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คำานำา
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	กระทรวงอุตสำหกรรม	เป็นองค์กรที่มีบทบำทส�ำคัญ

ในกำรช้ีน�ำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศไปสู่ควำมยั่งยืน	 จำกประเด็นยุทธศำสตร์ใน 

ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศให้ทันต่อกระแสโลกและผลักดันไปสู่เชิงปฏิบัติ	 ได้ให้ 

ควำมส�ำคญักบักำรศกึษำเชงินโยบำยท่ีสอดคล้องกบัทศิทำงกำรพฒันำของประเทศและมุง่เน้นให้

เกิดควำมเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทำนโลกตั้งแต่กระบวนกำรผลิตไปจนถึงกำรตลำด	โดยเฉพำะกำร

ศึกษำเชิงนโยบำยในตลำดเกิดใหม่	(Emerging	Market)	ดังนั้น	จึงเห็นควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนิน

กำรศึกษำโอกำสและควำมเป็นไปได้ของกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตในอุตสำหกรรมอำหำรเพื่อ

รองรับกำรขยำยตัวในตลำดใหม่	 ซ่ึงนับว่ำเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพได้ 

อย่ำงย่ังยืนในอนำคต	 จึงได้มอบหมำยให้สถำบันอำหำรด�ำเนินกำรศึกษำและเผยแพร่เพื่อให้ 

ภำคอุตสำหกรรมมีแนวทำงในกำรก�ำหนดกลยุทธ์กำรผลิต	 กำรตลำด	 กำรพัฒนำสินค้ำ	 และ 

ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยที่สอดคล้องกับกระแสของตลำดโลก

	 หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของโครงกำร	การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่าย

การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพ่ือรองรับการขยายตัวในตลาดใหม่ : กรณีศึกษา

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) ที่คัดสรรข้อมูลมำน�ำเสนอให้เข้ำใจง่ำยขึ้น	 

มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูป้ระกอบกำรไทยเข้ำใจสภำพแวดล้อมทำงธรุกจิ	ควำมต้องกำรของผูบ้ริโภค	

โอกำส	 อุปสรรค	 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของตลำดอำหำรแปรรูปของไทย	 โอกำสและ 

ควำมเป็นไปได้ในกำรเช่ือมโยงกำรค้ำและกำรลงทุนอุตสำหกรรมอำหำรของไทยไปยัง 

ตลำดตะวนัออกกลำงและแอฟรกิำเหนือ	ทัง้น้ี	หำกผูป้ระกอบกำรต้องกำรลงลกึข้อมลูผลกำรศกึษำ

สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้จำกเว็บไซต์	http://fic.nfi.or.th	

กองบรรณำธิกำร

สถำบันอำหำร		กระทรวงอุตสำหกรรม

กรกฎำคม		2559
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 “ตลำดเกดิใหม่”	หรอื	Emerging	Markets	เป็นศัพท์ทีบ่ญัญัตกินัในช่วงทศวรรษที	่1980	

โดยก่อนหน้ำนั้น	 ในช่วงทศวรรษ	 1970	 นักเศรษฐศำสตร์จะแบ่งกำรพัฒนำของประเทศต่ำงๆ	 

เป็น	3	กลุ่ม	คอื	“ประเทศด้อยพัฒนำ”	(Undeveloped	Countries)	กบั	“ประเทศทีพ่ฒันำแล้ว” 

หรือ	 Developed	 Countries	 และประเทศที่ก�ำลังพัฒนำ	 หรือ	 “Developing	 Countries”  

นักเศรษฐศำสตร์ของธนำคำรโลก	คือ	 Antoine	 van	Agtmael	 เป็นผู้ริเริ่มเรียกประเทศที่ก�ำลัง

พัฒนำทั้งหลำยที่เศรษฐกิจมีควำมแข็งแกร่ง	 อยู่ระหว่ำง	 “ก�ำลังพัฒนำ”	 ไปสู่	 “พัฒนำแล้ว”  

ว่ำเป็น	ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่	หรือ	“Emerging	Economies”

	 หนึ่งในตลำดเกิดใหม่ที่คนไทยอำจจะไม่ค่อยคุ ้นเคยคือ	 แอฟริกำ	 ทวีปแอฟริกำ 

ประกอบด้วย	54	ชำติรัฐ	แบ่งเป็นภูมิภำคต่ำงๆ	คือ	แอฟริกำเหนือ	แอฟริกำตะวันออกเฉียงเหนือ

หรือ	 Horn	 of	 Africa	 แอฟริกำตะวันออก	 แอฟริกำกลำง	 แอฟริกำตะวันตก	 และแอฟริกำใต้	 

และอีกตลำดใหม่ท่ีมีควำมโดดเด่นในช่วงหลำยปีก่อนหน้ำที่รำคำน�้ำมันทะยำนสูงขึ้นเป็น

ประวัติกำรณ์	 คือ	 ตะวันออกกลำง	 สมำชิกประเทศผู ้ผลิตน�้ำมันดิบเป็นสินค้ำออกหรือ 

โอเปก	8	ใน	12	ประเทศอยูใ่นตะวนัออกกลำงทัง้สิน้	จนเป็นทีจั่บจ้องในกำรขยำยกำรค้ำกำรลงทนุ

สู่ภูมิภำคนี้	
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	 ภูมิภำค	MENA	เป็นค�ำเรียกย่อๆ	ของภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ	ซ่ึงมีพ้ืนท่ี

เช่ือมติดต่อกัน	จำกเอเชียสู่แอฟริกำ	มิได้หมำยควำมถึงเขตกำรค้ำเสรีท่ีมีข้อตกลงร่วมกันแต่อย่ำงใด

	 ในภำวะท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัว	 ประเทศคู่ค้ำเดิมของประเทศไทยอยู่ในภำวะซบเซำ	 

ก�ำลังซ้ือถดถอย	 ไทยจึงต้องมองหำช่องทำงใหม่ๆ	 เพ่ือรองรับกำรผลิตท่ีมำกกว่ำควำมต้องกำร 

ในประเทศ	 ส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรแล้ว	 นอกจำกกำรเสำะแสวงหำตลำดใหม่เพ่ือขยำยฐำน 

กำรส่งออก	 กำรขยำยกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรมอำหำรของไทยไปยังตลำดเกิดใหม่เป็นอีกหน่ึง

แนวทำงท่ีควรจะต้องพิจำรณำ	 เน่ืองจำกผู้ประกอบกำรอำหำรของไทยมีศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำ

อำหำรท่ีได้คุณภำพ	 มำตรฐำน	 ได้รับกำรยอมรับจำกท่ัวโลก	 นอกจำกน้ี	 กำรเปิดกำรค้ำเสรีและ 

กรอบควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงไทยกับประเทศต่ำงๆ	 ยังสร้ำงโอกำสให้อุตสำหกรรม

อำหำรของไทยสำมำรถน�ำวัตถุดิบท่ีหลำกหลำยจำกประเทศท่ีมีศักยภำพมำเพ่ิมมูลค่ำหรือร่วมลงทุน

ผลิตสินค้ำ	 ปัจจัยแวดล้อมเหล่ำน้ีจะส่งผลทำงบวกท่ีจะก่อให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร

ผลิตในอุตสำหกรรมอำหำรของไทยให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึนเพ่ือน�ำไปสู่กำรรองรับกำรขยำยตัวของ 

ตลำดใหม่ได้อย่ำงย่ังยืน

	 ภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือจึงเป็นเป้ำหมำยใหม่ท่ีเรำน่ำจะมำเร่ิมค้นหำ

โอกำสไปพร้อมๆ	กัน

	 กลุ่มประเทศตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือหรือ	 MENA	 (Middle	 east	 and	 

North	 Africa)	 มีกำรนิยำมขอบเขตประเทศไว้แตกต่ำงกันในหลำยหน่วยงำน	 ในหนังสือเล่มน้ี 

จะใช้นิยำมของธนำคำรโลก	ซ่ึงประกอบด้วย	19	ประเทศ	ดังน้ี		

ทำาความรู้จักกับ MENA 
(Middle East & North Africa)

  นิยาม
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Algeria – อัลจีเรีย

Saudi Arabia – 

ซาอุดิอาระเบีย

Egypt – อียิปต์

Tunisia- ตูนีเซีย

Iraq – อิรัก

United Arab Emirates – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Jordan – จอร์แดน

Lebanon – 

เลบานอน

Morocco – โมร็อกโก

Palestine – 

ปาเลสไตน์

Bahrain – บาห์เรน

Syria – ซีเรีย

Iran – อิหร่าน

Yemen – เยเมน

Israel – อิสราเอล

Kuwait – คูเวต 

Libya – ลิเบีย

Oman – โอมาน

Qatar – กาตาร์



7ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

• ขนาดตลาดค่อนข้างใหญ่  

ค�ำว่ำขนำดตลำดในที่น้ี	 พิจำรณำเฉพำะจ�ำนวนผู้บริโภครวมก่อน	 ใน	 19	 ประเทศ	 

มีจ�ำนวนประชำกรรวมกันมำกถึง	 410.5	 ล้ำนคน	 โดยจ�ำนวนประชำกรในแต่ละประเทศแสดง 

รำยละเอยีดดงัภำพ	ทัง้นี	้ถ้ำเทยีบกบัประชำกรอำเซยีนทีม่	ี620	ล้ำนคน	กถ็อืว่ำตลำดภมูภิำค	MENA	 

กม็คีวำมน่ำสนใจอยูพ่อตวั	แต่ต้องมำพจิำรณำปัจจยัอืน่	ๆ	กนัต่อไป

ภำพ	จ�ำนวนประชำกรในแต่ละประเทศในภูมิภำค	MENA

ท่ีมา : CIA World Fact Book , February 2016.

  ความน่าสนใจของตลาด MENA

• องค์ประกอบของเศรษฐกจิและแหล่งทีม่าของรายได้

แหล่งทีม่ำของรำยได้ในกลุม่	MENA	 ส่วนใหญ่มำจำกภำคอตุสำหกรรมและบรกิำร	 โดย 

ในปี	 2557	 กลุ่มประเทศ	MENA	 มีรำยได้จำกภำคอุตสำหกรรมร้อยละ	 50.6	 และภำคบริกำร 

ร้อยละ	 44.6	 ส่วนรำยได้จำกภำคเกษตรกรรมมีเพียงร้อยละ	 4.8	 เนื่องจำกที่ตั้งทำงภูมิศำสตร ์

ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรำยจึงไม่เอื้อต่อกำรท�ำเกษตรกรรม	 โดยเฉพำะประเทศในกลุ่มควำมร่วมมือ 

อ่ำวอำหรบั	(Gulf	Cooperation	Council:	GCC1)	ทีม่รีำยได้จำกกำรท�ำเกษตรกรรมเพยีงร้อยละ	1.1	

ของรำยได้รวมเท่ำนัน้

1	ประกอบด้วยซำอุดิอำระเบยี	สหรัฐอำหรบัเอมเิรตส์	คเูวต	กำร์ตำ	บำห์เรน	และโอมำน
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รำยได้หลกัจำกภำคอตุสำหกรรมของ	MENA	ส่วนใหญ่มำจำกกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้มนั

และก๊ำชธรรมชำต	ิรวมท้ังอตุสำหกรรมต่อเนือ่งจำกน�ำ้มนั	อำท	ิปิโตรเคม	ีเคมภัีณฑ์	รวมถงึพลำสตกิ	

ซ่ึงเป็นท่ีทรำบกนัว่ำพืน้ทีใ่นแถบนีต้ัง้อยูใ่นแหล่งปิโตรเลยีมท่ีอดุมไปด้วยน�ำ้มนัดบิและก๊ำซธรรมชำติ

จ�ำนวนมหำศำล	 ประมำณกำรว่ำปัจจบุนัภมูภิำค	MENA	 มปีรมิำณน�ำ้มนัส�ำรองร้อยละ	 60	 ของ 

ปริมำณน�้ำมันส�ำรองโลก	 โดยสมำชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ำมัน	 (OPEC)	 จ�ำนวน	 8	 ประเทศ	 

จำก	12	ประเทศ	อยูใ่นภูมภิำค	MENA	ดงันัน้	ควำมมัง่คัง่ของประเทศในภมูภิำคน้ีส่วนใหญ่มำจำก

น�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ	 โดยเฉพำะกลุ่ม	 GCC	 ที่มีน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติเป็นองค์ประกอบ 

ของเศรษฐกิจในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	 50	 น่ันหมำยควำมว่ำควำมผันผวนของรำคำพลังงำนย่อม 

ส่งผลกระทบต่อรำยได้และควำมมัง่ค่ังของประเทศในภมิูภำคนี้

ในขณะท่ีภำคบริกำรกม็บีทบำทส�ำคญัต่อประเทศในภูมภิำคนีเ้พิม่ขึน้ตำมล�ำดบั	หลงัจำก

ทีห่ลำยๆ	ประเทศปรบัเปลีย่นนโยบำยลดกำรพึง่พงิรำยได้จำกน�ำ้มนั	 ซึง่ภำคบรกิำรทีส่�ำคญั	 อำทิ	

สำขำกำรท่องเทีย่ว	 สำขำโลจสิตกิส์และกำรขนส่ง	 สำขำอสงัหำรมิทรพัย์	 สำขำบรกิำรทำงกำรเงนิ	 

โดยสำขำกำรท่องเทีย่ว	สำขำโลจสิตกิส์และกำรขนส่ง	เป็นภำคบริกำรทีส่�ำคญัในกลุม่ประเทศแอฟรกิำ

เหนอืโดยเฉพำะโมรอ็กโก	 ตนูเิซยี	 และอยีปิต์	 ซึง่ได้เปรยีบท�ำเลทีต่ัง้ทีต่ดิกบัทะเลเมดเิตอเรเนยีน	

สำมำรถเป็นศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำระหว่ำงยุโรปกับประเทศแอฟริกำตอนใน	 รวมถึงเป็น 

เมืองท่ำรองรับนักท่องเที่ยวจำกยุโรปท่ีเดินทำงท่องเท่ียวทำงธรรมชำติและชมควำมงดงำม 

ของสถำปัตยกรรมอนัทรงคุณค่ำในประเทศดงักล่ำวได้เป็นอย่ำงดี	

ขณะทีก่ลุม่ประเทศ	GCC	โดยเฉพำะเมอืงดไูบ	สหรัฐอำหรบัเอมเิรตส์	เป็นเมอืงท่ำปลอดภำษี

ทีม่ศัีกยภำพในกำรกระจำยสนิค้ำไปสูภ่มูภิำค	มกีำรพฒันำธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์เพือ่จบักลุม่นกัธรุกิจ

ผูมี้รำยได้สูง	รวมถงึควำมพยำยำมในกำรด�ำเนนิมำตรกำรเพ่ือให้ดไูบเป็นศนูย์กลำงกำรเงนิในภมูภิำค	

เป็นต้น	ส่วนประเทศกำตำร์เน้นกำรจดักจิกรรมกฬีำและนนัทนำกำรเพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ	ซึง่ท่ีผ่ำน

มำกำตำร์เป็นเจ้ำภำพมหกรรมกฬีำส�ำคญัระดบัโลกหลำยรำยกำร	 รวมถงึกำรได้รบัควำมไว้วำงใจ 

ให้เป็นเจ้ำภำพมหกรรมฟตุบอลโลกปี	2022	(FIFA	World	Cup	2022	Qatar)	ด้วย
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ภำพ	องค์ประกอบเศรษฐกิจด้ำนอุปทำน

ภำพ	เปรียบเทียบอัตรำขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ	(GDP)	ของภูมิภำค	MENA	กับตลำดโลก

ท่ีมา: CIA World Fact Book, November 2015

ท่ีมา: IMF, World Economic Outlook, October  2015

• สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและแนวโน้ม  

ในภำวะปกตเิศรษฐกิจในภมูภิำค	MENA	จะขยำยตัวเฉลีย่ร้อยละ	5	ซึง่เป็นอตัรำกำรเตบิโต

ในระดับกลำงโดยสงูกว่ำอัตรำกำรเตบิโตของเศรษฐกิจโลกเล็กน้อย	แต่ปัจจบุนัอยูใ่นช่วงทีส่ถำนกำรณ์

รำคำน�ำ้มนัในตลำดโลกตกต�ำ่	ส่งผลให้เศรษฐกจิของภูมภิำค	MENA	ชะลอตวัตำมไปด้วย
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	 แม้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ	 (MENA)	 จะได้รับ 

ผลกระทบจำกกำรลดลงของรำคำน�ำ้มันซึง่เป็นรำยได้หลัก	แต่เศรษฐกจิก็ไม่ได้ทรดุตวัรุนแรงเหมอืน

เช่นในอดีต	 เนื่องจำกรัฐบำลหลำยประเทศได้ผ่ำนประสบกำรณ์ควำมผันผวนของรำคำพลังงำน 

มำแล้วหลำยครั้ง	 และตระหนักถึงควำมไม่แน่นอนของปัจจัยภำยนอกที่อำจส่งผลกระทบต่อ 

รำคำน�้ำมันได้ทุกเมื่อ	 จึงได้ด�ำเนินนโยบำยกำรพัฒนำประเทศเพ่ือขยำยฐำนทำงเศรษฐกิจ	 

(Diversification)	 ท�ำให้เกิดรำยได้จำกแหล่งอ่ืนควบคู่กันไป	 เศรษฐกิจในภูมิภำคนี้จึงขยำยตัว 

ต่อไปในห้วงวิกฤติ	 และยังคงเป็นตลำดที่มีโอกำสขยำยกำรค้ำกำรลงทุนของไทย	 ทั้งนี้	 ล่ำสุด 

เมื่อมิถุนำยน	 2559	 ธนำคำรโลกประเมินว่ำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคนี้คำดว่ำจะอยู่ที ่

ร้อยละ	 5.1	 เร่งข้ึนจำกเดิมที่ร้อยละ	 2.5	 ในปีที่ผ่ำนมำ	 เน่ืองจำกคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรยกเลิก 

กำรคว�่ำบำตรทำงเศรษฐกิจต่อสำธำรณรัฐอิสลำมอิหร่ำน	 ซึ่งจะท�ำให้อิหร่ำนมีบทบำทมำกขึ้นใน 

ตลำดพลังงำนโลก	นอกจำกนี	้คำดกำรณ์ว่ำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศผูส่้งออกน�ำ้มันอืน่ๆ	

จะดีขึ้นด้วย	 โดยมีสมมติฐำนว่ำรำคำน�้ำมันจะมีเสถียรภำพ	ภูมิภำคนี้มีควำมเสี่ยงอย่ำงรุนแรง 

จำกกำรยกระดับควำมขัดแย้ง	รำคำน�ำ้มนัตกต�ำ่ลง	ควำมล้มเหลวในกำรปรบัปรงุสภำพควำมเป็นอยู่

ของประชำชน	ซ่ึงประเด็นเหล่ำนีส้ำมำรถน�ำไปสูค่วำมไม่สงบในสังคมได้

• ขนาดเศรษฐกจิและก�าลงัซือ้

ปัจจุบันภูมิภำค	MENA	 มีขนำดเศรษฐกิจประมำณ	 3,415	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 

มีสัดส่วนร้อยละ	 4.4	 ของขนำดเศรษฐกิจโลก	 หรือมีขนำดใหญ่	 9	 เท่ำของเศรษฐกิจไทย	 

โดยมีซำอุดิอำระเบียเป็นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด	 คือ	 746	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 

หรอืร้อยละ	 21.9	 ของขนำดเศรษฐกจิ	MENA	 รองลงมำได้แก่	 ประเทศอหิร่ำน	มขีนำดเศรษฐกจิ

ประมำณ	419	พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ	หรอืร้อยละ	12.2	ของขนำดเศรษฐกจิ	MENA	อนัดบัทีส่ำม	

คอื	ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส์	มขีนำดเศรษฐกจิประมำณ	339	พนัล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ	หรือ 

ร้อยละ	11.7	ของขนำดเศรษฐกจิ	MENA

ตลำดทีม่กี�ำลงัซือ้สูงอยูใ่นกลุ่มประเทศควำมร่วมมอือ่ำวอำหรบั	(GCC)	ซึง่เป็นกลุม่ประเทศ

ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภำคน้ีอย่ำงแท้จริง	 แม้ว่ำจะมีจ�ำนวนประชำกรเพียง	 50	 ล้ำนคน	 

หรือร้อยละ	 12	 ของประชำกรทั้งหมดในกลุ่มประเทศ	 MENA	 แต่กลับมีขนำดเศรษฐกิจสูงถึง 

