกซ้ือสินคา ชอบมองหาสินคาท่ีแปลกใหมอยูเสมอ มีจํานวน
ประมาณ ๑๖-๒๐% ของจํานวนประชากรท้ังหมด 9

๖ 
  

๓.๕ ภาพรวมตลาดสินคาอาหารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ตลาดอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสสามารถแบงออกไดเปน ๒ สวนคือ      

ตลาดภายในประเทศมีสัดสวนคิดเปนรอยละ ๒๕ ท่ีเหลืออีกรอยละ ๗๕ เปนตลาดตางประเทศท่ี
สั่งซ้ือสินคาตอจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีการลงทุน      
ในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอาหารคอนขางนอย เนื่องจากไมมีวัตถุดิบภายในประเทศจึงตองอาศัย
การนําเขาสินคาจากตางประเทศเขามาเพ่ือการบริโภคภายในประเทศประกอบกับนโยบายการเปด
ประเทศใหเปนศูนยกลางทางการคาเสรีของภูมิภาคตะวันออกกลางทําใหสินคาอาหารท่ีนําเขามาสวน
ใหญถูกสงออกตอ (Re-export) ไปยังตลาดตางประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง สําหรับสินคา
อาหารท่ีจําหนายในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตสสวนใหญเปนอาหารสดและแชแข็ง ท้ังเนื้อสัตว 
อาหารทะเล ผักและผลไม ท่ีเหลือเปนอาหารท่ีผานการแปรรูป เชน อาหารกระปอง อาหารพรอม
บริโภค ขนมปงกรอบ กาแฟสําเร็จรูปและขนมหวาน ฯลฯ โดยมีชองทางการจําหนายท่ีสําคัญคือ 
หางสรรพสินคาขนาดใหญท่ีมีอยูจํานวนมากถึงรอยละ ๕๐ ของชองทางการกระจายสินคาท้ังหมด  
ท้ัง Hypermarkets, Supermarkets และ Superstores สวนท่ีเหลือจําหนายผานรานขายของชํา
ขนาดเล็ก (Smaller Sized Groceries) และรานสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) ท้ังนี้ ผูบริโภค
                                                 
๕ http://www.dubaided.gov.ae/main/gn/DoingBusiness/TradeNames.htm  
๖ อางแลว 



๑๘ 

ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสมีแนวโนมท่ีจะบริโภคอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานเพ่ิมมากข้ึน      
โดยสินคาอาหารท่ีมีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบตองไดรับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล จึงจะเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภค (อาหารประเภทผักผลไม กาแฟ น้ําตาล เกลือ และเครื่องดื่ม ไมตองรับรอง
เครื่องหมายฮาลาล) 

 
๓.๖ ผลิตภัณฑอาหารไทยท่ีมีศักยภาพ10

๗ 
๓.๖.๑ เม็ดถ่ัวลันเตาแชแข็ง (Green Peas) 

ตลาดอาหารแชแข็งสําเร็จรูปและก่ึงสําเร็จรูปในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส    
มีอัตราการขยายตัวกวารอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากวัยทํางานตองการความสะดวกรวดเร็วในการ
เตรียมอาหารเพ่ือบริโภค โดยเม็ดถ่ัวลันเตาถูกนํามาใชประกอบเปนอาหารเชาพ้ืนเมืองท่ีเรียกวา    
Ful Medames (ถ่ัวตมคลุกเคลากับน้ํามันมะกอกหรือซอสมะเขือเทศและเครื่องเทศ รับประทานคูกับ 
ไขตมและผักสลัด) 

๓.๖.๒ มะเขือเทศบรรจุในกลองกระดาษ 
อาหารกระปองประเภทถ่ัว มะเขือเทศ และผักไดรับความนิยมในสหรัฐอาหรับ    

เอมิเรตส เนื่องจากนํามาใชเปนสวนประกอบของอาหาร โดยการบรรจุผลิตภัณฑในกลองกระดาษ 
(Recart) เริ่มไดรับความนิยมแทนท่ีกระปองเพราะสะดวกในการขนสงและใชงาน รวมถึงมีตนทุนท่ีถูกกวา 

๓.๖.๓ กุงชุบเกล็ดขนมปง 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสสามารถผลิตกุงไดมากเพียงพอกับความตองการบริโภค

ภายในประเทศ แตเทคโนโลยีการแปรรูปยังไมคอยดี ทําใหมีตนทุนในการผลิตสินคาสูง จึงตองนําเขา
อาหารทะเลสําเร็จรูปเพ่ือตอบสนองความตองการบริโภคท่ีรวดเร็ว 

๓.๖.๔ ไกแปรรูปแชเย็นแชแข็ง เชน Chicken Burger, Chicken Kebab, Chicken 
Nugget 

ผลิตภัณฑเนื้อไกแชแข็งเชน Chicken Burgers, Nuggets, Chicken Kebab 
(Shish Tawook) และ Sausages เปนท่ีตองการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรองจากเนื้อสัตวสีแดง
แปรรูป แชแข็ง (Frozen Processed red meat) เชน เบอรเกอรเนื้อวัว (Beef Burger) ไสกรอกเนื้อ
วัว (Beef Sausage) และเนื้อสะเตะ (Kebab) เนื่องจากผูบริโภคหวงใยสุขภาพมากข้ึนและ         
เปนท่ีตองการของรานอาหารในหางสรรพสินคา 

๓.๖.๕ ซุป (Ramadan Soup) 
ซุป (Ramadan Soup) เปนซุปท่ีรับประทานในชวงถือศีลอด (Ramadan) ของ

ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยซุปรสกวยเตี๋ยวไก (Chicken Noodle) เปนท่ีนิยมท่ีสุดในสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส รองลงมาคือครีมไก (Cream Chicken) และครีมเห็ด (Cream Mushroom) โดยอาจ   
บรรจุกระปอง แชเย็น แชแข็ง และ UHT 

๓.๖.๖ Pita Bread แชแข็ง  

                                                 
๗ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, (๒๕๕๓) โครงการนวัตกรรมอาหารเพ่ือสรางคณุคาใหกับผลติภัณฑอาหาร
ของไทย, กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร, หนา ๑๙๕  



๑๙ 

ชาวอินเดียและปากีสถานท่ีเขามาอาศัยอยูในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (รอยละ ๔๐ 
ของประชากรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสท้ังหมด) นิยมบริโภคอาหารประจําชาติคือ แปง Pita Bread 
กับอาหารทุกม้ือ 

๓.๖.๗ น้ําผลไมเมืองรอนเชน น้ําเมลอน (Melon Juice) น้ํามะพราว (Coconut Juice) 
น้ําสับปะรด (Pineapple Juice) และน้ํามะละกอ (Papaya Juice) 

ชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนิยมดื่มเครื่องดื่มน้ําอัดลม Pepsi และ Coca Cola   
โดยมีแนวโนมท่ีจะบริโภคชนิดท่ีใหพลังงานต่ําหรือมีน้ําตาลต่ํา (Low Calories หรือ Low Sugar)     
แตเนื่องจากกระแสความหวงใยตอสุขภาพท่ีมีมากข้ึนทําใหเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมเริ่มไดรับ    
ความนิยมเขามาแทนท่ีน้ําอัดลมโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ําผลไมเมืองรอนท่ีไดรับความนิยมอยางมากเกือบ
เทียบเทากับน้ําสมและน้ําแอปเปล 

๓.๖.๘ น้ําผึ้ง 
น้ําผึ้งเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและประเทศอาหรับ 

เนื่องจากมีความเชื่อวารับประทานน้ําผึ้ง ๑ ชอนทุกวันจะชวยใหสุขภาพดีไมเจ็บปวย โดยนิยม
รับประทานน้ําผึ้งกับขนมหวานประเภท “Pastry” โดยราด (Spread) บนขนมหรือเติมลงในเครื่องดื่มชา 

๓.๖.๙ เครื่องดื่มชา 
การดื่มชาเปนวัฒนธรรมของชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เนื่องจากขอหามทาง

ศาสนา ท่ีไมอนุญาตใหบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริโภค      
ชาบรรจุซองจึงไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ Slimming Tea เปนสินคาท่ีไดรับความนิยมใน
กลุมผูหญิงวัยทํางานท่ีตองการควบคุมน้ําหนัก 

๓.๖.๑๐ผลไมเมืองรอน 
ผลไมเมืองรอนเปนท่ีนิยมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเนื่องจากเปนสินคาแปลกใหม 

ไมมีในประเทศ โดยเฉพาะมะมวงดิบท่ีมีความหวานเปนท่ีนิยมอยางมาก (มะมวงดิบสวนใหญเปรี้ยว) 
 

๓.๗ สินคาเปาหมายท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต 
จากการศึกษาและวิเคราะหประเภทของสินคาท่ีมีแนวโนมเปนท่ีตองการในตลาดสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสหลายชนิด โดยเฉพาะในผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางมูลคาใหกับสินคา
เกษตรอาหารพ้ืนฐานของประเทศไทย ซ่ึงผูศึกษาไดอาศัยหลักเกณฑของการคัดเลือกสินคาเปาหมาย
ไว ๓ ประเด็น คือ เปนสินคาท่ีมีแนวโนมเปนท่ีนิยมในตลาดในชวง ๑-๒ ปขางหนา มีวัตถุดิบซ่ึง
ประเทศไทยสามารถผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดได และมีภูมิปญญาไทยหรือมี
เทคโนโลยีการผลิตท่ีสามารถแขงขันได 

จากแนวความคิดเรื่องการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ (Value Creation) ท่ีอาศัยความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)๘ ในแงของลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร 
                                                 
๘ Ricardo, David.Comparative Advantage แหลงท่ีมา www.quickmba.com /Strategy/Comparative 
advantage และจาก “Comparative Advantage-Wikipedia, the free encyclopedia” ออนไลน, แหลงท่ีมา : 
http://en.wikipedia,org/wiki/ComparativeAdvantage ๑๐ มถุินายน ๒๕๕๖ 



๒๐ 

วัตถุดิบ วัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี มาใชในกระบวนการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ 
(Value Creation) ซ่ึงเปนการนําจุดแข็งของตนท่ีมีอยูตามธรรมชาติมาสรางสรรคผลิตสินคาและ
บริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยแนวคิดนี้ถือไดวาเปนวิธีการ
สรางคุณคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑท่ีไมสามารถลอกเลียนแบบได แตการประยุกตใชกับภาคอุตสาหกรรม
การผลิตท่ีเปนอยูในปจจุบันถือวาคอนขางนํามาประยุกตใชไดไมงายนัก แตมีแนวคิดการสรางมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑอีกดานหนึ่งท่ีเนนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท้ังในดานการผลิตสินคา
ท่ีประเทศไทยมีภูมิปญญา และอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเขาไปผสมผสาน 
ใหผลิตภัณฑมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีดีมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเปนท่ี
ตองการของตลาด 

ประเทศไทยถือไดวาเปนแหลงเพาะปลูกสินคาเกษตรอาหารท่ีสําคัญของโลก พ้ืนท่ีของ
ประเทศไทยสามารถผลิตสินคาเกษตรกรรมท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณพอเพียงตออุตสาหกรรมอาหาร
เกือบทุกประเภท ดังนั้นแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของตลาดโลกไดจึงควรตองอาศัยทรัพยากรท่ีประเทศไทยสามารถผลิตไดผสานกับ
เทคโนโลยีในการผลิตใหไดผลิตภัณฑท่ีเปนท่ีตองการของตลาดโลก  

สินคาเปาหมายท่ีประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด 
ไดแก น้ําผลไม ชาสมุนไพร เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลไมเมืองรอน ผลิตภัณฑจากผึ้ง อาหารขบ
เค้ียวจากแปงขาว ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑไกปรุงสุก ผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทาน
เลนจากผลไม ผลิตภัณฑซอสปรุงรส และผลิตภัณฑอาหารไทยพรอมบริโภค ปรากฏในภาคผนวก 

 
๓.๘ อุตสาหกรรมอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม 

เนื่องจากระยะเวลาท่ีศึกษาคอนขางจํากัด ผูศึกษาขอเลือกศึกษาอุตสาหกรรมอาหาร     
ขบเค้ียวทานเลนจากผลไม โดยการสัมภาษณผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจาก
ผลไม จํานวน ๕ โรงงาน โดยท่ีประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ ผลผลิตพืชผัก ผลไม   
ท่ีไดจึงมีปริมาณมากและหลากหลายชนิด ซ่ึงมีเพียงพอสําหรับบริโภคภายในประเทศและสงออก เพ่ือ
จําหนายในตางประเทศท้ังผลไมสดและผลไมผานกระบวนการแปรรูปเพ่ือถนอมคุณภาพสินคา ใหอายุ
ยืนยาว และสามารถเก็บไวบริโภคไดนานข้ึน การแปรรูปผักและผลไมไทยท่ีจะสามารถสรางมูลคาได
นั้น ตองเปนการแปรรูปท่ียังคงรักษาคุณคาและเอกลักษณท่ีดีของผักผลไมชนิดนั้นๆ ไวได เชน สีสัน 
กลิ่นและรสชาติท่ีหอมหวาน และควรเปนการผลิตท่ีเนนความเปนธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกับ
พฤติกรรมการรักษาสุขภาพของผูบริโภคในยุคปจจุบันท่ีนิยมสินคาและผลิตภัณฑอาหารท่ีปราศจาก
สารปรุงแตงใดๆ และมีสี กลิ่น รสชาติจากธรรมชาติท่ีแทจริง ท้ังนี้การแปรรูปผักและผลไมของไทย
เปนสินคาประเภทขนมขบเค้ียวจากผลไมท่ีเปนผลิตภัณฑธรรมชาติ อาทิ สับปะรด ขนุน ทุเรียน 
กลวย มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ จึงนับเปนอีกกลุมผลิตภัณฑท่ีภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยมีศักยภาพใน   
การผลิตเพ่ือปอนเขาสูตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจขอมูลเชิงลึกของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลน
จากผลไมจํานวน ๕ โรงงาน สามารถสรุปศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุม
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมไดดังนี้ 



๒๑ 

๓.๘.๑ ขอมูลท่ัวไปของกิจการ 
ผลการสํารวจผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม

