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จุดแข็งของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทยคืออะไร

ประเทศไทย “ครัวของโลก”
“Kitchen to the World”

อนัดบัท่ี#11
ในการส่งออกอาหารทั่วโลก 

อนัดบัท่ี #2
ในการส่งออกอาหารในเอเชีย

รายงานมลูคา่การสง่ออกในปี 2562



ในปี 2562 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกที่ 32.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1 ล้านล้าน

บาทไทย

ในขณะที่มูลค่าภายในประเทศคือ 2 ล้านล้านบาท อัตราการเตบิโตโดยเฉล่ียอยู่ที่ 1%

อตัราการเติบโต
โดยเฉลี่ย

1%  



การส่งออกสนิค้าอาหารสาํเร็จรูปไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก ปี 2019-2020

(เดือนมกราคม-มีนาคม)



กาํลังการผลติในแต่ละอุตสาหกรรมอยู่ที่ 50%-70% ของกาํลังการผลติทัง้หมด

ความสามารถในการผลิตอาหารของไทย



มูลค่าการบริโภค ส่งออก และนําเข้าของอุตสาหกรรมอาหารไทย
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10,526 11,133 11,713 12,329 12,821 12,821

17,587 16,947
19,350 20,384 19,873 18,828

1

2015 2016 2017 2018 2019 AVE

มลูคา่การนําเขา้ – สง่ออกของไทย (ลา้นบาท)
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ประเภทของบรรจุภณัฑ์ที่ถูกนํามาใช้มากที่สุด



ปริมาณยอดขายของบรรจุภณัฑ์แต่ละชนิด





มูลค่าการนําเข้าบรรจุภณัฑ์ประเภทต่างๆ

แบ่งตามประเทศ



มูลค่าการนําเข้าบรรจุภณัฑ์ประเภทต่างๆ

แบ่งตามประเทศ



ในปี 2019 มีมลูคา่การนําเข้า

เคร่ืองจกัร สงูถึง 16.5% 

และสงูสดุใน 5 ปีทีผ่านมา

มูลค่าการนําเข้าเคร่ืองจักร

สาํหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร



ประเทศที่มีเทคโนโลยีสาํหรับเคร่ืองจักรที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดในประเทศไทย
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มูล ค่าการนําเ ข้า เค ร่ือง จักรในการบรรจุ  

( ล้านดอลลาห์สหรัฐ )

China Japan Germany Sum

2015 2016 2017 2018 2019

175 165 150 167 231

2015 2016 2017 2018 2019

270 317 325 285 314

มูล ค่าการนําเ ข้า เค ร่ือง จักรในการผลิตทั่ ว โลก 

( ล้านดอลลาห์สหรัฐ )

มูล ค่าการนําเ ข้า เค ร่ือง จักรในการบรรจุทั่ ว โลก 

( ล้านดอลลาห์สหรัฐ



ความสามารถในการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มของไทย

52 hectares 
(321 million Rai) 

