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ความส าคัญของอุตสาหกรรมอาหาร - แ 

สัดสวน GDP อุตสาหกรรมอาหารทียบกับ GDP อุตสาหกรรม

อาหาร

เฟฟ้าละอิลใกทรอนิกส์

ยานยนต์

คมีภันฑ์

สิไงทอ/ครืไองนุงหม

20.6 %

13.6 %

11.2 %

9.0 %

4.7 %

อาหาร

Manufacturing Production Index  - 2.5 % yoy
Capacity Utilization  57.19%

การผลิต

จ านวนสถาน
ประกอบการ 

ิกิจการี
แโุ่แใ็

งินลงทุนบืๅองตຌน
ปี โ56โ 

ิพันลຌานบาที

โ6ุ้ใ5

GDP อุตสาหกรรมอาหาร ้โโุ่ใ5 ลຌานบาท
สัดสวน GDP อาหารตอ GDP ประทศ 5.5%

สัดสวน GDP อาหารตอ GDP อุตสาหกรรม โเ.6ั

การจຌางงาน
ิลຌานคนี

แ้.็ั ของการจຌาง
งาน฿นอุตสาหกรรม 

แ.เ

ML

Micro+S
L

M

S

สัดส่วนอุตสาหกรรมอาหารต่อ
อุตสาหกรรมการผลิต

่.้ %

ทีไมา : สถาบันอาหารุ วันทีไสืบคຌนขຌอมูล แไ กันยายน โ56ใ



อันดับลก ลຌานบาท สวนบง฿นตลาดลก

โ ขຌาว แใเุ55แ แ็.โ %

โ เก แแเุไ่ไ 11.0 %

โ นๅ าตาลทราย ้โุโ65 16.9 %

แ ทูนา 6็ุ65้ 28.8%

แ มันส าปะหลัง 6โุใ็5 44.3%

5 กุຌง 5โุโเ6 7.0%

6 ครืไองปรุงรส โไุไใ้ 5.5%

ใ ผลิตภัณฑ์สับปะรด แ5ุ66เ 14.1%

ต าหนงของสินคຌาอาหารสงออกของเทย฿นตลาดลก ปี โ56โ

ความส าคัญของอุตสาหกรรมอาหาร ู โ 
การคຌา

การคຌาอาหารเทยปี โ56โ ิลຌานบาที
สงออก

แุเแ6ุ้ใโ
น าขຌา

ใ่5ุ5แ็
ดุลการคຌา
6ใแุไแ5

อัตราการขยายตัวปี โ56โ ทียบกับปี โ56แ
สงออก ูไ.6% น าขຌา ูเ.็%

อัตราการขยายตัว 5 ปี
ส่งออก 2.4% น าขຌา 2.5%

เทยสงออกอันดับทีไ แแ ของลก สวนบงอาหารของเทย฿นตลาดลก โ.5แ%

แ USA 9.22%

โ NETHERLANDS 6.14%

ใ Brazil 5.91%

ไ Germany 5.27%

5 China 5.05%

6 France 4.71%

็ Spain 3.96%

่ Italy 3.38%

้ Canada 3.15%

แเ Belgium 2.91%

TOP 10 ตลาดสงออกสินคຌาอาหาร
ของเทย ปี โ56โ ิสัดสวนการสงออกี

China   15.0% 

CLMV  14.1%

Japan 13.1%

ASEAN-5  11.7%

USA  10.4%

Africa  7.8%

EU-27  5.2%

Oceania 3.2%

Middle East 3.2%

UK 3.0%
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ิสวนบงตลาดี ทีไมา : สถาบันอาหารุ วันทีไสืบคຌนขຌอมูล แไ กันยายน โ5ๆใ



นวนຌมอนาคต



อาหารอินทรีย์ ิOrganic food)

ทีไมา : The World of Organic Agriculture 20โเ ของ Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) รวมกับ International 
Federation of Organic Agriculture Movements ิIFOAMี 

