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โอกาสของ SME ในการดำาเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อสุขภาพ

 ปจัจุบนั อาหารเพือ่สุขภาพ1 ในไทยไดร้บัความนยิมและมคีวามตอ้งการบรโิภคเพ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  
อันมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและความต้องการมีรูปร่างที่ดีของผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้อาหารมา 
สร้างสมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเส่ียงจากการเป็นโรคต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑท์ีม่ปีระโยชนต่์อรา่งกายออกมามากขึน้เพือ่สนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคดงักลา่ว ผนวกกบัการผลกัดนั 
จากภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการนำานวัตกรรมและ
เทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการผลติ (นโยบายไทยแลนด ์4.0) จงึเปน็อกีแรงกระตุน้หนึง่ทีท่ำาใหผู้ป้ระกอบการผลติสนิคา้
เพือ่สขุภาพทีต่อบสนองไลฟส์ไตลส์มยัใหมอ่อกสู่ตลาดเพ่ิมมากข้ึน สะท้อนผ่านมลูคา่ตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ไทยในปี 2558 ที่มีมูลค่าประมาณ 170,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.5 จากปี 2553 ที่มูลค่าประมาณ 
119,311 ล้านบาท2 ดังน้ัน ย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจอันดีสำาหรับผู้ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อสุขภาพ 
ที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ

Detail : 900 x 310px
มูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของไทยป 58มูลคาตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของไทยป 58

มีมูลคาประมาณ 170,000 ลานบาท 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 42.5 % จากป 53 

สถานการณ์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและแนวโน้มในอนาคต

1 อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) ครอบคลุมอาหารฟังก์ชันนัลหรืออาหารเสริม อาหารจากธรรมชาติ อาหารเฉพาะกลุ่ม (เช่น อาหารทางการแพทย์) อาหารสำาหรับผู้แพ้อาหาร  
 และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
2 ที่มา: Euromonitor
3 เช่น สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดเมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน (ดำาเนินการ 
 ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดำาเนินโครงการพัฒนา 
 อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปเพื่อให้บริการคำาแนะนำา ผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้นำางานวิจัยมาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สำานักงานนวัตกรรม 
 แหง่ชาติสง่เสรมิการทำาธรุกจิเกษตรอนิทรยีแ์ละครวัไทยสูค่รวัโลกโดยการนำานวตักรรมมาปรบัใช้ตลอดห่วงโซก่ารผลติเพ่ือให้ไทยเป็นฐานการผลติอาหารท่ีปลอดภยั มีคณุคา่ทาง 
 โภชนาการและได้รบัการรบัรองมาตรฐานคณุภาพในระดบัสากล กรมสง่เสรมิการเกษตรสง่เสรมิการทำาเกษตรแปลงใหญเ่พือ่รบัความชว่ยเหลอืดา้นเทคโนโลยทีีจ่ะเกดิความคุ้มค่า 
 มากกว่า รวมถึงส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรม (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
 เกษตร สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยาส่งเสรมิการผลิตและบรกิารสนิคา้เพ่ือสขุภาพทีเ่ปน็นวตักรรมมากยิง่ข้ึน เพ่ือสรา้งมูลคา่เพ่ิมใหก้บัผลติภณัฑ ์ยกระดบัอตุสาหกรรมไทย  
 การนำาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้ชุมชน และการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นต้น

 ที่ผ่านมา อาหารเพื่อสุขภาพในไทยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูปขั้นต้น เช่น น้ำาผลไม้คั้นสด ผักผลไม้
ตาก-อบแห้ง เป็นต้น หรือไม่แปรรูปเลย เช่น ผักผลไม้สดปลอดสารพิษ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันด้วยรูปแบบการใช้
ชีวิตที่เร่งรีบ การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคถึงคุณและโทษจากสิ่งที่รับประทานเข้าไป รวมถึงความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีในการผลิตและการได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐภายใต้นโยบายพัฒนาประเทศ3 ทำาให้ 
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ผูป้ระกอบการคดิคน้และนำาเสนอผลิตภัณฑท์ีเ่ปน็นวัตกรรมใหม่ๆ  เพ่ือใหส้นิคา้มคีวามหลากหลายและครอบคลมุ
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้มากขึ้น เช่น สารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยบำารุงร่างกาย ช่วยชะลอวัย และช่วยควบคุม
น้ำาหนัก ธัญพืชแปรรูปที่ช่วยบำารุงผิวพรรณและช่วยสร้างกล้ามเนื้อ และอาหารเฉพาะสำาหรับผู้ดูแลรูปร่าง ผู้ป่วย
และผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ว ผู้ประกอบการยังมีบริการจัดส่งอาหารเพื่อสุขภาพ 
เพื่อรองรับการใช้ชีวิตแบบคนเมืองที่ไม่มีเวลาปรุงอาหารแต่มีความต้องการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้
รับความสะดวกสบาย พร้อมทั้งได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและในปริมาณที่เหมาะสม
 ทัง้นี ้อาหารเพือ่สุขภาพตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สว่นใหญเ่ปน็ความตอ้งการทีม่าจากผูบ้รโิภค 3 กลุม่หลกั 
ได้แก่ ผู้รักสุขภาพ ผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดี และผู้สูงอายุ ซึ่งผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีลักษณะและความต้องการอาหาร
เพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุมคนที่นิยมอาหารสุขภาพกลุมคนที่นิยมอาหารสุขภาพ

