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โอกาสทำ�เงิน
เกาะกระแสอาหารสุขภาพ

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย กุมภาพันธ์ 2560

โอกาสของ SME ในการดำ�เนินธุรกิจ
่ยวเนื่อxงกั310px
บอาหารเพื่อสุขภาพ
Detail : เกี900
มูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของไทยป 58

มีมูลคาประมาณ 170,000 ลานบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 42.5 % จากป 53

ปัจจุบนั อาหารเพือ่ สุขภาพ1 ในไทยได้รบั ความนิยมและมีความต้องการบริโภคเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
อันมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการมีรูปร่างที่ดีของผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้อาหารมา
สร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกายออกมามากขึน้ เพือ่ สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคดังกล่าว ผนวกกับการผลักดัน
จากภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนำ�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต (นโยบายไทยแลนด์ 4.0) จึงเป็นอีกแรงกระตุน้ หนึง่ ทีท่ ำ�ให้ผปู้ ระกอบการผลิตสินค้า
เพือ่ สุขภาพทีต่ อบสนองไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ออกสูต่ ลาดเพิม่ มากขึน้ สะท้อนผ่านมูลค่าตลาดอาหารเพือ่ สุขภาพของ
ไทยในปี 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ที่มูลค่าประมาณ
119,311 ล้านบาท2 ดังนั้น ย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจอันดีสำ�หรับผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
สถานการณ์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและแนวโน้มในอนาคต
ที่ผ่านมา อาหารเพื่อสุขภาพในไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปขั้นต้น เช่น น้�ำ ผลไม้คั้นสด ผักผลไม้
ตาก-อบแห้ง เป็นต้น หรือไม่แปรรูปเลย เช่น ผักผลไม้สดปลอดสารพิษ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันด้วยรูปแบบการใช้
ชีวิตที่เร่งรีบ การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคถึงคุณและโทษจากสิ่งที่รับประทานเข้าไป รวมถึงความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีในการผลิตและการได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐภายใต้นโยบายพัฒนาประเทศ 3 ทำ�ให้
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อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) ครอบคลุมอาหารฟังก์ชันนัลหรืออาหารเสริม อาหารจากธรรมชาติ อาหารเฉพาะกลุ่ม (เช่น อาหารทางการแพทย์) อาหารสำ�หรับผู้แพ้อาหาร
และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
2
ที่มา: Euromonitor
3
เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดเมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน (ดำ�เนินการ
ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำ�เนินโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปเพื่อให้บริการคำ�แนะนำ� ผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้นำ�งานวิจัยมาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สำ�นักงานนวัตกรรม
แห่งชาติสง่ เสริมการทำ�ธุรกิจเกษตรอินทรียแ์ ละครัวไทยสูค่ รัวโลกโดยการนำ�นวัตกรรมมาปรับใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพือ่ ให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารทีป่ ลอดภัย มีคณุ ค่าทาง
โภชนาการและได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการทำ�เกษตรแปลงใหญ่เพือ่ รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีทจี่ ะเกิดความคุม้ ค่า
มากกว่า รวมถึงส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรม (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาส่งเสริมการผลิตและบริการสินค้าเพือ่ สุขภาพทีเ่ ป็นนวัตกรรมมากยิง่ ขึน้ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย
การนำ�วัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้ชุมชน และการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น
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ผูป้ ระกอบการคิดค้นและนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ให้สนิ ค้ามีความหลากหลายและครอบคลุม
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น สารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยบำ�รุงร่างกาย ช่วยชะลอวัย และช่วยควบคุม
น้ำ�หนัก ธัญพืชแปรรูปที่ช่วยบำ�รุงผิวพรรณและช่วยสร้างกล้ามเนื้อ และอาหารเฉพาะสำ�หรับผู้ดูแลรูปร่าง ผู้ป่วย
และผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ว ผู้ประกอบการยังมีบริการจัดส่งอาหารเพื่อสุขภาพ
เพื่อรองรับการใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่ไม่มีเวลาปรุงอาหารแต่มีความต้องการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้
รับความสะดวกสบาย พร้อมทั้งได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและในปริมาณที่เหมาะสม
ทัง้ นี้ อาหารเพือ่ สุขภาพตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่เป็นความต้องการทีม่ าจากผูบ้ ริโภค 3 กลุม่ หลัก
ได้แก่ ผู้รักสุขภาพ ผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดี และผู้สูงอายุ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีลักษณะและความต้องการอาหาร
เพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุมคนที่นิยมอาหารสุขภาพ
ผูสูงอายุ
ผูรักสุขภาพ
ผูตองการมีรูปรางที่ดี