ร้อยละ	 48	 ของภูมภิำค	 ส่งผลท�ำให้รำยได้ต่อหวัของประชำกรใน	GCC	 ปี	 2557	มค่ีำเฉลีย่สงูถงึ	 

33,142	 ดอลลำร์สหรัฐฯ	 สูงกว่ำรำยได้เฉลี่ยต่อหัวของประชำกรในกลุ ่ม	 MENA	 อยู ่ที่	 

7,761	ดอลลำร์สหรฐัฯ	ประเทศทีม่รีำยได้เฉลีย่ต่อหวัของประชำกรสงูทีส่ดุ	 คอื	 กำตำร์	 รองลงมำ	

ได้แก่	คเูวต	และสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	
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• เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ

ในภูมิภำค	MENA	มอีตัรำกำรว่ำงงำนทีค่่อนข้ำงสงู	โดยเฉพำะประเทศในแอฟรกิำเหนอื

ท่ีมอัีตรำกำรว่ำงงำนอยูใ่นช่วงร้อยละ	9.0-17.5	รวมถงึประเทศส่วนใหญ่ในตะวนัออกกลำง	ยกเว้น	

กำตำร์	คเูวต	และสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	ทีม่อีตัรำกำรว่ำงงำนค่อนข้ำงต�ำ่	โดยรฐับำลในหลำยประเทศ

ได้พยำยำมแก้ไขปัญหำว่ำงงำนสูง	โดยด�ำเนินนโยบำยส่งเสริมกำรลงทนุในประเทศ	รวมทัง้ปรับเปลีย่น

เงื่อนไขกำรจ้ำงงำนของภำคธุรกิจโดยกำรก�ำหนดสัดส่วนกำรจ้ำงงำนคนในพื้นที่มำกขึ้น	 และ 

มกีำรเพิม่อตัรำค่ำจ้ำงเพิม่ขึน้ด้วย	 ซึง่นโยบำยดงักล่ำวไม่ประสบผลส�ำเรจ็นกัในภำคธรุกจิ	 เพรำะ 

เกดิปัญหำกำรเปล่ียนงำนบ่อย	ดงัเช่นกรณขีองประเทศบำห์เรน

นอกจำกนี	้ อปุนสิยัของคนในภมิูภำคนีท้ีร่กัอสิระ	 รวมทัง้เคยได้รบัผลตอบแทนจำกกำร

เป็นเจ้ำของปัจจยักำรผลติโดยเฉพำะทีด่นิ	ท�ำให้ไม่ค่อยให้ควำมสนใจกำรประกอบธรุกจิ	ทีผ่่ำนมำ 

ธรุกจิและกำรค้ำในภูมภิำคนีจ้งึถกูขบัเคลือ่นโดยชำวต่ำงชำต	ิ โดยชำวยโุรป	ญีปุ่น่	 เกำหลใีต้	 และ

อนิเดยี	 จะเป็นกลุม่ผูบ้รหิำร	 ขณะทีก่ลุม่คนท�ำงำนและกลุม่แรงงำนจะมำจำกหลำยประเทศขึน้อยู่ 

กบัลกัษณะงำน	เช่น	ภำคบริกำรส่วนใหญ่เป็นชำวฟิลิปปินส์	กรรมกรรวมทัง้ขนส่งจะเป็นคนปำกสีถำน	

อนิเดีย	บังกลำเทศ	เป็นต้น

ในส่วนของอตัรำเงนิเฟ้อพบว่ำ	ประเทศใน	MENA	ส่วนใหญ่มปัีญหำเงนิเฟ้อค่อนข้ำงน้อย	

เนือ่งจำกหลำยประเทศมมีำตรกำรกำรควบคมุรำคำสนิค้ำโดยเฉพำะรำคำพลงังำนทีเ่ป็นต้นทนุหลกั 

ในระบบเศรษฐกจิ	ยกเว้นประเทศอหิร่ำนและเยเมนทีมี่ปัญหำนีอ้ยู่	เนือ่งจำกในช่วงทีผ่่ำนมำอหิร่ำน

ถูกชำตติะวันตกคว�ำ่บำตรทำงเศรษฐกจิกำรค้ำรวมถงึกำรเงิน	

ภำพ	รำยได้ประชำชำติต่อหัวประชำกร	(Per	capita	GDP)	ของกลุ่ม	MENA	ในปี	2557

ท่ีมา: IMF, World Economic Outlook, October 2015
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• การค้าการลงทนุ

ภูมภิำค	MENA	ถอืเป็นพืน้ท่ียทุธศำสตร์กำรค้ำท่ีส�ำคญัแห่งหน่ึงของโลก	เนือ่งจำกมที�ำเล

ทีต่ัง้ทีเ่ป็นศนูย์กลำงสำมำรถกระจำยสนิค้ำไปสูภ่มูภิำคข้ำงเคยีงได้ในระยะทำงทีไ่ด้เปรยีบ	 ไม่ว่ำจะ

เป็น	ยโุรป	เอเชีย	อเมรกิำ	หรอืแม้แต่พืน้ท่ีตอนในของแอฟรกิำ	โดยมนีครดไูบ	สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	

เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนรวมถึงกำรกระจำยสินค้ำที่ส�ำคัญในภูมิภำคตะวันออกกลำง	 

ขณะทีโ่มรอ็กโกมบีทบำทเด่นในกลุม่แอฟรกิำเหนอื	โดยเป็นเสมอืนประตกูำรค้ำของภมูภิำคแอฟรกิำ

สูย่โุรปและภมูภิำคอืน่	

นอกจำกนี	้ เรือ่งอตัรำภำษศีลุกำกรและภำษอีืน่ๆ	ประเทศใน	GCC	 ถอืว่ำมอีตัรำภำษ ี

ทีต่�ำ่มำกโดยเฉพำะภำษศีลุกำกรทีต่�ำ่กว่ำร้อยละ	 5	 ในเกอืบทุกรำยกำรสนิค้ำ	 ในขณะทีอ่ตัรำภำษี 

รำยได้บุคคลธรรมดำ	รวมถงึภำษธีรุกิจหรอืภำษนีติบิคุคลกอ็ยูใ่นระดบัต�ำ่กว่ำประเทศอืน่ในภมูภิำค	

หรือไม่เกบ็ภำษีเลยในหลำยประเทศ	 ส่วนมำตรกำรกดีกนัอืน่ๆ	 หำกเทยีบกบัยโุรป	 สหรฐัอเมรกิำ	

ถอืว่ำน้อยกว่ำมำก	ในขณะทีก่ำรลงทุนและบรกิำร	เปิดกว้ำงค่อนข้ำงมำก

ตำรำง		อัตรำภำษีในกลุ่มประเทศ	MENA

ท่ีมา: ธนาคารโลก
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• ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิและการค้า

ประเทศในภูมิภำค	 MENA	 มีควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรเมืองและเศรษฐกิจผ่ำน 

ควำมตกลงต่ำงๆ	 เป็นจ�ำนวนมำก	มทีัง้ทีบ่รรลขุ้อตกลงมผีลในทำงปฏบิตัแิละอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำ	

และเป็นควำมตกลงในภูมิภำคและนอกภูมิภำค	 อำทิ	 Gulf	 Cooperation	 Council	 (GCC),	 

Arab	Maghreb	Union	 (AMU),	 the	 Arab	Mediterranean	 countries	 Free	 Trade	 Area	 

(Agadir	 Agreement),	 Common	Market	 for	 Eastern	 and	 Southern	Africa	 (COMESA),	

Greater	Arab	Free	Trade	Area	(GAFTA),	The	US-Middle	East	Free	Trade	Area	(MEFTA),	

The	Tripartite	Free	Trade	Area	(TFTA)	เป็นต้น

• ภาคเกษตรกรรม

ดงัได้กล่ำวแล้วว่ำภมูภิำค	MENA	ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ะเลทรำย	จงึไม่สำมำรถผลติสนิค้ำเกษตร

และอำหำรได้เพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคในประเทศ	 ต้องพึ่งพิงกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็น 

หลัก	ล่ำสุดในปี	2557	กลุม่ประเทศ	MENA	น�ำเข้ำสนิค้ำอำหำรมลูค่ำกว่ำ	1	แสนล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ	

หรือ	 3.5	 เท่ำของมูลค่ำสินค้ำอำหำรที่ไทยส่งออกในปีดังกล่ำว	 ส�ำหรับประเทศในกลุ่ม	MENA	 

ท่ีน�ำเข้ำสินค้ำอำหำรรำยใหญ่	ได้แก่	ซำอดิุอำระเบยี	สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	อยีปิต์	แอลจเีรยี	และ

อหิร่ำน	ตำมล�ำดบั	

ภำพ	กำรน�ำเข้ำสินค้ำอำหำรของกลุ่มประเทศ	MENA	ปี	2547-2557

ท่ีมา: Global Trade Atlas



14 ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

	 ในภำพรวมด้ำนกำรค้ำอำหำรของภูมิภำค	MENA	 ถือได้ว่ำเป็นภูมิภำคที่เป็นผู้น�ำเข้ำ 

อำหำรสทุธิ	มลูค่ำกำรน�ำเข้ำอำหำรสทุธเิพิม่ขึน้ในทัง้แอฟรกิำเหนอืและตะวนัออกกลำง	เมือ่พจิำรณำ

แยกภูมภิำค	 ในสัดส่วนมลูค่ำน�ำเข้ำและส่งออกอำหำรเทยีบกับกำรน�ำเข้ำและส่งออกสนิค้ำท้ังหมด	

พบว่ำแอฟรกิำเหนอื	ประเทศอลัจเีรีย	อยีปิต์	ลเิบยี	มสีดัส่วนมลูค่ำน�ำเข้ำอำหำรมำกกว่ำร้อยละ	40	

ข้ึนไปเมือ่เทยีบกบัมลูค่ำน�ำเข้ำสนิค้ำทัง้หมด	 ขณะทีด้่ำนกำรส่งออกอำหำรมเีพยีงอยีปิต์	 โมรอ็กโก	

และตูนีเซียที่มีสัดส่วนมูลค่ำส่งออกอำหำรมำกกว่ำร้อยละ	 20	 ของมูลค่ำส่งออกสินค้ำทั้งหมด	 

โดยเฉพำะโมรอ็กโกมมีลูค่ำส่งออกอำหำรเกอืบร้อยละ	60	ของมลูค่ำส่งออกสนิค้ำทัง้หมด	

	 ส่วนในตะวันออกกลำง	ประเทศอริกั	คเูวต	ซำอดิุอำระเบยี	อหิร่ำน	และเยเมน	มสีดัส่วน

มูลค่ำน�ำเข้ำอำหำรมำกกว่ำร้อยละ	 60	 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับมูลค่ำน�ำเข้ำสินค้ำทั้งหมด	 โดยเฉพำะ 

อรัิก	 คเูวต	 และซำอดุอิำระเบยีต้องพึง่พำกำรน�ำเข้ำอำหำรอย่ำงมำก	 โดยมสีดัส่วนมลูค่ำน�ำเข้ำสงู 

ถงึเกือบร้อยละ	80	ของมลูค่ำน�ำเข้ำสนิค้ำท้ังหมด	ด้ำนกำรส่งออกอำหำรมเีพยีงจอร์แดน	เลบำนอน	

และซีเรียที่มีสัดส่วนมูลค่ำส่งออกอำหำรมำกกว่ำร้อยละ	 20	 ของมูลค่ำส่งออกสินค้ำทั้งหมด	 

จงึถอืได้ว่าเป็นภูมภิาคหนึง่ทีม่คีวามเสีย่งด้านความมัน่คงทางอาหาร	ดงันัน้	จงึเป็นโอกำสของไทย 

ทีค่วรเร่งขยำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลุม่นี้

	 ด้วยปัจจัยทีก่ล่ำวมำทัง้	8	ประเดน็	ซึง่นับเป็นภำพในเชงิสภำพแวดล้อมในกำรประกอบ

ธรุกจิโดยทัว่ไปทีค่วรต้องพจิำรณำ	ท�ำให้เรำได้มองเหน็ศกัยภำพและโอกำสทีซ่่อนอยูใ่นภมูภิำคนี้

ชดัเจนมำกข้ึน	ในบทต่อไป	เรำจะมำท�ำควำมเข้ำใจปัจจยัด้ำนสังคม	วฒันธรรม	ทีห่ล่อหลอมให้เกดิ

ค่ำนยิมในกำรบริโภคอำหำรและกำรใช้ชวีติของผูค้นในภูมภิำคนี้
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โอกาสของอุตสาหกรรม
อาหารไทยใน MENA
	 ภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือประกอบด้วยประชำกรหลำกหลำยเชื้อชำติ	 

โดยเชื้อชำติที่มีจ�ำนวนมำกที่สุด	ได้แก่	เชื้อชำติอำหรับ	ซึ่งตั้งรกรำกอยู่ตั้งแต่บริเวณอ่ำวเปอร์เซีย 

ไล่ไปจนถึงแอฟริกำเหนือ	 รองลงมำ	 ได้แก่	 เชื้อชำติเปอร์เซียซึ่งก็คือประชำกรส่วนใหญ่ของ 

ประเทศอิหร่ำนปัจจุบัน	 ทั้งน้ี	 คนอิหร่ำนส่ือสำรด้วยภำษำฟำร์ซี	 (Farsi)	 อันมีที่มำจำกค�ำว่ำ	 

พำร์	 ฟำร์หรือฟำร์ซี	 (Farsi)	 ซึ่งเป็นชื่อเมืองๆ	 หนึ่ง	 ช่ือเมือง	 ฟำร์	 อยู ่ในประเทศอิหร่ำน	 

กำรท่ีประเทศอิหร่ำนมีประชำกรส่วนใหญ่เป็นชำวเปอร์เซียไม่ใช่ชำวอำหรับ	 ดังนั้นภำษำที่ใช้ใน

กำรสื่อสำรของคนอิหร่ำนจึงแตกต่ำงจำกภำษำอำหรับ	

	 นอกจำกเชือ้ชำตอิำหรบัและเชือ้ชำตเิปอร์เซยีแล้ว	ประชำกรในภมูภิำคตะวนัออกกลำง

และแอฟริกำเหนือ	 ยังประกอบด้วยเช้ือชำติต่ำงๆ	 ที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 เชื้อชำติเติร์กที่อำศัยอยู่ใน 

ประเทศตุรกีและบริเวณแถบเอเชียกลำง	 เช้ือชำติเคิร์ดก็เป็นอีกเชื้อชำติหนึ่งที่ปรำกฏอยู่ใน 

ภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ	 แต่ยังไม่มีประเทศเป็นของตนเอง	 ปัจจุบันชำวเคิร์ด 

มีกำรตั้งถิ่นฐำนกระจำยอยู่ตำมประเทศต่ำงๆ	เช่น	อิหร่ำน	ตุรกี	ซีเรีย	อิรัก	นอกจำกนี้ยังมีชนชำติ

ยิวที่ส่วนใหญ่จะอำศัยอยู่ที่ประเทศอิสรำเอล	รวมถึงยังมีชนชำติเล็กๆ	อีก	เช่น	ชำวเบอร์เบอร์ซึ่ง

เป็นชำวพื้นเมืองในเขตแอฟริกำเหนือ	เป็นต้น

	 อิทธิพลของศำสนำอิสลำมที่เป็นวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในภูมิภำค	 ท�ำให้คนหลำย 

เผ่ำพันธุ์ไม่ว่ำจะเป็นชำวเติร์ก	 ชำวอำหรับ	 ชำวเปอร์เชีย	 ซึ่งเป็นสำมเผ่ำพันธุ์ใหญ่หล่อหลอมอยู่ 

ในวิถีชีวิตของวัฒนธรรมมุสลิม		

	 จำกกำรคำดกำรณ์ของธนำคำรโลก	พบว่ำใน	ปี	2573	มูลค่ำตลำดอำหำรในภูมิภำคนี้ 

จะขยำยตัวสูงถึง	1	ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	และ	 the	Economist	 Intelligence	Unit	 (EIU)	 

ได้คำดกำรณ์อีกว่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำอำหำรผ่ำนเข้ำสู ่กลุ ่มประเทศ	 GCC	 ทั้งเพ่ือกำรบริโภค 

ในประเทศและเพื่อกำรส่งออกไปยังประเทศที่สำม	 ภำยในปี	 2563	 จะมีมูลค่ำไม่ต�่ำกว่ำ	 

53	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 ปัจจัยที่ส่งผลให้ตลำดอำหำรในภูมิภำค	 MENA	 มีแนวโน้มเติบโต 

ต่อเนื่อง	และมีโอกำสพัฒนำเป็นศูนย์กลำงกำรน�ำเข้ำและส่งออกอำหำร	(Re-exporter	of	food)	

ได้แก่	ระบบเครือข่ำยขนส่งอำหำรที่มีศักยภำพ	(Significant	link	in	the	region’s	food	chain)	
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	 ตัวชี้วัดแรงจูงใจด้ำนตลำด	 (Market	Attractiveness)	 ในที่นี้คือ	มูลค่ำกำรค้ำอำหำร	 

ซึ่งประกอบไปด้วยผลรวมของมูลค่ำกำรน�ำเข้ำอำหำร	 มูลค่ำกำรส่งออกอำหำร	 และมูลค่ำ 

กำรส่งออกต่อ	(Re-export)	สนิค้ำอำหำร		โดยมลูค่ำกำรน�ำเข้ำอำหำรถกูน�ำมำใช้แทนขนำดตลำด

อำหำรในแต่ละประเทศ	ซึง่จำกกำรพจิำรณำพบว่ำสำมำรถเป็นตวัแทนทีด่ไีด้เนือ่งจำกทกุประเทศ

ในกลุ ่ม	 MENA	 ผลิตอำหำรได้ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรในประเทศ	 จ�ำเป็นต้องน�ำเข้ำ 

จำกภำยนอกทั้งในรูปของวัตถุดิบและสินค้ำอำหำรส�ำเร็จรูป	 ซ่ึงทุกประเทศในกลุ่ม	 MENA	 

  แรงจูงใจด้านการตลาด (Market Attractiveness) ของ MENA

อีกทั้งยังมีโครงข่ำย	 โลจิสติกส์	 ที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์	 กำรคมนำคมทั้งทำง	 บก	 เรือ	 อำกำศ	 

โดยมีประเทศซำอุดิอำระเบียและสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 เป็นผู ้น�ำในภูมิภำคนี้	 ในขณะที ่

แอฟริกำเหนือ	 มีกำรเติบโตทำงด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนในภูมิภำคมำกยิ่งขึ้น	 

โดยมีประเทศอียิปต์	โมร็อกโก	และอัลจีเรีย	เป็นผู้น�ำในภูมิภำคนี้	

	 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อำหำรในภูมิภำค	 MENA	 จะถูกจ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง 

ค้ำปลีกสมัยใหม่เป็นหลัก	 โดยธุรกิจค้ำปลีกในภูมิภำคน้ี	 มีกำรเติบโตสูงจำกปัจจัยที่ส�ำคัญ	 ได้แก	่

กำรเพิ่มข้ึนของผู้บริโภคจำกต่ำงประเทศที่เข้ำมำท�ำงำน	 วิถีชีวิตของคนเมือง	 อุตสำหกรรม 

กำรท่องเท่ียวและบริกำร	 นโยบำยของภำครัฐที่เร่งกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำน	 ท�ำให ้

ผู้คนนิยมจับจ่ำยสินค้ำผ่ำนร้ำนค้ำปลีกมำกยิ่งขึ้น	 โดยมูลค่ำกำรค้ำปลีกอำหำร	 (Food	 retail)	 

ในภูมิภำคตะวันออกกลำงเพ่ิมจำก	 87.8	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 ในปี	 2554	 มำอยู ่ที่	 

133.9	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 ในปี	 2557	 ธุรกิจค้ำปลีกรำยใหญ่ที่ส�ำคัญได้แก่	 Carrefour,	 

Aziziah,	 Shufersal,	 Union	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้	 ธุรกิจแฟรนไชส์	 (franchise)	 อำหำร	 

เป็นอีกหนึ่งช่องทำงจ�ำหน่ำยส�ำคัญในภูมิภำคนี้	 โดยมีมูลค่ำกำรค้ำอำหำรผ่ำนแฟรนไชส์อยู่ที่	 

30	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 และเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	 27	 ต่อปี	 แฟรนไชส์ที่ส�ำคัญ	 ได้แก่	 SPAR,	