จํานวน ๕ โรงงาน พบวาเปนผูประกอบการท่ีเปนบริษัทจํากัดท้ัง ๕ โรงงาน ในจํานวนนี้แบงเปน
ผูประกอบการขนาดกลางซ่ึงมีจํานวนคนงานตั้งแต ๕๑ คน แตไมเกิน ๒๐๐ คน จํานวน ๒ โรงงาน 
คิดเปนรอยละ ๔๐ และผูประกอบการขนาดเล็กซ่ึงมีจํานวนคนงานไมเกิน ๕๐ คน จํานวน ๒ โรงงาน
คิดเปนรอยละ ๔๐ และมีผูประกอบการขนาดใหญซ่ึงมีจํานวนคนงานมากกวา ๒๐๐ คนข้ึนไปจํานวน
๑ โรงงาน ดังแสดงในภาพท่ี ๑  

 

 
 

ภาพท่ี ๑ สัดสวนของขนาดผูประกอบการกลุมอาหารขบเค้ียวเลนจากผลไม 
 

๓.๘.๒ ประเภทธุรกิจของผูประกอบการ 
ผลการสํารวจขอมูลตามประเภทของธุรกิจจากผูประกอบการอาหารขบเค้ียวทาน

เลนจากผลไมท้ัง ๕ โรงงาน พบวาผูประกอบการสวนใหญจํานวน ๒ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๔๐      
มีการประกอบธุรกิจประเภทผลิต จําหนายในประเทศและผลิตเพ่ือการสงออก สวนผูประกอบการอีก 
๒ โรงงานคิดเปนรอยละ ๔๐ ประกอบธุรกิจประเภทผลิตจําหนายในประเทศและผลิต เพ่ือการ
สงออก รวมกับการรับจางผลิตเพ่ือการสงออก และมีผูประกอบการ ๑ โรงงาน ประกอบธุรกิจ
ประเภทผลิต จําหนายในประเทศและรับจางผลิต ดังแสดงในตารางท่ี ๗ 

 
ตารางท่ี ๗ ประเภทธุรกิจของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม 
 

ประเภทธุรกิจ สัดสวน (%) 
ผลิต จําหนายในประเทศ และผลิตเพ่ือการสงออก ๔๐ 
ผลิต จําหนายในประเทศ ผลิตเพ่ือการสงออก รวมกับการรับจางผลิตเพ่ือการสงออก ๔๐ 
ผลิต จําหนายในประเทศ และรับจางผลิต ๒๐ 

 



๒๒ 

 
๓.๘.๓ สัดสวนการลงทุนของผูประกอบการ 

ในดานสัดสวนการลงทุนพบวาผูประกอบการในกลุมผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว ทาน
เลนจากผลไมท่ีผูศึกษาพบวาเปนการประกอบธุรกิจท่ีลงทุนโดยคนไทย ๑๐๐% ท้ัง ๕ โรงงาน ท้ังนี้
ผูประกอบการมีการดําเนินกิจการเปนระยะเวลาอยูในชวงระหวาง ๒-๒๗ ป 

๓.๘.๔ ขอมูลดานการผลิตและการตลาด 
ผลการสํารวจดานการผลิตของผูประกอบการในกลุมผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว 

ทานเลนจากผลไมท้ัง ๕ โรงงาน พบวา มีผูประกอบการเพียง ๑ โรงงานท่ีมีการผลิตสินคาจริง โดยใช
กําลังการผลิตเต็มท่ีของกระบวนการผลิตท้ังหมด สวนผูประกอบการอีก ๓ โรงงาน มีการใชกําลังการ
ผลิตในการผลิตสินคาจริงอยูในชวงรอยละ ๕๐-๘๕ ของกําลังการผลิตเต็มท่ีของกระบวนการผลิต
ท้ังหมด นอกจากนั้นมีผูประกอบการ ๑ โรงงานท่ีไมเปดเผยขอมูล รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๘ 

 
ตารางท่ี ๘ กําลังการผลิตของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม 
 

ผูประกอบการรายท่ี 
กําลังการผลิตเต็มท่ี 

(ปริมาณ/เวลา) 
กําลังการผลิตท่ีใชจริง 

(% ของกําลังการผลิตเต็มท่ี) 
๑ Freeze Dried ๕๐๐ ตัน/ปและ 

Air Dried ๓,๐๐๐ ตัน/ป 
ไมเปดเผย 

๒ ๕,๔๗๕ ตัน/ป ๘๕% 
๓ ๓๐๐-๕๐๐ ตัน/ป ๘๕% 
๔ ๖๐๐ ตัน/ป ๑๐๐% 
๕ ๑๕๐ กก./วัน (วัตถุดิบ) ๕๐% 
 
๓.๘.๕ แหลงวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 

ผลการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมท่ีทําการ
สํารวจท้ัง ๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการจํานวน ๓ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๖๐ ท่ีมีการใชวัตถุดิบ
จากในประเทศไดแก วัตถุดิบขนุน ทุเรียน กลวยหอม สับปะรด มัน เผือก มะมวง ทุเรียน มะละกอ 
ลําใย กระเจี๊ยบเขียว และมีผูประกอบการ ๒ โรงงานท่ีใชวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยวัตถุดิบท่ีมี  
การนําเขา ไดแก แอปเปลจากจีน เนื่องจากวัตถุดิบภายในประเทศไมเพียงพอ ซ่ึงสวนใหญใชเพ่ือผลิต
สินคาตามคําสั่งซ้ือ (order) ของลูกคา (Made to order) 

สําหรับวัตถุดิบท่ีผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมท้ัง ๕ 
โรงงานรับเขาสูโรงงานนั้น มีความหลากหลายคือ ผูประกอบการบางรายใชวัตถุดิบท่ีรับซ้ือจาก
เกษตรกรท่ีมีการทํา Contract Farming กับโรงงาน โดยจะมีการประกันราคา สงเสริมและใหความรู
ในเรื่องการใชสารเคมีและจะรับซ้ือวัตถุดิบตามคุณภาพ โดยแหลงวัตถุดิบสวนใหญจะอยูใน เขต
จังหวัดพ้ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือลดปญหาตนทุนการขนสงและการเนาเสีย ยกเวนทุเรียนอาจมีการรับซ้ือมา
จากจังหวัดท่ีมีการปลูกทุเรียน เชน จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด และจังหวัดทางภาคใต นอกจากนั้น



๒๓ 

ผูประกอบการบางรายรับซ้ือวัตถุดิบจากพอคาคนกลาง บางรายรับซ้ือจากเกษตรกรรวมกับรับซ้ือจาก
โรงงานอ่ืนๆ และบางรายมีการลงทุนผลิตและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเองจนถึงโรงงานรวมกับการรับ
ซ้ือจากเกษตรกร 

๓.๘.๖ สินคาหรือผลิตภัณฑหลักท่ีทําการผลิต 
ผลการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมจํานวน ๕ 

โรงงาน พบวาสินคาหรือผลิตภัณฑหลักท่ีผูประกอบการทําการผลิตเปนสินคาประเภทอาหารขบเค้ียว 
(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 ระบบคุณภาพ12

๙ 
ผลสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมท้ัง ๕ โรงงาน 

พบวามีผูประกอบการจํานวน ๔ โรงงานท่ีไดรับการรับรองตามระบบคุณภาพ GMP และ HACCP 
นอกจากนั้นมีผูประกอบการจํานวน ๑ โรงงาน ท่ีไดรับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๐/
๙๐๐๒ มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานโคเชอรและมาตรฐานอาหารอินทรียจากหนวยงาน International 
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) และมีผูประกอบการ ๑ โรงงานท่ี
ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน นอกจากนั้นมี ๑ โรงงานอยูระหวางดําเนินการขอการรับรองคุณภาพ 
ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และมีผูประกอบการอีก ๒ โรงงานท่ีอยูระหวางดําเนินการขอการรับรองระบบ
คุณภาพ GMP และ BRC ระบบละ ๑ โรงงาน 

๓.๘.๘ รูปแบบการทําตลาด 
ในสวนของรูปแบบการทําตลาดของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทาน

เลนจากผลไมท้ัง ๕ โรงงาน พบวาผูประกอบการจํานวน ๒ โรงงานคิดเปนรอยละ ๔๐ มีการทําตลาด
ในรูปแบบการผลิตแบบเฉพาะกลุม (Niche Market) มีผูประกอบการจํานวน ๒ โรงงานท่ีทําตลาดใน
รูปแบบการผลิตจํานวนมาก (Mass Market) ดังแสดงในภาพท่ี ๒ 

 

                                                 
๙ กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี. มาตรฐานความปลอดภัย : เสนทาง
อาหารไทยสูครัวโลก 



๒๔ 

ภาพท่ี ๒ รูปแบบการทําตลาดของผูประกอบการลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลน 
 
ท้ังนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นของรูปแบบการทําตลาดแบบการผลิตจํานวนมาก 

(Mass Market) และเฉพาะกลุม (Niche Market) ผูประกอบการมีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย       
คือ บางรายมีความเห็นวาการทําตลาดแบบเฉพาะกลุม (Niche Market) ใหผลตอบแทนท่ีคุมคากวา 
แตความเสี่ยงมีสูงมากกวา ขณะท่ีบางรายมีความเห็นวาการผลิตแบบจํานวนมาก (Mass Market) 
ดีกวาเพราะสามารถจําหนายไดในปริมาณมาก สวนการทําตลาดแบบเฉพาะกลุม (Niche Market) 
จะจําหนายไดปริมาณนอย ตลาดนอยและตองอาศัยการทําตลาดในดานการนําเสนอคุณสมบัติเฉพาะ
ของผลิตภัณฑนั้นๆ นอกจากนั้น ผูประกอบการบางรายมีความเห็นวาการผลิตและทําตลาดแบบการ
ผลิตจํานวนมาก (Mass Market) แมจะมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ํามาก แตจะมีการแขงขันในตลาด
สูง และมีกําไรตอหนวยต่ํากวาดวย ท้ังการผลิตสินคาปริมาณมากออกสูตลาดแบบจํานวนมาก (Mass 
Market) จะทําใหสินคาท่ีวางตลาดมีลักษณะท่ีเหมือนกัน ซ่ึงลูกคาจะไมสามารถรับรูถึงความแตกตาง
ของสินคาทําใหลูกคาจะเนนซ้ือสินคาท่ีราคาต่ํา บางรายมีการทําตลาดแบบจํานวนมาก (Mass 
market) เพราะสะดวกในการผลิตมากกวา แตหากลูกคาตองการสินคาแบบเฉพาะกลุม (Niche 
market) ท่ีมีปริมาณมากในระดับหนึ่ง และใหราคาสินคาเพ่ิมข้ึนจากราคาปกติผูประกอบการก็ยินดี  
ท่ีจะผลิตสินคาให 

๓.๘.๙ ตลาดปจจุบันและเปาหมายในอนาคต 
ผลการสํารวจตลาดปจจุบันของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลน

จากผลไม ท้ัง ๕ โรงงาน พบวา ผูประกอบการสวนใหญจํานวน ๔ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๘๐       
ทําตลาด ท้ังในประเทศและสงสินคาจําหนายในตางประเทศ สวนผูประกอบการอีก ๑ โรงงาน มี   
การผลิตเพ่ือสงจําหนายเฉพาะในตางประเทศ ดังแสดงในภาพท่ี ๓ โดยตลาดตางประเทศ             
ท่ีผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมสงสินคาเขาไปจําหนาย มีดังนี้ 

ตลาดยุโรปตะวันออก โดยสงเขาประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด
และประเทศแถบสแกนดิเนเวีย สวนยุโรปตะวันตกอยูระหวางประสานงานกับประเทศโปแลนด 
ฮังการีและโรมาเนีย 

ตลาดญี่ปุน เปนตลาดหลักของสินคามังคุดและทุเรียน 
ตลาดสหรัฐอเมริกา เปนตลาดท่ีตองการสินคาไมหลากหลาย แตเปนตลาดท่ี

ตองการสินคาปริมาณมาก 
ตลาดอ่ืนๆ ไดแก ตลาดตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ฮองกงและจีน (ตลาดสินคา

มังคุด) เกาหลีใต มาเลเซีย บรูไน และตลาดอาเซียน 
สําหรับตลาดตางประเทศท่ีเปนเปาหมายในอนาคตพบวา มีผูประกอบการ ๔ 

โรงงาน คิดเปนรอยละ ๘๕ ท่ีตองการขยายตลาดไปยังตลาดใหม เชน ตะวันออกกลาง เนื่องจากมี
แนวโนมเติบโตท่ีดีและเปนตลาดท่ีนาสนใจ ตลาดสหภาพยุโรปและออสเตรเลีย สวนผูประกอบการอีก 
๑ โรงงาน ยังไมมีนโยบายเจาะตลาดใหม เนื่องจากกําลังการผลิตปจจุบัน ยังไมเพียงพอตอ       
ความตองการของลูกคาท่ีมีในปจจุบัน 



๒๕ 

 
ภาพท่ี ๓ ตลาดปจจุบันของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม 

 
๓.๘.๑๐ ชองทางการจัดจําหนาย 

ผลการสํารวจชองทางการจัดจําหนายของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว
ทานเลนจากผลไมท้ัง ๕ โรงงาน พบวา มีผูประกอบการจํานวน ๒ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๔๐ ท่ีมี
ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑโดยจําหนายผานตัวแทนจําหนาย และมีผูประกอบการ ๑ โรงงาน 
มีการจําหนายผลิตภัณฑโดยจําหนายผานตัวแทนและจําหนายตรงถึงผูบริโภค และมีผูประกอบการ  
๑ โรงงานท่ีจําหนายผานผูคาปลีกท้ังหมด นอกจากนั้นมีผูประกอบการ ๑ โรงงาน ท่ีมีการจําหนาย
ผานตัวแทนและจําหนายผานผูคาสง โดยสงจําหนายในหางสรรพสินคาในประเทศ ท่ีมีกลุมลูกคาเปน
ตลาดบนและเปนชาวตางชาติ เชน สยามพารากอน อิเซตัน และสงจําหนาย ตามรานคาในสนามบิน 

๓.๘.๑๑ ขอมูลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๓.๘.๑๑.๑ เทคโนโลยีท่ีผูประกอบการใชในการผลิต  

ผลการสํารวจผูประกอบการกลุมผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลน
จากผลไมท้ัง ๕ โรงงาน พบวา เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต มีดังนี้ 