ผู้รักสุขภาพ คือ กลุ่มคนที่หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสม พอดี และมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ด้วยข้อจำ�กัดของเวลาและวิถีชีวิตอันเร่งรีบของคนเมือง ทำ�ให้คนรักสุขภาพบางส่วน
ไม่สามารถจัดหาอาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพได้ครบทุกมือ้ ตามทีต่ อ้ งการ ซึง่ ผูป้ ระกอบการบางส่วนได้เล็งเห็นโอกาสและ
ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในการเติมเต็มสารอาหารที่จำ�เป็นต่อร่างกาย โดยอาหารเพื่อสุขภาพสำ�หรับคนรักสุขภาพ
มีหลากหลายประเภท อาทิ อาหารฟังก์ชันนัลหรืออาหารเสริม ได้แก่ สารสกัดจากธรรมชาติอัดเม็ดที่ช่วยบำ�รุง
ร่างกาย เช่น สาหร่ายอัดเม็ด กระเทียมอัดเม็ด ผักอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมที่ท�ำ ให้ระบบย่อยอาหารและ
การขับถ่ายทำ�งานดีขึ้น เช่น นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น เครื่องดื่มผสมชาเชียว
เครื่องดื่มผสมเก๊กฮวย เครื่องดื่มขิงผงสำ�เร็จรูป เป็นต้น อาหารจากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิกที่ผลิตออกมา
ในรูปของอาหารทานเล่น ซึง่ ทำ�ให้ผใู้ ส่ใจสุขภาพสามารถบริโภคได้งา่ ยและรวดเร็ว ทีส่ �ำ คัญยังให้คณุ ค่าทางอาหาร
ที่ครบถ้วน เช่น ธัญพืชแปรรูปพร้อมทาน (Cereals) ธัญพืชอัดแท่ง (Cereal Bar) และมูสลี่ (Muesli)4 เป็นต้น
		 ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า การใส่ใจสุขภาพด้วยการหันมาทานอาหารเพือ่ สุขภาพเพือ่ เสริมสร้างความ
แข็งแรงให้แก่รา่ งกายและป้องกันการเกิดโรคจะยังคงเป็นกระแสในระยะต่อไป ดังนัน้ ความต้องการผลิตภัณฑ์เพือ่
สุขภาพทีส่ ามารถตอบโจทย์การทำ�ให้มสี ขุ ภาพทีด่ แี ละสอดคล้องกับรูปแบบชีวติ ยุคใหม่ในด้านความสะดวกสบาย
ก็น่าจะมีการขยายตัวตาม เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว
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มูสลี่ คือ ส่วนผสมของธัญพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวโอ๊ต จมูกข้าวสาลี ถั่ว และผลไม้แห้ง ซึ่งสามารถทานกับนม โยเกิร์ต ไอศกรีมหรือทานเล่นก็ได้
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ผูต้ อ้ งการมีรปู ร่างทีด่ ี ในปัจจุบนั ผูค้ นให้ความสำ�คัญกับภาพลักษณ์ภายนอกมากขึน้ อย่างเช่นผูห้ ญิง
ต้องการมีรปู ร่างสมส่วนและผูช้ ายต้องการมีกล้ามเนือ้ ซึง่ การออกกำ�ลังกายเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต้องทำ�
ควบคูไ่ ปกับการกินอาหารทีด่ ดี ว้ ย ดังคำ�กล่าวทีว่ า่ “You are what you eat” หรือกินอย่างไรก็ได้อย่างนัน้ ดังนัน้
กระแสของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและดูแลรูปร่างได้ จึงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
		 ทั้งนี้ อาหารเพื่อสุขภาพสำ�หรับผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดีมีหลากหลายประเภท อาทิ อาหารฟังก์ชันนัล
หรืออาหารเสริม ได้แก่ เครื่องดื่มผสมสารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยลดความอ้วน เช่น เครื่องดื่มผงผสมส้มแขก
เครื่องดื่มผสมบุกหรือวุ้น เครี่องดื่มผสมใยอาหารและแอล-คาร์นิทีน5 สารสกัดจากสมุนไพรอัดเม็ดที่ช่วยควบคุม
น้ำ�หนัก เช่น ส้มแขกแคปซูล ถั่วขาวแคปซูล พริกไทยดำ�แคปซูล และสารสกัดจากหางนมที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ
(เวย์โปรตีน) เป็นต้น หรือจะเป็นอาหารจากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิก เช่น อกไก่ส�ำ เร็จรูปที่มีโปรตีนสูงแต่