LONDIS,	 Budgens,	 Gulf,	 Subway,	 S&N	 เป็นต้น	 อย่ำงไรก็ตำม	 ผู้บริโภคในบำงประเทศ 

ยังคงนิยมจับจ่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงร้ำนค้ำปลีกด้ังเดิม	 เช่น	 อิหร่ำน	 ซำอุดิอำระเบีย	 โมร็อกโก	 

จะมร้ีำนค้ำปลีกดัง้เดมิมำกกว่ำซเูปอร์มำร์เกต็	สนิค้ำท่ีจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสนิค้ำอำหำรส�ำเร็จรปู/

กึ่งส�ำเร็จรูป	 (เช่น	 ทูน่ำกระป๋อง	 บะหมี่ส�ำเร็จรูป	 ผลไม้กระป๋อง)	 ขนมขบเค้ียว	 แผ่นแป้ง	 

เครื่องปรุงรส	เครื่องเทศ	นมและผลิตภัณฑ์	และเครื่องดื่ม	เช่น	น�้ำผลไม้	และ	Sport	drink					

	 ในกำรประเมนิควำมน่ำสนใจของตลำดอำจใช้เกณฑ์หลำยๆ	ด้ำนประกอบกนั	ซึง่ในทีน่ี้

จะชี้ให้เห็นถึงโอกำสและควำมน่ำสนใจส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรไทย	ดังนี้
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ขำดดุลกำรค้ำอำหำร	 โดยมีมูลค่ำขำดดุลกำรค้ำรวมกันสูงถึง	 85,645	 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 

ในปี	2557

	 ในขณะที่มูลค่ำกำรส่งออกและมูลค่ำกำรส่งออกต่อ	 (Re-export)	 สินค้ำอำหำร	 

เป็นตัวแปรที่ใช้แทนระดับกำรเปิดประเทศ	 (Open	 economies)	 ของประเทศผู้รับกำรค้ำและ 

กำรลงทุน	 (Host	 Countries)	 ประเทศท่ีเปิดให้มีกำรค้ำกับต่ำงประเทศในสัดส่วนที่สูง	 พอจะ 

อนุมำนได้ว่ำประเทศนั้นมีนโยบำยกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน	รวมถึงมีศักยภำพในกำรกระจำย

สินค้ำไปสู่ภูมิภำคหรือตลำดโลกอีกด้วย	ซึ่งประเทศดังกล่ำวย่อมดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ	

(Foreign	 Direct	 Investment:	 FDI)	 มำกกว่ำประเทศที่เปิดให้มีกำรค้ำกับต่ำงประเทศใน 

สัดส่วนที่ต�่ำกว่ำ

	 จำกตำรำงเปรียบเทียบกำรค้ำอำหำรของประเทศในกลุ่ม	 MENA	 ปี	 2557	 พบว่ำ	 

ประเทศในกลุ่ม	MENA	ที่มีแรงจูงใจด้ำนกำรตลำดมำกที่สุด	 ได้แก่	 ซำอุดิอำระเบีย	 โดยมีมูลค่ำ 

กำรค้ำอำหำรรวม	 24,981	 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 รองลงมำได้แก่	 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 อียิปต์	

อิหร่ำน	และแอลจีเรีย	ตำมล�ำดับ	ส่วนประเทศที่น่ำจะมีศักยภำพในกำรกระจำยสินค้ำอำหำรไป 

สู ่ภูมิภำครวมทั้งตลำดโลก	 โดยพิจำรณำจำกผลรวมมูลค่ำกำรส่งออกและกำรส่งออกต่อ	 

(Re-export)	ในสินค้ำอำหำร	5	อันดับแรก	ได้แก่	สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	อิหร่ำน	อียิปต์	โมร็อกโก	

และซำอุดิอำระเบีย	ตำมล�ำดับ	

ตำรำง	เปรียบเทียบกำรค้ำอำหำรของประเทศในกลุ่ม	MENA	ปี	2557

แอฟริกำเหนือ

อียิปต์

แอลจีเรีย

โมร็อกโก

ตูนิเซีย

ลิเบีย

ตะวันออกกลำง

ซำอุดิอำระเบีย

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

อิหร่ำน

อิรัก

อิสรำเอล

น�าเข้า

อาหาร

(1)

 

12,939

10,376

4,838

2,309

2,047

21,329

15,334

10,824

7,438

4,832

ส่งออกต่อ

(Re-export)

(3)

 

Na.

Na.

Na.

Na.

Na.

202

2,387

Na.

Na.

Na.

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งออก

อาหาร

(2)

 

4,487

326

4,275

1,601

2

3,449

4,905

5,451

9

2,224

การค้า

อาหารรวม

(4)=(1)+(2)+(3)

 

17,426

10,702

9,113

3,909

2,049

24,981

22,626

16,275

7,447

7,056

ดุลการค้า

อาหาร

(5)=(2)-(1)

 

-8,452

-10,050

-563

-708

-2,045

-17,880

-10,429

-5,373

-7,429

-2,608
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ซีเรีย

คูเวต

จอร์แดน

เยเมน

โอมำน

เลบำนอน

กำตำร์

บำห์เรน

ปำเลสไตน์

รวม

น�าเข้า

อาหาร

(1)

3,176

4,495

3,588

4,423

3,144

2,850

2,630

1,659

1,069

119,300

ส่งออกต่อ

(Re-export)

(3)

Na.

70

135

23

74

Na.

1

32

56

2,980

ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งออก

อาหาร

(2)

2,074

486

1,318

453

1,129

738

8

531

189

33,655

การค้า

อาหารรวม

(4)=(1)+(2)+(3)

5,250

5,050

5,041

4,900

4,348

3,588

2,639

2,221

1,313

155,934

ดุลการค้า

อาหาร

(5)=(2)-(1)

-1,102

-4,009

-2,270

-3,970

-2,015

-2,112

-2,622

-1,128

-880

-85,645

ท่ีมา: Global Trade Atlas และ UNComtrade

	 ภมูภิำค	MENA	มจี�ำนวนประชำกรมำกถึง	410	ล้ำนคน	ขนำดเศรษฐกจิใหญ่	9	เท่ำของ

เศรษฐกิจไทย	 ซึ่งตลำดที่มีก�ำลังซื้อสูงอยู่ในกลุ่มประเทศ	GCC	 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในภูมิภำคนี้อย่ำงแท้จริง	แม้ว่ำจะมีจ�ำนวนประชำกรเพียง	50	ล้ำนคน	หรือร้อยละ	12	

ของประชำกรทัง้หมดใน	MENA	แต่กลบัมขีนำดเศรษฐกจิสูงถงึร้อยละ	47	ของภมูภิำค	ส่งผลท�ำให้

รำยได้ต่อหัวของประชำกรใน	 GCC	 ปี	 2557	 มีค่ำเฉลี่ยสูงถึง	 33,142	 ดอลลำร์สหรัฐฯ	 สูงกว่ำ 

รำยได้เฉล่ียต่อหัวของประชำกรในกลุ่ม	 MENA	 อยู่ที่	 7,761	 ดอลลำร์สหรัฐฯ	 โดยประเทศ 

ที่มีเศรษฐกิจขนำดใหญ่ที่ สุดใน	 MENA	 ได้แก่	 ซำอุดิอำระเบีย	 รองลงมำ	 คือ	 อิหร่ำน	 

และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 ส่วนประเทศที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวของประชำกรในกลุ่ม	 MENA	 

สูงที่สุด	ได้แก่	กำตำร์	รองลงมำ	ได้แก่	คูเวต	และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	

	 หำกไม่นับรวมประเทศอิสรำเอลแล้ว	 กลุ ่มประเทศ	 MENA	 ทั้งภูมิภำคถือเป็น 

ตลำดส�ำหรับสินค้ำและบริกำรฮำลำล	 เนื่องจำกประชำกรในกลุ่มประเทศ	MENA	 เกือบทั้งหมด

  ขนาดตลาดค่อนข้างใหญ่และมีกำาลังซื้อสูง 

  ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลทั้งภูมิภาค 
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เป็นคนมุสลิม	 จึงต้องบริโภคสินค้ำและบริกำร	 “ฮำลำล”	 ตำมบทบัญญัติของศำสนำอิสลำม	 

ดังนั้น	 สินค้ำที่จ�ำหน่ำยในภูมิภำคน้ีจึงต้องเป็นสินค้ำฮำลำลทั้งฮำลำลโดยธรรมชำติและฮำลำล 

โดยกำรรับรองจำกหน่วยงำนรับรองที่ได้รับกำรยอมรับของประเทศผู้น�ำเข้ำ

	 มลูค่ำผลติภณัฑ์อำหำรฮำลำลทีจ่�ำหน่ำยในตะวนัออกกลำง	คำดว่ำจะมมีลูค่ำประมำณ	

44.7	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	โดยมีประเทศซำอุดิอำระเบีย	เป็นตลำดใหญ่	ส่วนในแอฟริกำรวม

ทั้งหมดคำดว่ำจะมีมูลค่ำอยู่ที่	153	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	โดยมีประเทศอียิปต์	 เป็นตลำดใหญ่	

อำหำรแปรรูปที่บริโภคส่วนใหญ่จะน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเกือบทุกรำยกำร	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

ประเทศในกลุม่	GCC	ซึง่ต้องพึง่พงิกำรน�ำเข้ำอำหำรจำกต่ำงประเทศร้อยละ	80		โดยรปูแบบกำรน�ำ

เข้ำสินค้ำจะมี	 2	 รูปแบบ	 คือ	 น�ำเข้ำแล้วจัดจ�ำหน่ำยโดยตรง	 และน�ำเข้ำมำแล้วน�ำมำบรรจุใหม	่

เพื่อให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคในภูมิภำค	สินค้ำอำหำรที่มีควำมต้องกำรบริโภคที่

ส�ำคัญ	ได้แก่	ธัญพืช	นมและผลิตภัณฑ์นม	เนื้อสัตว์แช่แข็ง	(เนื้อไก่	แพะ	วัว)	สินค้ำประมง	(ปลำ	

กุ้ง	ทูน่ำ)	ผัก	ผลไม้สดและแปรรูป	ขนมขบเคี้ยว	ถั่ว	เป็นต้น	โดยพบว่ำผลิตภัณฑ์ที่มีควำมต้องกำร

บริโภคเพิ่มขึ้นคือ	เนื้อสัตว์	(เนื้อไก่)	เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	3.9	และผลไม้	ร้อยละ	3.7	

	 ประเภทของผลติภณัฑ์อำหำรแปรรปูทีม่จี�ำหน่ำยในตลำดตะวนัออกกลำงทีส่�ำคญั	ได้แก่

• อำหำรแช่แข็ง	(Frozen	Processed	Food)	ก�ำลังเติบโตเป็นอย่ำงมำก	เนื่องจำก

กลุ่มลูกค้ำหลักจะเป็นชำวต่ำงชำติท่ีเข้ำมำท�ำงำนและอยู ่อำศัยในประเทศ	 

โดยอำหำรแช่แขง็ทีต่ลำดต้องกำรเป็นอำหำรพร้อมรบัประทำน	และอำหำรพร้อมปรงุ	

เช่น	เบเกอรีแ่ช่แขง็	ขนมหวำนแช่แขง็	พซิซ่ำแช่แขง็	เนือ้แช่แขง็	ผกัแช่แขง็	เป็นต้น	

กลุ ่มผลิตภัณฑ์กลุ ่มน้ีอำจจ�ำแนกตำมกลุ ่มรำยได้ของประชำกร	 เนื่องจำก	 

ชำวต่ำงชำตทิีเ่ข้ำมำท�ำงำนและมคีวำมต้องกำรบรโิภคอำหำรแช่แขง็	จะกระจำย

ตัวอยู่ในทุกกลุ่มระดับรำยได้	 ส่วนกลุ่มลูกค้ำระดับรำยได้สูง	 หรือ	 กลุ่มพรีเมี่ยม	

นัน้	จะมคีวำมต้องกำรผลติภณัฑ์ทีเ่น้นคณุภำพและกำรตอบสนองทำงด้ำนสขุภำพ	

เช่น	อำหำรที่ให้ไขมันต�่ำ	เป็นต้น

• อำหำรกระป๋อง	 เป็นสินค้ำที่มีควำมต้องกำรบริโภคสูง	 เนื่องจำกจ�ำนวน 

ชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำท�ำงำน	 มักจะอำศัยอยู่รวมกันหลำยคน	 จึงมีควำมต้องกำร 

ซื้อสินค้ำมำเก็บไว้เพ่ือบริโภคจ�ำนวนมำก	 นอกจำกนี้	 จำกสภำพอำกำศท่ีร้อน	 

อำยกุำรเกบ็รกัษำของอำหำร	(Shelf	life)	จงึมคีวำมส�ำคญัอย่ำงมำก	เพรำะอำกำศ

ทีร้่อน	อำจส่งผลเสยีให้อำยขุองกำรเกบ็สัน้ลง	อำหำรบรรจกุระป๋องทีส่ำมำรถเก็บ

ได้นำนจึงเป็นที่ต ้องกำรของผู ้บริโภค	 ส�ำหรับอำหำรบรรจุกระป๋องที่มุ ่ง 

กลุ่มเป้ำหมำยผู้มีรำยได้น้อยน้ัน	 ผู้จ�ำหน่ำย	 เช่น	 ซูเปอร์มำร์เก็ตจะนิยมสร้ำง 
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ตรำสินค้ำตนเอง	 (Private	 brand)	 เพรำะสำมำรถน�ำเสนอสินค้ำในรำคำที่ 

แข่งขันได้	 โดยสินค้ำที่มีโอกำสเติบโตสูง	 ได้แก่	 ถั่วกระป๋อง	 ทูน่ำกระป๋อง	 

อำหำรส�ำเร็จรูปอื่นๆ	บรรจุกระป๋อง	

• ชำ	กำแฟ	ตลำดมีแนวโน้มขยำยตัว	เฉลี่ย	39%	ต่อปี	เนื่องจำกคนหนุ่มสำวและ

นักศึกษำมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงก�ำลังซื้อ	และถือได้ว่ำกำรดื่มชำกำแฟก็เป็น

วัฒนธรรมกำรด่ืมในภูมิภำคน้ี	 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของชำกำแฟพร้อมดื่ม	

(RTD	tea/coffee)	และกำแฟบรรจุกระป๋อง	

• สินค้ำอำหำรอื่นๆ	ส่วนใหญ่จะเป็นอำหำรส�ำเร็จรูป	อำหำรกึ่งส�ำเร็จรูป	น�้ำผลไม้

บรรจุกล่อง	นมและผลิตภัณฑ์	ชำผงส�ำเร็จรูป	ขนมขบเคี้ยวจำกมันฝรั่ง	ถั่วต่ำงๆ	

Snack	 จำกผลไม้และถั่ว	 และผงหญ้ำหวำนส�ำหรับโรยข้ำว	 ซึ่งจัดว่ำเป็นสินค้ำ	

Premium	ที่มีรำคำสูง	เนื้อย่ำงส�ำเร็จรูปบรรจุกล่อง	เป็นต้น	

	 กลุ่มประเทศ	MENA	 มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทะเลทรำย	 จึงไม่สำมำรถผลิตสินค้ำเกษตร 

และอำหำรได้เพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคในประเทศ	 ต้องพึ่งพิงกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 

เป็นหลัก	 ส�ำหรับประเทศในกลุ่ม	MENA	 ที่น�ำเข้ำสินค้ำอำหำรรำยใหญ่	 ได้แก่	 ซำอุดิอำระเบีย	 

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	อียิปต์	แอลจีเรีย	และอิหร่ำน	ตำมล�ำดับ

	 กลุ่มประเทศ	 MENA	 ถือเป็นพื้นที่ยุทธศำสตร์กำรค้ำที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของโลก	 

เนื่องจำกมีท�ำเลท่ีตั้งท่ีเป็นศูนย์กลำงสำมำรถกระจำยสินค้ำไปสู่ภูมิภำคข้ำงเคียงได้ในระยะทำงที่

ได้เปรียบ	 อำทิ	 ยุโรป	 เอเชีย	 อเมริกำ	 หรือแม้แต่พื้นที่ตอนในของแอฟริกำ	 โดยมีนครดูไบ	 

สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	เป็นศนูย์กลำงกำรค้ำกำรลงทนุรวมถงึกำรกระจำยสนิค้ำทีส่�ำคญัในภูมิภำค

ตะวันออกกลำง	 ซึ่งเกิดจำกวิสัยทัศน์อันยำวไกลของผู้น�ำประเทศที่ได้มีกำรวำงรำกฐำนที่จ�ำเป็น

ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว	 ทั้งกำรปรับกฎหมำยให้เอื้อต่อกำรท�ำธุรกิจทั้งสัดส่วนกำรถือหุ้น

และกำรถือครองที่ดิน	 กฎหมำยกำรเคล่ือนย้ำยเงินทุนเสรี	 มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโลจิสติกส ์

  พ่ึงพิงการนำาเข้าสินค้าจากภายนอกโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร

  มีศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคหลายแห่งและสามารถเช่ือมโยงกับภูมิภาค
อ่ืนได้สะดวก 
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	 กลุ่มประเทศอ่ำวอำหรับ	(Gulf	Cooperation	Council:	GCC)	ก่อตั้งขึ้นมำเมื่อ	35	ปี

ก่อน	ประกอบด้วยสมำชิก	6	ประเทศ	วัตถุประสงค์หลัก	เพื่อกระชับและสร้ำงควำมเป็นเอกภำพ

ระหว่ำงสมำชิกในทุกๆ	 ด้ำน	 อันจะน�ำมำซึ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของประชำชน 

ในชำตสิมำชกิอำหรบั	ปัจจุบนั	GCC	มสีถำนะเป็นตลำดร่วม	(Common	Market)	ทีส่ำมำรถเคลือ่น

ย้ำยปัจจัยกำรผลิตต่ำงๆ	 ทั้งทำงด้ำนทุน	 แรงงำน	 เทคโนโลยี	 รวมทั้งผู้ประกอบกำรได้โดยเสรี	 

ซึ่งข้อดีของตลำดร่วมคือกำรยอมรับข้อก�ำหนด	 กฎระเบียบ	 รวมทั้งมำตรฐำนสินค้ำระหว่ำงกัน	

หมำยควำมว่ำ	 หำกสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองจำกประเทศสมำชิกใดสมำชิกหนึ่งแล้ว	 ให้ถือว่ำ 

สำมำรถส่งออกไปยังประเทศสมำชิกอื่นในกลุ่มได้	สถำนะของตลำด	GCC	ดังกล่ำวจึงเป็นปัจจัยที่

เอื้ออ�ำนวยให้เกิดกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในภูมิภำคนี้	

	 จำกศักยภำพด้ำนขนำดตลำดกำรค้ำสินค้ำอำหำรในภูมิภำค	MENA	ดังที่ได้กล่ำวไว้นั้น	

ถ้ำกลับมำมองประเทศไทยในฐำนะประเทศผู้ส่งออกอำหำรรำยส�ำคัญของโลก	 และด้วยจุดแข็ง

ด้ำนควำมช�ำนำญกำรผลิตในอุตสำหกรรมอำหำรหลำกหลำยกลุ่ม	 คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำภูมิภำค	 

MENA	 คือหนึ่งในตลำดใหม่	 (emerging	market)	 ที่มีควำมท้ำทำยในด้ำนกำรค้ำ	 กำรลงทุน	 

และกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเหล่ำนี้	 เนื่องจำกปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมที่จะเป็น 

ตัวขับเคลื่อนให้ตลำดอำหำรเติบโตได้มำกที่ส�ำคัญ	 คือ	 แนวโน้มผู้บริโภคที่เปิดรับอำหำรต่ำงชำติ

มำกยิ่งขึ้น	 เป็นตลำดที่มีอ�ำนำจซ้ือสูง	 ช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำที่เพิ่มจ�ำนวนอย่ำงมำก	 

ควำมหลำกหลำยของเชื้อชำติในภูมิภำคน้ี	 รวมทั้งกำรเป็นศูนย์กลำงด้ำนโลจิสติกส์กำรน�ำเข้ำ- 

ส่งออกสินค้ำ	 โดยมีประเทศซำอุดิอำระเบียเป็นผู ้น�ำ	 ในขณะที่สหรัฐอำหรับเอมิเรตส	์ 

เป็นศูนย์กลำงกำรส่งออกต่อ	 (re-export)	 ไปยังประเทศในกลุ่มตะวันออกกลำง	 แอฟริกำ	 

และประเทศอำหรับอืน่ๆ	ทีส่�ำคญัภำครฐับำลให้ควำมส�ำคญักบักำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงด้ำนอำหำร