of cultivated 
area

55,000 
community 
enterprises

44,000 
primary process 

industries

54,000 
food and beverage 

industries



ความพร้อมและการตอบสนองของประเทศไทย
ในช่วงวิกฤต

มาตรการเยียวยาและลดผลกระทบ
จากการะบาดของโรคโควิด-19 จาก
รัฐบาล

นโยบายการเคอร์ฟิวทัว่ประเทศ 

และการรักษาระยะหา่งภายในสงัคม

การปิดน่านฟา้ไทยและการกกักนัตวั

การชตัดาวน์ชัว่คราวในพืน้ท่ีท่ีมีความ

เส่ียงสงูของ Covid-19



ผลิตภณัฑ์ที่มีความต้องการในช่วงวิกฤต Covid-19

ท่ีมา : TNN online



ปัญหาความปลอดภยัของอาหารเปรียบเทยีบในช่วง

วิกฤตนํา้ท่วมปี 2554 และ COVID-19  ปี 2563

• อตุสาหกรรมอาหารประสบปัญหา
ร้ายแรงในการจดัหานํา้สะอาด

• พืน้ท่ีนํา้ทว่มกระจายอยู่เกือบทกุ
จงัหวดัในประเทศไทย

• หลายโรงงานถกูนํา้ทว่ม วตัถดิุบและ
สินค้าถกูทําลาย

• บางโรงงานตัง้อยู่ในพืน้ท่ี ท่ีมีระดบันํา้
ทว่มสงู 

• การจดัหาเคร่ืองกรองนํา้และอะไหลไ่ม่
เพียงพอ

• วิกฤตการณ์ COVID-19 มีปัญหาการ
จดัหาวสัด ุเพราะมีข้อจํากดัในการขนสง่

• โรงงานอาหารยงัคงสามารถดําเนินการผลิต
ภายใต้เง่ือนไขการควบคมุท่ีเข้มงวด

• ไวรัสเป็นการติดตอ่จากคนหนึง่ไปยงัอีกบคุคล
หนึง่หรือติดเชือ้โดยตรงจากการสมัผสัไวรัส
โดยตรง

• มาตรการควบคมุอย่างเข้มงวดเป็นส่ิงสําคญัใน
การควบคมุความปลอดภยัด้านอาหาร

วกิฤตนํา้ท่วมปี 2554 COVID-19

สุขอนามัยส่วนบุคคลและความสะอาดของอาหาร

เป็นประเดน็สาํคัญในการควบคุมความปลอดภยั

ของอาหาร



นโยบายของรัฐบาลและธนาคารเพื่อช่วยเหลือ
การดาํเนินธุรกิจ

สนิเช่ือดอกเบีย้ตํ่า (ดอกเบีย้ 2% เป็นระยะเวลา 2 ปีไมเ่กิน 

20 ล้านบาทตอ่ลกูค้า) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 150,000 ล้าน

บาท

มาตรการพกัเงินต้น ลดอตัราดอกเบีย้สาํหรับหนีข้องธนาคารออมสนิและ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองทนุประกนัสงัคมให้วงเงินกู้  (อตัราดอกเบีย้ 3% 

คงท่ี 3 ปี) จํานวน 30,000 ล้านบาท

ลดภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจาก 3% เป็น 

1.5%

SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการ สนิเช่ือดอกเบีย้ตํ่า สามารถหกั

ลดหยอ่นภาษีจากรายจ่ายดอกเบีย้ชว่ง เม.ย. - ธ.ค. 63 ได้ 1.5

เทา่

สนบัสนนุ SME จ้างงานตอ่เน่ือง คา่จ้างหกัรายจ่ายได้ถึง 3 

เทา่ โดยเป็นรายจ่ายท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลา เมษายน-กรกฎาคม 

2563 สาํหรับพนกังานท่ีได้รับการประกนัตามกฎหมายวา่ด้วย

กองทนุประกนัสงัคมและได้รับคา่จ้างไมเ่กิน 15,000 บาทตอ่

คนตอ่เดือน

การคืนเงินภาษีมลูคา่เพ่ิมให้กบัผู้ประกอบการใน

ประเทศภายใน 15 วนัหลงัจากยื่นแบบฟอร์ม

ลดเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมโดยนายจ้างและลกูจ้าง

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19



เทคโนโลยีที่น่าจะเป็นที่ต้องการมากที่สุดหลังวิกฤติ

สังคมไร้เงนิสดหรือเศรษฐกิจไร้เงนิสด

ธนาคารทางอนิเทอร์เน็ตธนาคารบนมือถือ

การทาํธุรกรรมบนมือถือ

เคร่ืองมือและโปรแกรมต่างๆสาํหรับทาํงานจากที่บ้าน

การนําโดรนและโรบอ็ตมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นการเฝ้าระวังความปลอดภยั ขัน้ตอนการคัดกรอง 

และการส่งอาหาร ฯลฯ

แอพพลิเคชันเพื่อการขนส่ง

ผลพวงจากการเว้นระยะห่างทางสังคม ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม

ของผู้บริโภค ทาํให้เกิดบรรทดัฐานใหม่ๆ เช่น การเตบิโตของธุรกิจออนไลน์และ 

เทคโนโลยีต่างๆ



ความสาํคัญของระบบอัตโนมัตทิี่เกี่ยวข้องกบัการใช้แรงงานคน
ในภาวะวกิฤต

ชีใ้ห้เห็นวา่ สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในอตุสาหกรรมอาหารมีมากขึน้ 

ดงันัน้ การทดแทนด้วยระบบอตัโนมติัจะจงึเป็นวิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

สถติพิบว่าธุรกจิส่วนใหญ่

มีการใช้แรงงานในปี 

2560 มากกว่าปี 2559
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สาขาอตุสาหกรรมท่ีมีความต้องการแรงงานมาก 

เปรียบเทียบงเดือนกนัยายน 2559 และ กนัยายน 2560

กนัยายน 2559 กนัยายน 2560



การผลิตตามสัญญา (Contracted Productions) 
ได้รับผลกระทบหรือไม่

สถานการณ์ปัจจบุนัของ

ผลผลิตอาหารสดของไทย

ได้รับผลกระทบจากปัญหา

การขนสง่ไปยงัประเทศ

ปลายทาง

ผลิตภณัฑ์เกรดพรีเม่ียม

จํานวนมากท่ีได้รับการรับรอง

ส่ิงบ่งชีท้างภมิูศาสตร์ หรือ 

GI ยงัคงติดอยู่ในไทย

ประเทศไทยมีอาหารและ

สินค้าเกษตรมากมายท่ีเรา

ต้องการแบ่งปันให้กบัผู้บริโภค

ทัว่โลก ดีกวา่ท่ีจะปลอ่ยให้

กลายเป็นขยะอาหาร



การลงทุนในอนาคต

หมวดอตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมใด ท่ีต้องการเทคโนโลยีมากท่ีสดุ (ทัง้ในด้านอปัเกรดและ / หรือการขยาย) 

เช่น การตรวจสอบย้อนกลบั / ความสามารถในการติดตาม อายกุารเก็บรักษาผลติภณัฑ์ และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม



เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ได้นําไปใช้แล้วและผลลัพธ์ที่ได้

Big Data

เทคโนโลยีที่เกดิขึน้จากการรวมกันของ Big Data และกลยุทธ์ AI
o การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (เช่น อนุมานพฤตกิรรมในอนาคตจากข้อมูลท่ีผ่านมา)

o เคร่ืองมือการแนะนํา (ให้คาํแนะนําโดยอิงจากการซือ้หรือการดูจากกิจกรรมท่ีผ่านมา)

o ผู้ช่วยเสมือนส่วนบุคคล 

AI
บริษัท McKinsey & Company คาดการณ์ไว้วา่ 70% ของบริษัทตา่งๆ จะนํา AI มาใช้
ภายในปี 2573 โดยแบง่เทคโนโลยีออกเป็น 5ประเภทใหญ่ ๆ ดงันี ้

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) 
การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) : ช่วยให้อปุกรณ์และแอพ

สามารถแปลคําสัง่ของมนษุย์ไปสูก่ารปฏิบตัิ

ผู้ช่วยเสมือนจริง (Virtual assistants)

ระบบการทาํงานอัตโนมัติ (Robotic Process Automation): เพ่ิมการดําเนินการทางกายภาพ 

การเรียนรู้ของเคร่ืองขัน้สูง (Advanced Machine Learning): ทําให้รู้จกัรูปแบบท่ีหลากหลาย 

และสามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรมตามรูปแบบเหลา่นัน้ได้ 



เหตุผลที่ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะในการ
ขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขัน้ตอนการขอปฏิบัติธุรกิจที่ไม่ยุ่งยาก

ประเทศไทยได้รับการรายงานวา่เป็นประเทศท่ีท่ีง่าย

ท่ีสดุในการทําธุรกิจเป็นอนัดบัท่ี 17 ของโลก

โครงสร้างพืน้ฐานที่เพียงพอ 

ประเทศไทยมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีพร้อม สิง่อํานวยความ