๑) เทคโนโลยีการทําแหง ไดแก เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (Air 
Dryer) และเครื่องอบแหงแบบ Freeze Dryer และเครื่องอบแหงแบบ Vacuum Freeze Dryer 
(VFD) สําหรับใชในการผลิตผลไมอบกรอบจําพวกมังคุดและทุเรียน 

๒) เทคโนโลยีการใชความรอน ไดแก  เครื่องทอดสุญญากาศ 
(Vacuum Fryer) เครื่องทอดแบบน้ํามันลึก (Deep Fryer) โดยผลิตภัณฑท่ีมีปริมาณแปงสูงจะทอด
แบบ Deep fried เชน กลวยหอม มัน เผือก ทุเรียน สวนผลิตภัณฑผลไมเมืองรอน เชน ขนุน มะมวง 
สับปะรด ลําไย มะละกอ จะใชวิธีการทอดภายใตสภาวะสุญญากาศ (Vacuum Fried) 

๓.๘.๑๑.๒ แหลงท่ีมาของเทคโนโลยี 
ผลการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจาก

ผลไมท้ัง ๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการ ๒ โรงงาน ท่ีใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีซ้ือจัดหาจาก  
ในประเทศ มีผูประกอบการ ๒ โรงงานท่ีใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีซ้ือและจัดหาจากท้ัง           



๒๖ 

ในประเทศและตางประเทศ และมีผูประกอบการ ๑ โรงงานใชเปนเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีซ้ือ   
และจัดหาจากตางประเทศ ดังแสดงในตาราง ๙13

๑๐ 
โดยเทคโนโลยีและเครื่องจักรท่ีผูประกอบการท่ีทําการสํารวจนําเขา

จากตางประเทศ ไดแก เครื่องอบแหงแบบใชลมรอน (Air Dryer) เครื่องอบแหงแบบ Freeze Dryer 
และเครื่องอบแหงแบบ Vacuum Freeze Dryer (VFD) สําหรับเทคโนโลยีและเครื่องจักร             
ท่ีผูประกอบการซ้ือ จัดหาจากในประเทศไดแก เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer) และเครื่อง
ทอดแบบน้ํามันลึก (Deep fryer) แตท้ังนี้ชิ้นสวน Vacuum pump จะมีการนําเขาจากเยอรมนีและ
นํามาประกอบ ในประเทศไทย เนื่องจากชิ้นสวนท่ีผลิตในไทยประสิทธิภาพยังไมเทาเทียมกับท่ีผลิตใน
ตางประเทศ 

สําหรับเครื่องจักรท่ีผลิตในประเทศและตางประเทศนั้น ผูประกอบการ
มีความเห็นวาในภาพรวมของไทยไมดอยไปกวาของตางประเทศ ดังนั้น ผูประกอบการบางรายจึง
เลือกซ้ือเครื่องจักรท่ีผลิตในประเทศ ท่ีเนนการบํารุงรักษางาย หากเกิดปญหาข้ึนสามารถขอความ
ชวยเหลือจากบริษัทท่ีจําหนายไดเร็วไมยุงยากท่ีจะตองติดตอชางจากตางประเทศมาแกไขปญหาให 
โดยปจจุบันบริษัทมีชางประจําท่ีเปนผูดูแลรักษาเครื่องจักรให และมีชางเทคนิคจากบริษัทผูจัดหาและ
ตัวแทนจําหนาย (Suppliers) มาดูแลและแกไขปญหาใหดวย 

 
ตารางท่ี ๙ แหลงท่ีมาของเทคโนโลยีของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม 
 

ผูประกอบการ 
รายท่ี 

ซ้ือ และจัดหา 
จากในประเทศ 

ซ้ือ และจัดหาจาก 
ตางประเทศ 

พัฒนาข้ึนเอง 
ในองคกร 

๑ √ √ - 
๒ - √ - 
๓ √ - - 
๔ √ - - 
๕ √ √ - 

ท่ีมา: กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
 

๓.๘.๑๑.๓ การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเทคโนโลยี 
ผลการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจาก

ผลไมท้ัง ๕ โรงงาน พบวา ผูประกอบการสวนใหญ ๓ โรงงาน คิดเปนรอยละ ๖๐ มีการลงทุนดาน 
การวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเทคโนโลยี โดยเปนการลงทุนในการซ้ือเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีสําหรับการผลิตผลิตภัณฑใหมๆ และมีผูประกอบการ ๒ โรงงาน ท่ีไมมีการลงทุนการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเทคโนโลยี 

                                                 
๑๐ กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและการเผยแพร สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลย.ี มาตรฐานความปลอดภัย: เสนทาง
อาหารไทยสูครัวโลก 



๒๗ 

๓.๘.๑๑.๔ รูปแบบการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา 
ผลการสํ ารวจรูปแบบการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมท้ัง ๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการ       
๑ โรงงาน ท่ีมีการลงทุน ดานการวิจัยและพัฒนาโดยมีสวนวิจัยและพัฒนาเปนของตนเอง มีการจาง
วิจัย โดยวาจางบริษัท ในเครือในการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ และผลักดันใหเกิดการผลิต
ผลิตภัณฑใหมๆ รวมท้ังมีการเขารวมโครงการกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการทําคลัสเตอรพืชผัก     
ท่ีรวมมือกันสงเสริม ใหเกษตรกรลดการใชยาฆาแมลง โดยกําหนดใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมี
การทํา Contract Farming กับผูประกอบการท่ีรับซ้ือวัตถุดิบท่ีตองการเขาโรงงาน นอกจากนั้นมี
ผูประกอบการ ๑ โรงงาน ท่ีมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาโดยมีสวนวิจัยและพัฒนาเปนของ
ตนเอง และมีการรวมวิจัยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (วิทยาเขตศรีราชา) และมหาวิทยาลัยมหิดล 
(วิทยาเขตกาญจนบุรี) ซ่ึงสวนใหญเปนงานวิจัยในดานการพัฒนาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑจากผลไมเมืองรอน นอกจากนั้นมีผูประกอบการบางรายไมเนนการรวมวิจัยและพัฒนา
รวมกับสถาบันการศึกษาเพราะมีนโยบายการรักษาความลับ14

๑๑ 
๓.๘.๑๑.๕ กิจกรรมหลักดานการวิจัยและพัฒนา 

กิจกรรมหลังทางดานการวิจัยและพัฒนาของผูประกอบการผลิตภัณฑ
อาหาร ขบเค้ียวทานเลนจากผลไม สวนใหญเปนการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหมโดยเนนท่ี     
การ ปรับรสชาติ รูปรางและลักษณะของผลิตภัณฑ เชน ทุเรียนทอดกรอบรสตมยํา รองลงมาไดแก 
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑเดิม การพัฒนาบรรจุภัณฑเ พ่ือให เหมาะสมกับการสงออก           
การปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดการของเสีย ท้ังนี้ ผูประกอบการสวนใหญมีแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ จาก 

๑) ลูกคาตะวันออกกลางแจงความตองการมาเปนผูประกอบการ 
หลังจากนั้นทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทจะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยหากเปนลูกคาตางประเทศ
สวนใหญ จะเดินทางมาพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับบริษัทในประเทศไทย เชน วานหางจระเขแหงจะผลิต 
สงลูกคาซ่ึงลูกคาจะนําไปใชเปนสวนผสมของ Snack Bar 

๒) ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทจะดําเนินการสืบคน 
(Searching) ขอมูลและจัดหาแหลงท่ีมาของเทคโนโลยี รวมถึงสวนผสม (Ingredients) ตางๆ ท่ีใช
เพ่ิมคุณคาและมูลคาของผลิตภัณฑอาหารจากท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือนํามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมรวมกับพนักงานท่ีอยูในสายการผลิต 

๓.๘.๑๒ จํานวนผลิตภัณฑใหม 
ผลการสํารวจผูประกอบการท้ัง ๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการผลิตภัณฑอาหาร 

ขบเค้ียวทานเลนจากผลไม ๒ โรงงาน ท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกจําหนายในตลาดประมาณ   
๑-๒ ผลิตภัณฑตอป และมีผูประกอบการ ๑ โรงงาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมออกจําหนาย        
ในตลาด ๔ ผลิตภัณฑตอป สวนผูประกอบการอีก ๑ โรงงาน มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 
ออกจําหนายในทองตลาดประมาณ ๑๐ ผลิตภัณฑตอป นอกจากนั้นมีผูประกอบการ ๑ รายท่ีมีการ

                                                 
๑๑ อางแลว 



๒๘ 

พัฒนาผลิตภัณฑใหมออกจําหนายตลาดแตไมเปดเผยวามีจํานวนเทาใด ดังแสดงในตารางท่ี ๑๐ 
สําหรับผลิตภัณฑท่ีนาสนใจท่ีผูประกอบการพัฒนาเพ่ือจําหนายออกสูทองตลาดไดแก เงาะ และ   
แคนตาลูปทอดกรอบดวยระบบสุญญากาศ 

 
ตารางท่ี ๑๐ จํานวนผลิตภัณฑใหมของผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไม 
 

กลุมอุตสาหกรรม 
จํานวนผลิตภัณฑใหมท่ีผูประกอบการผลิต/ป (ผลิตภัณฑ) 

๑ – ๓ ๔ – ๖ ๑๐ มากกวา ๑๐ มี (ไมระบุ) ไมมี 
ผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบ
เค้ียวทานเลนจากผลไม 

๒ ๑ - - ๑ - 

 
๓.๘.๑๓ จํานวนทรัพยสินทางปญญา 

ผลการสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมท้ัง        
๕ โรงงาน พบวามีผูประกอบการ ๒ โรงงานท่ีมีการจดทะเบียนในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
ไดแก การจดสิทธิบัตรท่ีไดรับการคุมครองแลว ๑ โรงงาน และมีผูประกอบการ ๑ โรงงานท่ีจด      
อนุสิทธิบัตรท่ีไดรับการรับรองแลว ๕-๖ ฉบับ สวนผูประกอบการท่ีเหลืออีก ๓ ราย ไมมีการ         
จดทะเบียนในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๓.๘.๑๔ ปญหาและอุปสรรค 
ผูศึกษาไดพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการท่ีผูประกอบการผลิตภัณฑ

อาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมท่ีทําการสํารวจขอมูลท้ัง ๕ โรงงาน ตองการปรับปรุงและแกไข
สําหรับการผลิตสินคาในปจจุบัน ดังนี้ 

๑) ปญหาดานสารเคมีตกคางในวัตถุดิบผัก ผลไมสดท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรใน
ประเทศ ซ่ึงเปนวัตถุดิบตั้งตนมีปริมาณยาฆาแมลงตกคางสูง ซ่ึงหากผานเขากระบวนการผลิตใหเปน
ผักผลไมอบแหงแลวปริมาณยาฆาแมลงท่ียังคงอยูในผลิตภัณฑผลิตเสร็จจะยิ่งมีปริมาณสูงมากข้ึน  

๒) การขาดแคลนวัตถุดิบในการปอนการผลิตท่ีใชวัตถุดิบเหมือนกัน เนื่องจาก    
มีการแขงขันระหวางกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม 

๓) วัตถุดิบท่ีใชเปนสินคาเกษตรท่ีออกตามฤดูกาล ทําใหไมสามารถผลิตสินคาสง
ใหลูกคาไดตลอดป 

๔) วัตถุดิบในการผลิต ราคามีการเปลี่ยนแปลงไมสามารถคาดการณได 
๕) การลดตนทุนในกระบวนการผลิต เนื่องจากการพบปญหาสารเคมีตกคาง และ 

ยาฆาแมลงตกคางสูง ทําใหบริษัทตองสงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑผลิตเสร็จสงตรวจวิเคราะหเพ่ิมข้ึน     
สงผลใหมีตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนปละหลายแสนบาท 

๖) การจัดการของเสียท่ีเกิดจากการผลิต 
๗) เครื่องจักรและอุปกรณยังลาหลังเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว    

แตไมมีเงินลงทุนซ้ือเครื่องจักรท่ีทันสมัยได 
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๘) การลดตนทุนในกระบวนการผลิต โดยการดําเนินโครงการลดพลังงานการ    
ใชไฟฟา 

สวนอุปสรรคสําคัญของการดําเนินกิจการ มีดังนี้ 
๑) สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันท่ีไมเก้ือหนุน 
๒) ขาดความรูในดานเทคโนโลยี หรือเทคนิคการผลิต 
๓) ขาดความรูใหมๆ ท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาคนงาน และไมไดรับการสนับสนุน 

ในดานการอบรมและพัฒนาบุคลากร 
๔) ขาดความรูดานการตลาด โดยเฉพาะขาดบุคลากรท่ีมีความรู 
๕) ไมสามารถออกบูธในงานแสดงสินคาในตางประเทศไดเทาท่ีควร เนื่องจาก     

มีคาใชจายสูง 
๖) การถูกสินคาจากประเทศเวียดนามและจีนแยงสวนแบงตลาดเนื่องจากสินคา

ของไทยมีราคาสูงกวา 
ท้ังนี้ ความชวยเหลือท่ีผูประกอบการตองการจากภาครัฐ หรือจากสถาบันท่ี        

มีบทบาทหนาท่ีในการสนับสนุนภาคเอกชน มีดังนี้ 
๑) ความรูและขอมูลการวิจัยเก่ียวกับการยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ ผัก ผลไม

อบแหงเนื่องจากปจจุบันผลิตภัณฑผลไมอบแหงมีอายุการเก็บเพียง ๑ ปเทานั้น 
๒) การวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับการเก็บรักษาผลไมสด 
๓) โครงการสงเสริมการสงออกจากภาครัฐ ในลักษณะการประชาสัมพันธสินคา

อาหารจากประเทศไทยใหเปนท่ีรูจักในตางแดนมากข้ึน และมีความตอเนื่องในระยะยาว 
๔) การสนับสนุนงบประมาณดานเครื่องจักรใหแกผูประกอบการ แทนท่ีจะไป

สนับสนุนใหกับกลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
๕) การออกงานแสดงสินคาในตางประเทศ กรมสงเสริมการสงออกควรมีการ

สนับสนุน ในดานการจัดแสดงสินคาหรืองบประมาณใหมากกวานี้ เนื่องจากปจจุบันงานแสดงสินคา
ระดับโลกไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการสงออกนอยมาก ทําใหผูประกอบการรายเล็กๆ     
ไมสามารถขยายตลาดสูตางประเทศได 