  ความเป็นตลาดร่วมของกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (Common Market) 

ให้มีประสิทธิภำพ	 จัดท�ำเขตเศรษฐกิจเสรีหรือเขตปลอดภำษี	 (Economic	 Free	 Zone)	 

กว่ำ	 20	 แห่งทั่วประเทศ	 เพื่อดึงดูดให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนทั้งในอุตสำหกรรมกำรผลิตและ 

ฐำนกำรกระจำยสินค้ำ	ขณะที่โมร็อกโกมีบทบำทเด่นในกลุ่มแอฟริกำเหนือ	โดยเป็นเสมือนประตู

กำรค้ำของภูมิภำคแอฟริกำสู่ยุโรปและภูมิภำคอ่ืน	 ปัจจุบันโมร็อกโกมีควำมตกลงเขตกำรค้ำเสร ี

กับสหภำพยุโรป	สหรัฐอเมริกำ	และตุรกี	 รวมทั้งมีสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกกำรเป็นสมำชิกภำยใต้

กลุ่มต่ำงๆ	ในภูมิภำค
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ในภูมิภำคโดยกำรให้สทิธพิเิศษแก่นกัลงทนุทัง้ในและต่ำงประเทศเพือ่ลงทนุในอตุสำหกรรมอำหำร

มำกข้ึน	 รวมทั้งกฎระเบียบ/มำตรฐำนอำหำรในบำงประเทศไม่สูงมำกนักเม่ือเปรียบเทียบกับ 

ตลำดอื่นๆ	เช่น	ประเทศญี่ปุ่น	สหภำพยุโรป	และสหรัฐอเมริกำ	

	 ปัจจัยสนับสนุนเหล่ำน้ีจึงเป็นโอกำสที่ประเทศไทยควรจะต้องมุ่งสู่กำรค้ำกำรลงทุน 

ในภูมิภำคนี้	 และควรจัดท�ำเป็นวำระแห่งชำติ	 ในกำรขยำยกำรค้ำ	 กำรลงทุน	 ในรูปแบบ 

กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิต	เพื่อรองรับกำรค้ำโลกที่จะก้ำวเข้ำสู่กำรค้ำเสรีอย่ำงเต็มรูปแบบ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผน 
และพฤติกรรมการบริโภคของ GCC

	 จำกบททีแ่ล้วจะเหน็ได้ว่ำตลำดทีม่บีทบำทส�ำคญัส�ำหรับด้ำนกำรค้ำอำหำรในภูมภิำคนี ้

คือ	 กลุ่ม	 GCC	 ดังน้ันเรำจะมำท�ำควำมเข้ำใจแบบแผนและพฤติกรรมกำรบริโภค	 ว่ำอะไรเป็น 

ปัจจัยผลักดันสู่กำรเปลี่ยนแปลง

	 ชำวอำหรับในกลุ่ม	 GCC	 มีวัฒนธรรมกำรกินและวิถีควำมเป็นอยู่ที่แตกต่ำงจำกผู้คน 

ในส่วนอื่น	ๆ	ของโลก	กำรศึกษำเพื่อค้นหำช่องทำงในกำรเข้ำสู่ตลำดอำหำรในกลุ่ม	GCC	จึงต้อง

ท�ำควำมเข้ำใจ	 ไม่เฉพำะแต่เร่ืองปัจจัยทำงศำสนำที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคเท่ำนั้น	 

แต่ยังรวมถึงปัจจัยทำงด้ำนวัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 และสังคมของคนกลุ ่มเหล่ำนี้อีกด้วย	 

เพรำะกำรตัดสินใจซ้ือสินค้ำนั้น	 ผู ้บริโภคไม่ได้พิจำรณำเพียงองค์ประกอบด้ำนหน้ำที่และ 

ประโยชน์ของสินค้ำเท่ำนั้น	แต่จะพิจำรณำจำกองค์ประกอบอื่น	ๆ	ด้วย	

	 วรรณกรรมปริทัศน์ในบทน้ีจึงมุ ่งเน้นที่จะอธิบำยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผน 

และพฤติกรรมกำรบริโภคของกลุ่มคนใน	 6	 ประเทศ	 GCC	 โดยมีประเด็นปัจจัยต่ำง	 ๆ	 ดังนี้	 

ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์	 ปัจจัยของรำยได้	 ปัจจัยทำงศำสนำ	 ปัจจัยที่เป็นควำมเช่ือเร่ืองกำร 

บริโภคอำหำร	 ปัจจัยด้ำนสุขภำพ	 ปัจจัยด้ำนควำมชอบ	 ปัจจัยด้ำนกำรจ้ำงงำนผู้หญิง	 ปัจจัย 

ด้ำนสื่อและกำรโฆษณำ	 ปัจจัยเรื่องกำรย้ำยถิ่น	 และปัจจัยด้ำนกระแสนิยมตะวันตก	 ทั้งนี	้ 

พฤติกรรมผู้บริโภคของกลุ่มประเทศ	 GCC	 ในงำนศึกษำนี้	 หมำยถึงผู้บริโภคระดับครัวเรือนที่ 

เป็นมุสลิมและมีถิ่นพ�ำนักอยู่ในกลุ่มประเทศ	GCC	ทั้ง	6	ประเทศ

ดร.ศราวุฒิ  อารีย์

ผู้อ�านวยการศูนย์มุสลิมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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  ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์

  ปัจจัยด้านรายได้

	 ภูมภิำคอ่ำวอำหรับสำมำรถแบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น	3	 ส่วนด้วยกนัคอื	พืน้ทีท่ะเลทรำย	พืน้ท่ี 

ทีส่ำมำรถเพำะปลกูทำงกำรเกษตรได้	 และพืน้ทีเ่ลยีบชำยฝ่ังทะเล	ประชำชนคนทีก่�ำเนดิในแต่ละ 

พื้นที่มักมีควำมแตกต่ำงในเรื่องกำรบริโภคอำหำร	 คนที่อยู่กลำงทะเลทรำยคือพวกอำหรับเร่ร่อน	 

หรอื	เบดอูนิ	(Beduin)	ทีอ่ยูก่นัเป็นชนเผ่ำ	ท�ำมำหำเลีย้งชพีด้วยกำรเลีย้งสตัว์	คนกลุม่นีบ้รโิภคอำหำร 

แบบง่ำย	 ๆ	 อันสะท้อนถึงวิถีอำหรับแต่ด้ังเดิม	 อำหำรหลัก	 ๆ	 คือ	 เมล็ดธัญพืช	 อินทผลัม	 นม	 

และผลิตภัณฑ์ท่ีท�ำจำกนม	 ส่วนพวกเบดอูนิทีต่ัง้หลกัแหล่งในพืน้ทีเ่พำะปลกูมกับรโิภคเมลด็ธญัพชื	

ถัว่	 และผกับำงชนดิ	 บรโิภคนมและผลติภณัฑ์ทีท่�ำจำกนมไม่มำกนกั	 คน	 2	 กลุม่นีแ้ต่เดมิไม่ค่อย 

บริโภคเนื้อสัตว์เว้นแต่จะน�ำเอำมำต้อนรับแขกหรือน�ำมำท�ำอำหำรในวันเฉลิมฉลองส�ำคัญ	 ๆ	 1  

ส�ำหรับกลุ่มคนที่อยู่ตำมชำยฝั่งทะเลมักคุ้นเคยกับกำรรับประทำนปลำและผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำก 

ปลำ	 ด้วยเหตนุี	้ ชำวอำหรบับำห์เรน	 สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	 โอมำน	 และกำตำร์	 จงึนยิมกนิปลำ 

มำกกว่ำซำอดิุอำระเบียและคเูวต	เพรำะทัง้	2	ประเทศหลงัมีทีต่ัง้ทำงภมูศิำสตร์อยูใ่นทะเลทรำย

	 รำยได้ท่ีเพิ่มขึ้นของประชำกรอำหรับในกลุ ่ม	 GCC	 มีผลอย่ำงมำกต่อแบบแผน 

และพฤติกรรมกำรบริโภค	นับตั้งแต่ต้นของทศวรรษที่	1970	เศรษฐกิจของกลุ่ม	GCC	เติบโตเป็น 

อย่ำงมำก	 อันเนื่องมำจำกรำคำน�้ำมันโลกที่เพิ่มสูงขึ้น	 ควำมร�่ำรวยและรำยได้ที่เพิ่มมำกขึ้นท�ำให้ 

เกิดกำรเปล่ียนแปลงในแบบแผนและพฤติกรรมกำรบริโภค	 มีกำรบริโภคเนื้อสัตว์	 ไข่	 นม	 และ 

เมล็ดธัญพืชที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่ำอดีตมำกในกลุ่มประเทศเหล่ำน้ี	 มีกำรบริโภคอำหำรที่หลำกหลำย 

มำกขึน้	เช่น	ในกรณซีำอดุอิำระเบยี	มือ้เช้ำของคนในประเทศนีเ้ป็นอำหำรแบบอำหรบั	อนัประกอบ

ไปด้วยถั่วบด	 ไข่	 ขนมปัง	 และซีส	 ส่วนมื้อกลำงวันและมื้อเย็นโดยทั่วไปประกอบไปด้วยผัก	 

ข้ำว	 เนื้อปลำ	 หรือเนื้อสัตว์รำดด้วยซอสมะเขือเทศเข้มข้น	 ชำวซำอุดิอำระเบียนิยมรับประทำน 

เนื้อสัตว์เป็นอย่ำงมำก	 ซึ่งปริมำณกำรบริโภคเพิ่มขึ้นจำกอดีตหลำยเท่ำตัว	 มีข้อมูลว่ำในปี	 2558	

ชำวซำอุดิอำระเบียซื้อเนื้อสัตว์รับประทำนเฉลี่ยคนละ	 1,715	 ริยำล/ต่อปี	 หรือคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ	 29.4	 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อหำอำหำรและเครื่องดื่มท้ังหมด	 2	 กำรบริโภคอำหำรที ่

1	MOORE	F	W.	(1970).Food	habits	in	non-industrial	societies.	In:	Dupont	J,	(ed.).	Dimention	of	nutrition.	Colorado:	

Colorado	Associated	University	Press.	181-222.
2	อ้ำงไว้ใน	สถำบนัอำหำร	(2015).	พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	(ซำอดิุอำระเบยี).	24	มถินุำยน	2557.	www.thehalalfood.info	
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  ปัจจัยด้านสุขภาพ

	 รำคำอำหำรเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคของประชำกรในกลุ่ม	 GCC	 

กำรพยุงรำคำอำหำรเป็นอีกหน่ึงนโยบำยทำงสังคม-เศรษฐกิจส�ำคัญที่ภำครัฐได้จัดให้ประชำชน 

เสมอมำ	แต่นับตั้งแต่ทศวรรษที่	1970	เป็นต้นมำ	ภำครัฐก็ต้องใช้จ่ำยกับเงินช่วยเหลือด้ำนนี้มำก

ข้ึนอันเป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชำกร	 ตลอดจนรำคำอำหำรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 

อย่ำงมำก	 อย่ำงไรก็ตำม	 เน่ืองจำกนโยบำยกำรช่วยเหลือดังกล่ำวท�ำให้กำรบริโภคอำหำรบำง

ประเภทเพิ่มสูงขึ้น	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน	GCC	ปรำกฏว่ำกำรรับประทำนข้ำว	เนื้อสัตว์	แป้งสำลี	

น�้ำตำล	น�้ำมันประกอบอำหำร	เพิ่มปริมำณมำกขึ้นเรื่อย	ๆ	นับตั้งแต่ช่วงต้นของทศวรรษที่	1970	

ทั้งนี้	 ก็เนื่องจำกนโยบำยช่วยเหลือพยุงรำคำอำหำรของภำครัฐและรำยได้ที่เพิ่มขึ้นของประชำกร	

แต่ในระยะหลังนโยบำยด้ำนนี้ของภำครัฐก็ส่งผลกระทบต่อสุขภำพประชำชนเป็นอย่ำงมำก	 

เพรำะกำรกินอำหำรประเภทให้พลังงำนมำก	ๆ	 เช่น	 ข้ำว	 น�้ำมัน	 และน�้ำตำล	 ท�ำให้เกิดปัญหำ 

โรคอ้วน	 โรคหัวใจ	 เบำหวำน	 และโรคฟันผุ	 (Musaiger,1991)	 ด้วยเหตุนี้	 อำหำรเพื่อสุขภำพ 

จึงเป็นทำงเลือกใหม่ของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ	GCC

	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 อำหำรเพื่อสุขภำพและอำหำรเกษตรอินทรีย์์	 (Organic	 Food)	 ซึ่งมี

รำคำค่อนข้ำงสงูในสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์	ได้รับควำมนยิมเพ่ิมขึน้เนือ่งจำกชำวสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ให้

ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น	 ในอีกด้ำนหนึ่ง	 ชำวสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์บำงส่วนก็ 

หันมำบริโภคเนื้อไก่่และ	“เนื้อขำว	(White	Meat)”	อื่น	ๆ	เช่่น	ปลำชนิดต่ำง	ๆ	และอำหำรทะเล	

แทนกำรบริโภค	“เนื้อแดง	 (Red	Meat)”	 เช่น	 เนื้อวัว	 เนื้อแกะ	อีกทั้งนิยมบริโภคพืชผักที่ปลูก 

โดยไม่่ใช้้ดิน	(Hydrophonic)	ซึ่งปลอดสำรพิษอีกด้้วย		

3	ธนำคำรเพือ่กำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย.	เกรด็น่ำรูใ้นตลำดฮำลำลสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์.	http://www.exim.go.th/doc/

research/foreign_weekly_movement/7816.pdf

หลำกหลำย	 และบริโภคเน้ือสัตว์ในปริมำณมำกดังกล่ำวเป็นผลส่วนหนึ่งมำจำกรำยได้ที่เพิ่มมำก

ขึ้นและสถำนะทำงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	ซึ่งก็คงไม่แตกต่ำงกันมำกนักกับประเทศอื่น	ๆ	ในกลุ่ม	GCC

	 กล่ำวโดยสรุปก็คือ	 เมื่อประชำกรมีควำมร�่ำรวยและมีรำยได้มำกขึ้น	 กลุ่มคนเหล่ำนี ้

ก็จะเลือกหำอำหำรที่มีควำมหลำกหลำยและอำหำรรำคำแพงเพิ่มมำกขึ้น	 ไม่ว่ำจะเป็นผักผลไม้	 

เนื้อสัตว์	สัตว์ปีก	และอำหำรประเภทอื่น	ๆ	ที่แตกต่ำงจำกวิถีเดิมของชำวทะเลทรำยอำระเบีย
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  ปัจจัยทางศาสนา

	 ประชำชนชำวอำหรับและแรงงำนต่ำงชำติในกลุ่มประเทศ	 GCC	 ส่วนใหญ่นับถือ 

ศำสนำอสิลำมและปฏบิตัติำมหลกัศำสนำอย่ำงเคร่งครดั	จำกกำรทีศ่ำสนำอสิลำมก�ำหนดแนวทำง

วิถีกำรด�ำเนินชีวิตของมุสลิมในทุกมิติ	 ทั้งด้ำนกำรเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 รวมถึงกำรบริโภค

อำหำร	 ชำวอำหรับกลุ ่มประเทศ	 GCC	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับอำหำรตำมหลักศำสนำ	 หรือ	 

“อำหำรฮำลำล”	 และหลีกเลี่ยงกำรบริโภคอำหำรอ่ืนใดที่น่ำสงสัย	 เช่นชำวมุสลิมในกลุ่ม	 GCC	 

ส่วนใหญ่	 โดยเฉพำะชำวสหรัฐอำหรัฐเอมิเรตส์	 นิยมดื่มกำแฟด�ำ	 และเคร่ืองด่ืมที่ท�ำจำก 

โยเกิร์ตปั่นที่เรียกว่ำ่	 “Ayran”	 เป็นประจ�ำ	 นอกจำกน้ี	 ยังนิยมดื่มน�้ำผลไม้และน�้ำอัดลมแทน 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เนื่องจำกเป็นเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เป็นที่ต้องห้ำมตำมหลักกำรศำสนำ

	 ประชำกรมุสลิมในกลุ่ม	 GCC	 ส่วนใหญ่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของอำหำรฮำลำล	 

นั่นหมำยถึงคนกลุ่มนี้มีควำมรู ้เกี่ยวกับที่มำและองค์ประกอบของอำหำรฮำลำลเป็นอย่ำงดี	 

ขณะเดียวกัน	 ไม่ว่ำพวกเขำจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหน	 คนกลุ่มน้ีก็จะแสวงหำผลิตภัณฑ์อำหำรฮำลำล 

เพ่ือน�ำมำบริโภค	 กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งคือชำวมุสลิมทั่วไปให้ควำมส�ำคัญกับอำหำรฮำลำลเป็น 

อย่ำงยิ่ง	 ปรำกฏกำรณ์กำรตระหนักรู ้ถึงควำมส�ำคัญของอำหำรฮำลำลมิได้เกิดขึ้นเฉพำะใน 

ภูมิภำคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	ยโุรป	หรอืแอฟรกิำเท่ำนัน้	แต่ยงัรวมถงึผูบ้รโิภคชำวอำหรบัมสุลมิ	

ที่เล็งเห็นควำมส�ำคัญของผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีแบรนด์ฮำลำล	4	 ดังจะเห็นได้จำกกำรส�ำรวจตำม 

ภำพข้ำงใต้นี้

4	Sungkar,	I.	(2010).	Consumer	Awareness:	Thoughts	and	Trends	across	the	Globe.	Halal	Journal	Kuala	Lumpur.
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  ตราสินค้าฮาลาล (Halal Logo)

	 ตรำสัญลักษณ์ฮำลำล	 หรือ	 “ฮำลำลโลโก้”	 หมำยถึง	 ตรำที่แสดงถึงควำมเชื่อม่ันที่ 

ตดิไว้บนผลติภณัฑ์เพือ่ให้มสุลมิได้ทรำบว่ำสนิค้ำนัน้เป็นทีอ่นมุตัใิห้บรโิภคได้	ส�ำหรบัมสุลมิแล้วมนั

คือตรำสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงคุณภำพและกำรรับรองโดยศำสนบัญญัติ	 กำรรับรองฮำลำลและ 

กำรติดตรำโลโก้ถือเป็นแนวทำงส�ำคัญที่จะสื่อและรับประกันให้กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมได้ 

ทรำบว่ำ	 ผลิตภัณฑ์สินค้ำดังกล่ำวมีควำมเป็น	 “ฮำลำล”	 และถูกต้องตำมหลักชำรีอะฮ์	 

จำกรำยงำนศึกษำวิจัยพบว่ำตรำสัญลักษณ์ฮำลำลมีบทบำทอย่ำงมำกต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ 

ของชำวมุสลิม	และชำวมุสลิมก็มีแนวโน้มให้กำรสนับสนุนสินค้ำดังกล่ำว	5

	 ตรำสัญลักษณ์ฮำลำลเป็นที่เข้ำใจในกลุ่มผู้บริโภคชำวมุสลิมว่ำมีควำมส�ำคัญโดยไม่ได้

ค�ำนงึถงึว่ำสถำบนัใดหรอืประเทศไหนจะเป็นองค์กรทีใ่ห้กำรรบัรองตรำสญัลกัษณ์ฮำลำลเหล่ำนัน้	

เพรำะควำมส�ำคญัของตรำสญัลกัษณ์ฮำลำลหมำยถงึ	“ฉลำก”	ทีส่ร้ำงควำมมัน่ใจให้ผูบ้รโิภคมสุลมิ

ว่ำสินค้ำดังกล่ำว	“ฮำลำล”	สำมำรถเลือกซื้อได้อย่ำงสบำยใจ	ด้วยเหตุนี้	จึงแสดงให้เห็นว่ำ	ใครจะ

เป็นองค์กรที่ออกตรำโลโก้นั้นไม่ได้ส�ำคัญเท่ำผลิตภัณฑ์สินค้ำเหล่ำนั้นมีโลโก้ฮำลำลหรือไม่	6

	 ตรำสัญลักษณ์ฮำลำลจึงเป็นเสมือนที่พึ่ง	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือท�ำให้เกิดควำมม่ันใจ 

ในสถำนะของผลิตภัณฑ์สินค้ำ	 เหมำะที่จะบริโภคตำมหลักกำรศำสนำ	 และมีกระบวนกำรผลิต 

ท่ีตรงตำมหลักกำรและแนวทำงของศำสนำอย่ำงแท้จริง	 7	 ฉะนั้น	 ผู้บริโภคมุสลิมจึงมักตรวจ 

ตรำสัญลักษณ์ฮำลำลก่อนกำรตัดสินใจซื้อเสมอ	โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์สินค้ำที่ท�ำจำกเนื้อสัตว์และ

อำหำรแปรรูป

	 จำกข้อมูลกำรส�ำรวจข้ำงต้นบ่งช้ีว่ำ	 ผู้บริโภคอำหำรฮำลำลของกลุ่มประเทศ	 GCC	 

ใส่ใจและให้ควำมส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์สินค้ำประเภทเนื้อสัตว์มำกที่สุด	ระดับควำมต้องกำรฮำลำล

ในอำหำรประเภทนี้ตำมควำมเห็นของชำวอำหรับสูงถึงร้อยละ	 98	 ล�ำดับถัดมำคืออำหำรแปรรูป

อยู่ท่ีร้อยละ	 68	 ส่วนเครื่องส�ำอำง	 ยำและเวชภัณฑ์นั้น	 ผู้บริโภคยังไม่ให้ควำมส�ำคัญเท่ำที่ควร 

ในเรื่องของควำมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตรำรับรองฮำลำล	 อันดูได้จำกเปอร์เซ็นต์ที่ต�่ำเม่ือเทียบกับ 

เนื้อสัตว์และอำหำรแปรรูป

5	Shafie,	S.,	&	Othman,	N.	(2006).	Halal	certification:	International	marketing	issues	and	challenges.	Paper	presented	

at	IFSAM	VIII	World	Congress	2006,	September	28–30,	Berlin,	Germany.
6	เพ่ิงอ้ำง.
7	Zakaria,	Z.	(2008).	Tapping	into	the	World	Halal	market:	some	discussions	on	Malaysian	laws	and	standards.	