ไขมันต่�ำ ซึง่ เหมาะสำ�หรับผูต้ อ้ งการสร้างกล้ามเนือ้ ไข่ตม้ สุกหรือไข่ขาวหลอดโปรตีนชัน้ ดีและช่วยเสริมสร้างกล้าม
เนื้อ และอาหารคลีนซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงแต่งน้อย เน้นรสชาติเดิมจากธรรมชาติ และใช้วัตถุดิบที่มีไขมันต่�ำ ที่จะ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีรูปร่างที่ดี เป็นต้น
		 ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า ผลลัพธ์ทไี่ ด้รบั จากการกินอาหารเพือ่ สุขภาพประกอบกับการออกกำ�ลังกาย
รวมไปถึงการใช้มาตรการทางการตลาดด้วยดาราหรือผู้มีชื่อเสียงที่มีรูปลักษณ์ที่ดีของผู้ประกอบการ น่าจะไป
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูแลตนเองและใส่ใจรูปร่าง ดังนั้น ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็น่าจะขยาย
ตัวตามจำ�นวนของผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดีที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามกระแสในระยะต่อไป
ผูส้ งู อายุ คือ กลุม่ คนทีเ่ กษียณอายุแล้ว ทำ�ให้ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ก�ำ ลังกายและสมองมากเท่ากับวัยอืน่ ๆ
ส่งผลให้ความต้องการพลังงานจากอาหารของร่างกายน้อยลง ขณะที่ระบบเผาผลาญก็ทำ�งานลดลงด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ร่างกายก็ยงั จำ�เป็นทีจ่ ะต้องได้รบั สารอาหารอย่างครบถ้วนเพือ่ เสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันโรค
ดังนั้น อาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสำ�หรับผู้สูงอายุจึงต้องเป็นอาหารครบ 5 หมู่ และควบคุมปริมาณแคลอรี่เพื่อ
ป้องกันโรคอ้วนที่เกิดขึ้นได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้สูงอายุบางรายที่เจ็บป่วยอาจไม่สามารถกินอาหารได้อย่างเพียงพอ
หรืออยูใ่ นภาวะทีต่ อ้ งการสารอาหารบางอย่างมากน้อยเป็นพิเศษซึง่ การบริโภคอาหารทัว่ ไปอาจไม่เพียงพอ ทำ�ให้มี
ความจำ�เป็นต้องทานอาหารเสริมหรืออาหารทางการแพทย์เพิม่ เติม เช่น สารสกัดจากธรรมชาติอดั เม็ดทีช่ ว่ ยบำ�รุง
ร่างกาย เครือ่ งดืม่ ผงสำ�หรับผูม้ ปี ญั หาน้�ำ หนักตัวลดลงเนือ่ งจากโรคมะเร็ง อาหารทางการแพทย์ทางสายยางสำ�หรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะขาดสารอาหารรุนแรง ผู้สูงอายุที่ต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นหลังการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ เป็นต้น
		 ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า อาหารเพือ่ สุขภาพจะเข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการป้องกันและช่วยรักษาโรค
สำ�หรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในปัจจุบันไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคนหรือร้อยละ 15 ของประชากร
ทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในปี 2564 ซึ่งจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ย่อมส่งผลต่อเนื่องให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขยายตัวตามจำ�นวน
ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย
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แอลคาร์นิทีน คือ สารที่เกิดจากกรดอะมิโน 2 ตัว คือ ไลซีนและเมไทโอนีน ซึ่งช่วยเพิ่มกระบวนการดึงไขมันไปใช้ ในปัจจุบันได้รับความนิยมใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเสริม
ลดน้ำ�หนัก โดยแหล่งของคาร์นิทีนพบมากในเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์จากนม หรือจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ถั่วและเมล็ดพืชต่างๆ เป็นต้น