๖) ความชวยเหลือในดานคาใชจายท่ีใชในการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 
๗) การเจรจาเพ่ือใหบางประเทศลดการกีดกันทางการคา 

  
๓.๙ แนวความคิดเกี่ยวกับ “การสรางคุณคา” ใหกับผลิตภัณฑอาหารของไทยและผลิตภัณฑของ

ผูประกอบการ 
ผูศึกษาไดสํารวจผูประกอบการผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวทานเลนจากผลไมท้ัง ๔ โรงงาน 

พบวาผูประกอบการมีแนวคิดเก่ียวกับการสรางคุณคาของสินคา สามารถสรุปไดดังนี้ 
๓.๙.๑  ผลักดันใหมีการสกัดสารท่ีมีคุณคา (Active ingredients) ในผลไมของไทยมาใช

ประโยชนในการผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตาง 
๓.๙.๒ ใสแนวคิดหรือสรางกระบวนการใหผลิตภัณฑมีความสดใหมจากธรรมชาติ 

ใกลเคียงผลไมสดรอยเปอรเซ็นต (Back to Natural) 
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๓.๙.๓ การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑใหมๆ ทุกปโดยคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย 
ปจจัยการตลาดและราคาท่ีเหมาะสม 

๓.๙.๔ ใหความรูแกลูกคาเรื่องผลไมเมืองรอน (Tropical Fruit) วามีคุณภาพแตกตางจาก
สินคาของประเทศจีน และเวียดนามอยางไร 

๓.๙.๕ ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของไทยโดยเนนการนําจุดเดนของผลไมไทย คือ รสชาติท่ี
ดีควบคูไปกับความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบจนไดผลิตภัณฑสุดทายท่ีดีกวา 

๓.๙.๖ การรวมมือกับผูประกอบการท่ีผลิตกะทิผงและนํากะทิผงมาเคลือบท่ีผิวของ
ผลิตภัณฑกลวยทอดกรอบสุญญากาศ ทําใหไดรสชาติท่ีคลายคลึงกับกลวยบวชชี และหากเติมน้ํารอน
ลงไปก็จะเปนกลวยบวชชีรับประทานไดทันที 

 
๓.๑๐ วิเคราะหสถานการณการแขงขันในตลาดโลกและศักยภาพ SMEs อาหารแปรรูป 

ปจจัยและแนวโนมท่ีมีผลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป       
มีสาเหตุจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกประเทศ จากการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร ภาวะ
โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก พฤติกรรมและแนวโนมความตองการ ของ
ผูบริโภค การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงมิติทางการคา การเปลี่ยนพืชอาหารเปนพืช
พลังงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม แนวโนมตลาดอาหารฮาลาล แนวโนมตลาด
อาหารเพ่ือสุขภาพ และอาหารดัดแปลงพันธุกรรม โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ 

๓.๑๐.๑ การเปล่ียนแปลงประชากรศาสตร  
ท้ังในดานการเพ่ิมข้ึน ลดลง การกระจายตัวการยายถ่ิน ตลอดจนองคประกอบ

ของประชากร เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ ลวนเปน
ปจจัยท่ีมีสวนอยางสําคัญตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาหารแปรรูปท้ังทางดานการผลิตและ    
การบริโภค 

ดานการผลิต ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาหารแปรรูปจะมุงไปในเชิงตอบสนอง
ตอความตองการของผูบริโภคมากข้ึน และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพ 

ดานการบริโภค การเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตรมีผลตอความตองการรูปแบบ
ของอาหาร ปริมาณ และคุณภาพท่ีแตกตางกัน เชน ผูบริโภคท่ีมีรายไดตอหัวสูงข้ึนตองการอาหาร
ระดับพรีเม่ียม การเพ่ิมข้ึนของจํานวนผูสูงอายุตองการอาหารท่ีดูแลสุขภาพ การขยายตัวของชุมชน
เมืองตองการอาหารพรอมรับประทาน ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนตองการอาหารท่ีมีคุณภาพ การเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนประชากรทําใหมีความตองการปริมาณอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

การรับรูและคาดการณในประเด็นเหลานี้สามารถใชในการวางแผนท้ังในระดับ
นโยบายท่ีจะใชในการสงเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 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 ไดเสนอถึงปจจัยท่ีทําใหจํานวนประชากรโลกเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง
คาดการณแนวโนมการเพ่ิมของประชากรโลกในอนาคตและผลกระทบ สรุปไดดังนี้ การขยายตัวของ
ประชากรโลกมิไดมาจากปจจัยจากอัตราการเกิดเทานั้น แตปจจัยคือการท่ีมีผูสูงอายุมากข้ึน เนื่องจาก
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การท่ีบริโภคอาหารท่ีมีประโยชนและการแพทยกาวหนามากข้ึนการเพ่ิมข้ึนของประชากรนําไปสูความ
กดดันท่ีเพ่ิมข้ึนในเรื่องการบริโภคอาหารโลก 

๓.๑๐.๒  ภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโลกกระตุนใหเกิดการบริโภคและการผลิตอยาง

ขนานใหญและนํามาซ่ึงภาวะโลกรอน จากการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศโลกระหวางประเทศ คาดการณวา อีกไมถึง ๒๐ ปขางหนา พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในจีน อินเดีย 
เอเชียกลางและอเมริกาจะกลายเปนพ้ืนท่ีแหงแลง สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืช         
การแปรปรวนของภูมิอากาศสงผลใหเกิดภัยพิบัติตางๆ และมีผลชัดเจนตอราคาอาหารของโลก ซ่ึงมี
แนวโนมสูงข้ึน และกอใหเกิดวิกฤตการอาหารโลก  

ดังนั้น แนวทางการผลิตอาหารในอนาคตจึงมุงเนนไปสูเศรษฐกิจท่ีใหความสําคัญ
ตอความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมมากข้ึน เนนผลิตภัณฑท่ีเปนธรรมชาติ ผลิตภัณฑ สีเขียว 
เนนการผลิตท่ีควบคุมตั้งแตวัตถุดิบ เพ่ิมการสรรหาในทองถ่ิน เพ่ือลดการปลอย กาซ เรือนกระจก  
ลดการใชบรรจุภัณฑ เนนการสรางสังคมและอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณการปลอยคารบอนต่ํา (Low 
Carbon society) อุตสาหกรรมท่ีดูแลสิ่งแวดลอม (Green Industry)  

๓.๑๐.๓  ความปลอดภัยของอาหารและมาตรฐานตางๆ ในไทยและตางประเทศ 
ผูประกอบการตองใหความสําคัญและพัฒนาการผลิตใหไดมาตรฐานและ

สอดคลองกับมาตรฐานระดับสากลตามท่ีกําหนดโดยองคการการคาโลกและองคการดานอาหาร
ระหวางประเทศ เพ่ือใหไดรับการยอมรับจากผูบริโภค และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหกับ
ผูประกอบการ 

โดยเฉพาะในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อาหารจะตองไดรับอนุมัติตามบัญญัติศาสนา
อิสลามใหมุสลิมบริโภค (HALAL) ดังนั้น SMEs ไทยท่ีตองการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตสจึงตอง
ทําตามกําหนดของศาสนาอิสลาม และไดรับการรับรองการเปนอาหารฮาลาล จากสํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

๓.๑๐.๔ การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 จุดมุงหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการนําอาเซียนไปสูการเปน

ตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Production Base) ซ่ึงหมายถึงการทําใหเกิด 
การเคลื่อนยายอยางเสรีใน ๕ สาขา ประกอบดวยสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุน 
ซ่ึงมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมกับอุตสาหกรรมตางๆ สินคาสงออกหลายรายการของไทย
ไดเปรียบคูแขงในอาเซียน ขณะท่ีสินคาบางรายการตองปรับตัวเพ่ือรับมือกับการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน  

แนวทางการปรับตัวของสินคาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ไทยยังมีความไดเปรียบ
ประเทศเพ่ือนบาน แตควรมุงเนนการแขงขันดานคุณภาพแทนการแขงขันดานราคา โดยใชความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคและสังคมท่ีเปลี่ยนไป ใชประโยชนจากการนําเขาวัตถุดิบบางรายการท่ีมีราคาถูกลง 
ขยายตลาดเชิง mass และ niche market เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขยายการลงทุนหรือ
ยายฐานการผลิตเพ่ือลดตนทุนการผลิต สรางตราสินคา สรางเครือขายพันธมิตร หรือรวมกลุมคลัสเตอร 

จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญระดับบริหารของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด



๓๒ 

กลางและขนาดยอม จํานวน ๑๐ คน เม่ือวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เก่ียวกับการแขงขันของ SMEs 
ไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ดังแสดงในตารางท่ี ๑๑ สรุปผลไดดังนี้  

 
ตารางท่ี ๑๑ การแขงขันของ SMEs ไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในการเจาะตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
 

ความคิดเห็น จํานวนคน รอยละ 
สมควรแขงขัน ๘ ๘๐ 

ไมสมควรแขงขัน ๒ ๒๐ 
ท่ีมา: การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญระดับบริหารของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม
จํานวน ๑๐ คน 

 
๓.๑๐.๕ ปญหาและอุปสรรค 

๓.๑๐.๕.๑ ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากผูประกอบการไทย 
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและการจัดประชุมกลุมยอย

ผูประกอบการไทย จัดข้ึนท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖     
ในทัศนะเก่ียวกับการเจาะตลาดสหรัฐเอมิเรตส ไดประเด็นปญหาอุปสรรค ดังนี้ 

๑)  ตนทุนของผูประกอบการ SMEs ไทยท่ีสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับ
คูแขงขันอยางจีนหรือเวียดนามสงผลใหสินคาอาหารแปรรูปของไทยท่ีเคยมีศักยภาพและสามารถ
สงออกไปจําหนายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเริ่มหมดไป 

๒)  การดําเนินธุรกิจในเชิงรับมากกวาเชิงรุก โดยรอใหผูนําเขาติดตอ
สั่งซ้ือสินคา หรือแจงความจํานงวาตองการสินคาในรูปแบบไหนแทนการคิดคนหรือผลิตสินคาใหตรง
ความตองการของตลาดนั้นๆ 

๓)  ความพรอมของผูประกอบการไทยท่ียังมีจํากัด 
๔)  การกําหนดสถานภาพสินคาท่ีไมชัดเจน สินคาท่ีผลิตข้ึนมิได

กําหนดใหชัดเจนวาตองการเนนท่ีคุณภาพหรือท่ีราคาสินคา ในขณะท่ีคูแขงขันอยางจีนจะให
ความสําคัญกับราคาสินคาท่ีถูก สวนสินคาท่ีผลิตจากประเทศท่ีพัฒนาแลวจะเนนท่ีคุณภาพและ    
การสรางตรายี่หอใหเปนท่ียอมรับ 

๕)  ผูประกอบการ SMEs อาหารแปรรูปไมสามารถแบกรับคาใชจาย
ในสวนท่ีเก่ียวกับการไปออกรานแสดงสินคาในตางประเทศได แมวารัฐบาลไทยไดสนับสนุนคาใชจาย
บางสวน ก็ตาม 

๓.๑๐.๕.๒  ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากระบบการบริหารงานของผูประกอบการ
ชาติอ่ืนๆ 

ความไมเปนระบบในการดําเนินธุรกิจของกลุมชนชาติเอเชียใต แมวา
เจาของธุรกิจ จะเปนชาวอาหรับ แตการบริหารงานท่ีเกิดข้ึนสวนใหญอยูในการดําเนินการบริหารของ
ชนชาติเอเชียใต ท่ีมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจแตกตางไปจากผูประกอบการในกลุมทวีปอเมริกา 
ยุโรปหรือญี่ปุน ซ่ึงแนวทางสําคัญท่ี SMEs ไทยควรไดรับคําแนะนําคือ การเขาใจถึงวัฒนธรรมของ   



๓๓ 

คูคาและการผูกมิตรเปนสิ่งแรกท่ีควรกระทํากอนท่ีจะไดมีการเจรจาธุรกิจ 
๓.๑๐.๕.๓  ปญหาและอุปสรรคอ่ืนๆ 

ตราฮาลาลของไทยยังไมเปนท่ียอมรับในระบบสากล ทําใหผูสงออก
ตองหันไปพ่ึงพิงการออกใบอนุญาตของประเทศอ่ืนๆ เชน มาเลเซีย ทําใหมีคาใชจายท่ีซํ้าซอน 
 
๓.๑๑ การวิเคราะหสถานการณอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปดวยทฤษฎี SWOT Analysis 

ผูศึกษาจะใชแนวความคิด SWOT Analysis เชิงพรรณนาโวหาร เพ่ือวิเคราะหสถานการณ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท้ังปจจัยภายในและภายนอก โดยวิเคราะหไดจากจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือประเมินศักยภาพ ความสามารถ ทิศทาง และแนวโนมการพัฒนา เพ่ือใชเปนขอมูล
ในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธในการสนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการของอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูปใหสามารถแขงขันไดท้ังในภาวะปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันใน    
ระดับสากล ดังนี้ 

๓.๑๑.๑ จุดแข็ง 
๑) ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรท้ังสภาพภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ท่ีเหมาะสม สามารถเปนแหลงผลิตและสงออกสินคาทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ         
และปริมาณมากเปนอันดับตนของโลก รวมท้ังสามารถผลิตวัตถุดิบและสินคาไดหลากหลายชนิดและ
ตลอดป 

๒) ประเทศไทยมีความพรอม ประสบการณ และความชํานาญ ตลอดจนการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและแปรรูปสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดสหรัฐอาหรับ   
เอมิเรตสไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตสินคาอาหารแปรรูปท่ีมีมาตรฐานและความปลอดภัย   
ซ่ึงไทยมีศักยภาพมากกวาประเทศคูแขง เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเวียดนาม ท่ีมีสินคา
สงออกสวนใหญคือสินคาเกษตรและแปรรูปอยางงาย 

๓) สินคาเกษตรของไทย โดยเฉพาะสินคาอาหารแปรรูปเปนท่ีนิยมท่ัวโลก จึงทํา
ใหมีแนวโนมการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีมูลคาการสงออกถึง ๑ ลานลานบาท   
ในป ๒๕๕๖ และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังมีการจางงานมากเปนอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม
ท้ังหมด โดยในป ๒๕๕๔ มีการจางงานกวา ๘๗๐,๐๐๐ คน15

๑๒ 
๔) อุตสาหกรรมอาหารเปนกลุมอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุนเปนอันดับ

ตนๆ สงผลใหมูลคาการสงออกในสวนของอุตสาหกรรมอาหารของไทยสูงถึงปละหลายแสนลานบาท 
และยังมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รัฐบาลสนับสนุนใหไทยเปน “ครัวของโลก” รวมท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดกําหนดใหอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรม
หลักท่ีจะตองใหการสงเสริม มีการใหสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมและสอดรับกับสถานการณความ
ตองการของนักลงทุน และเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยกับการลงทุนท้ังในดานของ
สาธารณูปโภคและพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 

๕) ประเทศไทยมีสวนแบงตลาดโลกในอุตสาหกรรมอาหารประมาณรอยละ 

                                                 
๑๒ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, ครัวไทยสูครัวโลก, (กรุงเทพฯ: สถาบันอาหาร, ๒๕๕๔), หนา ๕๒. 



