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ตลาดผลิตภัณฑ
แปรรูปขาวไทย ป 61

• มูลคาการสงออก 17,200 ลานดอลลารสหรัฐฯ
• ขยายตัวรอยละ 1.7 
• สรางรายได 300 ลานดอลลารสหรัฐฯ ตอป

ประเด็นสำ�คัญ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว...นวัตกรรมต่อยอด
สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการตลาด

	ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้�ว	 เป็นสินค้าศักยภาพที่แม้จะมีสัดส่วนการส่งออกน้อย แต่มีการเติบโตที่สูง 

โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	ค�ดว่�	ในปี	2561	มูลค่�ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปข้�วอ�จอยู่ที่	350	ล้�นดอลล�ร์

สหรัฐฯ	หรือขย�ยตัวร้อยละ	10.2	(YoY) จากความต้องการของต่างประเทศในแถบเอเชียที่นิยมบริโภคข้าว

และผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นหลัก อย่างไรก็ดี การส่งออกส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ที่ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 

ขั้นกลางอย่างขนมปังกรอบ แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว และแป้งข้าวเจ้า

	พฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ปลีย่นไปและมคีว�มเฉพ�ะกลุม่ม�กข้ึน	(Niche	Market)	ตามวิถกีารดำาเนิน

ชีวิตที่เร่งรีบ การขยายตัวของชนช้ันกลาง เทรนด์รักสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงช่องทางการจัดจำาหน่ายที ่

หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะช่องท�ง	Online	ที่เป็นโอก�สในก�รเข้�ถึงตล�ดที่ใหญ่ขึ้น	นับเป็นโอกาส

ของผู้ประกอบการ SME ที่จะนำาเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าว ซึ่งต้องอาศัยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมม�ปรับใช้เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้�	 และช่วย

ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวขั้นกลาง ไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวขั้นปลาย

 อย่างไรก็ดี คว�มท้�ท�ยที่ผู้ประกอบก�ร	 SME	 อ�จต้องเผชิญคือ	 ด้�นก�รพัฒน�นวัตกรรม	

เนื่องจากข้อจำากัดของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อนำาไปต่อยอดความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจน

คว�มพร้อมด�้นเทคโนโลยีเครื่องจักรก�รผลิตที่ทันสมัย	รวมถึงเงินลงทุน ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME อาจ

ต้องใช้กลยุทธ์เพื่อนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้�วคือ	 ต้องทำ�คว�มเข้�ใจตล�ด	 ศึกษ�และ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค	 ด้วยก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมม�กข้ึน

ไปอีก	ภ�ยใต้ม�ตรฐ�นสินค�้ที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
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ที่ม�:	กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

	ภ�พรวมตล�ดสง่ออกผลติภัณฑ์เกษตรแปรรูปของไทย	ในป ี2561 น่าจะพอประคองตัวไปได ้โดยศนูย์วจิยั

กสิกรไทย	ค�ดว่�	ในปี	2561	ไทยจะมีมูลค่�ส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอยู่ที่ร�ว	17,200	ล้�นดอลล�ร์สหรัฐฯ	

หรือขย�ยตัวร้อยละ	1.7	(YoY) จากปัจจัยหนุนด้านความต้องการในตลาดโลกที่รองรับตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  

และความสามารถในการปรับตวัของผูป้ระกอบการไทย อยา่งอาหารทะเลกระปอ๋งและแปรรูป ผลติภัณฑข้์าวสาลี

และอาหารสำาเร็จรูปอื่นๆ รวมถึงเครื่องดื่ม ขณะที่ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำาคัญในการผลิต

ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอย่างอาหารทะเล น้ำาตาลทราย ผลไม้ ข้าว ก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 

การได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรในภูมิภาค (OPOAI: One Province One Agro-Industrial Product) และโครงการ Thailand Food 

แนวโน้มตล�ดผลิตภัณฑ์แปรรูปข�้วของไทย

มูลค�่ก�รส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของไทย

Valley

ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอยู่ที่ 4,287 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือขยายตัวร้อยละ 8.8 (YoY) โดยเฉพาะในรายการอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและ 