Analysis

อาหารเพื่อสุขภาพจะยิ่งทวีความสำ�คัญมากขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่ต้องการมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการมุง่ บริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสำ�คัญและติดตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สามารถรองรับกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
โอกาสและกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อสุขภาพ
		 ความต้องการบริโภคอาหารเพือ่ สุขภาพทีค่ าดว่าจะเพิม่ มากขึน้ นัน้ ได้รบั แรงสนับสนุนจากความนิยม
ของผู้บริโภคทั้งวัยรุ่น วัยทำ�งาน หรือแม้แต่วัยสูงอายุที่หันมาดูแลตนเองและใส่ใจสุขภาพ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มองว่า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ส�ำ คัญต่อผู้ประกอบการที่ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อ
สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึง่ ผูป้ ระกอบการในแต่ละกลุม่ มีโอกาส
และกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้

กลยุทธใกลยุ
นการทำธุ
ทธในการทำธุ
รกิจอุปกรณ
รกิจอัจฉริยะ
ผูผลิต สรางเครือขายเกษตรกร และทำแปลงเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐาน
ผูแปรรูป เพิ่มมูลคาสินคาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผูจัดจำหนาย ใชสื่อออนไลน เลือกที่ตั้งรานคาใหเหมาะสม และมีบริการจัดสง
ผูพัฒนา App พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละกลุม

กลุ่ม 1 ผู้ผลิต: เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตทางการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีที่อาจจะก่อให้เกิด
การปนเปือ้ นต่อทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสุขภาพของมนุษย์ ซึง่ อาหารเพือ่ สุขภาพจะใช้สนิ ค้าจากเกษตรอินทรีย์
เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิต เมือ่ พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของผูผ้ ลิตเกษตรอินทรีย์ พบว่า ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการปลูก โดยในปัจจุบันเกษตรกรหันมาทำ�การเพาะปลูก
โดยไม่ใช้สารเคมีและปลูกตรงตามฤดูกาลกันมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคข้างต้น สะท้อน
ผ่านข้อมูลพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์และจำ�นวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในช่วงปี 2555-2558 ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 8.5 และ 16.3 ต่อปี (CAGR) ตามลำ�ดับ6 อย่างไรก็ตาม แม้พื้นที่เกษตรอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งแต่ถอื ว่ายังน้อยอยูม่ ากเมือ่ เทียบกับพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตรทัง้ หมดของประเทศ7 สาเหตุสว่ นหนึง่ น่าจะมาจาก
การปลูกแบบอินทรีย์มีขั้นตอนยุ่งยากและต้นทุนสูง นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีการดำ�เนินนโยบายดูแล
ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการ ทำ�ให้เกษตรกรบางส่วนหันกลับไปผลิตแบบเคมีเพือ่ เข้าร่วมโครงการรัฐทีไ่ ด้รายได้
สูงกว่าแทน
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ที่มา: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
พื้นที่เกษตรอินทรีย์คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.16 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558