๓๔ 

๒.๖๒ และเปนผูสงออกอาหารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรองจากกลุมประเทศสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา บราซิล จีน แคนาดา และอารเจนตินา16

๑๓ 
๖) การผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยไดรับมาตรฐานและไดรับการยอมรับ

จากผูบริโภคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส วาเปนสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยอาหารไทย 
ท่ีไดรับความนิยมจากผูบริโภคตางประเทศ จากการจัดอันดับสุดยอดอาหาร ๕๐ อันดับของโลก    
โดย CNNgo Staff มีอาหารไทย ๔ รายการท่ีไดรับความนิยม ไดแก แกงมัสม่ัน ตมยํากุง น้ําตกหมู 
และสมตํา โดยอาหารดังกลาวยังบงบอกถึงความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย 
รวมถึงรสชาติ ความสวยงามและคุณคาท่ีชาวตางชาติยอมรับ 

๗) ไทยไดเปรียบในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป เนื่องจาก
วัตถุดิบ ท่ีใชในอุตสาหกรรมกวารอยละ ๘๐ มาจากการผลิตภายในประเทศ ทําใหตนทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหารของไทยต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ ท่ีตองนําเขาวัตถุดิบ  

๓.๑๑.๒ จุดออน 
๑) ประเทศไทยเริ่มสูญเสียความสามารถในการแขงขันเชิงเปรียบเทียบ 

โดยเฉพาะสินคาท่ีใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขน เนื่องจากมีคูแขงท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร 
ตนทุน การผลิต และตนทุนคาแรงท่ีถูกกวาเขามาแขงขันในปริมาณท่ีมากข้ึน และราคาสินคาท่ีถูกกวา 
รวมท้ังสามารถพัฒนาสินคาไดเทาเทียมประเทศไทย เชน จีน เวียดนาม เปนตน 

๒) ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารมีความผันผวนคอนขางมาก 
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีนําผลผลิตในภาคเกษตรกรรมมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร ตนทุน
วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๗๐-๘๐ ของตนทุนท้ังหมด (แตกตางกัน
ไปตามอุตสาหกรรม) โดยเฉพาะการผลิตสินคาข้ันปฐมในกลุมเกษตรและอาหารแปรรูปข้ันตนจะไดรับ
ผลกระทบโดยตรงมากกวา 

๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกปจจัยทุนและแรงงานยังไมเปนรูปธรรม 
๔) ระบบขนสงและโลจิสติกสยังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร ทําใหตนทุนการ

ขนสงของ SMEs สูง อีกท้ังยังกระจุกตัวอยูในเมืองใหญ ไมสอดคลองกับแหลงวัตถุดิบซ่ึงกระจายตัว
อยูตามแหลงเกษตรตางๆ ประกอบกับราคาน้ํามันอยูในระดับสูงตอเนื่อง สงผลใหตนทุนการผลิตเพ่ิม
สูงข้ึน โดยเฉพาะการขนสงผลผลิตหรือวัตถุดิบทางการเกษตรไปสูข้ันตอนการแปรรูป หรือสงตอไป   
สูชองทางการตลาดเพ่ือใหเขาถึงผูบริโภค และเพ่ือใหผลผลิตคงความสดใหม 

๕) ขาดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เพ่ือการตอยอดและสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือใหไดผลผลิต ท่ีมี
คุณภาพสูงหรือมีคุณคาเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปข้ันตน SMEs     
สวนหนึ่งยังไมสามารถทําไดดวยตนเองในบางกระบวนการผลิต เชน การอบแหง การดูดความรอน 
การแชแข็ง การบรรจุกระปอง สําหรับอุตสาหกรรมอาหารท่ีเปนแปรรูปข้ันสูง ผูประกอบการไทยตอง
นําเขาเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงทําใหมีตนทุนท่ีสูง 

๖) ความไมเพียงพอของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนามาตรฐาน

                                                 
๑๓ อางแลว 



๓๕ 

คุณภาพสินคาและวัตถุดิบ ทําใหเกิดการสูญเสียมูลคาการสงออก และไมสามารถรองรับตลาดท่ีมี
ขนาดใหญได 

๗) ขาดแคลนแรงงานในการผลิต ชางเทคนิค ปวช. ปวส. และบุคลากรท่ีมีความ
ชํานาญเฉพาะดาน สงผลใหประสิทธิภาพต่ํา ตองนําเขาแรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน สงผลให      
มีตนทุนสูงท้ังทางตรงและทางออม เชน การตอทะเบียนแรงงานตางดาว และแรงงานตางดาวท่ีมีฝมือ
จะมีราคาสูง อีกท้ังบุคลากรท่ีจบการศึกษายังไมสามารถปฏิบัติงานไดจริง และเม่ือมีประสบการณสวน
ใหญจะเปลี่ยนไปทํางานกับบริษัทใหญ นอกจากนี้ การปรับข้ึนคาแรงข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท สงผลกระทบ
ตอตนทุนในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีการจางงานมากเปนอันดับหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมท้ังหมด และสงผลใหนักลงทุนตางชาติชะลอการเขามาลงทุนในประเทศไทย หรือ
ยายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืน 

๘) ผูประกอบการ SMEs ไทยมีขอจํากัดในดานความรู ความสามารถดานการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะความรูในการเพ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตหรือความเขาใจใน  
หวงโซ การผลิต SMEs สวนใหญตองทําหนาท่ีท้ังการบริหาร การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต   
และงานธุรการดวยตัวเอง จึงไมสามารถพัฒนาตอยอดความรูดานนี้ไดอยางเพียงพอ 

๓.๑๑.๓ โอกาส  
๑) ภาวะโลกรอนสงผลใหเกิดวิกฤตการอาหารโลก ผลผลิตอาหารของโลก      

ไมเพียงพอตอความตองการบริโภค และราคาผลผลิตอาหารมีการปรับตัวสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ผลผลิต
ทางการเกษตรของไทยไดรับผลกระทบคอนขางนอยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน รวมท้ังสามารถฟนตัวได
อยางรวดเร็ว จึงเปนโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทยในการสงออกไปยังประเทศท่ีไดรับ
ผลกระทบจากภาวะดังกลาว โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซ่ึงเปนดินแดนแหงทะเลทราย        
ไมสามารถเพาะปลูกทางเกษตรกรรมได จึงสามารถเปนโอกาสของไทยในการเจาะเขาสูตลาดใหม 

๒) ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ซ่ึงมีผลเชื่อมโยง
กับประเทศใกลเคียง สงผลใหผูบริโภคของประเทศนั้นๆ มีการปรับตัวดวยการลดการบริโภคและ   
ลดการนําเขา สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารท่ีเนนการเพ่ิมมูลคา เชน      
เพ่ิมคุณคาดูแลสุขภาพ เปนตน 

๓) การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหไทยไดประโยชนจาก
การนําเขาวัตถุดิบราคาถูกจากประเทศใน ASEAN การทํา Contract Farming การขยายฐานการ
ผลิตในอาเซียน เพ่ือประโยชนดานตนทุน วัตถุดิบและแรงงาน การขยายตลาดไปยังประเทศเพ่ือน
บาน การใชสิทธิพิเศษในการสงออก และการสรางความรวมมือกับประเทศในอาเซียนในการทําตลาด
นอกกลุม รวมถึงการใชประโยชนจากการทําความตกลงยอมรับรวม (Mutual Recognition 
Agreement) ซ่ึงเปนความตกลงท่ีเสนอใหคูคาแตละฝายยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบสินคา
ของกันและกันในการทําการคาระหวางประเทศ โดยท่ีไมตองตรวจสอบและรับรองซํ้าอีก ซ่ึงจะทําให
เกิดมาตรฐาน Harmonization ในระดับอาเซียน 

๓.๑๑.๔ ปจจัยท่ีเปนขออุปสรรค (Threats) 
๑) การแขงขันเก่ียวกับสินคาอาหารแปรรูปในตลาดโลก โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตสทําใหอาหารท่ีเปนสินคาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของผูบริโภคและเปนอุตสาหกรรมท่ีสามารถ



๓๖ 

กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมไดงาย จึงถูกใชเปนมาตรการในการกีดกันทางการคาระหวาง
ประเทศ เพ่ือปกปองอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของประเทศผูนําเขา 

๒) การเกิดใหมของประเทศผูผลิตสินคาอาหารท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนการ
ผลิต ท่ีต่ํากวาไทย เชน เวียดนาม อินเดีย และ จีน เปนตน 

๓) การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)๑๔ มีผลใหเกิดอุปสรรคตอ
การคาและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร เชน การเขาไปลงทุนในตางประเทศใชเงินทุนคอนขางสูง 
ตลอดจนกฎระเบียบท่ีแตกตางกันของแตละประเทศเปนอุปสรรคตอการลงทุน นอกจากนี้ 
ผูประกอบการในประเทศอาเซียนท่ีมีเงินลงทุนสูงจะเขามาลงทุนในธุรกิจการเกษตรและอาหาร      
ไดงายข้ึน ซ่ึงสงผลกระทบในการเปนคูแขงกับ SMEs ไทย อีกท้ังการจํากัดปริมาณการนําเขา ในบาง
ประเทศอาเซียน และการนําเขาผลิตภัณฑบางประเทศตองผานระบบโควตา ถือเปนขอจํากัดในการ
ส งออกสินค าอาหารของไทย ทําให ไทยตองหันไปเจาะตลาดสินค าอาหารแปรรูป ใหม                  
ในตะวันออกกลาง 

๔) สหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนประเทศท่ีมีขอจํากัดดานสินคาฮาลาลสูง ทําให
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย โดยเฉพาะสงผลตอการเพ่ิมข้ึนของตนทุนสินคา
แก SMEs ของไทย 

                                                 
๑๔ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC): โอกาสและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมของไทย 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 
ผูศึกษาขอสรุปผลการศึกษา และนําเสนอการสงเสริมจุดแข็ง ขจัดจุดออนเพ่ือให SMEs 

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทย มีมาตรฐานระดับสากล และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนในประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยการเสนอแนะเชิงนโยบายและเสนอแนะในการดําเนินการ ดังนี้ 
 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา 

SMEs กับการพลิกฟนเศรษฐกิจของประเทศไทย 
การพลิกฟนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมท้ังแนวทางการพัฒนาตอไปในอนาคต ควรจะ

ใหความสําคัญกับ SMEs มากยิ่งข้ึน ซ่ึงไมไดหมายความวากิจการขนาดใหญจะไมใหการสนับสนุนอีก
ตอไป แตตองปรับเปลี่ยนกระบวนการสงเสริมกิจการใหมีความเชื่อมโยงกันมากข้ึน โดยสรางความ
แข็งแกรงให SMEs ซ่ึงสวนใหญยังมีจุดออน โดยการใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน ดานตางๆ  
อยางเปนระบบและใหเกิดความตอเนื่อง เนื่องจากหากกลุมผูประกอบการ SMEs มีความแข็งแกรง
สามารถยืนหยัดและแขงขันกับผูประกอบการ SMEs ตางประเทศได ก็จะกลายเปนรากฐานสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป โดยแนวทางการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา SMEs อยางชัดเจน
ในภาพรวม ดังนี้ 

๔.๑.๑ เพ่ือบรรเทาปญหาของกลุมผูประกอบการ SMEs ท่ียังคงประสบปญหาอยู      
ในปจจุบัน และชวยพยุงกลุมผูประกอบการ SMEs ใหดํารงอยูและรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจ     
โดยมีแนวทางดําเนินการ คือ  

๔.๑.๑.๑  การปรับปรุง เพ่ิมเติม และเสริมในจุดท่ี SMEs มีปญหา ไดแก 
๑) เทคโนโลยีการผลิตและการบริหาร 
๒) การตลาด 
๓) การเขาถึงแหลงเงินทุน  
๔) การพัฒนาบุคลากร 
๕) การเขาถึงแหลงขอมูล 

๔.๑.๑.๒ สรางเครือขายการปฏิบัติงานของหนวยงานปฏิบัติการ 
๔.๑.๑.๓ สรางเครือขายการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหสนับสนุนซ่ึง

กันและกัน ไดแก 
๑) องคกรภาครัฐ เอกชน ท้ังสวนกลางและภูมิภาค 
๒) สถาบันอิสระเฉพาะทาง 
๓) สถาบันการศึกษา 

๔.๑.๒ พัฒนากลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีดําเนินการอยูแลวใหขยายตัวเจริญเติบโต   



๓๘ 

และสามารถแขงขันไดท้ังในระดับประเทศและระดับโลกโดยมีความสามารถเทียบไดกับวิสาหกิจ 
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)  เพ่ือปรับปรุงผลผลิต (Productivity) 
๒)  เพ่ือปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรม 
๓)  เพ่ือปรับปรุงระบบการจําหนายและบริการใหรวดเร็ว 
๔)  เพ่ือขยายกิจการ 

๔.๑.๒.๓  สรางกลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพ มีนวัตกรรมใหมๆ หรือกลุม
ผูประกอบการ SMEs ท่ีมีนโยบายในการพัฒนาใหเกิดข้ึนและเติบโตอยางยั่งยืน โดยมีแนวทาง
ดําเนินการ คือ  