Journal	syariah,	603-616.		
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  วันสำาคัญทางศาสนาและประเพณีรื่นเริง

	 ทุกประเทศในกลุ่ม	 GCC	 จะมีงำนร่ืนเริงและงำนส�ำคัญทำงศำสนำ	 อันเป็นช่วงเวลำ 

ที่มีกำรจัดเลี้ยงหรือตระเตรียมอำหำรพิเศษรับประทำนร่วมกัน	 งำนส�ำคัญทำงศำสนำบำงครั้ง 

มีกำรเฉลิมฉลองกันไม่กี่วัน	แต่บำงงำนก็กินเวลำเป็นเดือน	เช่น	กำรถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่

ชำวมุสลิมละเว้นจำกกำรกินกำรดื่มในช่วงตะวันขึ้นถึงตะวันตกดิน	 ในช่วงเดือนรอมฎอนนี ้

ชำวมุสลิมจะรับประทำนอำหำร	2	มื้อคืออำหำรเช้ำเรียกว่ำ	“ซุฮูร”	 (al-sahor)	และอำหำรเย็น

หลังตะวันลับขอบฟ้ำเรียกว่ำ	“อิฟตำร์”	(al-eftar)	

	 โดยปรกต	ิกำรละศลีอดในตอนเยน็จะเป็นช่วงของกำรรบัประทำนอำหำรทีห่ลำกหลำย	

ตระเตรียมกันเป็นพิเศษ	แต่มื้อเช้ำมักรับประทำนกันอย่ำงเรียบง่ำย	ช่วงอำหำร	2	มื้อนี้โดยเฉพำะ

ช่วงละศีลอดในตอนเย็นจะมีกำรจัดเตรียมอำหำรพ้ืนบ้ำนที่ได้รับควำมนิยมมำกมำยหลำยชนิด		

เช่น	 เมนูอำหำรท่ีเรียกว่ำ	 “Harrees”	 หรือ	 เนื้อที่เคี่ยวกับแป้งสำลี	 แล้วเอำน�้ำมันเนยผสม 

เครื่องเทศรำดใส่ตรงกลำง	และ	“Tashribah”	หรือเมนูอำหำรที่	ประกอบไปด้วยเนื้อที่เคี่ยวแล้ว

ผสมกับผักและขนมปัง	 สองเมนูนี้ถือเป็นอำหำรจำนหลักที่เพิ่มเข้ำมำช่วงกำรละศีลอดเดือน 

รอมฎอนของกลุ่มคนในกลุ่ม	GCC	นอกเหนือจำกเมนูหลักทั่วไปอย่ำงข้ำว	เนื้อ	และปลำ	8

	 ส่วนในประเพณีงำนร่ืนเริงทำงศำสนำอย่ำงวันอีดทั้ง	 2	 คือวันอิดิ้ลฟิตรี่	 (หลังสิ้นสุด 

เดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่	 9	 ของปฏิทินอิสลำม)	 และอีด้ิลอัฎฮำ	 (หลังเสร็จส้ินกำรประกอบ 

พิธีฮัจญ์	 ณ	 นครมักกะฮ์	 หรือในวันที่	 10	 เดือนสุดท้ำยของปฏิทินอิสลำม)	 ผู้คนในกลุ่ม	 GCC	 

มักบริโภคเนื้อ	 ถ่ัว	 และขนมหวำนจ�ำนวนมำก	 ในช่วงวันอำชูรอ	 (Ashora)	 หรือวันที่	 10	 ของ 

เดือนมฮุรัรอม	โดยเฉพำะในพืน้ทีท่ีม่ปีระชำกรชอีะฮ์หนำแน่น	อย่ำงในบำห์เรนและภำคตะวนัออก

ของซำอุดิอำระเบีย	 (เพรำะอำชูรอเป็นวันที่ชีอะฮ์ให้ควำมส�ำคัญมำกวันหนึ่ง)	 มีอำหำรบำงชนิด 

ที่มีกำรบริโภคกันเป็นพิเศษ	เช่น	ฮำรีส	 (Harees)	น�้ำผลไม้	ญิริชำห์	 (Jirisha)	หรือแป้งสำลีผสม 

หัวหอมและน�้ำมันเนย	 ฮับบิท	 (Habbit)	 หรือเน้ือที่เคี่ยวกับหัวหอม	 ถั่วเขียว	 และมะนำวแห้ง	 

อีกเมนูที่ส�ำคัญคือ	 ศอร์ดำ	 (Zarda)	 หรือเมนูขนมหวำนที่ท�ำจำกข้ำวกับน�้ำตำล	 เมนูเหล่ำนี ้

มักท�ำกันในช่วงวันอำชูรอ	9

	 นอกจำกวันส�ำคัญทำงศำสนำดังกล่ำวก็ยังมีงำนส�ำคัญ	 ๆ	 อ่ืนอีก	 เช่นงำนวันหม้ัน	 

งำนแต่งงำน	และงำนที่จัดขึ้นเพื่อแสดงควำมโศกเศร้ำ	อำทิเช่นในบำห์เรนนั้น	ถั่วประเภทต่ำง	ๆ	

ผลไม้	 ขนมบิสกิต	 ขนมหวำน	 และน�้ำผลไม้	 มักถูกน�ำมำเล้ียงในงำนแต่งงำน	 ส่วนวันที่แสดง 

ควำมโศกเศร้ำ	อำหรับมักเลี้ยงชำ	กำแฟ	ข้ำว	และเนื้อ	

8	Musaiger	A	O	(1982).	Factors	influencing	food	consumption	in	Bahrain.	Ecol	Food	Nurt	12,	39-48.
9	เพิง่อ้ำง.
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  ปัจจัยในเรื่องความชอบ

  ปัจจัยด้านการจ้างงานผู้หญิง

	 ควำมชอบเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนกำรบริโภคของประชำชน	 

คนแต่ละพืน้ทีม่คีวำมชอบแตกต่ำงกัน	กรณขีองกลุม่ประเทศ	GCC	นัน้ผูค้นมพีืน้ฐำนทำงวฒันธรรม

ที่ใกล้เคียงกัน	 ท�ำให้ควำมชอบหรือควำมคุ้นเคยในกำรบริโภคอำหำรไม่แตกต่ำงกันมำกนัก	 

เช่นคนในภูมิภำคนี้ประชำชนชอบใช้น�้ำมันข้ำวโพดปรุงอำหำรมำกกว่ำน�้ำมันประเภทอ่ืน	 ๆ	 

ชอบรับประทำนอินทผลัม	 ทั้งสดและอบแห้ง	 ตลอดทั้งปี	 แตกต่ำงกับประเทศเพื่อนบ้ำนอื่น	 ๆ	 

ในตะวันออกกลำงที่รับประทำนอินทผลัมไม่มำกนัก	 ส่วนใหญ่อินทผลัมจะมีมำกในหน้ำร้อน	 

อย่ำงไรก็ตำม	 อินทผลัมก็เป็นที่นิยมถ้วนทั่วตะวันออกกลำงในเดือนถือศีลอด	 เพรำะมุฮัมมัด	 

ศำสดำท่ำนสดุท้ำยของอสิลำมได้ปฏบิตัเิป็นแนวทำงไว้ให้ชำวมสุลมิละศลีอดค�ำแรกด้วยอนิทผลมั	

ควำมจริงอินทผลัมได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเป็นผลไม้ที่มีแร่ธำตุและวิตำมินสูง	 รวมทั้งให้พลังงำน 

ที่ดูดซึมได้เร็ว	เหมำะกับคนที่อดอำหำรและเครื่องดื่มมำทั้งวัน	

	 ในกลุ่มประเทศ	GCC	นั้น	ปลำสดเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมำกกว่ำปลำแช่แข็ง	แป้งสำลี

เป็นที่นิยมรับประทำนมำกกว่ำธัญพืชชนิดอื่น	 ๆ	 และข้ำวเป็นที่นิยมของผู้คนในกลุ่ม	 GCC	 

มำกกว่ำชำวอำหรับในภูมิภำคอื่น	 ๆ	 คนเหล่ำนี้บริโภคข้ำวจ�ำนวนมำก	 ขณะเดียวกัน	 เนื้อที่เป็น 

ที่นิยมในกลุ่มประเทศเหล่ำนี้คือเนื้อแพะและเนื้อแกะ	มำกกว่ำที่จะเป็นเนื้อควำย	10

	 อตัรำกำรมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิในตลำดแรงงำนของกลุ่มประเทศ	GCC	นบัวนัยิง่เพ่ิมมำก

ขึน้	ส่งผลให้แต่ละครวัเรอืนมกี�ำลงัซ้ือมำกขึน้	กำรบรโิภคอำหำรเพิม่ขึน้ทัง้เชงิปรมิำณและคณุภำพ	

แต่ในขณะเดยีวกนั	กท็�ำให้แม่บ้ำนมเีวลำน้อยลงในกำรตระเตรยีมอำหำร	นัน่หมำยควำมว่ำแม่บ้ำน

จ�ำนวนหนึ่งที่ออกไปท�ำงำนตอ้งพึง่พำอำหำรส�ำเรจ็รูปมำกขึน้	ส่งผลให้กำรบริโภคอำหำรทีป่รุงได้

รวดเร็ว	 (convenient	foods)	 เช่นอำหำรแช่แข็งของประชำกรในกลุ่ม	GCC	เป็นที่นิยมมำกขึ้น	

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสังคมเมือง	 อันเป็นที่ที่มีอัตรำแรงงำนผู้หญิงจ�ำนวนมำก	นอกจำกนั้น	 ก็ท�ำให้

เกิดพฤติกรรมกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึ้นในหมู่ผู้หญิงท�ำงำน	แตกต่ำงกับสมัยก่อน 

ที่ผู ้ชำยส่วนใหญ่เป็นกลุ ่มที่มักออกไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน	 โดยเฉพำะอำหำรเย็น	 

10	Khaldi	N	 (1984).	 Evolving	 food	 gaps	 in	 the	Middle	 East/North	Africa:	 prospects	 and	policy	 implications.	 

Washington	DC:	International	Food	Policy	Research	Institute.
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ปัจจุบันสมำชิกครอบครัวจ�ำนวนมำกนิยมออกไปรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน	 เพรำะนั่นหมำยถึง 

กำรชดเชยเวลำที่ผู้หญิงต้องใช้เวลำท�ำงำนมำกขึ้น

	 ในอีกด้ำนหนึ่ง	 กำรออกไปท�ำงำนนอกบ้ำนของผู้หญิงอำหรับก็ท�ำให้เกิดกำรจ้ำง 

คนรับใช้ไว้คอยท�ำงำนแม่บ้ำนแทนตนเองที่ไม่มีเวลำ	ปัจจุบันผู้หญิงอำหรับในกลุ่มประเทศ	GCC	

พึ่งพำแรงงำนต่ำงชำติให้มำเป็นแม่บ้ำนจ�ำนวนมำก	 ทั้งน้ีก็เน่ืองจำกสถำนะที่ร�่ำรวยจำกรำยได ้

ทีเ่พิม่มำกขึน้	 ตลอดรวมถงึกำรทีผู่ห้ญงิอำหรบัเข้ำไปสูต่ลำดแรงงำนมำกขึน้อกีด้วย	 กำรมคีนรบัใช้

เป็นแม่บ้ำนท�ำให้หน้ำที่ของผู้หญิงในกำรตระเตรียมอำหำรกำรกิน	 กำรจับจ่ำยซื้อของตำมตลำด	

กำรเล้ียงและให้อำหำรเด็กเล็ก	 และกำรบริหำรจัดกำรเรื่องงำนในบ้ำน	 จึงค่อย	 ๆ	 หมดไป	 

เพรำะงำนเหล่ำนี้กลำยเป็นหน้ำที่ของแม่บ้ำนชำวต่ำงชำติแทน	 ซึ่งแม่บ้ำนชำวต่ำงชำตินี่เอง 

ที่มีบทบำทในกำรน�ำอำหำรของชนชำติเข้ำมำเผยแพร่ในครัวเรือนอำหรับมำกขึ้น

  ปัจจัยด้านการย้ายถิ่น

	 นับตั้งแต่ทศวรรษที่	 1970	กลุ่มประเทศอำหรับ	GCC	ถือเป็นภูมิภำคที่มีกำรโยกย้ำย

ถ่ินฐำนของผู้คนจ�ำนวนมำกในหลำกหลำยรูปแบบ	 กำรย้ำยถิ่นที่เกิดข้ึนส่งผลต่อพฤติกรรม 

กำรบริโภคอำหำรอย่ำงมำก	 เพรำะกำรย้ำยถิ่นของผู้คนหมำยถึงกำรเอำพฤติกรรมกำรบริโภค 

และเมนูอำหำรประจ�ำท้องถิ่นของผู้ย้ำยถิ่นฐำนติดตัวไปด้วย	 กำรย้ำยถิ่นฐำนดังกล่ำวเกิดขึ้น 

อย่ำงน้อยใน	2	รูปแบบด้วยกันคือ

1.	 กำรย้ำยถ่ินฐำนจำกประเทศต่ำง	ๆ 	ในตะวนัออกกลำงหลัง่ไหลสูก่ลุม่ประเทศใน	GCC

	 ลักษณะกำรย้ำยถิ่นดังกล่ำวเกิดจำกรำคำน�้ำมันที่สูงขึ้นตั้งแต่ปี	 1973	ท�ำให้เศรษฐกิจ

ในกลุ่มประเทศ	 GCC	 เติบโตอย่ำงรวดเร็ว	 จนเป็นดินแดนที่ดึงดูดแรงงำนจำกประเทศอำหรับ 

เพื่อนบ้ำนเป็นอย่ำงมำก	โดยเฉพำะแรงงำนจำกประเทศอียิปต์	ซีเรีย	จอร์แดน	เวสต์แบงก์	ซูดำน	

และเยเมน	 แรงงำนเหล่ำนี้ได้น�ำเอำพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรตำมวัฒนธรรมของพวกเขำ 

มำแพร่กระจำยในกลุ ่ม	 GCC	 ด้วย	 เมนูอำหำรของประเทศอียิปต์อย่ำง	 foul	 madamis	 

และ	 tamia	 กลำยเป็นอำหำรที่คุ้นเคยและเป็นที่นิยม	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ชำวอำหรับกลุ่ม	 GCC	 

โดยเฉพำะประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 นิยมรับประทำนอำหำรเช้ำด้วย	 foul	madamis	 

อนัเป็นอำหำรพืน้บ้ำนของอยีปิต์	ประกอบขึน้จำกถัว่	“Fava	Beans”	ต้มคลกุเคล้ำกบัน�ำ้มนัมะกอก 
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หรือซอสมะเขือเทศ	 รับประทำนคู่กับไข่ต้มและผักสลัด	 11	 ขณะเดียวกัน	 มีแรงงำนชำวเยเมน 

มำกกว่ำ	 2	 ล้ำนคนเข้ำมำท�ำงำนในซำอุดิอำระเบีย	 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 และคูเวต	 ท�ำให้ 

เมนูอำหำรของเยเมนเป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่ประชำชนคนท้องถิ่นของกลุ่มประเทศ	GCC

2.	 กำรย้ำยถิน่ของคนต่ำงชำติทีไ่ม่ใช่อำหรบั

	 กำรย้ำยถิ่นเข้ำมำอยู่ในกลุ่มประเทศร�่ำรวยน�้ำมันไม่ได้จ�ำกัดเฉพำะผู้คนที่เป็นอำหรับ

มำจำกประเทศเพือ่นบ้ำนเท่ำนัน้	แต่ยงัรวมถงึกลุม่แรงงำนต่ำงชำตจิำกนอกภมูภิำคตะวนัออกกลำง

อีกด้วย	ไม่ว่ำจะเป็นอินเดีย	ปำกีสถำน	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	บังคลำเทศ	ศรีลังกำ	ฯลฯ	ลักษณะ

เช่นนี้ท�ำให้อำหำรอินเดีย-ปำกีสถำนเป็นอีกทำงเลือกที่ได้รับควำมนิยมจำกคนอำหรับท้องถิ่น 

ของกลุ่มประเทศ	GCC	กรณีที่เห็นได้ชัดคือผู้บริโภคในประเทศโอมำน	เพรำะแม้คนในประเทศนี้

จะนิยมซื้อวัตถุดิบน�ำมำปรุงอำหำรรับประทำนเอง	แต่ลักษณะอำหำรที่ได้รับควำมนิยมในโอมำน

กลับคล้ำยอำหำรของคนเอเชียใต้	 โดยเฉพำะอินเดีย	 ซึ่งนิยมใช้เครื่องเทศในกำรปรุงอำหำร 

เป็นหลัก	 ทั้งนี้	 ก็เนื่องจำกชำวโอมำนมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชำวอินเดีย	 และปัจจุบันมี 

ชำวเอเชียใต้อยู่ในโอมำนเป็นจ�ำนวนมำก	 นอกจำกน้ี	 ชำวโอมำนยังนิยมรับประทำนปลำทูน่ำ

กระป๋องกับ	“Pita	Bread”	หรือขนมปังอบที่ท�ำมำจำกแป้งสำลีมีลักษณะคล้ำยโรตี	แต่หนำกว่ำ

และแผ่นใหญ่กว่ำ	12

	 เช่นเดียวกันกับชำวสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ที่ถึงแม้จะนิยมน�ำเนื้อไก่	 แกะ	 หรือแพะ 

มำย่ำงและรำดด้วยซอสที่ท�ำจำกถ่ัวและเคร่ืองเทศชนิดต่ำง	 ๆ	 รวมถึงปลำและอำหำรทะเลย่ำง 

ในมื้อกลำงวัน	 แต่ก็นิยมรับประทำนคู ่ กับข้ำวที่หุงด้วยเครื่องเทศแบบอินเดียหรือคู ่กับ	 

“Pita	 Bread”	หรือโรตี	 ขณะเดียวกัน	 ชำวอินโดนีเซียที่นิยมเป็นแม่บ้ำนในกลุ่ม	 GCC	 ได้ท�ำให้ 

คนอำหรับท้องถิ่นรู้จักกำรกินบะหมี่ส�ำเร็จรูป	

	 นอกจำกกำรที่แรงงำนต่ำงชำติปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำรบริโภคของคนอำหรับแล้ว	

แรงงำนต่ำงชำติเหล่ำน้ียังท�ำให้กำรบริโภคอำหำรในกลุ่ม	 GCC	 มีควำมหลำกหลำย	 มีรสชำต ิ

ท่ีแตกต่ำงกันออกไป	 ทั้งน้ีส่วนหน่ึงก็เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู ้คนกลุ ่มชำติพันธุ์ 