Analysis

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า แนวโน้มความต้องการสินค้าเพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็นโอกาส
ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตแบบอินทรีย์รายเดิมขยายพื้นที่เพาะปลูกหรือการหันมาทำ�เกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิตรายใหม่
ซึ่งภาครัฐเองก็พร้อมให้การสนับสนุนการทำ�เกษตรอินทรีย์8 รวมไปถึงการปล่อยให้ราคาสินค้าเกษตรเป็นไปตาม
กลไกตลาดมากขึ้น ดังนั้น ด้วยความต้องการของตลาดและการผลักดันจากภาครัฐน่าจะเป็นแรงหนุนที่ส�ำ คัญให้
เกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์เพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตาม โดยเกษตรกรอาจอาศัยกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ดังนี้
สร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำ�เกษตรอินทรีย์ใน
หมู่เกษตรกร การนำ�ต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำ�เร็จมาปรับใช้ รวมถึงเป็นแนวทางให้เกษตรกร
ที่สนใจเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
รวมตัวเป็นเกษตรกรรมแปลงใหญ่ เพื่อรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
หน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน เนื่องจากการลงทุนให้เกษตรกรเพียงรายเดียวอาจกระทำ�ได้ยากหรือไม่คุ้มค่า
กับการลงทุน
มุ่งเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ
ในสินค้าจากผูบ้ ริโภค โดยเกษตรกรทีท่ �ำ เกษตรอินทรียเ์ ชิงพาณิชย์จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของสำ�นักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงจะได้รบั การรับรองจากหน่วยรับรองมาตรฐาน ได้แก่ สำ�นักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐาน Q ( )เป็นต้น
ทำ�สัญญาการค้ากับผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตถัดไป เพื่อให้เกิดการวางแผนเพาะปลูก
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรและผลผลิตที่เพียงพอสำ�หรับผู้ประกอบการ
สร้างความร่วมมือกับร้านอาหารและร้านค้า เช่น เมนูเพื่อสุขภาพจากผักผลไม้ปลอดสารพิษ
จากแปลงเกษตรอินทรีย์ จัดโซนสินค้าออร์แกนิกทีร่ บั จากสวนของเกษตรกรโดยตรง หรือโปรแกรมเยีย่ มชม
แหล่งผลิตเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้สมั ผัสการทำ�เกษตรอินทรียแ์ ละมีโอกาสได้เก็บพืชผลทางการเกษตรด้วยตนเอง
เป็นต้น
อาศัยสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook Instagram หรือ Line โดยแสดง
รายละเอียดของแปลงเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้อมูลผักผลไม้ ราคาจำ�หน่าย และสถานที่ตั้ง เพื่อให้ผู้บริโภค
ในแต่ละกลุ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
กลุ่ม 2 ผู้แปรรูป: ปัจจุบันผู้แปรรูปส่วนใหญ่เป็น SME ที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตของ
วัตถุดิบและเป็นกิจการแปรรูปธัญพืชมากที่สุด9 ดังนั้น จากกระแสความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ที่เพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เป็นโอกาสอันดีให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจอาศัยกลยุทธ์
ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
8

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปริมาณ
และมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปีและการเกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 760 กลุ่มทั่วประเทศ, สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559
9
ที่มา: สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