อาหารสำาเร็จรูปอื่นๆ เครื่องดื่ม ที่ขยายตัวร้อยละ 5.2 10.6 และ 12.2 (YoY) ตามลำาดับ ขณะที่รายการผลไม้

กระปอ๋งและแปรรูป และน้ำาตาล หดตวัร้อยละ 11.9 และ 0.7 (YoY) ตามลำาดบั เนือ่งจากผลผลติทีอ่อกสูต่ลาดน้อย  

จากสภาพอากาศที่ร้อน

	ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้�ว...สินค้�ส่งออกศักยภ�พที่แม้จะมีสัดส่วนก�รส่งออกน้อย	 แต่มีก�รเติบโตที่สูง 

โดยจะเห็นว่า สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวอยู่ที่เพียงร้อยละ 1.9 จากมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตร

แปรรูปทั้งหมด แต่หากพิจารณาการเติบโตก็นับว่ามีการเติบโตที่สูงและทยอยให้ภาพที่ดีขึ้นตามลำาดับ นอกจากนี้  

ผลติภัณฑแ์ปรรูปข้าวยงัเปน็สนิคา้ทีติ่ด 1 ใน 10 อนัดบัของการสง่ออกผลติภัณฑเ์กษตรแปรรูปทัง้หมดมาโดยตลอด  

และสร้างรายได้จากการส่งออกเฉลี่ยราว 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี 
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ที่ม�:	กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ทัง้น้ี ในช่วง 3 เดอืนแรกของป ี2561 ไทยมมีลูคา่การสง่ออกผลิตภัณฑแ์ปรรูปข้าวอยูท่ี ่81.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  

หรือขยายตัวร้อยละ 6.9 (YoY) นับเป็นสัญญาณที่ดีที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวในปี 2561 น่าจะให้ภาพที่ดีได้  

โดยศนูยว์จิยักสกิรไทย	ค�ดว�่	ในป	ี2561	มลูค่�ก�รส่งออกผลติภณัฑแ์ปรรูปข้�วอ�จอยู่ที	่350	ล�้นดอลล�รส์หรัฐฯ	 

หรือขย�ยตวัร้อยละ	10.2	(YoY) โดยมปีจัจยัสนับสนุนจากความต้องการของต่างประเทศทีม่รีองรับในกลุม่ประเทศ

เอเชียที่นิยมบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นหลักอย่างมาเลเซีย จีน ฮ่องกง รวมถึงสหรัฐอเมริกา สอดคล้องกับ

ไลฟ์สไตล์คนเมือง การขยายตัวของชนชั้นกลาง และเทรนด์รักสุขภาพ ตลอดจนด้านอุปทานก็มีผลผลิตข้าวใน

ประเทศรองรับในการผลิตจำานวนมาก

อาหารทะเลกระป�องและแปรรูป

น้ำตาลทราย

ผลไม�กระป�องและแปรรูป

ผลิตภัณฑ�ข�าวสาลี
และอาหารสำเร็จรูปอื่นๆเครื่องดื่ม

อาหารสัตว�เลี้ยง

สิ่งปรุงรสอาหาร 3.9%

ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว� 3.3%

ผักกระป�องและผักแปรรูป 2.1%

ผลิตภัณฑ�ข�าว 1.9%
อื่นๆ

22.1%
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4 โอกาสสำคัญ
ของ SME 

• เทรนดสุขภาพและผูสูงอายุ
• ความเรงรีบของสังคมเมือง
• การเนนคุณภาพและความปลอดภัย
• ความตองการที่หลากหลาย

	ก�รส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปข้�วของไทยส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวที่สินค้�ข้ันกล�ง	 เช่น	 ขนมปังกรอบ	 

แปง้ข้�วเหนียว	เสน้หมีก่ว๋ยเตีย๋ว	และแปง้ข�้วเจ�้...ซึง่เปน็กลุม่สนิคา้แปรรูปข้าวในเบือ้งตน้ โดยในช่วง 3 เดอืนแรก 