ผูสูงอายุ

ผูตองการมีรูปรางที่ดี

ผูรักสุขภาพ

  ผู้รักสุขภาพ คือ กลุ่มคนที่หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสม พอดี และมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ด้วยข้อจำากัดของเวลาและวิถีชีวิตอันเร่งรีบของคนเมือง ทำาให้คนรักสุขภาพบางส่วน 
ไมส่ามารถจดัหาอาหารทีด่ต่ีอสุขภาพไดค้รบทกุมือ้ตามทีต่อ้งการ ซึง่ผูป้ระกอบการบางสว่นไดเ้ลง็เหน็โอกาสและ
ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพในการเติมเต็มสารอาหารที่จำาเป็นต่อร่างกาย โดยอาหารเพื่อสุขภาพสำาหรับคนรักสุขภาพ
มีหลากหลายประเภท อาทิ อาหารฟังก์ชันนัลหรืออาหารเสริม ได้แก่ สารสกัดจากธรรมชาติอัดเม็ดที่ช่วยบำารุง
ร่างกาย เช่น สาหร่ายอัดเม็ด กระเทียมอัดเม็ด ผักอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมที่ทำาให้ระบบย่อยอาหารและ
การขับถ่ายทำางานดีขึ้น เช่น นมปรุงแต่ง นมเปรี้ยว โยเกิร์ต และเครื่องดื่มสมุนไพร เช่น เครื่องดื่มผสมชาเชียว 
เครื่องดื่มผสมเก๊กฮวย เครื่องดื่มขิงผงสำาเร็จรูป เป็นต้น อาหารจากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิกที่ผลิตออกมา
ในรปูของอาหารทานเลน่ ซึง่ทำาใหผู้ใ้สใ่จสขุภาพสามารถบรโิภคได้งา่ยและรวดเรว็ ท่ีสำาคญัยงัให้คณุคา่ทางอาหาร
ที่ครบถ้วน เช่น ธัญพืชแปรรูปพร้อมทาน (Cereals) ธัญพืชอัดแท่ง (Cereal Bar) และมูสลี่ (Muesli)4 เป็นต้น
  ศนูยวิ์จยักสิกรไทย มองวา่ การใส่ใจสขุภาพด้วยการหันมาทานอาหารเพ่ือสขุภาพเพ่ือเสรมิสรา้งความ
แขง็แรงใหแ้กร่า่งกายและปอ้งกนัการเกดิโรคจะยงัคงเป็นกระแสในระยะต่อไป ดังน้ัน ความต้องการผลิตภัณฑเ์พือ่
สขุภาพทีส่ามารถตอบโจทยก์ารทำาให้มสุีขภาพทีด่แีละสอดคลอ้งกบัรปูแบบชวีติยคุใหมใ่นดา้นความสะดวกสบาย 
ก็น่าจะมีการขยายตัวตาม เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าว