อันหลำกหลำยที่เข้ำมำร่วมอยู่อำศัยในดินแดนกลุ่มประเทศ	GCC

11	 ธนำคำรเพือ่กำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย.	 เกรด็น่ำรู้ในตลำดฮำลำลสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์.	http://www.exim.go.th/

doc/research/foreign_weekly_movement/7816.pdf
12	ลูท่ำงกำรส่งออกอำหำรฮำลำลไปโอมำน.	http://www.ryt9.com/s/ryt9/115961	
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  ปัจจัยด้านสื่อและการโฆษณา

  กระแสนิยมตะวันตกและวิถีชีวิตสมัยใหม่

	 รำยได้ที่ เพิ่มมำกขึ้นของครัวเรือนในกลุ ่มประเทศ	 GCC	 และควำมก้ำวหน้ำ 

ด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรของโลกสมัยใหม่	 ท�ำให้ผู้คนเข้ำถึงสื่อโทรทัศน์	 จำนดำวเทียม	 และ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอ่ืน	 ๆ	 มำกขึ้น	 คนเหล่ำน้ีใช้เวลำส่วนใหญ่ดูรำยกำรโทรทัศน์	 

หรือใช้อินเตอร์เนต	สื่อต่ำง	ๆ	เหล่ำนี้ย่อมมีผลต่อควำมเชื่อเรื่องอำหำรและกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ

ของผู้บริโภคชำวอำหรับ	 กล่ำวอีกอย่ำงคือกำรโฆษณำสินค้ำอำหำรผ่ำนสื่อประเภทต่ำง	 ๆ	 

มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้คนในภูมิภำคน้ีอย่ำงมำก	 งำนศึกษำหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นงำนเก่ำ	

แต่ก็เป็นงำนทีน่่ำสนใจ	เพรำะได้ศึกษำถงึอทิธพิลของสือ่ทีม่ต่ีอแม่บ้ำนในกำรเลอืกซือ้สนิค้ำอำหำร

ในประเทศบำห์เรน	 งำนช้ินนี้พบว่ำ	 กำรโฆษณำอำหำรผ่ำนโทรทัศน์มีส่วนส�ำคัญต่อทัศนคติ 

และกำรเลือกซื้ออำหำรของบรรดำแม่บ้ำนในบำห์เรน	 ปรำกฏว่ำคนที่ตอบแบบสอบถำมที่เป็น 

แม่บ้ำนประมำณร้อยละ	42	เชื่อมั่นอย่ำงสูงสินค้ำอำหำรเมื่อดูโฆษณำผ่ำนสื่อ	ส่วนอีกร้อยละ	47	

มคีวำมเชือ่มัน่ในระดบัปำนกลำง	ขณะเดยีวกนัแม่บ้ำนบำห์เรนประมำณร้อยละ	42	เลอืกซือ้สนิค้ำ

ประเภทเครื่องดื่มที่เปิดตัวสินค้ำใหม่จำกกำรได้เห็นสินค้ำผ่ำนสื่อ	13 

	 กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เห็นได้จำกสื่อโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ตถือเป็นปัจจัยเร่ง 

ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรบริโภค	 มีกำรเติบโตของธุรกิจร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำประเภท 

ห้ำงสรรพสินค้ำและซูเปอร์มำเก็ตเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำก	 ผู้คนชอบกำรเดินชอปปิ้งและเดินตลำดพื้น

เมืองที่เรียกว่ำ	 “Souks”	 ส่วนหน่ึงก็เนื่องจำกภูมิภำคนี้มีสถำนที่ท่องเที่ยวไม่มำกนักเพรำะพื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรำย	

	 อย่ำงไรก็ตำม	 จำกงำนศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และ

ซำอุดิอำระเบียพบว่ำคนรุ่นใหม่มีควำมแตกต่ำงจำกคนรุ่นเก่ำ	 2	 ประกำร	 ประกำรแรกคือ	 

คนรุ่นใหม่มีกำรศึกษำมำกข้ึน	 และเป็นชำวอำหรับรุ ่นแรกที่เติบโตภำยใต้กลิ่นอำยของ 

วัฒนธรรมตะวันตก	 ประกำรที่	 2	 คือคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มจะยอมรับสังคมและวัฒนธรรมอื่น 

มำกขึ้น	 อันเนื่องมำจำกกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อและกำรเดินทำงออกไปศึกษำข้ำงนอก

ประเทศหรือกำรเดินทำงท่องเที่ยว	 ผลจำก	 2	 ประกำรดังกล่ำวมีบทบำทในกำรเปลี่ยนแปลง 

13	Musaiker	A	O.	 (1983).	 The	 Impact	of	 television	 and	 food	advertisement	on	dietary	behaviors	of	 Bahraini	 

housewives.	Ecol	Food	Nurt	13,	109-114.
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 สรุป

	 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนและพฤติกรรมกำรบริโภคของชำวอำหรับกลุ่มประเทศ	

GCC	 นั้นมีอยู่มำกมำยหลำกหลำย	 อย่ำงไรก็ตำม	 เน่ืองจำกมีงำนศึกษำค่อนข้ำงน้อยเกี่ยวกับ 

เรื่องดังกล่ำว	 จึงท�ำให้กำรลงลึกในรำยละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคอำหรับในงำนศึกษำนี้

เป็นไปได้ยำก	 ควำมจริงยังมีปัจจัยอ่ืน	 ๆ	 อีกมำกที่กำรส�ำรวจวรรณกรรมนี้ไม่ได้กล่ำวเอำไว้	 

เช่น	กำรเตบิโตของจ�ำนวนประชำกรทีไ่ม่ได้ส่งผลกระทบเฉพำะควำมต้องกำรอำหำรทีเ่พิม่มำกข้ึน

ในภูมิภำคเท่ำนั้น	 แต่ยังกระทบถึงกำรส่งออกอำหำรอีกด้วย	 นอกจำกนั้น	 ยังมีปัจจัยที่ว่ำด้วย

สถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง	 ควำมขัดแย้งและสงครำม	 รำคำน�้ำมันที่ลดลงในช่วงหลัง	 ๆ	 ฯลฯ	 

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคในภูมิภำคนี้ก็มีอยู่อย่ำงหลำกหลำย	 มีทั้งประชำชนอำหรับที่เป็น 

คนท้องถิ่น	 ชำวอำหรับที่หลั่งไหลกันเข้ำมำท�ำงำน	 กลุ่มคนชำวตะวันตก	 และแรงงำนชำวเอเชีย	

คนท้ัง	 4	 กลุ่มนี้มิได้มีพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีเหมือนกัน	 จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องมีกำรศึกษำ 

ต่อยอดเพื่อท�ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภคในคนกลุ่มต่ำง	ๆ 	อย่ำงครอบคลุมและเจำะลึกยิ่งขึ้น

14	อ้ำงไว้ใน	สถำบนัอำหำร	(2015).	พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	(ซำอดิุอำระเบยี).	24	มถินุำยน	2557.	www.thehalalfood.info

ผู้หญิงอำหรับมำกกว่ำผู้ชำย	

	 ขณะเดยีวกัน	ผลกำรศกึษำของกระทรวงเกษตรของสหรฐัฯ	ยงัพบอกีว่ำ	ชำวซำอดุอิำระเบีย

มีพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่เลียนแบบชำวตะวันตกมำกยิ่งขึ้น	 โดยเฉพำะกลุ่มผู้บริโภคที่ 

เป็นวัยรุ่นและวัยหนุ่มสำว	 ประกอบกับกำรใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ที่เร่งรีบวุ่นวำยมำกขึ้นท�ำให ้

ไม่มีเวลำมำกนักในกำรเตรียมอำหำร	 ดังนั้น	 คนเหล่ำนี้จึงหันมำหำอำหำรประเภทพร้อม 

รับประทำน	อำหำรจำนด่วน	และอำหำรที่ซื้อกลับบ้ำน	14

	 ส่วนชำวสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 โดยเฉพำะคนหนุ่มสำว	 นิยมรับประทำนอำหำร 

สะดวกซื้อเช่นกัน	 และรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนมำกขึ้น	 โดยนิยมเลือกร้ำนอำหำรที่ 

มบีรรยำกำศสบำย	ๆ 	เป็นกนัเอง	ไม่เน้นควำมหรหูรำ	ร้ำนอำหำรและร้ำนไอศกรมีทีเ่ป็นแฟรนไซส์

จำกต่ำงประเทศ	โดยเฉพำะสหรัฐฯ	ก�ำลังได้รับควำมนิยมสูงในหมู่วัยรุ่น	ขณะเดียวกัน	ชำวสหรัฐ

อำหรับเอมิเรตส์บำงส่วนยังนิยมรับประทำนอำหำรส่งถึงบ้ำน	 (Home	Delivery)	 โดยส่วนใหญ่

เป็นกำรสั่งซื้ออำหำรประเภทขบเคี้ยว	ขนมอบ	(Bakery)	และเครื่องดื่มประเภทต่ำง	ๆ
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 “สินค้าอาหารที่มีแนวโน้มดีคือ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นเพื่อคนป่วยเป็นเบาหวาน	 เพรำะ 

เริ่มเป็นปัญหำใหญ่ของ	UAE	 แต่ไม่ควรกล่ำวอ้ำงที่ฉลำกเพรำะกฎหมำยไม่อนุญำต	 	 ผลิตภัณฑ ์

ต้องมีรสไม่หวำนเกินไป	 นอกจำกน้ีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ก็เริ่มเป็นที่สนใจ	 ประเทศไทยมีจุด

แขง็เพรำะมแีปลงเพำะปลกูชำท่ีได้รับรองเกษตรอนิทรย์ี	รวมทัง้พชือ่ืนอกีหลำยชนิด	ผลกำรทดสอบ

ตลำดพบว่ำ	 ผลิตภัณฑ์ที่น่ำสนใจ	 เช่น	 ชำไทยใส่นม	 รสชำติดี	 ผู ้บริโภคชอบมำก	 สินค้ำที่ 

มีส่วนผสมจำกผลไม้ไทย	เช่น	มะพร้ำว	มะละกอ	กระเจี๊ยบ	เครื่องดื่มผสมตะไคร้	ขิง	

	 ปัญหำท่ีส�ำคัญอันหน่ึงในธุรกิจคือ	 ผู้บริโภคยังไม่ค่อยรู้จักสินค้ำไทยและคุณสมบัติที่ด	ี

ดังนั้นจ�ำเป็นต้องมีกำรท�ำกำรตลำด	 ส่ือสำรเพื่อให้ควำมรู้	 และกำรท�ำโปรโมชั่นและกิจกรรม 

ส่งเสรมิกำรขำยด้วย	แต่ผูผ้ลติไทยมกัไม่ค่อยเข้ำใจเรือ่งนี	้ท�ำให้ยอดขำยเตบิโตช้ำ	โดยกำรน�ำสนิค้ำ

เข้ำตลำดต้องใช้กิจกรรมต่ำงๆ	 เสริม	 ค่ำกำร	 PR	 น่ำจะออกคนละครึ่งกับผู้ท�ำตลำด	 สินค้ำไทย 

ก็จะเป็นที่รู้จักมำกขึ้น”

เก็บมาเล่า
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ทำาความรู้จักกับโมร็อกโก
	 ประเทศโมรอ็กโกหรือชือ่อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ	 รำชอำณำจกัรโมรอ็กโก	 (Kingdom	of	

Morocco)	 ตั้งอยู ่ในภำคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกำ	 โมร็อกโกมีกำรปกครองใน 

ระบอบประชำธิปไตยโดยมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกับประเทศไทย	พระมหำกษัตริย ์

องค์ปัจจุบัน	 คือ	 สมเด็จพระรำชำธิบดีโมฮัมเหม็ดที่	 6	 ทรงเป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์ที่	 18	 

แห่งรำชวงศ์อเลำลัว	 โมร็อกโกเป็นหน่ึงใน	 3	 ประเทศจำกทั้งหมด	 53	 ประเทศในทวีปแอฟริกำ 

ที่ยังคงมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข	 (อีกสองประเทศ	 คือ	 รำชอำณำจักรเลโซโท	 และ 

รำชอำณำจักรสวำซแิลนด์)

	 โมร็อกโก	 ทำงตอนเหนืออยู่ติดกับช่องแคบ	 Gibraltar	 ซึ่งเป็นเส้นทำงขนส่งสินค้ำ 

ไปยังประเทศต่ำงๆ	 ในทวีปยุโรปและสหรัฐฯ	 ท�ำให้โมร็อกโกเหมำะสมต่อกำรเป็นศูนย์กลำง 

กำรขนส่งและกระจำยสนิค้ำ	นอกจำกนีก้ำรเดินทำงโดยเคร่ืองบนิจำกโมรอ็กโกไปกรงุปำรสีเมอืงหลวง

ของฝรัง่เศสจะใช้เวลำเพยีง	3	ชัว่โมงและใช้เวลำรำว	7	ชัว่โมงไปยงัสนำมบนิ	John	F.	Kennedy	

มลรัฐนิวยอร์กของสหรัฐฯ	 ประกอบกับโมร็อกโกได้รับสิทธิพิเศษทำงกำรค้ำจำกหลำยประเทศ 

จำกกำรเป็นสมำชิกกลุม่	Arab	Maghreb	Union	(ประกอบด้วยสมำชกิ	5	ประเทศ	คอื	อลัจเีรยี	ลเิบยี	

โมรอ็กโก	มอริเตเนยี	 และตนูเิซยี	 ซึง่ล้วนตัง้อยูใ่นแถบแอฟรกิำเหนอื)	 กำรจดัท�ำ	 FTA	 ในลกัษณะ

ทวิภำคกีบัสหรัฐฯ	อยีปิต์	ตรุกี	ซำอุดอิำระเบยี	และจอร์แดน	นอกจำกนัน้ยงัมีกำรจดัท�ำควำมร่วมมอื

ด้ำนกำรค้ำกับกลุ่มสหภำพยุโรป	 (EU)	 ภำยใต้	 European	Union	 Association	 Agreement	 

จำกสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	ทีไ่ด้รบัจะช่วยเกือ้หนนุให้โมรอ็กโกสำมำรถขยำยกำรค้ำไปยงัตลำดเหล่ำนี้

ได้เพ่ิมข้ึน

	 ระบบกำรปกครองของโมรอ็กโกในปัจจุบนัเป็นระบอบประชำธิปไตยทีม่พีระมหำกษตัริย์

เป็นประมุข	 และนำยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร	 พระมหำกษัตริย์มีพระรำชอ�ำนำจใน 

กำรแต่งตั้งและถอดถอนนำยกรัฐมนตรีตลอดจนรัฐมนตรีกระทรวงส�ำคัญ	 อย่ำงไรก็ด	ี 

ระบบกำรปกครองของโมร็อกโกก�ำลังพัฒนำจำกระบบอ�ำนำจรวมศูนย์อยู ่ที่กษัตริย์ไปสู ่ 

ระบบรฐัสภำทีเ่น้นตวัแทนจำกประชำชน

	 ศำสนำอสิลำม	 (นกิำยสหุนี)่	 เป็นศำสนำประจ�ำชำตโิมรอ็กโก	 	 ชำวโมรอ็กโกส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติตำมค�ำสอนของศำสนำอิสลำม	 และอิสลำมก็มีอิทธิพลต่อผู้คนทั้งในระดับชีวิตส่วนตัว,	 

กำรเมอืง,	 เศรษฐกจิ	 และกฎหมำย	 วนัศกุร์เป็นวนัศกัดิส์ทิธสิ�ำหรบัมสุลมิ	 กจิกำรร้ำนค้ำทกุอย่ำง 
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จะปิดหมด	 บริษัทหลำยแห่งปิดในวันศุกร์เช่นกัน	 อย่ำงไรก็ตำม	 วันหยุดสุดสัปดำห์ในโมร็อกโก 

เป็นวันเสำร์และอำทติย์

ภำษำอำรบกิเป็นภำษำรำชกำร	ประชำกรส่วนใหญ่สำมำรถพดูภำษำฝรัง่เศสได้เนือ่งจำกโมรอ็กโก 

เคยตกเป็นเมอืงข้ึนของฝรัง่เศสมำก่อน

	 ปัจจบุนัมปีระชำกร	 33.32	 ล้ำนคน	ประชำกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นชนชำตนิกิรอยด์หรอื 

แอฟริกันนิโกรเหมือนกับประเทศอื่นๆ	 ในแอฟริกำ	 แต่เป็นชนชำติคอเคซอยด์ซึ่งเป็นชำวอำหรับ	 

ชำวเบอร์เบอร์	และชำวยโุรป	อย่ำงฝรัง่เศสและสเปน	เป็นต้น	ประชำกรมำกกว่ำครึง่หนึง่ของประเทศ

อำศยัอยูใ่นตวัเมืองเพรำะว่ำประชำกรส่วนใหญ่อยูใ่นวัยท�ำงำน	และมอีำยนุ้อยกว่ำ	25	ปี

  เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

	 โมร็อกโก	 เป็นตลำดเกิดใหม่ที่มีเสถียรภำพและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่โดดเด่น	 

โดยมีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ	 3.75	 ต่อปี	 (ต้ังแต่	 ปี	 พ.ศ.	 2556-2561	 

(ประมำณกำรณ์))	 หำกพิจำรณำขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ	 โมร็อกโกจัดเป็น 

อันดับ	 9	 ของภูมิภำค	 MENA	 และเป็นอันดับที่	 72	 ของโลกจำก	 140	 ประเทศทั่วโลก 

โดยกำรจัดล�ำดับโดย	World	Economic	Forum	ในปี	พ.ศ.	2558-2559	ปัจจัยกระตุ้นที่ส่งผล 

ต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ	 คือ	 กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและประมง	 กำรท่องเที่ยว 

และภำคบริกำร	 และกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ	 ในช่วงที่ผ่ำนมำโมร็อกโกมีกำรลงทุนโดยตรง 

จำกต่ำงประเทศสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอำหรับ	 คู่ค้ำที่ส�ำคัญของโมร็อกโกได้แก่	 กลุ่มประเทศ

สหภำพยุโรป	ได้รับสถำนภำพพิเศษกับสหภำพยุโรปตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	กำรท�ำควำมตกลง	FTA	

สินค้ำเกษตรระหว่ำงสหภำพยุโรปกับโมร็อกโก	 โดยยุโรปเป็นทั้งตลำดส่งออกและตลำดแรงงำน 

ที่ส�ำคัญ	 ปัจจุบันชำวโมร็อกโกเข้ำสู ่ภำคแรงงำนในกลุ่มประเทศยุโรปโดยเฉพำะสเปนและ 

ฝรัง่เศส	มำกกว่ำ	2.5	ล้ำนคน	นอกจำกนี	้โมรอ็กโกยงัได้มกีำรลงนำมเขตกำรค้ำเสรกีบัสหรฐัอเมรกิำ

และตุรกีในช่วงที่ผ่ำนมำ			
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ภำพ	ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจของโมร็อกโก

	 โมร็อกโกน้ันมีควำมเจริญมำกกว่ำประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกำ	 บ้ำนเมืองและ 

ตึกต่ำงๆ	 ในโมร็อกโกน้ันมีควำมทันสมัยมำก	 เน่ืองจำกว่ำประเทศฝรั่งเศสและสเปนเคย 

ยดึครองโมรอ็กโก	จงึท�ำให้ระบอบกำรเมอืงกำรปกครอง	กำรศกึษำ	สำธำรณสขุ	และกำรคมนำคม	

ถูกวำงรำกฐำนไว้เป็นอย่ำงดี	รัฐบำลโมร็อกโกเร่งพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	

เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำ

	 กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนมกีำรพฒันำขยำยตวัต่อเนือ่ง	ด้วยศกัยภำพด้ำนภมูศิำสตร์

ของโมร็อกโกที่มีพื้นที่ติดต่อกับฝั ่งยุโรปและแอฟริกำตะวันตก	 กำรพัฒนำท่ำเรือสินค้ำเพ่ือ 

เช่ือมต่อท้ัง	 2	 ฝั่ง	 จึงเป็นนโยบำยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุน 

มำกยิ่งขึ้น	 เห็นได้จำกกำรสร้ำงท่ำเรือใหม่ในเขต	 Casablanca	 และกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรีที่	 

Tangier	ตั้งเป้ำหมำยไว้ว่ำจะสำมำรถรองรับสินค้ำได้สูงสุด	11.5	ล้ำน	TEU	ภำยในปี	พ.ศ.	2563	

ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับโมร็อกโก	 ในด้ำนพลังงำน	 โมร็อกโก 