9.1

Top 3 countries ิmarket in million eurosี

10.9

40.6

The global market is growing and 
consumer demand is increasing

Organic Market 2018

Almost

97

Global organic food
market in billion euros

• มูลคาตลาดอาหารอินทรีย์ทัไวลกมีการติบตอยางมาก฿นชวง แเ ปีทีไผานมา ดยตลาดกวา
รຌอยละ ้เ อยูทีไสหรัฐอมริกา ละยุรป อยางเรกใตาม ตลาด฿นอซีย ละตินอมริกา อชีย
นียน ละอฟริกามีการติบตอยางตอนืไอง

• มูลคาสินคຌาอาหารอินทรีย์฿นตลาดลกปี 25ๆแ มีมูลคากือบ ้็ พันลຌานยูร หรือกือบ ใ.ไ
ลຌานลຌานบาท

• ตลาดทีไมีมูลคาป็นอันดับหนึไง เดຌก สหรัฐอมริกา ฿นปี 25ๆแ มีมูลคาสินคຌาอาหารอินทรีย์ 
ไเ.ๆ พันลຌานยูร หรือคิดป็นรຌอยละ ไแ.่ ของตลาดสินคຌากษตรอินทรีย์ลก

• ตลาดสินคຌาอาหารอินทรีย์ทีไมีมูลคารองลงมา คือ ยุรป ดยประทศทีไมีมูลคาสินคຌาอาหาร
อินทรีย์สูงสุด คือ ยอรมัน มีมูลคา แเ.้ พันลຌานยูร ละฝรัไงศส มีมูลคา ้.แ พันลຌานยูร

• ส าหรับประทศเทย มีมูลคาตลาดสินอาหารอินทรีย์ คิดป็น แโ ลຌานยูร หรือคิดป็นรຌอยละ 
เ.เแ ของสินคຌาอาหารอินทรีย์ลก

• สวน฿นดຌานการผลิตสินคຌาอาหารอินทรีย์ทัไวลกมีการติบตตามตลาด => ผูຌผลิตอาหาร
อินทรีย์ของเทย ซึไงสวน฿หญป็น SME ยังมีอกาส฿นตลาดนีๅอีกมาก ทัๅงตลาด฿นประทศละ
ตลาดตางประทศ



ทีไมา : Krungthai Macro Research

อาหารละครืไองดืไมสุขภาพ ิFunctional food)



ป็นอาหารทีไ฿ชຌภาย฿ตຌการควบคุมของ
พทย์ พืไอชวย฿หຌผูຌป่วยเดຌรับสารอาหาร
ทีไพียงพอตอความตຌองการของรางกาย
ละสภาวะของรค ฿นรูปบบรับประทาน
หรือดืไมทนอาหารหลัก หรือสริมบางมืๅอ
หรือป็นอาหารทางสายยาง

อาหารทางการพทย์ ิMedical food)

นิยาม Medical food ของเทย : ความสีไยงดຌานสุขภาพละความกังวลทีไสงผลตอผูຌบริภคทัไวลก

ทีไมา : สถาบันอาหารุ วันทีไสืบคຌนขຌอมูล แไ กันยายน โ56ใ

่ใ% ของผูຌบริภค฿น USA มีปัญหาดຌานระบบยอยอาหารUSA
ใเ% ของผูຌบริภค฿น USA มีปัญหาคอลสตอรอลสูง

China

South 

Korea

Malaysia

4เ% ของผูຌสูงวัยอายุระหวาง 55ู็ไ ปี฿นจีน ฿หຌความส าคัญ
กับรืไองภูมิตຌานทานของรางกายทีไออนอลง

มากกวา ้เ% ของผูຌ฿หญ ิAdultsี ฿นกาหลี฿ตຌผชิญกับ
ปัญหาความครียด

5เ% ของคนมาลซียป็นรคอຌวนหรือนๅ าหนักกิน



เแ

อาหาร฿หม ิNovel food)