๑)  เนนในเรื่องขอมูลขาวสารการลงทุนสาขาท่ีมีศักยภาพ 
๒) เนนกลไกการสง เสริมอยางใกลชิดและครบวงจรในลักษณะ        

การบมเฉพาะ (Incubation) 
๓) เนนกลไกสินเชื่อเพ่ือการเริ่มตนกิจการ (Star-up Loans) 
๔) เนนกลุมเปาหมายดานนโยบาย ไดแก 

(๑) กลุมผูมีความรูและประสบการณการทํางาน 
(๒) กลุมผูจบการศึกษาใหมท่ีมีความสามารถเชิงนวัตกรรม 
(๓) กลุมราษฎร หรือราษฎรอิสระ ท่ีจะจัดตั้งหนวยผลิต หรือธุรกิจ

ชุมชน 
๔.๑.๓  กุญแจสําคัญในความสําเร็จของ SMEs ท่ีเปนอนาคตเศรษฐกิจไทย 

กุญแจสําคัญในความสําเร็จของ SMEs ท่ีเปนอนาคตของเศรษฐกิจไทย อยู ท่ี    
การผสมผสานกันระหวางผูประกอบการท่ีมีจิตวิญญาณ (Entrepreneurship) กับความเขาใจใน
แนวโนมการบริโภคของโลก (Global Consumption) และความเปนชางฝมือ (Artisan)               
ท่ีมีคุณลักษณะพิเศษหลายประการท่ีไมเหมือนกิจการประเภทอ่ืน ๆ 

๔.๑.๓.๑  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพในการหาเงินจากดอลลารโซน 
เปนกิจการท่ีมีความสามารถในการหารายไดเปนเงินตราตางประเทศ ท้ังท่ีผานการใชจายของคนท่ีมี
รายไดเปนเงินดอลลารจากในประเทศ หรือจากการสงออกไปขายในตางประเทศโดยตรง 

๔.๑.๓.๒  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพในการพ่ึงตนเอง เปนกิจการท่ีมี



๓๙ 

ตลาด ขายสินคาเปนของตนเองและมีความหลากหลาย โดยไมไดฝากอนาคตไวกับคําสั่งซ้ือจาก
โรงงานขนาดใหญไมก่ีแหง 

๔.๑.๓.๓  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพดานความวองไวในการปรับตัว 
เนื่องจากกลุมผูประกอบการ SMEs เปนกิจการท่ีมีแรงงานจํานวนนอย เพราะฉะนั้นจึงมีความวองไว
ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหสอดคลองตามคําสั่งซ้ือของลูกคา 

๔.๑.๓.๔  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพในดานการใชทุนนอย เปนกิจการ
ท่ีใชทุนนอยในชวงเริ่มตนมีภาระหนี้สินไมมาก และไมคอยเก่ียวพันกับระบบธนาคารพาณิชย 

๔.๑.๓.๕  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพในการใชทักษะในการผลิต สินคา 
สวนใหญมีลักษณะเปนสินคาแฮนดเมด หรือทําดวยมือ มีการใชทักษะความชํานาญ และการผสาน 
ภูมิปญญาเดิมเขากับเทคโนโลยีในระดับเหมาะสมในการออกแบบ และผลิตสินคาท่ีมีความ
หลากหลาย มีเอกลักษณ และมีคุณคาในระดับสากล 

๔.๑.๓.๖  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพในการใชวัตถุดิบในประเทศ     
ใชวัตถุดิบการผลิตในประเทศเปนสวนใหญ หรือหากมีการนําเขาก็ตองมีกระบวนการผลิตท่ีสามารถ
เพ่ิมมูลคาใหมากข้ึน จนมีสัดสวนของกําไรหรือ Margin ในระดับสูง 

๔.๑.๓.๗  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ี มีศักยภาพในการผลิตสินคาคุณภาพ 
คุณภาพสินคาท่ีผลิตไดมีมาตรฐาน และมีคูแขงในระดับโลก ผานกฎเกณฑมาตรฐานดานสุขอนามัย
ของประเทศตาง ๆ 

๔.๑.๓.๘  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพในดานประสบการณชีวิตลึกซ้ึง 
ผูประกอบการเหลานี้มีประวัติการตอสูกับความลมเหลวจนทําใหตนเองอยูรอดไดอยางนาสนใจ    
โดยไมปรากฏวากิจการขนาดกลางและเล็กเหลานี้ประสบความสําเร็จไดจากปาฏิหาริยของตลาดหุน 

๔.๑.๓.๙  กลุมผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพในดานการเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชน มักเปนกิจการท่ีอยูในชุมชน มีการบริหารจัดการภายในครอบครัวหรือพันธมิตร แตกลับมี
กระบวนการควบคุมคุณภาพสินคาท่ีเขมงวดสวนทางกับหลักการบริหารสมัยใหมท่ีระบุวาการบริหาร
แบบครอบครัวนั้นไรประสิทธิภาพ 

SMEs อาหารแปรรูปนับวาเปนอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพและความพรอมท้ังใน
ดานวัตถุดิบและบุคลากรคอนขางมาก นับวาเปนจุดแข็งของไทย แนวทางการสงเสริม จึงจําเปนตอง
มุงสูการเปนฐานผลิตในเอเชียและขยายชองทางการตลาดใหเขาถึงประเทศตางๆ เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง
การสรางและประชาสัมพันธตราสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล ควบคูกับการสรางมาตรฐาน
การผลิต และเนนการสรางฐานวิจัย เพ่ือใหเกิดการยกระดับของอุตสาหกรรมไทยอยางตอเนื่อง 
 
๔.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

กําหนดมาตรฐานการผลิตและตลาดใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยมี
เปาหมาย 

๑) เพ่ือใหสถานประกอบการไดรับมาตรฐานในการผลิตเพ่ิมข้ึน 
๒) สงเสริมอาหารแปรรูปของประเทศไทยท่ีเปนท่ียอมรับในดานคุณภาพอยูแลวใหมี

ภาพลักษณท่ีดียิ่งข้ึนดวยการประชาสัมพันธ 



๔๐ 

๓) เพ่ือสรางรายไดใหแกผูประกอบการเพ่ิมข้ึน ทําใหมูลคาการสงออกอาหารของไทย
เพ่ิมข้ึน 

๔) จัดตั้งศูนยเพ่ือบริการอํานวยความสะดวกตอผูประกอบการอาหาร 
ผูศึกษาขอเสนอยุทธศาสตรในการสงเสริมจุดแข็งของผูประกอบการอาหาร แปรรูปไทย    

มีดังนี้ (๑) สงเสริมการพัฒนามาตรฐานในการผลิตใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภค (๒) สนับสนุนการเพ่ิม
มูลคา และผลิตภัณฑในการผลิตอาหารแปรรูป (๓) สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหาร และเพ่ิม
ศักยภาพในดานการตลาด (๔) พัฒนาปจจัยเอ้ือและสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 

๔.๒.๑  กําหนดและสงเสริมการพัฒนามาตรฐานในการผลิตใหเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภค 

การผลิตอาหารใหมีมาตรฐานและความปลอดภัย (Food Safety)๑๙ เปนประเด็น
สําคัญ ซ่ึงหากอาหารถูกปนเปอนดวยจุลินทรีย หรือมีการตกคางของสารเคมี สารปฏิชีวนะ และ
สารพิษ ยอมสงผลตอสุขภาพของผูบริโภคในประเทศ และกระทบตอเศรษฐกิจในกรณีมีการสงออก
อาหารไปยังตางประเทศ ซ่ึงนอกจากมาตรฐานตามกฎหมาย เชน มาตรฐานอาหารและยา (อย.) แลว 
ยังมีมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ี SMEs จําเปนท่ีจะตองผานการรับรอง ซ่ึงเปนไปตามท่ีประเทศสหรัฐอาหรับ   
เอมิเรตสกําหนดไว โดยผูผลิตอาหาร HALAL ซ่ึงเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารซ่ึงไดรับอนุมัติตาม
บัญญัติศาสนาอิสลามใหมุสลิมบริโภค หรือใชประโยชนได เปนตน ซ่ึง SMEs ตองปรับปรุงการจัดการ
ระบบคุณภาพ การจัดการทรัพยากร กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ การวัดคา การตรวจสอบวิเคราะห
สินคา เพ่ือใหไดการรับรองมาตรฐานดังกลาว โดยใชกลยุทธในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

๔.๒.๑.๑  สนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการใหไดรับมาตรฐานในการผลิตเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดลอม 

๑) พัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพรอม
จําหนายเขาสูมาตรฐาน 

๒) พัฒนาศักยภาพผูประกอบการผลิตภัณฑดานเกษตรแปรรูปเพ่ือ
ปองกันสภาพแวดลอม 

๓) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและศักยภาพการ
ตรวจรับรองอาหารฮาลาล 

๔.๒.๑.๒  สงเสริมและใหความรูในการนําระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability 
System) มาใชในกลุมสินคาท่ีสําคัญ 

๑) สงเสริมการจดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหลงผลิตพืชและอาหาร
แปรรูป 

๒) พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑใหไดรับมาตรฐานสินคา ท่ีรองรับ
กฎระเบียบของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

๔.๒.๑.๓  สงเสริมการเฝาระวัง ตรวจสอบสินคาใหมีมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย
ของผูบริโภค 

                                                 
๑๙ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม “แผนแมบทอุตสาหกรรมอาหาร” พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 



๔๑ 

สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพของสินคาในประเทศและท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศ 

๔.๒.๒ สนับสนุนการเพ่ิมมูลคา และผลิตภัณฑในการผลิตอาหารแปรรูป 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารตองใหความสําคัญกับ

การผลิตสินคาท่ีสรางมูลคาเพ่ิมและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน โดยใหความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตรใหมีมูลคาสูง ท้ังโดยเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน และโดยเทคโนโลยีระดับสูง อยางไร ก็ตาม 
ในกระบวนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคายังขาดการศึกษาวิจัยท่ีพรอมสําหรับการตอยอดในเชิง
พาณิชย และเทคโนโลยีในการผลิตในข้ันพ้ืนฐาน บางข้ันตอน SMEs สวนหนึ่งยังไมสามารถ
ดําเนินการได เชน การอบแหง การดูดความรอน การแชแข็ง การบรรจุกระปอง สําหรับเทคโนโลยี
แปรรูปชั้นสูง ผูประกอบการไทยตองนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีเขามาจากตางประเทศ ซ่ึงมีตนทุนท่ี
สูง นอกจากปญหาดานการผลิตแลว SMEs ยังขาดการเพ่ิมมูลคาโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมี
รูปแบบท่ีนาสนใจ สะดวกในการบริโภคและตรงกับความตองการของตลาด ดังนั้น จึงควรสนับสนุน
การพัฒนากระบวนการผลิตของ SMEs มีผลิตภาพสูงข้ึนและสามารถจําหนายสินคาไดมูลคาสูง    
โดยใชกลยุทธในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

๔.๒.๒.๑  สง เสริมการวิจัยและพัฒนาเ พ่ือพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ  และ
กระบวนการผลิต 

๑) สนับสนุนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตรสําหรับ SMEs 
๒) ศึกษาแนวทางการลดตนทุนในการผลิตอาหาร 

๔.๒.๒.๒  สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปอาหาร 
พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร สงเสริมการจัดตั้งศูนยเครื่องจักรกล

การเกษตร และพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปอาหารสําหรับ SMEs  
๔.๒.๒.๓  สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ 

๑) พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาเกษตรแปรรูปและ 
Packaging Food 

๒) สนับสนุนการสรางเครื่องจักรสําหรับการผลิตบรรจุผลิตภัณฑ     
เพ่ือ SMEs  

๔.๒.๒.๔  พัฒนาบุคลากรและ SMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขัน 
๑) พัฒนาความสามารถในการผลิตของแรงงาน 
๒) พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการของ SMEs  

๔.๒.๓ สงเสริมจุดแข็งของภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และเพ่ิมศักยภาพใน
ดานการขยายตลาด 

ประเทศไทยมีผลผลิตอาหารมากกวาการบริโภคในประเทศ สามารถสงออกขาว 
มันสําปะหลัง ออย และไดมากติดอันดับโลก นอกจากนั้นอาหารไทยและรานอาหารไทยไดรับการ
ยอมรับในดานรสชาติ และเปนท่ีนิยมของผูบริโภคท่ัวโลก โดยมีเมนูยอดนิยม เชน ตมยํากุง มัสม่ัน 
อยางไรก็ตามขณะนี้มีประเทศผูผลิตในอาเซียนท่ีมีศักยภาพในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตและคุณภาพ
มากข้ึน เชน เวียดนาม พมา กัมพูชา ดังนั้น เพ่ือใหประเทศไทยเปนผูนําในการผลิตอาหาร 



๔๒ 

นอกเหนือจากการสรางมาตรฐานแลว การสงเสริมภาพลักษณ เผยแพรเอกลักษณของอุตสาหกรรม
อาหารไทยเปนประเด็นสําคัญยิ่ง เพ่ือใหตลาดท้ังในและตางประเทศยอมรับคุณภาพและมาตรฐาน   
ในการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทย อีกท้ังเปนการเพ่ิมมูลคาและโอกาสในการขยายตลาดใหกับ 
SMEs อยางยั่งยืน โดยใชกลยุทธในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

๔.๒.๓.๑  เผยแพร ประชาสัมพันธใหผูบริโภคทราบคุณคา คุณภาพของอาหารไทย 
๑) ประชาสัมพันธสงเสริมการสงออก 
๒) พัฒนาและเผยแพรเมนูทางเลือกของอาหารไทย 

๔.๒.๓.๒  การสรางตราสินคา ท่ีเปนเอกลักษณและเปนท่ียอมรับ 
๑) พัฒนาองคความรูดานการตลาดใหแก SMEs 
๒) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของอาหารไทย 

๔.๒.๓.๓  พัฒนาชองทางและกิจกรรมดานการตลาด 
๑) จัดกิจกรรมสงเสริมการคา/จัดแสดงสินคาและเจรจาธุรกิจในตลาด

ตางประเทศ 
๒) สงเสริมการคาผานระบบสารสนเทศ 

๔.๒.๔ พัฒนาปจจัยเอ้ือและสรางเครือขายความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 
ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมอาหารประสบปญหา  