ของปี 2561 ไทยส่งออกขนมปังกรอบ แป้งข้าวเหนียว เส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยว และแป้งข้าวเจ้า อยู่ที่ 33.3 21.8 17.5 

และ 8.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำาดับ และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.4 15.5 (-5.5) และ 29.8 (YoY) 

ตามลำาดับ โดยตลาดส่งออกหลักอยู่ในแถบเอเชียอย่างจีน มาเลเซีย ฮ่องกง เมียนมา ญี่ปุ่น รวมถึง สหรัฐอเมริกา

วัตถุดิบ

ข�าว • ขนมป�งกรอบ

• แป�งข�าวเหนียว

• เส�นหมี่ก�วยเตี๋ยว

• แป�งข�าวเจ�า

ไทยยังผลิตในรูปแบบสินค�า
ขั้นกลางเป�นส�วนใหญ�

ไทยจำเป�นต�องเร�งพัฒนา
ในส�วนสินค�าขั้นปลายที่ใส�

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ�แปรรูปข�าวที่ใส�

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สินค�าแปรรูปขั้นกลาง สินค�าแปรรูปขั้นปลาย

ระดับของผลิตภัณฑ์แปรรูปข�้วของไทย

ดังนั้น การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวขั้นกลาง เพื่อยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวขั้นปลาย 

เช่น อาหารกึ่งสำาเร็จรูปหรืออาหารพร้อมทาน น่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกข้าวแปรรูป แต่ต้องมี

การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งปัจจุบันไทยก็ได้มีผลิตภัณฑ์แปรรูป

ข้าวที่ใส่นวัตกรรมหลายประเภทเข้าสู่ตลาดบ้างแล้ว เพื่อจำาหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

โอก�สของผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์แปรรูปข�้ว

	พฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นไป นับเปน็โอกาสสำาคญัทีช่่วยหนุนผลติภัณฑแ์ปรรูปข้าว เพือ่ตอบโจทย์

รูปแบบการบริโภคของผู้บริโภคที่หลากหลาย และมีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้น (Niche Market)
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พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ลักษณะ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

เทรนด์รักสุขภ�พ	และก�รเข�้สู่
สังคมผู้สูงอ�ยุ

ความตื่นตัวและใส่ใจในสุขภาพ
มากขึ้น (Health Conscious) เช่น  
การลดอาหารที่มีแป้งและน้ำาตาลให้
นัอยลง รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่เน้น
อาหารที่ให้คุณค่าในแง่ที่ ช่วยลด
อัตราเสี่ยงตอ่การเกดิโรคตา่งๆ เชน่ 
โรคมะเร็ง หวัใจ เบาหวาน ความดนั
โลหิตสูง เป็นต้น

• ผลิต ภัณฑ์แปร รูปที่ ผลิตจาก 
 ข้าวคุณภาพสูงอย่างข้าวกล้อง  
 ข้าวไรซ์ เบอ ร่ี ข้าวสัง ข์หยด  
 ข้าวหอมนิล
• เค ร่ืองดื่ม น้ำ านมข้าว (R ice  
 Milk) เช่น น้ำานมข้าวกล้องงอก  
 ผงชงพร้อมดื่มที่ผลิตจากข้าว
• ธั ญ พื ช แ ท่ ง จ า ก ข้ า ว ก ล้ อ ง 
 อินทรีย์ (Rice Bar) และข้าวพอง 
 อัดแท่งผสมรำาข้าวสกัดน้ำามัน
• น้ำามันรำาข้าว

คว�มเร่งรีบของสังคมเมือง

วิถีชีวิตในเมืองที่เร่งรีบและวุ่นวาย  
มีเวลาน้อยในการเตรียมอาหาร 
รวมถึงการขยายตัวของชนช้ันกลาง 
ทำ า ให้ ผู้ บ ริ โภคส่ วนใหญ่หัน ไป
บริโภคอาหารกึ่งสำาเร็จรูป (Instant 
Foods) อาหารพร้อมปรุง (Ready-
to-Cook) และอาหารพร้อมทาน 
(Ready-to-Eat)