4 มูสลี่ คือ ส่วนผสมของธัญพืชชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวโอ๊ต จมูกข้าวสาลี ถั่ว และผลไม้แห้ง ซึ่งสามารถทานกับนม โยเกิร์ต ไอศกรีมหรือทานเล่นก็ได้
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  ผูต้อ้งการมรูีปร่างทีด่ ีในปจัจบุนัผูค้นใหค้วามสำาคญักบัภาพลกัษณภ์ายนอกมากขึน้ อยา่งเชน่ผูห้ญิง
ตอ้งการมรูีปร่างสมส่วนและผูช้ายต้องการมกีล้ามเนือ้ ซึง่การออกกำาลังกายเพียงอยา่งเดยีวอาจไมเ่พียงพอตอ้งทำา
ควบคูไ่ปกบัการกนิอาหารทีด่ดีว้ย ดงัคำากลา่วทีว่่า “You are what you eat” หรอืกนิอยา่งไรกไ็ด้อยา่งนัน้ ดงันัน้  
กระแสของอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและดูแลรูปร่างได้ จึงได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
  ทั้งนี้ อาหารเพื่อสุขภาพสำาหรับผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดีมีหลากหลายประเภท อาทิ อาหารฟังก์ชันนัล
หรืออาหารเสริม ได้แก่ เครื่องดื่มผสมสารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยลดความอ้วน เช่น เครื่องดื่มผงผสมส้มแขก 
เครื่องดื่มผสมบุกหรือวุ้น เครี่องดื่มผสมใยอาหารและแอล - คาร์นิทีน5 สารสกัดจากสมุนไพรอัดเม็ดที่ช่วยควบคุม
น้ำาหนัก เช่น ส้มแขกแคปซูล ถั่วขาวแคปซูล พริกไทยดำาแคปซูล และสารสกัดจากหางนมที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ 
(เวย์โปรตีน) เป็นต้น หรือจะเป็นอาหารจากธรรมชาติและอาหารออร์แกนิก เช่น อกไก่สำาเร็จรูปที่มีโปรตีนสูงแต่
ไขมันต่ำาซึง่เหมาะสำาหรบัผูต้้องการสรา้งกล้ามเนือ้ ไขต่ม้สกุหรอืไขข่าวหลอดโปรตนีชัน้ดแีละชว่ยเสรมิสรา้งกลา้ม
เนื้อ และอาหารคลีนซึ่งเป็นอาหารที่ปรุงแต่งน้อย เน้นรสชาติเดิมจากธรรมชาติ และใช้วัตถุดิบที่มีไขมันต่ำาที่จะ
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีรูปร่างที่ดี เป็นต้น
  ศนูยว์จิยักสกิรไทย มองวา่ ผลลพัธท์ีไ่ดร้บัจากการกนิอาหารเพือ่สขุภาพประกอบกบัการออกกำาลงักาย  
รวมไปถึงการใช้มาตรการทางการตลาดด้วยดาราหรือผู้มีชื่อเสียงท่ีมีรูปลักษณ์ท่ีดีของผู้ประกอบการ น่าจะไป
กระตุ้นให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาดูแลตนเองและใส่ใจรูปร่าง ดังนั้น ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็น่าจะขยาย
ตัวตามจำานวนของผู้ต้องการมีรูปร่างที่ดีที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นตามกระแสในระยะต่อไป

  ผูส้งูอาย ุคอื กลุ่มคนทีเ่กษียณอายแุลว้ ทำาให้ไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชก้ำาลงักายและสมองมากเทา่กบัวยัอืน่ๆ 
ส่งผลให้ความต้องการพลังงานจากอาหารของร่างกายน้อยลง ขณะที่ระบบเผาผลาญก็ทำางานลดลงด้วยเช่นกัน 
อยา่งไรกต็าม ร่างกายกย็งัจำาเปน็ทีจ่ะต้องไดร้บัสารอาหารอยา่งครบถว้นเพือ่เสรมิสรา้งความแขง็แรงและปอ้งกนัโรค  
ดังนั้น อาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสำาหรับผู้สูงอายุจึงต้องเป็นอาหารครบ 5 หมู่ และควบคุมปริมาณแคลอรี่เพื่อ
ป้องกันโรคอ้วนที่เกิดขึ้นได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้สูงอายุบางรายที่เจ็บป่วยอาจไม่สามารถกินอาหารได้อย่างเพียงพอ 
หรอือยูใ่นภาวะทีต่อ้งการสารอาหารบางอยา่งมากน้อยเป็นพิเศษซึง่การบรโิภคอาหารท่ัวไปอาจไมเ่พียงพอ ทำาใหม้ี
ความจำาเปน็ตอ้งทานอาหารเสรมิหรอือาหารทางการแพทยเ์พ่ิมเตมิ เชน่ สารสกดัจากธรรมชาตอิดัเมด็ทีช่ว่ยบำารงุ
รา่งกาย เครือ่งด่ืมผงสำาหรบัผู้มปีญัหาน้ำาหนกัตวัลดลงเนือ่งจากโรคมะเรง็ อาหารทางการแพทยท์างสายยางสำาหรบั
ผู้สูงอายุที่มีภาวะขาดสารอาหารรุนแรง ผู้สูงอายุที่ต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นหลังการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ เป็นต้น
  ศนูย์วจิยักสิกรไทย มองวา่ อาหารเพือ่สขุภาพจะเขา้มามบีทบาทสำาคญัในการปอ้งกนัและชว่ยรกัษาโรค 
สำาหรับผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในปัจจุบันไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 10 ล้านคนหรือร้อยละ 15 ของประชากร
ทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในปี 2564 ซึ่งจะเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ย่อมส่งผลต่อเนื่องให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพขยายตัวตามจำานวน 
ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย

5 แอลคาร์นิทีน คือ สารที่เกิดจากกรดอะมิโน 2 ตัว คือ ไลซีนและเมไทโอนีน ซึ่งช่วยเพิ่มกระบวนการดึงไขมันไปใช้ ในปัจจุบันได้รับความนิยมใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารเสริม 
 ลดน้ำาหนัก โดยแหล่งของคาร์นิทีนพบมากในเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์จากนม หรือจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ถั่วและเมล็ดพืชต่างๆ เป็นต้น
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โอกาสและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อสุขภาพ

  ความต้องการบรโิภคอาหารเพือ่สุขภาพทีค่าดว่าจะเพ่ิมมากขึน้นัน้ ไดร้บัแรงสนบัสนนุจากความนยิม
ของผู้บริโภคทั้งวัยรุ่น วัยทำางาน หรือแม้แต่วัยสูงอายุท่ีหันมาดูแลตนเองและใส่ใจสุขภาพ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
มองว่า สถานการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำาคัญต่อผู้ประกอบการที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับอาหารเพื่อ
สขุภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) ซึง่ผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มมโีอกาส
และกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้

กลยุทธในการทำธุรกิจอุปกรณอัจฉริยะกลยุทธในการทำธุรกิจกลยุทธในการทำธุรกิจ

ผูผลิต สรางเครือขายเกษตรกร และทำแปลงเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐาน

ผูแปรรูป เพิ่มมูลคาสินคาดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผูจัดจำหนาย ใชสื่อออนไลน เลือกที่ตั้งรานคาใหเหมาะสม และมีบริการจัดสง

ผูพัฒนา App พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละกลุม

 กลุ่ม 1 ผู้ผลิต: เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีไม่ใช้สารเคมีท่ีอาจจะก่อให้เกิด 
การปนเปือ้นตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถงึสุขภาพของมนษุย ์ซึง่อาหารเพือ่สขุภาพจะใชส้นิคา้จากเกษตรอนิทรย์ี
เป็นวตัถดิุบหลกัในการผลติ เมือ่พจิารณาความพรอ้มและศกัยภาพของผูผ้ลติเกษตรอนิทรยี ์พบวา่ ผูผ้ลติสว่นใหญ่
เป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการปลูก โดยในปัจจุบันเกษตรกรหันมาทำาการเพาะปลูก
โดยไม่ใช้สารเคมีและปลูกตรงตามฤดูกาลกันมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคข้างต้น สะท้อน
ผ่านข้อมูลพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์และจำานวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในช่วงปี 2555-2558 ที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ 8.5 และ 16.3 ต่อปี (CAGR) ตามลำาดับ6 อย่างไรก็ตาม แม้พื้นที่เกษตรอินทรีย์จะเพิ่มขึ้นอย่าง
ตอ่เน่ืองแตถ่อืวา่ยงันอ้ยอยูม่ากเมือ่เทยีบกบัพืน้ท่ีทำาการเกษตรทัง้หมดของประเทศ7 สาเหตุส่วนหนึง่นา่จะมาจาก
การปลูกแบบอินทรีย์มีขั้นตอนยุ่งยากและต้นทุนสูง นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีการดำาเนินนโยบายดูแล
ราคาสนิคา้เกษตรหลายรายการ ทำาให้เกษตรกรบางสว่นหนักลบัไปผลติแบบเคมเีพือ่เขา้รว่มโครงการรฐัทีไ่ด้รายได ้
สูงกว่าแทน

6 ที่มา: มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
7 พื้นที่เกษตรอินทรีย์คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.16 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558