5

Analysis

มุง่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มคี ณุ ภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน ในปัจจุบนั ผูบ้ ริโภคใส่ใจและใช้
เวลาในการเลือกซือ้ สินค้าเพือ่ สุขภาพเพิม่ มากขึน้ โดยพิจารณาจากฉลากอาหารทีแ่ สดงรายละเอียดของส่วน
ประกอบ ปริมาณอาหารและสถานทีผ่ ลิต ฉลากโภชนาการทีแ่ สดงข้อมูลทางโภชนาการ ฉลากโภชนาการแบบ
GDA (Guideline Daily Amount) ที่แสดงค่าพลังงานที่เหมาะสม และสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier
Choice) ทีจ่ ะรับรองว่าผลิตภัณฑ์นนั้ มีการควบคุมปริมาณน้�ำ ตาล ไขมัน และโซเดียมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการในแต่ละวัน ตลอดจนตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณคาทางโภชนาการตอ
ควรแบงกิน ครั้ง
พลังงาน น้ำตาล
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* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน

Guideline Daily Amount

Healthier Choice

เพิม่ มูลค่าสินค้าด้วยกลยุทธ์การตลาด เช่น สินค้าทีม่ คี วามหลากหลาย ง่ายต่อการบริโภค และ
บรรจุภณั ฑ์ทโี่ ดดเด่นและทำ�จากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น เพือ่ รองรับผูบ้ ริโภคทีม่ ไี ลฟ์สไตล์ทแี่ ตกต่างกัน ทัง้ นี้
ผูป้ ระกอบการอาจอาศัยคลังความรูข้ องสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทีไ่ ด้ท�ำ การศึกษาไว้แล้วมาสู่
การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการประหยัดเงินทุนและเวลาในการพัฒนาด้วยตนเอง
เพิม่ มูลค่าสินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทีผ่ า่ นมา การแปรรูปอาหารเพือ่ สุขภาพของไทย
เป็นการผลิตแบบง่ายๆ โดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่ด้วยพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตของหน่วยงานรัฐ จึงเป็นโอกาสที่
ผู้ประกอบการแปรรูปจะนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
กลุม่ 3 ผูจ้ ดั จำ�หน่าย: อาหารเพือ่ สุขภาพเป็นสินค้าทีก่ �ำ ลังได้รบั ความนิยมและมีผบู้ ริโภคค่อนข้างเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Market) จึงเป็นโอกาสสำ�หรับผู้ประกอบการจัดจำ�หน่ายที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภคและนำ�ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมาทำ�การตลาด โดยอาจอาศัยกลยุทธ์ดัง
ต่อไปนี้ในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อาศัยสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
โลกออนไลน์มากขึน้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการรายใหม่อาจเริม่ จากการอาศัยโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์
ร้านค้าของตนที่แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและบริการดูแลสุขภาพต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น
รายการอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริการจัดส่ง เป็นต้น
		 อย่างไรก็ตาม การเปิดเพจบนสื่อออนไลน์ควรทำ�ควบคู่กับการเปิดหน้าร้าน เนื่องจากผู้บริโภค
ที่เป็นผู้สูงอายุยังคงนิยมจับจ่ายสินค้าจากร้านค้าซึ่งเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมอยู่ (Traditional Business)
เลือกโลเกชั่นร้านค้าให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค เช่น ร้านอาหารคลีนที่
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเป็นวัยทำ�งานก็ควรมองหาทำ�เลที่เป็นย่านศูนย์กลางของธุรกิจ ร้านอาหารมังสวิรัติ
และร้านอาหารเจที่ผู้บริโภคมักจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยควรตั้งใกล้สถานพยาบาลหรือใกล้แหล่งชุมชน
เป็นต้น
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		 ทั้งนี้ ร้านค้าอาจเพิ่มเติมบริการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลรูปร่างผ่าน
เมนูอาหารทีอ่ ยูใ่ นการควบคุมของนักโภชนาการ พร้อมมีบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) ซึง่ อาจดำ�เนินการเอง
หรือจับมือกับผู้ประกอบการจัดส่ง เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกและเพิ่มยอดขาย
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า พบปะผู้บริโภคเพื่อสอบถามความต้องการ
และผลตอบรับจากการบริโภคสินค้า ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ
ในตลาด