• ข้าวสวยพร้อมทานทั้ง รูปแบบ 
 ฟรีซเป็นข้าวกล่อง และที่บรรจุ 
 เป็นข้าวกระป๋อง (Canned  
 Rice)
• ข้าวปรุงรสพร้อมรับประทาน  
 เช่น แกงมัสมั่น แกงเขียวหวาน  
 ข้าวหมกไก่ เป็นต้น
• โจ๊กและข้าวต้มกึ่งสำาเร็จรูป

มุ่งเน้นคุณภ�พ	และคว�มปลอดภัย
ของอ�ห�ร

เน้นคุณภาพ ความปลอดภัย แหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบ และส่วนผสมที่นำา
มาผลติจะตอ้งมคีวามเปน็ธรรมชาต ิ
และผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุด

• ข้าวออร์แกนิคอย่างข้าวหอม 
 มะลิออร์แกนิค ข้าวกล้องหอมนิล 
 ออร์แกนิค

คว�มต้องก�รของผู้บริโภค 
เฉพ�ะกลุ่ม

จะเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ให้
คุณค่าเฉพาะ (Functional Food 
Product)

• เส้นพาสต้าจากแป้ ง ข้ าว เจ้ า 
 ที่ปลอดกลูเตน (Gluten Free)  
 นม ข้าวกล้ อ ง งอก เพื่ อลด 
 ความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ 
• ข้าวน้ำาตาลต่ำา ซึ่ งเป็นข้าวที่  
 ผ่ านกร รม วิ ธี โ ดยการลดค่ า 
 ดัชนีน้ำาตาลของข้าวลงได้กว่า 
 ร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับข้าวเจ้า 
 ทั่วไป
• ขนมและเบเกอร่ี เช่น พาย 
 ข้าวหอมมะลิ เค้กไมโครเวฟจาก 
 ข้าวไทย
• เคร่ืองดื่มที่ให้พลังงานจากข้าว  
 (Energy Drink)
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1 ปริมาณอมิโลส (Apparent Amylose-Content) เป็นองค์ประกอบในแป้งข้าวรองจากอมิโลสเปคติน ซ่ึงอมิโลสเป็นตัวแบ่งประเภทข้าวท่ีทำาให้ข้าวสุกมีคุณสมบัติแตกต่างกัน  

 โดยข้าวอมิโลสต่ำาคือ ข้าวท่ีมีปริมาณอมิโลสร้อยละ 10-19 เม่ือหุงต้มลักษณะข้าวสุกจะเหนียวนุ่ม ได้แก่ ข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ105 กข15 กข21 ปทุมธานี1 ข้าวเจ้าหอม 

 คลองหลวง1 ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นต้น ขณะท่ีข้าวอมิโลสสูง (ปริมาณอมิโลสมากกว่าร้อยละ 25) เม่ือหุงต้มสุกจะมีลักษณะร่วนและแข็งกว่า 

 ข้าวอมิโลสต่ำา หรือกล่าวได้ว่า ข้าวท่ีมีปริมาณอมิโลสต่ำา ข้าวย่ิงมีความเหนียว เช่น ข้าวเหนียวมีปริมาณอมิโลสร้อยละ 0-2 (ท่ีมา: กรมการข้าว)

	ขนมขบเคีย้วทำ�จ�กข้�ว	เพือ่ตอบสนองการบริโภคของคนรุ่นใหมแ่ละเปน็การเพิม่ช่องทางการบริโภคข้าว

ได้งา่ยขึน้ โดยมีผลติภณัฑ์ที่สำาคญัได้แก ่ขนมขา้วอบกรอบประเภทอาราเร ่(Arare) ซึ่งวตัถดุิบการผลิตจะมาจาก

ข้าวเหนียว และ ประเภทเซมเบ ่(Sembei) ผลติจากข้าวเจา้ทีม่อีมโิลสต่ำา1 ซึง่ผา่นกระบวนการพองดว้ย