 อาหารเพ่ือสุขภาพจะยิ่งทวีความสำาคญัมากขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่ต้องการมี
สขุภาพรา่งกายแขง็แรงดว้ยการมุง่บริโภคอาหารท่ีมปีระโยชน ์ดังนัน้ ผูป้ระกอบการควรให้ความสำาคัญและตดิตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สามารถรองรับกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ
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 ศนูยว์จิยักสกิรไทย มองวา่ แนวโนม้ความตอ้งการสนิคา้เพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้เปน็โอกาส
ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตแบบอินทรีย์รายเดิมขยายพื้นที่เพาะปลูกหรือการหันมาทำาเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิตรายใหม่ 
ซึ่งภาครัฐเองก็พร้อมให้การสนับสนุนการทำาเกษตรอินทรีย์8 รวมไปถึงการปล่อยให้ราคาสินค้าเกษตรเป็นไปตาม
กลไกตลาดมากขึ้น ดังนั้น ด้วยความต้องการของตลาดและการผลักดันจากภาครัฐน่าจะเป็นแรงหนุนที่สำาคัญให้
เกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์เพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้นตาม โดยเกษตรกรอาจอาศัยกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ 
ดังนี้

  สร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำาเกษตรอินทรีย์ใน 
หมู่เกษตรกร การนำาต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำาเร็จมาปรับใช้ รวมถึงเป็นแนวทางให้เกษตรกร
ที่สนใจเข้าสู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
  รวมตัวเป็นเกษตรกรรมแปลงใหญ่ เพ่ือรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 
หน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน เนื่องจากการลงทุนให้เกษตรกรเพียงรายเดียวอาจกระทำาได้ยากหรือไม่คุ้มค่า
กับการลงทุน
  มุ่งเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ
ในสนิคา้จากผูบ้รโิภค โดยเกษตรกรทีท่ำาเกษตรอนิทรยีเ์ชงิพาณชิยจ์ะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานของสำานักงาน
มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ จงึจะได้รบัการรบัรองจากหนว่ยรบัรองมาตรฐาน ได้แก ่สำานกังาน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น มาตรฐาน Q ( )เป็นต้น
  ทำาสัญญาการค้ากับผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตถัดไป เพ่ือให้เกิดการวางแผนเพาะปลูก
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรและผลผลิตที่เพียงพอสำาหรับผู้ประกอบการ
  สร้างความร่วมมือกับร้านอาหารและร้านค้า เช่น เมนูเพื่อสุขภาพจากผักผลไม้ปลอดสารพิษ
จากแปลงเกษตรอนิทรยี ์จดัโซนสนิคา้ออรแ์กนกิท่ีรบัจากสวนของเกษตรกรโดยตรง หรอืโปรแกรมเยีย่มชม
แหลง่ผลติเพือ่ใหผู้บ้รโิภคไดสั้มผัสการทำาเกษตรอนิทรยีแ์ละมโีอกาสไดเ้กบ็พืชผลทางการเกษตรดว้ยตนเอง 
เป็นต้น
  อาศัยสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เช่น Facebook Instagram หรือ Line โดยแสดง
รายละเอียดของแปลงเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้อมูลผักผลไม้ ราคาจำาหน่าย และสถานที่ตั้ง เพื่อให้ผู้บริโภค
ในแต่ละกลุ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

 กลุ่ม 2 ผู้แปรรูป: ปัจจุบันผู้แปรรูปส่วนใหญ่เป็น SME ที่กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตของ
วัตถุดิบและเป็นกิจการแปรรูปธัญพืชมากที่สุด9 ดังนั้น จากกระแสความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค
ที่เพิ่มมากขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เป็นโอกาสอันดีให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจอาศัยกลยุทธ์
ในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้