มีแผนที่จะขยำยก�ำลังกำรผลิตพลังงำนทดแทน	 โดยตั้งเป้ำหมำยเพ่ิมกำรใช้พลังงำนทดแทน 

เป็นร้อยละ	40	ของกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศ	ภำยในปี	พ.ศ.	2563		

  นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

	 รฐับำลโมรอ็กโกมนีโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุจำกต่ำงชำต	ิด้วยกำรออกมำตรกำรส�ำคญั

หลำยด้ำนท่ีเอือ้ต่อกำรลงทนุ	อำท	ิอนญุำตให้นกัลงทนุต่ำงชำตสิำมำรถเป็นเจ้ำของกจิกำรได้	100%	

ไม่จ�ำเป็นต้องมผีูร่้วมทุนท้องถิน่	และสำมำรถลงทนุได้เกอืบทกุสำขำ	ยกเว้นกำรซ้ือท่ีดินกำรเกษตร	
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โดยสำมำรถว่ำจ้ำงชำวต่ำงชำติได้ในกรณีที่เป็นงำนซึ่งต้องใช้ฝีมือ	 หรือควำมสำมำรถเฉพำะทำง	

รวมทัง้อนญุำตให้ชำวต่ำงชำตมิสีทิธใินกำรซือ้ทีด่นิ	(ยกเว้นเพือ่กำรเกษตร)	ทัง้นี	้นกัลงทนุต่ำงชำติ

ยังจะได้รับสิทธิพิเศษด้ำนภำษีอีกหลำยประกำร	 หำกเข้ำไปลงทุนในโครงกำรที่รัฐบำลสนับสนุน

เป็นพิเศษ	หรือเข้ำไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	เช่น

• เขตอุตสำหกรรมปลอดภำษี	 (Free	 Zones)	 เพื่อยกเว้นกำรเก็บภำษีศุลกำกร

ส�ำหรับกิจกรรมกำรส่งออกเชิงพำณิชย์และเชิงอุตสำหกรรม	 ตัวอย่ำงเช่น	 

Tangier	Free	Zone	ในเมือง	Tangiers	จะได้รับกำรยกเว้นภำษีศุลกำกร	รวมทั้ง

ค่ำธรรมเนียมส�ำหรับสินค้ำน�ำเข้ำ	 และ/หรือ	 สินค้ำส่งออก	 นอกจำกนี้	 ยังได้รับ

กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในช่วง	 5	 ปีแรกของกำรด�ำเนินกิจกำร	 หลัง 

จำกนั้นจะได้รับกำรลดอัตรำภำษีน�ำเข้ำร้อยละ	 17.5	 และลดหย่อนภำษีเงิน 

ได้นิติบุคคลจำกอัตรำปกติที่ระดับ	 35%	 เหลือ	 8.75%	 ในอีก	 10	 ปีถัดไปด้วย	

ปัจจุบันมี	 Free	 Zones	 ในโมร็อกโก	 ได้แก่	 Export	 Processing	 Zone	 of	 

Tangier,	Free	Zones	at	Tanger	Med	Ksar	el	Majaz	Mellousa	1	and	2,	

Free	 Zone	 in	 Dakhla	 and	 Laayoune,	 Free	 Storage	 Zone	 of	 

hydrocarbons:	Kebdana	and	Nador,	Export	Processing	Zone	in	Kenitra

• เอกชนที่เข้ำไปลงทุนในโมร็อกโกด้วยเงินลงทุนมำกกว่ำ	 200	 ล้ำนดีร์แฮม	 

จะได้รับกำรยกเว้นภำษีน�ำเข้ำ	 ในช่วงกำรก่อต้ังโรงงำนหรือสถำนที่	 และยกเว้น

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม	(VAT)	36	เดือนแรก	ส�ำหรับวัตถุดิบและเครื่องมือต่ำงๆ	

• โครงกำรที่ผ่ำนเง่ือนไขที่ก�ำหนดของกองทุนพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรลงทุน	

The	 Investment	 and	 Industrial	 Development	 Fund	 (IIDF)	 เช่น	 ต้อง 

ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนอย่ำงถำวรตั้งแต่	 250	 คนขึ้นไป	 มูลค่ำกำรลงทุนมำกกว่ำ	

100	 ล้ำนดีร์แฮม	 รับประกันกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี	 เป็นต้น	 โดยกองทุนนี้ 

จะสนับสนุนด้ำนค่ำใช้จ่ำยบำงส่วนเกี่ยวกับค่ำที่ดิน	ค่ำก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

ภำยนอก	และค่ำฝึกอบรมพนักงำน
	 ทั้งนี้	เมื่อปี	2542	รัฐบำลโมร็อกโกได้จัดตั้ง	The	Moroccan	Investment	Development	

Agency	 –ADMI	 ซึ่งเป็นองค์กรที่ท�ำหน้ำที่ดูแลเกี่ยวกับกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ	 โดยให้บริกำรในกำรให้ 

ค�ำแนะน�ำ	 และประสำนงำนเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกำรก่อตั้งธุรกิจในโมร็อกโก	 สำมำรถดูรำยละเอียดและ 

เงื่อนไขกำรลงทุนจำกต่ำงชำติได้ที่	http://www.invest.gov.ma
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• เขตกำรลงทุน	(Investment	Zone)

เขตกำรลงทุนในโมร็อกโกสำมำรถแบ่งออกได้เป็น	3	ประเภทได้แก่

1.	 เขตอุตสำหกรรมบูรณำกำร

2.	 เขตอุตสำหกรรม
3.	 เขตปลอดอำกร

ภำพ	เขตกำรลงทุนแต่ละรูปแบบในพ้ืนท่ีต่ำงๆ

  อัตราภาษี

	 รัฐบำลกลำงโมร็อกโกมีกำรก�ำหนดภำษีในระดับชำติและระดับท้องถิ่นดังนี้	

 ภำษีระดับชำติ

	 ภำษีระดับชำติหลักประกอบด้วย	 ภำษีเงินได้นิติบุคคล	 (Impot	 sur	 les	 Sociétés)	 

ภำษีรำยได้ส่วนบุคคล	(Impot	sur	le	revenu)	จ�ำนวนหัก	ณ	ที่จ่ำย	ภำษีพิเศษของรำยได้	และ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม	(Taxe	sur	la	valeur	ajoutée)	เป็นต้น	ภำษีระดับชำติอื่น	ๆ	ได้แก่	ภำษีมรดก

และของขวัญ,	กำรลงทะเบียนและกำรถ่ำยโอนภำษีอำกร	รวมถึง	ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ	เป็นต้น	

 ภำษีระดับท้องถิ่น

	 ภำษีระดับท้องถิ่นหลัก	 ประกอบด้วย	 ภำษีท่ีใบอนุญำตประกอบธุรกิจ	 (Taxe	 

Professionnelle)	และภำษีบริกำรมีอ�ำนำจในท้องถิ่น	(Service	Taxe	communaux)	
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ตำรำง	อัตรำภำษีนิติบุคคล

ตำรำง	อัตรำภำษีบุคคลธรรมดำ

ตำรำง	อัตรำภำษีมูลค่ำเพ่ิม

ตำรำง	อัตรำภำษีอ่ืนๆ	
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  แรงงานและอัตราค่าจ้าง

	 แรงงำนประมำณ	1	ใน	3	ของประชำกรโมร็อกโกเป็นลูกจ้ำงในภำคกำรเกษตร	ส่วนที่

เหลืออีก	2	ใน	3	เป็นลูกจ้ำงในอุตสำหกรรมเหมืองแร่	โรงงำนผลิต	และกำรก่อสร้ำง	รวมไปถึงกำร

ค้ำ	กำรเงนิและภำคบรกิำร	ไม่นบัรวมแรงงำนนอกระบบเศรษฐกจิทีมี่อกีเป็นจ�ำนวนมำก	โดยส่วน

ใหญ่เป็นคนงำนทั่วไปและบุคคลที่ไม่ได้ท�ำงำนแบบเต็มเวลำ	กำรว่ำงงำนจัดเป็นปัญหำส�ำคัญของ

โมร็อกโก	โดยตัวเลขอย่ำงเป็นทำงกำรประมำณกำรว่ำกำรว่ำงงำนในโมร็อกโกมีมำกถึง	1	ใน	10	

ของจ�ำนวนแรงงำนที่มีงำนท�ำ	 แต่ในทำงปฏิบัติอำจจะสูงกว่ำนี้	 โดยเฉพำะผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก

มหำวิทยำลัยท่ีไม่ใช่ช่ำงเทคนิค	 ซึ่งถือว่ำเป็นอัตรำกำรว่ำงงำนที่สูงที่สุดในกลุ ่มประเทศ

ตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ	(MENA)	

	 สัญญำกำรท�ำงำนจะต้องเป็นข้อสรุประหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง	 โดยมีทั้งที่จ�ำกัดและ

ไม่จ�ำกัดระยะเวลำของสัญญำ	สำมำรถยกเลิกได้ตำมข้อตกลงในสัญญำ	ยกเว้นกิจกรรมดังนี้	

• ค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ของวิชำชพี	จะต้องรบัประกนัค่ำจ้ำงขัน้ต�ำ่ของวชิำชพี	(SMIG)	12.85	

MAD	ต่อชั่วโมงหรือ	2,454	MAD	ต่อเดือน	(เริ่มตั้งแต่วันที่	1	กรกฎำคม	2014)	

และเพิ่มขึ้นเป็น	 13.46	 MAD	 ต่อชั่วโมงหรือ	 2,571	 MAD	 ต่อเดือนต้ังแต	่ 

1	กรกฎำคม	2015	เป็นต้นไป

• ค่ำจ้ำงข้ันต�่ำของเกษตรกร	 จ�ำต้องรับประกันค่ำจ้ำงขั้นต�่ำของเกษตรกร	 

(SMAG)	66.56	MAD	ต่อวัน	(เริ่มต้นจำก	1	กรกฎำคม	2014	)	และเพิ่มขึ้นเป็น	 

69.73	MAD	ต่อวัน	ตั้งแต่	1	กรกฎำคม	2015	เป็นต้นไป

	 โดยคนงำนทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับเงินสมทบจำกกำรจ้ำงงำนของนำยจ้ำงดังนี้	

• 5%	 ของเงินเดือนหลังจำก	 2	 ปีของกำรบริกำร	 (ต่อเนื่องหรือไม่)	 ภำยใน 

สถำบันเดียวกันหรือกับนำยจ้ำงคนเดียวกัน

• 10%	หลังจำก	5	ปีของกำรบริกำร

• 15	%	หลังจำก	12	ปีของกำรบริกำร

• 20%	หลังจำก	20	ปีของกำรบริกำร

ตำรำง	อัตรำภำษีอ่ืนๆ	
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	 ข้อก�ำหนดอื่นๆ	มีดังนี้

• ชัว่โมงกำรท�ำงำนส�ำหรบัคนงำนและพนกังำนทกุคนในสถำบนักำรศกึษำ	โรงงำน

อุตสำหกรรมและธุรกิจทั่วไป	จะต้องไม่เกิน	8	ชั่วโมงต่อวัน	หรือ	44	ชั่วโมงต่อ

สปัดำห์	โดยค่ำล่วงเวลำให้คดิเพิม่เตมิจำกชัว่โมงกำรท�ำงำนและเงนิเดือนดงันี	้ช่วง

เวลำ	05:00-10:00	น.	คิดเพิ่ม	25	%	ของชั่วโมงกำรท�ำงำนและเงินเดือน	และ	

ช่วงเวลำ	 22:00-05:00	 น.	 คิดเพิ่ม	 50%	 ของชั่วโมงกำรท�ำงำนและเงินเดือน	

ส�ำหรับค่ำล่วงเวลำในวันหยุดประจ�ำสัปดำห์และวันหยุดประจ�ำชำติให้คิดเพิ่มถึง	

50%	ของชั่วโมงกำรท�ำงำนและเงินเดือน	และ	100%	ของชั่วโมงกำรท�ำงำนและ

เงินเดือนตำมล�ำดับ

• วันหยุด	

o	 คนงำนและพนกังำนทกุคนมสีทิธทิีล่ำหยดุได้	หลงัจำกท�ำงำนอย่ำงต่อเนือ่ง

และมีประสิทธิภำพแล้ว	6	วันท�ำงำน	

o	 สิทธใินวนัหยดุจะถกูค�ำนวณจำกวนัท�ำงำนของพนกังำนรำยวนั	และครึง่หนึง่

จำกเดือนของพนักงำนรำยเดือน

o	 สถำบันกำรศึกษำหรือสถำนประกอบกำรที่มีนำยจ้ำงคนเดียวกัน	พนักงำน

จะได้รับสิทธิวันหยุดเพิ่มเติมอีก	2	วันของวันหยุดปกติ	ส�ำหรับกำรท�ำงำน

มำเป็นระยะเวลำ	5	ปี

o	 พนักงำนทุกคนจะได้รับวันหยุดประจ�ำสัปดำห์ไม่น้อยว่ำ	 24	 ชั่วโมง 

ติดต่อกัน

• กำรประกันสังคม	นำยจ้ำงจะต้องลงทะเบียนกับกองทุนแห่งชำติเพื่อควำมมั่นคง

ทำงสังคม	(Caisse	Nationale	de	Sécurité	Sociale-	CNSS)	ให้กับลูกจ้ำง	โดย

นำยจ้ำงมีควำมรับผิดชอบจ่ำยเงินเข้ำกองทุนประกันสังคมในอัตรำ	7.93%	และ

ลูกจ้ำงมีควำมรับผิดชอบจ่ำยเงินเข้ำกองทุนประกันสังคมในอัตรำ	 3.96%	 มีผล

ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2013	

  Do-Don’t 

• ค่ำนิยมเกี่ยวกับครอบครัวของชำวโมร็อกโก

	 ครอบครัวเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในชีวิตของชำวโมร็อกโกและมีบทบำทส�ำคัญ

ต่อควำมสัมพันธ์ทำงสังคม	 	 ชำวโมร็อกโกมักให้ควำมส�ำคัญกับบุคคลอื่นน้อยกว่ำครอบครัวและ
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กลุ่มเพื่อนคนโมร็อกโกมองกำรเห็นแก่พวกพ้องในแง่บวก	 เนื่องจำกมันแสดงถึงระบบอุปถัมภ ์

ในครอบครัวของพวกเขำ	 ครอบครัวในควำมหมำยนี้ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวและ 

ครอบครัวขยำย	 ผู้อำวุโสได้รับควำมยกย่องและนับถือและมีอิทธิพลต่อคนอื่นๆ	 ในครอบครัว 

อย่ำงมำก

• มำรยำทในกำรพบปะ

	 เมือ่ชำวโมรอ็กโกทกัทำยกนัและกนั	พวกเขำใช้เวลำอย่ำงมำกและพดูคยุกนัถงึครอบครวั	

เพื่อนและหัวข้ออื่นๆ	ปกติกำรทักทำยใช้วิธีกำรจับมือ	หำกว่ำเป็นในกลุ่มเพศเดียวกันกำรจับมือ

อำจเป็นกำรสัมผัสเบำๆ	 ตำมมำตรฐำนตะวันตก	 แต่เมื่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลพัฒนำขึ้น 

ก็เป็นเรื่องปกติที่จะจูบที่แก้มทั้งสองข้ำง	 โดยเร่ิมจำกแก้มซ้ำยพร้อมกับกำรจับมือระหว่ำงชำย 

กบัชำยและหญงิกบัหญงิ	ในกำรทกัทำยระหว่ำงชำยและหญงิ		ฝ่ำยหญงิต้องเป็นฝ่ำยยืน่มอืไปก่อน		

หำกผู้หญิงไม่ยื่นมือไปก่อนฝ่ำยชำยควรก้มศีรษะเป็นกำรทักทำย	 เมื่อเข้ำกลุ่มสังคมให้เร่ิมจับมือ

กับคนทำงด้ำนขวำมือก่อนและทักทำยต่อไปจนทั่วห้องจำกขวำไปซ้ำยและควรกล่ำวลำกับทุกๆ	

คนเมื่อลำกลับ

• มำรยำทในกำรให้ของขวัญ

	 หำกได้รับค�ำเชิญไปบ้ำนชำวโมร็อกโก	 ควรหำขนมอบ,	 ถั่ว,	 มะเดื่อ,	 อินทผลัม	 หรือ

ดอกไม้ไปฝำกเจ้ำบ้ำนของขวญัเลก็ๆ	น้อยๆ	ส�ำหรบัเดก็ๆ	จะท�ำให้ได้รบัควำมรกัควำมชืน่ชมยิง่ขึน้	

แต่โปรดอย่ำน�ำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปเป็นของฝำก	 เว้นเสียแต่ว่ำเจ้ำบ้ำนด่ืมของมึนเมำ	 

ผู้รับไม่ควรเปิดของขวัญทันทีที่ได้รับ

• ควำมสัมพันธ์และกำรสื่อสำร

-	 ชำวโมร็อกโกมักเลือกท�ำธุรกิจกับคนที่รู้จักและนับถือ	 ดังน้ัน	 ต้องใช้เวลำ

สร้ำงควำมสัมพันธ์ส่วนตัวก่อนเริ่มท�ำธุรกิจ	 และกำรสร้ำงเครือข่ำย 

ควำมสัมพันธ์และวำงรำกฐำนคนรู้จักจะช่วยให้กำรติดต่อทำงรำชกำรซึ่ง 

มีระบบซับซ้อน	สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น

-	 อำหำรและเครื่องดื่มที่มีกำรเสิร์ฟระหว่ำงพบปะเจรจำคือ	 ชำใส่ม้ินต	์ 

เพรำะเป็นวิธีแสดงควำมยินดีต้อนรับของชำวโมร็อกโก	วิธีกำรท�ำธุรกิจของ

ชำวโมรอ็กโกได้รบัอทิธพิลมำจำกฝร่ังเศส	แต่เพิม่ควำมมอีธัยำศยัไมตรแีละ

ควำมเป็นทำงกำรข้ึนมำ	 เน่ืองจำกชำวโมร็อกโกตัดสินคนจำกรูปลักษณ์

ภำยนอก	จึงควรแต่งกำยให้ดูดีและเหมำะสม

• มำรยำทในกำรพบปะทำงธุรกิจ

-	 กำรนัดหมำยเป็นสิ่งส�ำคัญและควรนัดหมำยล่วงหน้ำนำนเท่ำที่จะท�ำได	้ 

ไม่ลงตำรำงนัดหมำยช่วงเดือนรอมฎอน	 เนื่องจำกชำวมุสลิมจะไม  ่
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รบัประทำนอำหำรหรอืดืม่ในระหว่ำงวนัในช่วงเดอืนรอมฎอน	อย่ำลงตำรำง

นัดหมำยในช่วง	 11.15	 -15.00	 น.	 ของวันศุกร์	 เนื่องจำกบริษัทส่วนใหญ่ 

จะปิดเพ่ือท�ำกำรละหมำด	 พยำยำมไปถึงสถำนที่นัดหมำยตรงเวลำและ

เตรียมตัวคอยคนอื่น

-	 นักธุรกิจชำวโมร็อกโกที่คุ้นเคยกับกำรติดต่อกับบริษัทต่ำงชำติมักพยำยำม

มำถึงให้ตรงต่อเวลำแม้ว่ำมันจะค่อนข้ำงยำกส�ำหรับพวกเขำซ่ึงอยู่ใน

วัฒนธรรมที่มีพื้นฐำนจำกควำมสัมพันธ์ส่วนตัว	โดยทั่วไปแล้วชำวโมร็อกโก

มักเปิดประตูทิ้งไว้แม้กระทั่งระหว่ำงกำรประชุม		

-	 ปกตกิำรท�ำธรุกจิในโมรอ็กโกใช้ภำษำฝรัง่เศส	บำงบรษิทัอำจใช้ภำษำองักฤษ	

ควรเช็คว่ำในกำรพบปะจะต้องใช้ภำษำใดเพ่ือจะได้ทรำบล่วงหน้ำว่ำ 

ต้องจ้ำงล่ำมหรือไม่

• กำรเจรจำทำงธุรกิจ

-	 มคีวำมสมัพนัธ์เป็นล�ำดบัชัน้ภำยในบรษิทั	คนทีอ่ยูใ่นระดบัสงูสดุเป็นผูต้ดัสนิ

ใจแต่จะตัดสินใจหลังได้รับกำรเห็นชอบจำกหมู่คณะแล้ว	หำกกำรท�ำธุรกิจ

ต้องเกี่ยวข้องกับรัฐบำล	 กำรหำรือจะนำนกว่ำปกติ	 เนื่องจำกธุรกิจต้องได้

รับกำรอนุมัติจำกรัฐมนตรีของหลำยกระทรวง	

-	 ชำวโมรอ็กโกมกัต้องกำรควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิทีย่ัง่ยนืในระยะยำว	ไม่ควร