ในการขอการรับรองมาตรฐานตางๆ เนื่องจากตองดําเนินการตามข้ันตอน กฎระเบียบ ซ่ึงสงผลใหการ
ขอรับการรับรองตองใชระยะเวลาดําเนินการมาก รวมท้ังขาดความสะดวกในการติดตอกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เนื่องจากมีหลายหนวยงานท่ีรับผิดชอบในข้ันตอนตางๆ เชน การผลิต การขอรับการ
รับรองมาตรฐาน การสงสินคาไปจําหนายท้ังในและตางประเทศ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการดําเนิน
ธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากปญหาจากปจจัยแวดลอมในการดําเนินธุรกิจดังกลาวแลว 
SMEs ยังขาดการรวมกลุมกัน และขาดการเชื่อมโยงการดําเนินงานกับสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ ทําใหขาดความสามารถในการผลิตอาหารแปรรูป ท่ีมีคุณภาพ และเปนท่ียอมรับ
ในระดับสากล ดังนั้นเพ่ือสงเสริมให SMEs สามารถดําเนินธุรกิจ ไดอยางคลองตัวและมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนจึงควรลดอุปสรรค ข้ันตอนในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง ใหมีศูนยบริการท่ีครบวงจรสําหรับ
ผูประกอบการอาหาร และสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย ความเชื่อมโยงในหวงโซอุปทาน
อุตสาหกรรมอาหารท้ังในและตางประเทศโดยเฉพาะความรวมมือในอาเซียน โดยใชกลยุทธในการ
ดําเนินการดังตอไปนี้  

๔.๒.๔.๑  ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
ศึกษาทบทวนกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และการดําเนินงานรับรองสินคา 

๔.๒.๔.๒  สนับสนุนใหมีศูนยบริการครบวงจรเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร     
โดยผลักดันใหเกิดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พัฒนาศักยภาพการบริการตรวจสอบคุณภาพของอาหารของศูนย
ทดสอบ/สนับสนุนการพัฒนาศูนยบริการครบวงจรในรูปแบบ One stop service 

๔.๒.๔.๓  สงเสริมใหมีการรวมกลุม เครือขาย วิสาหกิจระหวางภาคเอกชน และรวมกับ
หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศพัฒนา Cluster ท่ีมีศักยภาพสนับสนุนการพัฒนา Food Valley 



๔๓ 

 
๔.๓  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ เพ่ือเสริมสรางจุดแข็งและขจัดจุดออนของ SMEs ไทย      

ในการเจาะตลาดประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
๔.๓.๑ การสงเสริมและพัฒนามาตรฐานในการผลิตใหเปนท่ียอมรับของผูบริโภคนั้น ควรมี

การดําเนินการดังตอไปนี้ 
๔.๓.๑.๑  สนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการใหไดรับมาตรฐานในการผลิตเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และรักษาสิ่งแวดลอม 
พัฒนาและรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

และระบบประกันความปลอดภัยในการผลิตอาหารของ SMEs เพ่ือพัฒนาให SMEs มีระบบบริหาร
คุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและระบบประกันความปลอดภัยในการผลิตอาหาร โดย ไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานสากล 1 9

๒๐เชน ระบบบริหารคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอม (ISO ๑๔๐๐๑) หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing 
Practice) และระบบประกันความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานฮาลาล 2 0

๒๑ หรือระบบ
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical 
Control Point : HACCP) เปนตน 

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑) ฝกอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานบังคับ/

สมัครใจ 
๒) ตรวจเยี่ยมโรงงาน สถานประกอบการ วินิจฉัยประเมินเบื้องตน 

(Pre-Audit) และใหคําปรึกษาแนะนํา 
๓) ฝกอบรมการตรวจประเมินภายในหนวยงานและตรวจติดตาม 
๔) พัฒนาโรงงาน สถานประกอบการเพ่ือใหไดรับมาตรฐาน 

๔.๓.๑.๒  สงเสริมและใหความรูในการนําระบบตรวจสอบยอนหลัง (Traceability 
System) มาใชในกลุมสินคาท่ีสําคัญ 

พัฒนาระบบตรวจสอบแบบยอนกลับในอุตสาหกรรม (Traceability) 
สําหรับ SMEs เ พ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารของ SMEs           
การตรวจสอบแบบยอนกลับจะทําใหผูซ้ือสามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาของอาหารไดอยางสะดวก
รวดเร็ว สามารถระบุ ผูจําหนายและผูผลิตไดถึงตนทาง สงผลใหเกิดความเชื่อม่ันของผูบริโภคท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ ยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหผลิตภัณฑอาหารของไทย เสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขัน และรักษาสวนแบงตลาดโลก 

แนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

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



๔๔ 

๑) อบรมสัมมนาให SMEs มีความรูเก่ียวกับระบบตรวจสอบยอนกลับ 
Traceability System และเขาใจถึงประโยชนท่ีไดรับ เชน ในกรณีเกิดปญหาในการเรียกสินคาคืน 
ระบบการตรวจสอบยอนกลับจะสามารถชวยลดจํานวนความสูญเสียตอสินคาท่ีมีปญหา ชวยลด
ขอบเขตของปญหามิใหขยายออกไปในวงกวาง และยังเปนประโยชนในการแกไขปญหาไดตรงจุด 

๒) พัฒนาซอฟตแวร และระบบ Traceability System พรอมคูมือใน
สินคาอาหารท่ีเหมาะสมกับ SMEs สามารถนําระบบไปใชอยางคุมคา และมีการใหคําปรึกษาเชิงลึก 
รายกิจการเพ่ือแนะนําการใชระบบ Traceability  

๔.๓.๑.๓  สงเสริมการเฝาระวัง ตรวจสอบสินคาใหมีมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย
ของผูบริโภค 

สนับสนุนการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภคอาหาร เพ่ือเฝาระวัง
และปองกันการนําเขาสินคาท่ีขาดมาตรฐาน และคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคดวยการสราง
ความรูใหแกผูบริโภคทราบวิธีพิจารณาซ้ืออาหารท่ีปลอดภัย และสงเสริมการควบคุม ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารท้ังท่ีผลิตในประเทศและนําเขาภายในประเทศ 

๔.๓.๒ สนับสนุนการเพ่ิมมูลคา และผลิตภาพในการผลิตอาหารแปรรูป 
๔.๓.๒.๑ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และ

กระบวนการผลิต เพ่ือลดตนทุนในกระบวนการดานการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  
โดยศึกษาแนวทางในการพัฒนาและคนควาปรับปรุงเทคโนโลยี กระบวนการผลิตอาหารอยางไมเปน
ระบบ โดยมุงเนนเพ่ิมประสิทธิภาพดานการผลิต ควบคุมคุณภาพใหไดตามมาตรฐาน และไดแนวทาง
ในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถลดตนทุนในกระบวนการผลิต และลด
อัตราความสูญเสียของวัตถุดิบท่ีอยูในระหวางกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสรางรายไดและ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดไดท้ังเชิงคุณภาพและตนทุน 

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑) ศึกษาขอมูลรายละเอียดท้ังดานวัตถุดิบ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมใน

กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงขอมูลของมาตรฐานดานตางๆ สถานการณเศรษฐกิจ
และสังคม และเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ท้ังขอมูล
ทุติยภูมิ และเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ 

๒) จัดระดมความคิดเห็นเพ่ือรับฟงขอมูลความคิดเห็นขอเสนอแนะจาก
หนวยงานภาครัฐ/ เอกชน / ผูทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวของในกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมแปรรูป
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

๓) วิเคราะหนําขอมูลมารางแนวทางการลดตนทุนในกระบวนการดาน
การผลิตของกลุมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และจัดประชุมนําเสนอรางแนวทางฯ เพ่ือรับฟง
ขอคิดเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ หลังจากนั้นจึงเผยแพรผลการศึกษาตอไป 

๔.๓.๒.๒  การจัดตั้งศูนยเครื่องจักรแปรรูปอาหารสําหรับ SMEs เพ่ือสนับสนุน
พัฒนา ขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ โดยมุงใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยี
สมัยใหมมาชวยสรางความเขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิต รวมท้ังยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับสากล โดยการ 



๔๕ 

๑) สํารวจความตองการและพ้ืนท่ีในการจัดตั้งศูนยเครื่องจักรแปรรูป
อาหาร 

๒) ปรับปรุงสถานท่ี และวางแผนการพัฒนาเครื่องจักร และวางระบบ  
ในการจัดตั้งศูนยฯ 

๓) การใหบริการของศูนยฯ ดําเนินการครอบคลุมในดานตางๆ ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการใหบริการ/ ใหคําปรึกษา/ ใหความรู/ ชวยเหลือผู

ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในดานการสรางและพัฒนาเครื่องจักร 
(๒)  ดําเนินการสงเสริมความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการ

สรางและฝกอบรมบุคลากรเพ่ือรองรับการใชเครื่องจักรในดานตางๆ ท้ังดานการใชงาน การซอมบํารุง 
รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรใหมีความสามารถมากข้ึน 

(๓)  สงเสริมผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายระหวางผูประกอบการ 
ท้ังรายใหญ และ SMEs ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการถายทอดความรูในดานตางๆ  

๔.๓.๒.๓  สนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือรักษาคุณภาพสินคา
อาหารใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
๑) ดําเนินการสํารวจขอมูล ศึกษาผลิตภัณฑของสถานประกอบการ

วิสาหกิจ ท่ีตองการพัฒนาบรรจุภัณฑ ท่ีผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ พรอมใหถายทอดความรู 
ดานการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ และสรางตรายี่หอใหกับวิสาหกิจท่ีผานคัดเลือก ใหเขา
รวมโครงการโดยคํานึงถึงตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

๒) สรางและทดสอบตนแบบบรรจุภัณฑและตรายี่หอท่ีพัฒนา พรอมให
คําปรึกษาเพ่ิมเติมหลังนําบรรจุภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาไปใชในเชิงพาณิชย 

นอกจากนั้น การพัฒนาบุคลากรและ SMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการ
แขงขัน ยังเปนสิ่งท่ีควรสงเสริม เปนการพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตของ
บุคลากร  

วัตถุประสงค จัดเตรียมความพรอมและพัฒนาบุคลากรของ SMEs ให
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs และปรับปรุงคุณภาพเพ่ิมประสิทธิผลเพ่ือลดตนทุนการผลิต  
ซ่ึงเปนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามาดําเนินธุกิจไดอยางแข็งแกรงมากยิ่งข้ึน 

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑) กําหนดขอบเขต และวางแผนการพัฒนาวิสาหกิจท่ีเขารับบริการ 
๒) ดําเนินการจัดทํากิจกรรม รวมถึง ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

และจัดทํามาตรฐาน 
๔.๓.๓  สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมอาหาร และเพ่ิมศักยภาพในดานการตลาด  

๔.๓.๓.๑  เผยแพร ประชาสัมพันธใหกับผูบริโภคทราบคุณคา คุณภาพของอาหารไทย 
 เสริมสรางความแข็งแกรง SMEs ไทยสูตลาดอาหารในตะวันออกกลาง 
วัตถุประสงค เพ่ือสรางภาพลักษณสําหรับสินคาแปรรูปดานคุณภาพ 

มาตรฐาน ความปลอดภัย และความหลากหลาย 



๔๖ 

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑) สรางองคความรู ความเขาใจใหกับผูประกอบการ SMEs ในเรื่อง

ระบบมาตรฐานในการผลิตอาหาร 
๒) สรางความยอมรับมาตรฐานอาหารสากลของไทยแกตลาดสงออก 
๓) ศึกษาพฤติกรรมและแนวโนมความตองการของผูบริโภครายกลุม

ผลิตภัณฑอาหาร 
๔) สรางผลิตภัณฑอาหารท่ีมีความทันสมัย สะดวกตอการบริโภค 
๕) เจรจาและประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอเพ่ือใหตลาด   

คูคา ท้ังภายในและภายนอกประเทศเชื่อม่ันในสินคา 
๔.๓.๓.๒  การสรางตราสินคาท่ีเปนเอกลักษณและเปนท่ียอมรับดวยการพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารไทยใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและผูบริโภค        
เพ่ือยกระดับมาตรฐานของผูผลิตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และตระหนักถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยใหเปนท่ียอมรับ และสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการท่ีมีศักยภาพในการผลิตอาหารของ
ไทย โดยการยกระดับความเชื่อม่ัน และยกระดับสินคาใหไดมาตรฐานสากล โดยสงเสริมให SMEs ท่ีมี
ศักยภาพไดรับ Thai Select Award๒๒ เพ่ือใหเกิดการยอมรับจากผูบริโภค ซ่ึงเม่ือมีการขยายการ
ดําเนินการไปอยางกวางขวางยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ใหสามารถแขงขันในตลาดการคาโลกได 

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
๑) อบรมใหความรูดานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มาตรฐาน

การผลิตอาหารสากลใหแกผูประกอบการ 
๒) ประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน   

เพ่ือเผยแพร สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตาง ๆ ท้ังภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑ     
Thai Select Award ไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริการการผลิตท่ีมีวิธีปฏิบัติและผลการ
ดําเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะไดรับการประกาศเกียรติคุณดวยรางวัล Thai Select Award 
และผูประกอบการ ท่ีไดรับรางวัลจะไดนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําธุรกิจของตนไปสูความสําเร็จ เพ่ือเปน
แบบอยาง ใหผูประกอบการอ่ืนๆ นําไปประยุกตเพ่ือใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน 

๔.๓.๓.๓  พัฒนาชองทางและกิจกรรมดานการตลาด 
การสรางเครือขายทางการคาเพ่ือความรวมมือกับคูคาในตลาดภูมิภาค 

เพ่ือสงเสริมความรูทางการคา ขอมูลเชิงลึก ใหผูประกอบการดําเนินการดานการตลาดไดอยาง        
มีประสิทธิภาพ สนองตอความตองการของตลาดและคูคาไดอยางชัดเจน และเพ่ิมโอกาสทาง
การตลาด สามารถสรางชองทางการตลาดจากการเปดเสรีทางการ และกรอบความรวมมือตางๆ      
ท่ีภาครัฐไดดําเนินการไปปรับใชกับการดําเนินธุรกิจ 

 
 

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



๔๗ 

แนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
๑) สรางและรวบรวมความรูดานขอมูลการตลาดเชิงลึก โดยเฉพาะ