8 คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปริมาณ 
 และมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปีและการเกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 760 กลุ่มทั่วประเทศ, สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559
9 ที่มา: สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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  มุง่แปรรปูผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพและผ่านการรบัรองมาตรฐาน ในปัจจบัุนผู้บรโิภคใส่ใจและใช้
เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้เพือ่สขุภาพเพิม่มากขึน้ โดยพจิารณาจากฉลากอาหารทีแ่สดงรายละเอยีดของสว่น
ประกอบ ปรมิาณอาหารและสถานทีผ่ลิต ฉลากโภชนาการท่ีแสดงข้อมลูทางโภชนาการ ฉลากโภชนาการแบบ 
GDA (Guideline Daily Amount) ที่แสดงค่าพลังงานที่เหมาะสม และสัญลักษณ์โภชนาการ (Healthier 
Choice) ทีจ่ะรบัรองวา่ผลิตภณัฑน์ัน้มกีารควบคมุปรมิาณน้ำาตาล ไขมนั และโซเดยีมใหเ้หมาะสมกบัความ
ต้องการในแต่ละวัน ตลอดจนตราสัญลักษณ์ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 กลุม่ 3 ผู้จดัจำาหนา่ย: อาหารเพือ่สุขภาพเปน็สนิคา้ทีก่ำาลงัไดร้บัความนยิมและมผีูบ้รโิภคคอ่นขา้งเฉพาะ
กลุ่ม (Niche Market) จึงเป็นโอกาสสำาหรับผู้ประกอบการจัดจำาหน่ายท่ีจะศึกษาแนวโน้มความต้องการของ 
ผู้บริโภคและนำาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เหมาะกับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มมาทำาการตลาด โดยอาจอาศัยกลยุทธ์ดัง
ต่อไปนี้ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  อาศัยสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย ปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ 
โลกออนไลน์มากขึน้ ดงันัน้ ผู้ประกอบการรายใหมอ่าจเริม่จากการอาศยัโซเชยีลมเีดยีในการประชาสมัพนัธ์
ร้านค้าของตนที่แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและบริการดูแลสุขภาพต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น 
รายการอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมบริการจัดส่ง เป็นต้น
  อย่างไรก็ตาม การเปิดเพจบนสื่อออนไลน์ควรทำาควบคู่กับการเปิดหน้าร้าน เนื่องจากผู้บริโภค
ที่เป็นผู้สูงอายุยังคงนิยมจับจ่ายสินค้าจากร้านค้าซึ่งเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมอยู่ (Traditional Business)
  เลือกโลเกชั่นร้านค้าให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค เช่น ร้านอาหารคลีนที่ 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเป็นวัยทำางานก็ควรมองหาทำาเลที่เป็นย่านศูนย์กลางของธุรกิจ ร้านอาหารมังสวิรัติ
และร้านอาหารเจที่ผู้บริโภคมักจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยควรต้ังใกล้สถานพยาบาลหรือใกล้แหล่งชุมชน 
เป็นต้น 

  เพิม่มลูคา่สนิคา้ดว้ยกลยทุธก์ารตลาด เช่น สินคา้ท่ีมคีวามหลากหลาย งา่ยต่อการบรโิภค และ
บรรจภุณัฑท์ีโ่ดดเดน่และทำาจากวสัดธุรรมชาต ิเปน็ตน้ เพือ่รองรบัผูบ้รโิภคทีม่ไีลฟส์ไตลท์ีแ่ตกตา่งกนั ท้ังนี ้
ผูป้ระกอบการอาจอาศยัคลังความรู้ของสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานของรฐัทีไ่ดท้ำาการศึกษาไวแ้ลว้มาสู่
การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการประหยัดเงินทุนและเวลาในการพัฒนาด้วยตนเอง
  เพ่ิมมลูคา่สินคา้ดว้ยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม ทีผ่า่นมา การแปรรปูอาหารเพ่ือสขุภาพของไทย 
เป็นการผลิตแบบง่ายๆ โดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน แต่ด้วยพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค 
ที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตของหน่วยงานรัฐ จึงเป็นโอกาสท่ี
ผู้ประกอบการแปรรูปจะนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต

Healthier ChoiceGuideline Daily Amount

คุณคาทางโภชนาการตอ
ควรแบงกิน ครั้ง

พลังงาน

* คิดเปนรอยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคไดตอวัน

กิโลแคลอรี

* % * % * % * %
กรัม กรัม มิลลิกรัม

น้ำตาล ไขมัน โซเดียม
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  ท้ังนี้ ร้านค้าอาจเพิ่มเติมบริการดูแลสุขภาพสำาหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลรูปร่างผ่าน 
เมนอูาหารทีอ่ยูใ่นการควบคมุของนักโภชนาการ พรอ้มมบีรกิารจดัสง่อาหาร (Delivery) ซึง่อาจดำาเนนิการเอง 
หรือจับมือกับผู้ประกอบการจัดส่ง เพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกและเพิ่มยอดขาย
  เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า พบปะผู้บริโภคเพื่อสอบถามความต้องการ
และผลตอบรับจากการบริโภคสินค้า ตลอดจนเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ 
ในตลาด
  สร้างกลุ่มทำากิจกรรมร่วมกันในหมู่ผู้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น กิจกรรมพบปะพูดคุย
กบันกัโภชนาการหรอืผูห้ายปว่ยจากโรครา้ยดว้ยการกนิอาหารเพือ่สขุภาพ เปน็ตน้ เพือ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระหว่างกัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคได้
ทางหนึ่ง