การย่างบนความร้อน ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกโดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่น 

จีน ฮ่องกง ที่นิยมเน้นการอบแทนการทอดทำาให้มีไขมันและแคลอรี่ต่ำา ตลอดจน 

ยังสามารถปรับลดความหวานลงโดยการใช้หญ้าหวานแทนการใช้น้ำาตาลทราย  

จึงเป็นสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ยวที่ทำาจากข้าวคุณภาพดีอย่าง

ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิอีกด้วย ส่วนขนมขบเคี้ยวจากข้าวอื่นๆ เช่น ขนมข้าวกรอบ และ

ขนมพองกรอบจากการอบหรือทอด เช่น ข้าวตอก ข้าวตัง ขนมนางเล็ด เป็นต้น ก็สามารถทำา

ตลาดในประเทศได้ผ่านช่องทางค้าปลีกแบบท้องถิ่น ร้านสะดวกซื้อ และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ 

	น้ำ�นมข้�ว	เคร่ืองดืม่ทีใ่ช้วตัถดุบิจากข้าวอยา่งข้าวกลอ้งงอกหอมนลิ ข้าวหอมมะล ิ

เปน็ต้น ซึง่ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก เน่ืองจากมรีสชาตหิวานโดยไมต่อ้งเตมิน้ำาตาล อกีทัง้ 

มีคุณค่าทางอาหาร เหมาะสำาหรับเป็นเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ และยังเป็นเคร่ืองดื่มที่

ตอบโจทย์กลุ่มคนที่แพ้นมวัว ซึ่งอาจมีการปรับรสชาติอย่างความหวาน ความอร่อย 

กลมกล่อมให้สอดคล้องกับผู้บริโภคที่ช่ืนชอบในแต่ละตลาด เช่น ตลาดจีนจะชอบ

น้ำานมข้าวที่มีรสชาติเข้มข้นมากกว่าในตลาดตะวันออกกลาง นอกจากน้ี ตลาดน้ำานม 

ข้าวออร์แกนิค ก็นับเป็นตลาดที่กำาลังมาแรง 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข�้วสำ�เร็จรูปที่มีโอก�สท�งก�รส่งออก

ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย	Online...โอก�สในก�รเข้�ถึงตล�ดที่ใหญ่ขึ้น

ผลติภัณฑแ์ปรรูปข้าวทีต่อบโจทยก์ารจำาหน่ายช่องทาง Online จะเหมาะกบัอาหารกึง่สำาเร็จรูปทีส่ามารถเก็บ

ได้นาน ซึ่งผู้ประกอบการ SME จะต้องทำาการตลาดในรปูแบบตลาด Online ซึ่งเป็นแบบ B2C-Online-Shopping 

ทีก่ำาลงัมาแรง เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปสง่ผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 

ไมเ่พยีงแตค่นรุ่นใหมเ่ทา่น้ันทีนิ่ยมซือ้สนิคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ แต่มผีูบ้ริโภคแทบทกุช่วงวัยทีเ่ลอืกซือ้สินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์ เพราะเปน็เร่ืองทีง่่าย ประหยดัเวลาและการเดนิทางมากข้ึน รวมทัง้สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ไดต้ลอด 

24 ชั่วโมง ดังนั้น นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ที่จะขยายช่องทางการตลาดมากขึ้นจากเดิมที่เป็นการ

ขายแบบออฟไลน์ (ร้านค้าท้องถิ่น ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายส่ง ร้านค้าเฉพาะ ร้านอาหาร โรงพยาบาล) และ

ควรเพิม่ช่องทางการขายแบบสง่ตรงถงึผู้บริโภค (เดลเิวอร่ี) เพือ่รองรับกบัความตอ้งการของตลาดคา้ปลกีออนไลน์

ที่ขยายตัว อีกทั้งยังเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME รายใหม่ในการขยายช่องทางออนไลน์ในการเริ่มต้นธุรกิจ