ตลาด AEC 
๒) ศึกษา Marketing Mapping ของตลาดตางประเทศ เพ่ือเปนขอมูล

ในการทําการตลาด 
๓) จัดกิจกรรมสงเสริมการคาสําหรับ SMEs จัดแสดงสินคาและเจรจา

ธุรกิจในตลาดตางประเทศ  
 



 

 
บรรณานุกรม 
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ฝายการพาณิชย สถานเอกอัครราชทูตอาบูดาบีประจําประเทศไทย 
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๔๙ 
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ภาคผนวก 
สินคาเปาหมายที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 
สินคาเปาหมายท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต 

 
๑. น้ําผลไม 

ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญและใสใจตอสุขภาพมากข้ึน สงผลใหเครื่องดื่ม ท่ีมีประโยชน
ตอรางกายหรือเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีแนวโนมเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ําผลไม
เพ่ือสุขภาพ เนื่องจากน้ําผลไมเปนหนึ่งในเครื่องดื่มท่ีผลิตไดงายและมีรสชาติอรอย อุดมไปดวย
คุณประโยชนท่ีดีตอสุขภาพ นอกจากนั้นภาวะความเรงรีบของวิถีชีวิตคนเมือง ทําใหผูบริโภคไมมีเวลา
มากพอท่ีจะหาซ้ือผลไมสดมาค้ันเปนน้ําผลไมดื่มเองในครัวเรือน สงผลใหผูบริโภคหันมาซ้ือน้ําผลไมท่ี
งายและสะดวกมารับประทานแทน ซ่ึงนับเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันใหตลาดน้ําผักและผลไมใน
ประเทศไทยขยายตัวเติบโตข้ึน ประกอบกับการจัดกิจรรมเพ่ือกระตุนผูบริโภคใหหันมาดื่มน้ําผักและ
ผลไมเพ่ิมข้ึน สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตน้ําผลไมของประเทศไทยนั้น นอกจากจะผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความตองการการบริโภคภายในประเทศแลว ผูประกอบการยังมีศักยภาพในการผลิตเพ่ือ
สงออกไปจําหนายตลาดตางประเทศอีกดวย 
 
๒. ชาสมุนไพร 

ปจจุบันประเทศในแถบตะวันออกกลางหลายประเทศเริ่มหันมานิยมเครื่องดื่มสมุนไพร
โดยเฉพาะชาสมุนไพรมากข้ึน นอกจากนี้ ชายังเปนเครื่องดื่มท่ีไดรับความนิยมมากเปนอันดับสองใน
ตลาดโลกรองจากน้ําดื่ม ซ่ึงผลิตภัณฑชาท่ีเปนท่ีนิยมแบงออกไดเปน ๓ ประเภทคือ ชาดํา (Black 
Tea) ชาเขียว (Green Tea) และชาสมุนไพร (Herbal Tea) ซ่ึงชาแตละชนิดมีกลิ่น รสท่ีหลากหลาย
และแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในแหลงเพาะปลูก และกรรมวิธีในการผลิต อยางไรก็ตาม
ผลิตภัณฑชาประเภทชาดําและชาเขียวท่ีเปนท่ีรูจักและยอมรับในคุณภาพไปท่ัวโลกนั้นเปนผลิตภัณฑ
ท่ีมาจากแหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญใน ๕ ประเทศ คือ จีน ญี่ปุน ไตหวัน ศรีลังกาและอินเดีย สวน
ประเทศไทย ชาสมุนไพรซ่ึงสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของสมุนไพร เครื่องเทศ ผลไมแหง
และดอกไมแหง ท่ีเนนสรรพคุณท่ีหลากหลายของสมุนไพรเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
ดังนั้นกลิ่นและรสของชาสมุนไพรจึงข้ึนอยูกับประเภทของสมุนไพรท่ีเปนสวนผสมของชาสมุนไพรแต
ละประเภท 
 
๓. เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลไมเมืองรอน 

ปจจุบันผูบริโภคนิยมดื่มไวนและเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันมากข้ึน เนื่องจากกระแสความ
นิยมจากประเทศตะวันตกและการเขาใจถึงประโยชนของการดื่มไวนในดานการบํารุงสุขภาพ ใหมี
พลานามัยท่ีสมบูรณ ท่ีผานมาประเทศไทยมีการนําเขาไวนจากตางประเทศคิดเปนมูลคาหลายรอย
ลานบาท ท้ังท่ีประเทศไทยมีผลไมเมืองรอนหลายชนิดท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการนํามาใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตไวน และเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีดีได รวมท้ังนักวิชาการและผูประกอบการของไทย
ในปจจุบันมีศักยภาพในการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาผสมผสานกับภูมิปญญา



๕๒ 

ทองถ่ินเพ่ือนําผลไมไทยในแตละฤดูกาลมาแปรรูปเปนไวนและเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากผลไมเมือง
รอนท่ีเริ่มเปนท่ียอมรับในตลาดตางประเทศได 
๔. ผลิตภัณฑจากผ้ึง 

อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย เริ่มมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน เกษตรกร มี
ความสามารถในการเลี้ยงผึ้งและผลิตผลิตภัณฑผึ้งท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีนิยมของผูบริโภค ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ ท้ังนี้เปนเพราะประเทศไทยมีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งและมีแหลงพืช ท่ีมี
น้ําหวานของดอกไมท่ีเปนอาหารสําหรับเลี้ยงผึ้งหลากหลายชนิดเกือบตลอดป เชน ดอกลําไย ดอก
ลิ้นจี่ ดอกทานตะวัน ดอกยางพารา ดอกงา ดอกเงาะ ดอกนุน ดอกขาวโพด และวัชพืชอ่ืนๆ เชน 
สาบเสือ ไมยราบ และข้ีไกยาน เปนตน ทําใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตน้ําผึ้ง 
เพ่ือการสงออกท่ีสําคัญแหงหนึ่งในโลก รวมถึงไขผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง พรอพอริส ตัวเต็มวัยผึ้ง ตัวออน
ผึ้ง และผลิตภัณฑจากผึ้งอ่ืนๆ  
 
๕. อาหารขบเคี้ยวจากแปงขาว 

ประเทศไทยถือไดวาเปนผูผลิตและผูสงออกขาวท่ีสําคัญอันดับตนๆ ของโลก แตในสวนของ
ผลิตภัณฑจากขาวนับวาเปนสินคาท่ีเริ่มสงออกมากข้ึน แมวาในปจจุบันมูลคาการสงออกยังไมสูงมาก
นักเม่ือเทียบกับมูลคาการสงออกสินคาเกษตรหลัก แตผลิตภัณฑขาวเปนการแปรรูปท่ีสรางมูลคาใน
รูปผลิตภัณฑตางๆ รวมท้ังยังเปนสินคาท่ีมีโอกาสในการขยายการสงออกไดอีกมาก 
 
๖. ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูป เปนสินคาท่ีประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสงออก เนื่องจาก
ไทยมีประสบการณและความชํานาญในการผลิตอาหารแปรรูป มีความทันสมัย มีกองเรือท่ีมีศักยภาพ
ในการทําประมงเพ่ือปอนวัตถุดิบใหกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป การผลิตสวนใหญเปน
แบบครบวงจรและมุงการสงออกเปนหลักโดยมีโรงงานผลิตตั้งอยูชายฝงทะเลใกลแหลงวัตถุดิบ 
อาหารทะเลแปรรูปท่ีสําคัญ มีอาหารทะเลกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง อาหารทะเลตากแหง และ
อาหารทะเลแปรรูปอ่ืนๆ 
 
๗. ผลิตภัณฑไกปรุงสุก 

อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยในชวง ๒๐ กวาปท่ีผานมามีการพัฒนาข้ึนมาก จากรูปแบบการ
เลี้ยงท่ัวๆ ไปตามลานบานและนําไปจําหนายในตลาดทองถ่ิน มาเปนการพัฒนาไปสูระบบการเลี้ยงใน
โรงเรือนแบบปดท่ีไดมาตรฐาน (CONTROLLED EVAPORATION : EVAP) ความกาวหนาของ
อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยสงผลใหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยใน
ตลาดโลกเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตาม ในชวง ๓-๔ ปท่ีผานมา อุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยตองเผชิญกับ
ปญหาและอุปสรรคมาก ท้ังในเรื่องการระบาดของไขหวัดนกท่ีสงผลตอความเชื่อม่ันของผูบริโภคใน
ตลาดภายในและตลาดตางประเทศ อีกท้ังการกีดกันทางการคาของประเทศคูคาหลัก ซ่ึงท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนไดรวมมือกันเพ่ือปกปองอุตสาหกรรมไกเนื้อของไทยไวได ท้ังยังมีการขยายตัวในดาน
การสงออกอยางตอเนื่อง 
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๘. ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทานเลนจากผลไม 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ ผลผลิตพืชผัก ผลไมท่ีไดจึงมีปริมาณมาก

และหลากหลายชนิดซ่ึงมีเ พียงพอสําหรับบริ โภคภายในประเทศและสงออกเพ่ือจําหนาย              
ในตางประเทศ ท้ังผลไมสดและผลไมผานกระบวนการแปรรูปเพ่ือถนอมคุณภาพสินคาใหอายุ ยืนยาว 
และสามารถเก็บไวบริโภคไดนานข้ึน การแปรรูปผักและผลไมไทยท่ีจะสามารถสรางมูลคาไดนั้น ตอง
เปนการแปรรูปท่ียังคงรักษาคุณคาและเอกลักษณท่ีดีของผักผลไมชนิดนั้นๆ ไวได เชน สีสัน กลิ่นและ
รสชาติท่ีหอมหวาน และควรเปนการผลิตท่ีเนนความเปนธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมการ
รักษาสุขภาพของผูบริโภคในยุคปจจุบันท่ีนิยมสินคาและผลิตภัณฑอาหารท่ีปราศจากสารปรุงแตงใดๆ 
และมีสี กลิ่น รสชาติจากธรรมชาติท่ีแทจริง ท้ังนี้การแปรรูปผักและผลไมของไทยเปนสินคาประเภท
ขนมขบเค้ียวจากผลไมท่ีเปนผลิตภัณฑธรรมชาติ อาทิ สับปะรดกวน ขนุนอบกรอบ ทุเรียนอบกรอบ 
กลวยอบ กลวยตาก จึงนับเปนอีกกลุมผลิตภัณฑท่ีภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยมีศักยภาพในการผลิต
เพ่ือปอนเขาสูตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

 
๙.  ผลิตภัณฑซอสปรุงรส (Exotic Sauce) 

เครื่องปรุงรสประเภทตางๆ นับเปนเครื่องปรุงท่ีอยูคูกับอาหารไทยมานาน และปจจุบันการ
บริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในไทยไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว อีกท้ังคนไทยยอมรับและบริโภคเครื่องปรุง
รสท่ีหลากหลายมากข้ึน สงผลใหผูประกอบการพัฒนาเครื่องปรุงรสอาหารประเภทใหมๆ และรูปแบบ
ใหมใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคภายในประเทศ และขยายฐานการตลาดไปสูตางประเทศ
ใหกวางขวางข้ึน อาทิเชน ซอสปรุงรสสําหรับปรุงอาหารไทย (Exotic Sauce) ประเภทตางๆ ท้ังซอส
ผัด ซอสหอยนางรมผสมกระเทียม ซอสพริกไทยดํา ซอสปรุงรสชนิดเผ็ด ผงปรุงสําหรับทําน้ําซุป 
สําหรับตลาดเครื่องปรุงรสในตางประเทศมีลักษณะการทําตลาดแบงเปน ๒ ระดับ คือ ตลาดผูบริโภค
ในครัวเรือนและตลาดกลุมอุตสาหกรรม และในปจจุบันการสงออกเครื่องปรุงรสอาหารของไทยมี
แนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง สําหรับปจจัยหนุนสําคัญท่ีทําใหมูลคาการสงออกเครื่องปรุงรสอาหาร
ของไทยขยายตัวเพ่ิมข้ึน คือ ชาวตางชาติหันมานิยมรับประทานอาหารไทยมากข้ึน การขยายตัวของ
ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารไทยในตางประเทศทําใหอาหารไทยเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน ผลิตภัณฑ
เครื่องปรุงรสของไทยโดยเฉพาะซอสปรุงรสและซอสผัดสําหรับปรุงอาหารไทย (Exotic Sauce) จึง
นับเปนอีกกลุมผลิตภัณฑท่ีภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยมีศักยภาพในการผลิต เพ่ือปอนเขาสูตลาด
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสท่ีมีความตองการในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
 
๑๐. ผลิตภัณฑอาหารไทยพรอมบริโภค (Ready to Eat) 

ปจจุบันอาหารไทยท้ังอาหารคาว อาหารหวาน และอาหารวาง กําลังไดรับความนิยมจาก
ผูบริโภคในตางประเทศเปนอยางมาก แตเนื่องจากการประกอบการปรุงอาหารไทยมีลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีโดดเดนตั้งแตการคัดสรร การจัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงตางๆ ตลอดจนวิธีการปรุง 
ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีใชท้ังเวลา ความชํานาญและความประณีตสูง ดังนั้น ทางเลือกหนึ่งของผูบริโภค
ในตางประเทศท่ีตองการรับประทานอาหารไทย หรือผูบริโภคชาวไทยท่ีอาศัยอยูในตางประเทศ ท่ี
คิดถึงและตองการรับประทานอาหารไทย โดยไมตองเสียเวลา และยุงยากในการปรุงอาหารคือ การ
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เลือกรับประทานอาหารพรอมบริโภค เพียงแตผูบริโภคนําไปอุน อบ นึ่ง หรือนําเขาเตาไมโครเวฟ     
ก็สามารถรับประทานไดทันที ดังนั้นอุตสาหกรรมอาหารพรอมบริโภค (อาหารสําเร็จรูปและก่ึง
สําเร็จรูป) จึงนับเปนอุตสาหกรรมหนึ่งของไทยท่ีมีศักยภาพและแนวโนมการเติบโตท่ีดีในตลาดสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส อีกท้ังยังเปนอุตสาหกรรมสําคัญท่ีจะชวยสรางมูลคาใหกับวัตถุดิบพืชผลทาง
การเกษตรของไทยไดอีกทางหนึ่งดวย 
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