 กลุ่ม 4 ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบบริหารจัดการ: ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ต้องการ 
ไดร้บัความสะดวกสบายในการใชช้วีติ ผนวกกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศ ศนูยว์จิยักสกิรไทย มองว่า  
เป็นโอกาสให้แก่ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบบริหารจัดการในการสร้างสรรค์แอพพลิเคช่ันหรือระบบบริหาร
จดัการทีจ่ะชว่ยยกระดบัการผลิตและการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการ เพ่ือใหส้ามารถรองรบัแนวโนม้ของตลาดได ้ 
โดยอาศัยกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ ดังนี้

  พัฒนาแอพพลิเคชั่นสั่งซื้อสินค้าสำาหรับร้านอาหารและร้านค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสั่งอาหารหรือ
ซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต พร้อมบริการจัดส่งโดยอาจจัดส่งเองหรือร่วมมือกับ 
ธุรกิจจัดส่งอาหาร (เช่น แอพพลิเคชั่น Foodpanda) นอกจากนี้ ควรมีทางเลือกในการชำาระค่าสินค้าที่
หลากหลาย ไมว่า่จะเปน็ระบบออนไลนข์องธนาคาร บัตรเครดิต หรอืเกบ็เงนิปลายทาง เป็นต้น เพ่ืออำานวย
ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า 
  นอกจากนี ้อาจทำาการพฒันาแอพพลเิคชัน่สัง่ซือ้สนิคา้ระหวา่งผูป้ระกอบการ เชน่ แอพพลเิคชัน่  
Freshket ทีร่า้นอาหารหรือร้านคา้สามารถส่ังผกัผลไมจ้ากแปลงเกษตรอนิทรยีบ์นสมารท์โฟนหรอืแท็บเลต็ได ้ 
เป็นต้น
  พัฒนาแอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพแก่ผู้รักสุขภาพและดูแลรูปร่างสำาหรับร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ
หรือสถานออกกำาลังกายที่ผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักโภชนาการและเทรนเนอร์ผ่าน 
สมาร์ทโฟนหรือแทบ็เล็ตเกีย่วกบัรายการอาหารเพือ่สขุภาพควบคูก่บัการออกกำาลงักายทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม 
  พัฒนาระบบบริหารจัดการฟาร์มเกษตรอินทรีย์หรือโรงงานแปรรูป เช่น การประยุกต์ระบบ
อัตโนมัติ (Automation System) มาใช้ในการติดตามสภาพดินฟ้าอากาศ ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า 
สภาพความชื้นที่ลดลงของดินในฟาร์ม และระบบควบคุมโรงเรือนที่ตัดสินใจทำางานได้เองในช่วงเวลาที่
กำาหนดไว้ เป็นต้น
  พฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลับของผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพในแปลงเกษตรอนิทรยี ์ฟารม์เลีย้งสตัว ์ 
และโรงงานแปรรูป สำาหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเส้นทางของสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภค
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อัพเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่

 ศนูย์วจัิยกสิกรไทย มองวา่ ดว้ยกระแสรกัสขุภาพและใสใ่จในรปูรา่ง ประกอบกบัการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ
ของไทย น่าจะทำาให้ความต้องการรบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป  
ซึง่ส่งผลดีใหแ้กผู่ป้ระกอบการทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอาหารเพ่ือสขุภาพ ไมว่่าจะเป็นเกษตรกรผูผ้ลติแบบอนิทรยี ์ผูป้ระกอบการ 
แปรรูปอาหาร ผู้จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบบริหารจัดการ
 อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของผู้บริโภคย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการด้านอาหาร 
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะ SME ควรทำาความเข้าใจลักษณะความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ก้าวทันความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถตอบสนองผู้บริโภค
และแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ในกรณีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสนใจขยายตลาดไป 
ตา่งประเทศ กจ็ำาเปน็ตอ้งศกึษาระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรฐานการผลติอาหารเพือ่สขุภาพของประเทศคูค่า้เพ่ิมเตมิ