วัตถุทีไ ฿ชຌ ป็นอาหารหรือ ป็น
ส ว นปร ะกอบขอ งอ าห า รทีไ
ปรากฏหลักฐานทางวิชาการวา 
มีประวัติการบริภคป็นอาหาร
นຌอยกวา 15 ปี

วัตถุทีไ฿ชຌป็นอาหารหรือป็นสวนประกอบของ
อาหารทีไเดຌจากกระบวนการผลิตทีไมิ฿ช
กระบวนการผลิตดยทัไวเปของอาหารนัๅน โ ทีไท า
฿หຌสวนประกอบของอาหาร ครงสรຌางของอาหาร 
หรือ รูปบบของอาหาร นัๅนปลีไยนปลงเปอยาง
มีนัยส าคัญ สงผลตอคุณคาทางภชนาการ 
กระบวนการทางคมีภาย฿นรางกายของสิไงมีชีวิต
หรือมทบอลิซมึ ิMetabolism) หรือ ระดับ
ของสารทีไเมพึงประสงค ์ิLevel of 
undesirable substances)

เ2

ผลิตภัณฑ์อาหารทีไมีวัตถุตามขຌอ ิแี 
หรือ ิโี ป็นสวนประกอบ 
ทัๅงนีๅ เมรวมถึงวัตถุจือปนอาหาร ละ
อาหารทีไเดຌจากทคนิคการดัดปร
พันธุกรรม”

เ3



อกาสส าหรับผูຌประกอบการเทย

Organic food Functional food

• มีงานวิจัยรองรับ
คอนขຌางมาก

• เมจ าป็นตຌองมีการ
ทดลอง฿นสัตว์ทดลอง

• ยังเมมีผูຌประกอบการราย
฿ดป็นผูຌน าตลาดอยาง
ชัดจน

• อาหารอินทรีย์ทีไผลิตละ
จ าหนายสวน฿หญป็นกลุม
อาหารสด ชน ขຌาว ผัก 
ผลเมຌ หรือหากป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารปรรูป 
กใจะมีนวัตกรรมอาหารเม
สูงมาก สามารถผลิตเดຌเม
ยาก
• พฤติกรรมผูຌบริภคทีไ

ตระหนักละ฿ส฿จกับ
สุขภาพการกินอยูทีไดีมาก
ขึๅน 
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Patumwan
Silom

Ladphrao

คนทำงาน ข้าราชการ พนักงานรัฐ 

ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ ลูกจ้าง
เอกชน นักเรียน นักศึกษา 

ช่วงอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไป 

สยามสแควร์ สีลม ลาดพร้าว    

และย่านสถาบันการศึกษา
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Question#01 

ความคาดหวัง 

(Expectation) ของ 

ผู้บริโภคต่อสินค้า 

อาหาร* ของ SME

รสชาติของอาหารต้องอร่อย

สินค้ามีเอกลักษณ ์ 

มีความหลากหลาย เพิ่มทาง
เลือกให้ผู้บริโภคได้มากขึ้น

คุณภาพ มาตรฐาน 

และความปลอดภัย 

ของอาหาร

ช่องทางจำหน่าย 

หลากหลาย 

หาซื้อได้ง่าย

หมายเหต:ุ * ผลิตภัณฑ์อาหาร หมายความถึง    

สินค้าประเภทอาหารแปรรูป อาท ิอาหารกึ่งสำเร็จรูป 

อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน รวมถึงขนมและเครื่องดื่ม 

ที่สามารถบริโภคได้
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Question#02 

ภาพลักษณ์ของสินค้า
อาหารของ SME  

ที่ผู้บริโภคนึกถึง 

(Perception)

ราคาที่ถูกกว่า  

เมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกัน 

ที่ผลิตจากธุรกิจขนาดใหญ่

รสชาติเข้มข้นและอร่อย

บรรจุภัณฑ์ที่มี 
การแสดงข้อมูล 

หรือส่วนประกอบ  

(Ingredients) 

ของสินค้าอย่าง 

ชัดเจน
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Question#03 

จุดที่ต้องปรับปรุง/เสริม
เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้า
อาหารของ SME