สร้างกลุ่มทำ�กิจกรรมร่วมกันในหมู่ผู้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น กิจกรรมพบปะพูดคุย
กับนักโภชนาการหรือผูห้ ายป่วยจากโรคร้ายด้วยการกินอาหารเพือ่ สุขภาพ เป็นต้น เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระหว่างกัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคได้
ทางหนึ่ง
กลุ่ม 4 ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบบริหารจัดการ: ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการ
ได้รบั ความสะดวกสบายในการใช้ชวี ติ ผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า
เป็นโอกาสให้แก่ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบบริหารจัดการในการสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นหรือระบบบริหาร
จัดการทีจ่ ะช่วยยกระดับการผลิตและการให้บริการของผูป้ ระกอบการ เพือ่ ให้สามารถรองรับแนวโน้มของตลาดได้
โดยอาศัยกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ ดังนี้
พัฒนาแอพพลิเคชั่นสั่งซื้อสินค้าสำ�หรับร้านอาหารและร้านค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสั่งอาหารหรือ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต พร้อมบริการจัดส่งโดยอาจจัดส่งเองหรือร่วมมือกับ
ธุรกิจจัดส่งอาหาร (เช่น แอพพลิเคชั่น Foodpanda) นอกจากนี้ ควรมีทางเลือกในการชำ�ระค่าสินค้าที่
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นระบบออนไลน์ของธนาคาร บัตรเครดิต หรือเก็บเงินปลายทาง เป็นต้น เพือ่ อำ�นวย
ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
		 นอกจากนี้ อาจทำ�การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ สัง่ ซือ้ สินค้าระหว่างผูป้ ระกอบการ เช่น แอพพลิเคชัน่
Freshket ทีร่ า้ นอาหารหรือร้านค้าสามารถสัง่ ผักผลไม้จากแปลงเกษตรอินทรียบ์ นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้
เป็นต้น
พัฒนาแอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพแก่ผู้รักสุขภาพและดูแลรูปร่างสำ�หรับร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
หรือสถานออกกำ�ลังกายที่ผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักโภชนาการและเทรนเนอร์ผ่าน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเกีย่ วกับรายการอาหารเพือ่ สุขภาพควบคูก่ บั การออกกำ�ลังกายทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์หรือโรงงานแปรรูป เช่น การประยุกต์ระบบ
อัตโนมัติ (Automation System) มาใช้ในการติดตามสภาพดินฟ้าอากาศ ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า
สภาพความชื้นที่ลดลงของดินในฟาร์ม และระบบควบคุมโรงเรือนที่ตัดสินใจทำ �งานได้เองในช่วงเวลาที่
กำ�หนดไว้ เป็นต้น
พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพในแปลงเกษตรอินทรีย์ ฟาร์มเลีย้ งสัตว์
และโรงงานแปรรูป สำ�หรับผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเส้นทางของสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภค
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ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า ด้วยกระแสรักสุขภาพและใส่ใจในรูปร่าง ประกอบกับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ของไทย น่าจะทำ�ให้ความต้องการรบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป
ซึง่ ส่งผลดีให้แก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับอาหารเพือ่ สุขภาพ ไม่วา่ จะเป็นเกษตรกรผูผ้ ลิตแบบอินทรีย์ ผูป้ ระกอบการ
แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบบริหารจัดการ
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของผู้บริโภคย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการด้านอาหาร
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ SME ควรทำ�ความเข้าใจลักษณะความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ก้าวทันความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองผู้บริโภค
และแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ในกรณีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสนใจขยายตลาดไป
ต่างประเทศ ก็จ�ำ เป็นต้องศึกษาระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานการผลิตอาหารเพือ่ สุขภาพของประเทศคูค่ า้ เพิม่ เติม

อัพเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่
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