สะดวกด้านการขนสง่ท่ีทนัสมยั อีกทัง้ระบบด้านการสือ่สาร

ทีมีคณุภาพ เช่นเดียวกบัเครือขา่ยไอทีท่ีจะทําให้มัน่ใจได้วา่

ธุรกิจและสภาพความเป็นอยูเ่ป็นไปอยา่งยอดเยีย่ม

ระบบขนส่งในภมิูภาคที่สะดวก

ประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นศนูย์กลางการคมนาคมใน

ภมูิภาค ระบบยงัได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

จากการลงทนุท่ีเน้นทางด้านการขนสง่มากขึน้และอาจ

นําไปสูก่ารเติบโตของธุรกิจ

ความง่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

เครือขา่ยแบบใช้สายในประเทศไทยนัน้คอ่นข้างงา่ยท่ี

จะตอ่เข้าระบบออนไลน์ แม้ในเมืองเลก็ ๆ สว่น

เครือขา่ยไร้สายได้รับกระแสความนิยมเพ่ิมขึน้อยา่ง

มาก และการติดตัง้โครงสร้างพืน้ฐานให้เพ่ิมขึน้นัน้

ไมใ่ช่เร่ืองท่ียากเลย

เปิดกว้างและต้อนรับทางด้านเศรษฐกิจ 

นกัธุรกิจของไทยนิยมและต้อนรับการลงทนุจากตา่งประเทศ 

และบริษัทท่ีต้องการจดัตัง้บริษัทในประเทศ

การจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม 

ภาษีนิติบคุคลท่ีสมเหตสุมผลซึง่บริษัทต้องจา่ยให้กบัรัฐบาล

ไทย อาจอยูใ่นช่วงตัง้แต ่30% ถึง 10% ขึน้อยูก่บัจํานวน

กําไรท่ีบริษัททําได้ 

พนักงานที่มีทักษะและการศึกษาด ี

คนไทยท่ีได้รับการศกึษามากขึน้และมีคณุภาพท่ีดีขึน้ และคนไทยสว่น

ใหญ่สามารถสือ่สารภาษาองักฤษได้อยา่งถกูต้อง และอีกจํานวนมากท่ี

สามารถใช้ได้อยา่งคลอ่งแคลว่

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.



BOI - ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
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BOI: สิทธิประโยชน์ทางภาษีและท่ีมิใช่ภาษีอากร

➢ การยกเว้น / ลดอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัร

➢ การลดอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุบิหรือวสัดจํุาเป็น

➢ การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวสัดท่ีุนําเข้าเพ่ือการวิจยั
และพฒันา

➢ การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิและเงิน
ปันผลท่ีได้รับ

➢ การยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลสําหรับกําไรสทุธิและเงิน
ปันผลท่ีได้รับจากกิจกรรมเทคโนโลยีขัน้สงูและนวตักรรม

➢ การลดภาษีนิตบิคุคล 50%

➢ การหกัสองเทา่จากคา่ใช้จา่ยในการขนสง่ ไฟฟ้า และ
นํา้ประปา

➢ การลดลงอีก 25 เปอร์เซ็นต์ของคา่ใช้จา่ยในการตดิตัง้
หรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก

➢ การยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวตัถดุบิหรือวสัดจํุาเป็นท่ี
ต้องนําเข้ามาจากตา่งประเทศเพ่ือใช้ในการผลิตเพ่ือการ
สง่ออก

สิทธิประโยชน์ทางภาษี สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

➢ การอนญุาตให้นําออกหรือสง่เงินในตา่งประเทศเป็นสกลุ
เงินตา่งประเทศ 

➢ การอนญุาตให้ชาวตา่งชาตเิข้ามาในราชอาณาจกัรไทย
เพ่ือศกึษาโอกาสการลงทนุ

➢ การอนญุาตให้นําคนงานท่ีมีทกัษะและผู้ เช่ียวชาญเข้า
ราชอาณาจกัรไทย เพ่ือมาทํางานในกิจกรรมสง่เสริมการลงทนุ

➢ การอนญุาตให้เป็นเจ้าของท่ีดนิ
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