ตราสินค้า (Brand) 

ยังไม่เป็นที่รู้จัก 

เท่าที่ควร

ขาดช่องทาง 

การจำหน่ายและ
กิจกรรมส่งเสริม 

การขาย (Promotion) 

ที่ดึงดูดใจลูกค้า

คุณภาพมาตรฐาน 

สินค้าที่ไม่สม่ำเสมอ 

ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภค
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Question#04 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ    

การตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าอาหารของ SME

Survey#01 
Consumers’ Perceptions 
& Expectations Towards 
SME Food Products

ความคุ้มค่า  
(Value for money)

คุณภาพของสินค้า 
(Quality)

รสชาติอาหารที่อร่อย  

กิจกรรมส่งเสริมการขาย         

ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้
ทดลอง/ทราบถึง

คุณภาพสินค้า  

ราคาสินค้าที่เหมาะสม            

กับคุณภาพ  

ความคุ้นเคยกับ                 

ตราสินค้า
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มุมมองผู้ผลิต 

“บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 

เป็นเอกลักษณ ์สะท้อนความ 

น่าเชื่อถือและคุณภาพ เป็นตัว 

กำหนดราคา ส่งผลให้การทำ 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ทำได้ง่ายขึ้นสินค้าเป็นที่จดจำ 

ได้มากขึ้น”

มุมมองผู้บริโภค 

“บรรจุภัณฑ์ถือเป็นด่านแรก 

ในการตัดสินใจเลือกซื้อ 

นอกจากนี้ ข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ 
จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับ 

ผู้บริโภคขึ้นอีกระดับ”

Creative Packaging + Clear Labeling = Good Branding
ถอดรหัสความสำเร็จ 

จากผลสำรวจ
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สรุปประเด็นสำคัญ 

จากผลสำรวจ

8

“รสชาต”ิ 

สำคัญที่สุด
ถูกสุขอนามัย 

ดีต่อสุขภาพ
บรรจุภัณฑ์สวยงาม 

ข้อมูลครบ คือ 

การทำ Brand ที่ดี

01 02 03

ราคาไม่ใช่เรื่องใหญ ่ไม่จำเป็นต้องแข่งกันด้านราคา
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เครื่องมอื
ทางการเงนิไมค ้ายนั

ใหความรู
ชวยใหอยรูอด

เขาถึงงาย

•ITC / CIV .. ยกระดับการผลิต / 
ออกแบบ Packaging

•สถาบันอาหาร .. ยกระดับ /
มาตร่านอาหารทองถิ่น
•ปราชญ์ / กูรู .. ใหความรู การขอ
มาตร่านบูติคโฮเต็ล

แนวทางสงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหเขาถึงแหลงเงินทุนควบคูกับการพัฒนาผูประกอบการ SMEs

ยกระดบั
ใหยั่งยืน

ยกระดบั
ใหยั่งยืน

รูปแบบ
กิจการ

Transfor

mation

เป็นมาตร่าน ที่กูเงินได 
 สถาบันการเงิน

ไมเป็นมาตร่าน ไมสามารถกูเงินได
 พลิกฟื้น / ฟื้นฟู 
 เขาระบบ
 ลดคุณสมบัติมาตร่านของผูกู
 บสย.

การจัดการ

การตลาด         

การผลิต

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
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ภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)

Develop SMEs Ready for Commercial Bank Financing

Filling Gap in SMEs Financing

มาตรการชวยเหลือ SMEs 

รวมกับหนวยงานพันธมิตร
ตามแนวประชารั่ 

ดานพัฒนา
ผูประกอบการ

ดานแหลง
เงินทุน

ภารกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs)

Business Coaching & Financial Service

Commercial Bank

จัดสรรงบประมาณ
การพัฒนาผูประกอบการ

ส ร า ง ส ร ร ค์

ส ง เ ส ริ ม

ซ อ ม แ ซ ม



Thank You

www.sme.go.th facebook.com/osmepCall Center: 1301