ด้วย เพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนร้านค้าได้ในช่วงแรก 
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ที่ม�:	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

นอกจากน้ี ยงัสามารถใช้เปน็ช่องทางประชาสมัพนัธ์ หรือทำาการตลาดใหเ้ข้าถงึลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วอกีดว้ย 

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อาจจะต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายหลัก และควรมีการปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

คว�มท้�ท�ยของผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์แปรรูปข�้ว

ผู�ผลิตข�าว โรงงานแปรรูปข�าว

• อาหารพร�อมทาน-พร�อมปรุง
• อาหารเพื่อสุขภาพ
• เครื่องสำอาง
• การแพทย�

ผลิตภัณฑ�แปรรูปข�าววิจัยและพัฒนา

เจ�าของแบรนด�/ผู�จัดจำหน�าย

ผู�บริโภค

พฤติกรรมผู�บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลาดในและต�างประเทศ

ช�องทางการจำหน�าย
• Traditional Trade
• Modern Trade
• Hyper Market
• Online

เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

	นวัตกรรมของสินค้�	 การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ

ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว นับว่าเป็นความท้าทายที่สำาคัญ เน่ืองจากผู้ประกอบการ SME ไทย 

มีข้อจำากัดในเร่ืองของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ๆ ในการนำาไปต่อยอดนวัตกรรมใหม่  

รวมถึงการสร้างการยอมรับในนวัตกรรมนั้นๆ อีกทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย และเงินทุน

ในการดำาเนินธุรกิจ ทั้งน้ี หากผู้ประกอบการสามารถยกระดับการผลิตข้ึนไปสู่การผลิตสินค้าเกษตรนวัตกรรม

อย่างผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวขั้นปลาย ก็จะทำาให้ไทยสามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้า เพ่ือหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 

ดา้นราคาวตัถดุบิอยา่งข้าวทีม่กีารแข่งขันดา้นราคาสูง โดยเฉพาะในประเทศคูแ่ข่งอยา่งอินเดยี เวียดนาม เมยีนมา 

กัมพูชา อีกทั้งคู่แข่งเหล่านี้ยังมีต้นทุนการผลิตข้าวที่ต่ำากว่าไทยโดยเปรียบเทียบ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์

แปรรูปข้าวอีกด้วย

	ก�รลงทนุในเทคโนโลยกี�รผลติ	เช่น เคร่ืองมอื/เคร่ืองจกัรทีท่นัสมยั ซึง่เปน็แนวโน้มทีผู่ป้ระกอบการ SME 

อาจต้องให้ความสำาคัญมากขึ้น เพื่อเป็นการใช้เครื่องจักรทดแทนกำาลังแรงงานคน สอดคล้องกับการประกาศใช้ 

พ.ร.ก. การบริหารจดัการการทำางานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 (บงัคบัใช้ 23 มถินุายน 2560) อนัจะกระทบต่อธุรกจิ

ทีใ่ช้แรงงานต่างดา้วผดิกฎหมายอยา่งเข้มข้น ซึง่สว่นใหญ่จะเปน็ผูป้ระกอบการ SME โดยในสว่นของโรงงานแปรรูป

ข้าวอาจขาดแรงงานสว่นหน่ึงในการผลติ ซึง่จะสง่ผลตอ่ผูป้ระกอบการทีจ่ะตอ้งเผชิญความทา้ทายดา้นตน้ทนุคา่แรง

ในอนาคตที่จะสูงขึ้นจากการหาแรงงานที่ยากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการนำาเข้าและขึ้นทะเบียนแรงงาน รวมถึง

ค่าแรงและสวัสดกิารทีป่รับข้ึนมาเทยีบเทา่กบัแรงงานไทยตามเงือ่นไขของ พ.ร.บ.ประกนัสงัคม ทำาใหผู้ป้ระกอบการ  

SME จะต้องปรับตัวตามกลไกตลาดแรงงานที่กำาลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากการบังคับใช้กฎหมาย
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3 กลยุทธ
ปรับตัวรับโอกาสธุรกิจ

• เขาใจตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค
• เพิ่มมูลคาดวยนวัตกรรม
• สรางมาตรฐานที่ดีใหสินคา

การจะทำาให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวประสบความสำาเร็จจากโอกาสที่กล่าวข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  

ได้วิเคราะห์แนวทางในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SME ดังนี้

	ทำ�คว�มเข้�ใจตล�ด	ศกึษ�และออกแบบผลติภณัฑใ์หส้อดรับกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค	สร้างแบรนดใ์หเ้ปน็

ที่รู้จักในระดับสากล สร้างความแปลกใหม่ลงในสินค้ามากขึ้นเพื่อสนองต่อผู้บริโภคในหลายระดับของตลาด รวม

ถงึอาจตอ้งมกีจิกรรมทางการตลาด เพือ่สร้างการรับรู้ใหก้บัผูบ้ริโภคในแตล่ะกลุม่เปา้หมาย จงึจะช่วยสนบัสนุนให้

ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น 

	เน้นไปทีก่�รสร้�งมลูค�่เพิม่ดว้ยก�รนำ�เทคโนโลยแีละนวัตกรรมม�ปรับใช้ในสนิค�้	อยา่งอาหารพร้อมทาน  

นอกจากน้ี ควรมีการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวด้วยก�รแปรรูปข้ันสูง	 อย่างการนำาน้ำา 

ข้าวเปลือกงอกมาทำาเป็นผงแป้ง Energy Gel เจลลี่ อาหารเหลว สบู่น้ำานมข้าว ครีมน้ำานมข้าว และยังสามารถ

นำานวัตกรรมสมัยใหม่และง�นวิจัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในอุตสาหกรรมการแพทย์และความงาม เช่น 

เครื่องสำาอาง แป้งรำาข้าว แผ่นเจลข้าวกรดห้ามเลือด และลิปสติกอินทรีย์ เป็นต้น

	ก�รสร�้งม�ตรฐ�นให้กับสินค้�	เนื่องจากผู้บริโภคมีความใส่ใจและใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น 

จงึมคีวามตอ้งการในเร่ืองกระบวนการแปรรูปทีม่คีณุภาพ การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารจาก

องค์กรที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น ความสะอาด ระยะเวลาการเก็บรักษา ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิดและพร้อม

ทานทันที พกพาง่าย ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนของผู้ประกอบการส่งออก ควรมุ่งเน้นไปที่การผลิตสินค้า

ให้ได้มาตรฐานการส่งออกและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบ

การสามารถนำาสินค้าเข้าไปจำาหน่ายได้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนในประเทศน้ันๆ ได้ดียิ่งข้ึน เช่น ข้าวหอมมะล ิ

พร้อมทาน ที่เป็นที่นิยมในแถบเอเชีย

กลยุทธ์ในก�รปรับตัวของผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์แปรรูปข�้ว

Guru	Suggestion:	คุณธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท  

ทอีาร์ ไทย ฟูด้ส ์จำากัด ผู้ผลติขนมไทยภายใต้แบรนด ์“แมน่ภา” ทีม่ ี“ข้าวต้มมัด”  

บรรจใุนถงุพลาสตกิเปน็ตวัชูโรง โดยสามารถฉกีซองรับประทานไดท้นัท ีซึง่เปน็

สินค้านวัตกรรมที่เก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น
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อัปเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่

แหล่งข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์ สถาบันอาหาร และรูปภาพจาก google

คณุธีรินทร์ กลา่ววา่ ปจัจยัท�้ท�ยในก�รดำ�เนินธุรกจิอ�จไมใ่ชคู่แ่ข่งเปน็อนัดบัแรก	แตเ่ปน็เร่ืองทีจ่ะทำ�

อย�่งไรให้ผู้บริโภครู้จักสินค�้ที่เป็นขนมไทยใส่นวัตกรรม	ก�รสร้�งแบรนด์สินค้�ให้เป็นที่รู้จัก	ตลอดจนก�ร

สร�้งสินค�้ให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในชีวิตประจำ�วันได้อย�่งลงตัว เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ ผู้ประกอบก�ร	SME	จะตอ้งทำ�คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัก�รทำ�ธรุกจิอย�่งจรงิจงั	

ด้วยก�รเริ่มต้นว�งแผนสร้�งแบรนด์สินค�้ให้เป็นที่รู้จัก	ผ่�นก�รเร่งทำ�ก�รตล�ดเพื่อสร้�งก�รรับรู้	ด้วยก�ร

ประช�สัมพันธ์ทุกช่องท�ง อย่างการจัดกิจกรรมแจกฟรีให้ทดลองชิม การออกบูธ การออกงานแฟร์ต่างๆ  

เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ และควรมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีช่องทางการค้าออฟไลน์ 

อย่างห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านโชว์ห่วย Aseanshop ร้านสะดวกซื้อ โรงแรม กลุ่มร้านอาหาร เป็นต้น ตลอด

จนช่องทางการค้าออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กที่มีการส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้าน รวมถึงการขายแบบส่งตรงถึงผู้รับ 

(เดลิเวอรี่) เมื่อผนวกกับการสนับสนุนจากภาครฐัในการร่วมมือทำาการตลาดโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ 

ก็จะยิ่งทำาให้ธุรกิจมีความราบรื่นมากขึ้น

สำาหรับกลยทุธ์สำาคญัทีใ่ช้ในการดำาเนินธรุกิจคอื ก�รพฒัน�คดิคน้สนิค�้ใหมอ่อกสูต่ล�ดอย�่งสม่ำ�เสมอ	

และไดคุ้ณภ�พต�มม�ตรฐ�น	สร�้งคว�มเปน็ไทยทีม่คีณุค�่ให้ทกุคนยอมรับ ในภาวะทีต่ลาดเปน็ของผูบ้ริโภค

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา เพือ่ใหแ้บรนดม์ชีีวิตชีวาและสามารถปรับตามเทรนดไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว เช่น 

การพัฒนาเพิ่มไส้ของข้าวต้มมัดให้มากขึ้น ตลอดจนเทรนด์ในระยะข�้งหน้�ที่ควรมุ่งเจ�ะตล�ดเฉพ�ะกลุ่ม

ม�กข้ึน	อยา่งกลุม่ผูรั้กสขุภาพ (ผูท้ีด่แูลสขุภาพ ผูป้ว่ย นักกีฬา ผูส้งูอาย ุเดก็ออ่น) ทีนิ่ยมบริโภคข้าวคณุภาพ

สงูอยา่งข้าวกลอ้ง รวมถงึข้าวออร์แกนิค ทีก่ำาลังไดรั้บความนิยมอยา่งมาก ซึง่เทรนดด์งักลา่วจะมส่ีวนสำาคญั

ในการเปน็ตัวกำาหนดกลยทุธ์ในการดำาเนินธรุกจิในระยะขา้งหน้า ดงันัน้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งทำาความเข้าใจ

ผู้บริโภคและปรับตัวให้ทัน 

ทา้ยสดุ คณุธริีนทร์ มองวา่ ปจัจยัสำ�คญัทีน่ำ�ไปสูค่ว�มสำ�เร็จของธุรกจิคอื	1)	ก�รคดิท่ีไมเ่หมอืนคนอืน่  

ไมล่อกเลยีนแบบ มกีารคดิคน้และพฒันานวตักรรมทีด่ใีนตวัสนิคา้อยูเ่สมอ ซึง่จะสร้างมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้

ได้เป็นอย่างดี 2)	คว�มอดทน	มุ่งมั่นในก�รทำ�ธุรกิจ ไม่ล้มเลิกหรือยอมแพ้ ขยันนำาเสนอสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

(โดยเฉพาะในตลาดตา่งประเทศซึง่เปน็โจทยท์ีย่ากในการอธิบายใหล้กูคา้ตา่งประเทศเช่ือมัน่ในตวัสนิคา้) และ

ควรพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของประเทศนั้นๆ