วิจำรณ์คนอ่ืนในที่สำธำรณะ	 เป็นเร่ืองส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่ไม่ควรท�ำให้คู่ค้ำ 

ทำงธุรกิจชำวโมร็อกโกได้รับควำมอับอำย	

-	 กำรตัดสินใจทำงธุรกิจในโมร็อกโกเป็นไปอย่ำงเช่ืองช้ำ	 จึงไม่ควรเร่ง 

กำรตัดสินใจเพรำะอำจถูกมองว่ำเป็นกำรดูถูก	 สังคมโมร็อกโกเป็น 

สังคมรำชกำร	 กำรตัดสินใจทำงธุรกิจต้องกำรกำรอนุมัติหลำยขั้นตอน 

จำกทำงรำชกำร	 ดังน้ัน	 ต้องไปติดต่อหลำยหน่วยงำนเพื่อให้กำรท�ำงำน 

ง่ำยขึ้น	 ไม่ควรใช้วิธีกดดันเพื่อแก้ปัญหำเพรำะอำจส่งผลให้เกิดกำรต่อต้ำน

คุณแทน	 บำงครั้งชำวโมร็อกโกก็สำมำรถเจรจำอย่ำงชำญฉลำดและ 

หนักแน่น

• มำรยำทกำรแต่งกำย

	 ชุดแต่งกำยแบบนักธุรกิจมีลักษณะเป็นทำงกำรและอนุรักษ์นิยม	 ผู้ชำยควรแต่งกำย 

ด้วยสูทนักธุรกิจสีเข้ม	 ในกำรพบปะกันครั้งแรกๆ	 ผู้หญิงควรสวมชุดสูทนักธุรกิจท่ีดูสง่ำ	 เป็นชุด

กระโปรงยำวหรือชุดกำงเกง	ผู้หญิงต้องใส่ชุดที่คลุมร่ำงกำยมิดชิด		กระโปรงและชุดยำวควรคลุม

ถึงเข่ำและแขนเสื้อควรปกปิดพื้นที่ส่วนใหญ่ของแขน	ไม่ควรใส่เครื่องประดับรำคำแพง
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นายศุภร พลมณี
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก

 “การจะขยายตลาดสินค้าอาหารไทยในราชอาณาจักรโมร็อกโกนั้น จะต้องด�าเนิน

การอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง ซึ่งนอกจำกกำรแนะน�ำสินค้ำอำหำรไทยให้เป็นที่รู้จักในตลำด	 

ผ่ำนช่องทำงนักธุรกิจด้ำนอำหำรหลำยรำยที่พยำยำมหำสินค้ำใหม่แนะน�ำสู่ตลำด	 โดยมองว่ำ 

สินค้ำอำหำรของไทยมีคุณภำพ	 ปลอดภัย	 และมำตรฐำนที่ดีกว่ำของจีน	 และร้ำนอำหำรไทย 

ในโมร็อกโกที่ก�ำลังได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก	 โดยเฉพำะในกลุ่มคนชั้นสูง	 (กษัตริย์และรำชวงศ์)	

และผู้มีรำยได้ระดับกลำง-ระดับบนที่แสวงหำและเปิดรับสิ่งแปลกใหม่มำกขึ้นแล้ว	จะต้องแนะน�ำ

กำรใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงรสอำหำรไทยในอำหำรโมร็อกโกควบคู่กันไปด้วย	 เช่น	 กำรใช้ 

ซอสพริกกับอำหำรประเภทปิ้งย่ำง	 หรือกำรน�ำข้ำวไปใส่ในอำหำรพื้นเมืองของโมร็อกโก	 เป็นต้น	

ดังตัวอย่ำงกรณีศึกษำของบริษัทหนึ่งจำกประเทศจีนที่มีกำรน�ำเข้ำวุ้นเส้นไปจ�ำหน่ำยในโมร็อกโก	

ซึ่งเมื่อ	 20	 ปีก่อนถือเป็นสินค้ำใหม่	 แต่ได้มีกำรแนะน�ำกำรใช้วุ้นเส้นผสมลงไปใน	 Seafood	 

Bastilla	 (อำหำรพ้ืนเมืองของโมร็อกโก	 คล้ำยปอเปียะ)	 และได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง 

จนกลำยมำเป็นอำหำรจำนหลักของชำวโมร็อกโกในปัจจุบัน”

เก็บมาเล่า
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สำารวจธุรกิจ
ค้าปลีกอาหารในโมร็อกโก
	 ประเทศโมร็อกโก	 เป็นประเทศที่มีทุกอย่ำงที่น่ำสนใจ	 และมีสีสัน	 กอปรกับอุปนิสัย 

เอื้ออำรีย์ของคนโมร็อกโก	 (คล้ำยคนไทย)	 ท�ำให้คนไทยรู้สึกคุ้นเคยได้ไม่ยำก	 โมร็อกโกเป็น 

ประเทศที่เป็นจุดหมำยของนักท่องเที่ยวกว่ำ	 11	 ล้ำนคนในแต่ละปี	 สีสันที่น่ำสนใจอย่ำงหน่ึง 

ของกำรมำเยือนโมร็อกโก	 คือกำรได้มีโอกำสไปเดินเที่ยวชมตลำดโบรำณ	 ในประเทศโมร็อกโก 

เรียกตลำดโบรำณ	 ว่ำ	 เมดิน่ำ	 “Medina”	 ได้มีกำรออกกฎหมำย	 “ห้ำมเปลี่ยนแปลงเมดิน่ำ 

ทั่วประเทศ	ท�ำได้เพียงปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ	เท่ำนั้น”	ตึกแบบใหม่สร้ำงได้	แต่ห้ำมบังทัศนียภำพ

ของเมดิน่ำ	 ส�ำหรับผู้ท่ีอยำกจะสัมผัสควำมเป็นโมร็อกโกที่แท้จริงควรเข้ำไปท�ำควำมรู้จักกับ	 

เมดิน่ำ	 ทุกเมืองใหญ่ในโมร็อกโกนั้นจะมีเมดิน่ำอยู่	 เมดิน่ำเป็นรูปแบบวิถีชีวิตของคนเมือง 

ในแอฟริกำเหนือ	 ที่ถูกออกแบบให้เป็นบ้ำนเรือนที่แออัดหนำแน่น	 มีทำงเดินแคบๆ	 คดเคี้ยวไป 

ทั่วทั้งเมือง	 ล้อมรอบด้วยก�ำแพงสูงหนำ	 มีประตูเมืองแข็งแรง	 แต่ตกแต่งประดิดประดอย 

อย่ำงสวยงำม	 ภำยในจะมีสินค้ำแบ่งเป็นโซน	 เช่น	 เครื่องหนัง	 พรม	 เสื้อผ้ำ	 เครื่องถ้วยชำม 

แบบโมร็อกโก	งำนหัตถกรรมท้องถิ่น	เครื่องเทศ	ผักดอง	ผลไม้สด	อำหำรสด	เป็นต้น

	 ส่วนตลำดท่ีเพิ่งสร้ำงขึ้นใหม่และไม่มีประวัติศำสตร์	 จะเรียกว่ำ	 ซูก	 (souk)	 ในแต่ละ

เมืองจะมีสินค้ำที่โดดเด่นต่ำงกันไป	ผู้ซื้อสำมำรถเจรจำต่อรองรำคำได้

ภำพ	ก�ำแพงเมดิน่ำเมืองรำบัต	และร้ำนขำยผลไม้ภำยใน
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ภำพ	ตัวอย่ำงตลำดสด	หรือ	Souk	แหล่งค้ำปลีกแบบด้ังเดิมท่ีชำวโมร็อกโกนิยมไปซ้ือสินค้ำอำหำร

  ค้าปลีกดั้งเดิม

	 ธุรกิจค้ำปลกีแบบด้ังเดมิจัดเป็นช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำอำหำรทีใ่หญ่ทีส่ดุในโมรอ็กโก	

มีจ�ำนวน	239,846	แห่ง	คิดเป็นมูลค่ำกำรค้ำ	289,000.2	ล้ำนดีร์แฮม	หรือครองส่วนแบ่งธุรกิจ 

ในแง่ของจ�ำนวนร้ำนค้ำร้อยละ	 98.9	 และร้อยละ	 92.1	 ของกำรค้ำปลีกสินค้ำอำหำรทั้งหมด 

ในโมร็อกโก	 ในแง่มูลค่ำกำรค้ำ	 โดยเฉพำะร้ำนขำยของช�ำอิสระขนำดเล็กที่มีส่วนแบ่งธุรกิจมำก 

ถึงร้อยละ	79.8	ของมูลค่ำค้ำปลีก	ซึ่งได้รับอำนิสงส์จำกสถำนที่ตั้งที่ใกล้กับแหล่งชุมชน

(ท่ีมา: http://ciaobambino.com/wp-content/uploads/2011/11/marrakech-food-souk-morocco.jpg และ 

http://images.travelpod.com/tw_slides/ta00/9d8/f84/5-get-yer-olives-in-fez-souk-settat.jpg) 

  ค้าปลีกสมัยใหม่

	 ปัจจุบันในโมร็อกโกจะใช้ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำอำหำรผ่ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ 

มำกยิ่งข้ึน	 โดยมี	 3	 รำยใหญ่	 ได้แก่	 Marjane	 Holding,	 Hyper	 SA,	 and	 GroupeChaabi	 

โดยทั้ง	 3	 รำยด�ำเนินธุรกิจในลักษณะร้ำนขำยของช�ำ	 ด้วยฐำนกำรเงินที่เข้มแข็งมำกท�ำให้ 

สำมำรถขยำยกำรลงทุนด้วยกำรเปิดสำขำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย

สม�่ำเสมอ	 อย่ำงไรก็ตำม	 แบรนด์ค้ำปลีกต่ำงประเทศ	 เช่น	 คำร์ฟู,	 BIM	 จำก	 BIM	 Stores	

SARLของตุรกี	 ถึงแม้จะยังไม่มีส่วนแบ่งตลำดขนำดใหญ่	 แต่ก็ได้พยำยำมเพิ่มสำขำและเครือข่ำย

ใหม่ๆ	ด้วยกำรแนะน�ำบรกิำรเสรมิเพือ่ให้กำรช้อปป้ิงสะดวกมำกข้ึน	ส�ำหรบักำรค้ำปลีกในรปูแบบ

ร้ำนขำยของช�ำ	 ขณะนี้ยังมีผู ้เล่นจำกบริษัทข้ำมชำติจ�ำนวนน้อย	 มีเพียง	 2	 รำยที่โดดเด่น	 

ซึ่งเป็นค้ำปลีกในรูปแบบไฮเปอร์มำร์เก็ตและดิสเคำต์สโตร์	 ส่วนแบรนด์ค้ำปลีกท้องถิ่นอย่ำง	 
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Marjane,	 ACIMA,	 Label	 vie,	 AswakAssalam,	Mini	 Brahim	 และ	 Hanouti	 ยังคงครอง 

ต�ำแหน่งผู้น�ำตลำดไว้ได้เนื่องจำกได้จับจองพื้นที่ท�ำเลที่ดีเอำไว้ก่อนแล้ว	 ส�ำหรับร้ำนค้ำปลีก 

อำหำรดั้งเดิม	 ส่วนใหญ่เป็นร้ำนขำยเนื้อ	 เบเกอร์ร่ี	 และกำรค้ำปลีกออนไลน์ในโมร็อกโกมี 

กำรขยำยตัวดีอย่ำงต่อเนื่อง	เนื่องจำกผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับระบบกำรซื้อออนไลน์มำกขึ้น	

(ท่ีมา: http://tanjaelkobra.com/wp-content/uploads/2016/01/Marjane-berkane.jpg)  

ท่ีมา: Euromonitor International.  

(หน่วย	:	แห่ง)

ตัวอย่ำงห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่ช้ันน�ำในตลำดโมร็อกโก:	ไฮเปอร์มำร์เก็ต	Marjane	และ	ACIMA

ตำรำง		ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำอำหำรของโมร็อกโกจ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจ	ในเชิงจ�ำนวนร้ำนสำขำ	 

ปี	2554	-	2558

ธรุกิจค้ำปลกีแบบสมยัใหม่

ร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ

ร้ำนค้ำลดรำคำ

ร้ำนค้ำตำมสถำนีเติมน�ำ้มนั	

ร้ำนเครอืสำขำ

ร้ำนอิสระ

ไฮเปอร์มำร์เกต็

ซเูปอร์มำร์เก็ต

ธรุกิจค้ำปลกีแบบด้ังเดิม

ร้ำนขำยสนิค้ำเฉพำะอย่ำง

ร้ำนขำยของช�ำอิสระขนำดเลก็

ร้ำนขำยของช�ำอ่ืน

รวม

2554 25562555 2557 2558

2,176	

141	

85	

1,142	

46	

1,096	

45	

763	

235,898	

38,688	

164,670	

32,540	

238,074	

2,304	

11	

165	

1,193	

48	

1,145	

54	

881	

237,705	

39,505	

165,131	

33,069	

240,009	

2,585	

45	

285	

1,258	

69	

1,189	

66	

931	

239,846	

40,367	

165,809	

33,670	

242,431	

2,329	

142	

110

1,169	

48	

1,121	

52	

856	

236,784	

39,106	

164,884	

32,794	

239,113	

2,403	

21	

196	

1,217	

50	

1,167	

63	

906	

238,712 

39,940	

165,412	

33,360	

241,115	
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	 Marjane	 เป็นไฮเปอร์มำร์เก็ตและซูเปอร์มำร์เก็ต	 ที่ต้ังกระจำยอยู ่ทั่วโมร็อกโก	 

โดยเฉพำะตำมเมืองใหญ่ของโมร็อกโก	 โดยเป็นบริษัทย่อยของ	 SNI	 Societé	 Nationale	 d’ 

Investissement	ก่อตั้งขึ้นในปี	ค.ศ.1990

ท่ีมา: Euromonitor International.  

(หน่วย	:	ล้ำนดีร์แฮม)

ตำรำง		ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำอำหำรของโมร็อกโกจ�ำแนกตำมประเภทธุรกิจ	ในเชิงมูลค่ำกำรค้ำ	

ปี	2554-2558	

ธรุกิจค้ำปลกีแบบสมยัใหม่

ร้ำนค้ำสะดวกซือ้

ร้ำนค้ำลดรำคำ

ร้ำนค้ำตำมสถำนีเติมน�ำ้มนั	

ร้ำนเครอืสำขำ

ร้ำนอิสระ

ไฮเปอร์มำร์เกต็

ซเูปอร์มำร์เก็ต

ธรุกิจค้ำปลกีแบบด้ังเดิม

ร้ำนขำยสนิค้ำเฉพำะอย่ำง

ร้ำนขำยของช�ำอิสระขนำดเลก็

ร้ำนขำยของช�ำอ่ืน

รวม

2554 25562555 2557 2558

20,225.2	

2,355.5	

372.0	

2,067.7	

283.4	

1,784.3	

10,047.3	

5,382.7	

261,419.2	

25,414.9	

229,286.0	

6,718.4	

281,644.4	

23,058.7	

2,702.7	

462.0	

2,158.5	

303.9	

1,854.6	

11,931.4	

5,804.2	

270,727.2	

27,742.9	

235,797.4	

7,187.0	

293,786.0	

24,957.1	

2,777.7	

593.6	

2,288.4	

347.5	

1,940.9	

12,826.0	

6,471.4	

289,000.2	

30,560.3	

250,562.9	

7,877.0	

313,957.3	

21,656.6	

2,628.3	

425.0	

2,112.3	

292.5	

1,819.8	

10,888.1	

5,603.0	

265,851.0	

26,482.3	

232,450.1	

6,918.6	

287,507.6	

24,220.5	

2,715.1	

467.9	

2,228.4	

321.4	

1,906.9	

12,580.9	

6,228.4	

280,841.2	

29,138.3	

244,191.8	

7,511.1	

305,061.8	

  การสำารวจช่องทางค้าปลีกอาหาร

• ซูเปอร์มำร์เก็ต	Marjane
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	 จำกกำรส�ำรวจกำรจ�ำหน่ำยของห้ำงในเบื้องต้น	มีประเด็นสรุปดังนี้	

Product	 :	 อำหำรสด	 อำหำรแปรรูป	 และเครื่องอุปโภคต่ำงๆ	 ส�ำหรับใช้ 

ในครัวเรือน	 ทั้ ง น้ี ไม ่จ�ำ เป ็นต ้องมีฉลำกฮำลำล	 (ผลิตภัณฑ ์น ้อยมำกที่ 

จะมีฉลำกฮำลำล)	และภำยในห้ำงไม่มีกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกเนื้อหมู

Price	:	ตั้งรำคำขำยปำนกลำง	(คล้ำย	Big	C	ของไทย)

Place	 :	 ท�ำเลที่ตั้งอยู่ตำมเมืองใหญ่เป็นส�ำคัญ	 ปัจจุบันนอกจำกกำรจ�ำหน่ำยผ่ำน

ระบบหน้ำร้ำนในห้ำงแล้ว	 มีกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนระบบออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์	 http://

www.epicerie.ma/

Promotion	:	มีกำรจัดโปรโมชั่นลดรำคำ	และกำรให้ของแถม	

• Aswak	Assalam

	 Aswak	Assalam	เป็นห้ำงค้ำปลีก	ในรูปแบบไฮเปอร์มำร์เกต็	ก่อตัง้ขึน้ในปี	ค.ศ.1998	

Product	:	อำหำรสด	อำหำรแปรรปู	และเครือ่งอปุโภคต่ำงๆ	ส�ำหรบัใช้ในครวัเรอืน	

Price	:	ตั้งรำคำขำยปำนกลำง	(คล้ำย	Big	C	ของไทย)

Place	:	ท�ำเลที่ตั้งอยู่ตำมเมืองใหญ่ในโมร็อกโก

Promotion	 :	 มีกำรจัดโปรโมชั่นลดรำคำประจ�ำสัปดำห์	 โดยจัดท�ำเป็น 

แคตตำล็อคแจกฟรี

ประเภทสินค้ำอำหำรจำกไทยท่ีจ�ำหน่ำยในห้ำง	Aswak	Assalam

ปลาทูน่ากระป๋อง ตรา Janis 

นำาเข้าโดยห้าง Aswak 

นำา้ปลา ตราปลาหมกึ 

นำาเข้าโดยห้าง Aswak



51ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

• ร้ำนขำยของช�ำดั้งเดิม

	 ร้ำนขำยของช�ำด้ังเดมิ	หรือ	Mom	and	Pop	shop	มกีระจำยอยูท่ัว่โมรอ็กโก

 ภาพรวมของร้านขายของช�าด้ังเดิมในโมร็อกโกและแนวโน้ม 

	 ภำพรวมของจ�ำนวนร้ำนโชห่วย	มกีำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ	2	 เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	และยอดขำย 

เพิม่ขึน้ร้อยละ	4	เมือ่เทยีบกบัปีก่อน	เน่ืองจำกร้ำนมคีวำมใกล้ชดิกับผูบ้รโิภคและสร้ำงควำมสะดวกสบำย

ให้กบัผูบ้รโิภค	แม้จะอยูใ่นซอยลึกแค่ไหน	และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภครำยได้ต�ำ่

ได้เป็นอย่ำงดี

ซอสหอยนางรมตราแม่ครัว 

นำาเข้าโดยห้าง Aswak

กะทกิระป๋อง 

นำาเข้าโดยห้าง Aswak
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จ�ำนวนร้ำนขำยของช�ำ

2554หน่วยนับ 25562555 2557 2558

1,080ร้ำน 1,110 1,1301,090 1,120

แหล่งข้อมูล : Euromonitor (2016) หมายเหตุ : นับจำานวนร้านตามนิยามของ Euromoinitor 

	 แนวโน้มในอนำคตคำดว่ำร้ำนโชห่วยที่มีคุณภำพดีจะมีแนวโน้มขยำยตัว	 เน่ืองจำก 

ชำวโมรอ็กโกใส่ใจในสขุภำพมำกขึน้	ต้องกำรกินอำหำรทีดี่ต่อสุขภำพ

 ช่องทางการน�าส่งสินค้าสู่ร้านขายของช�าด้ังเดิมในโมร็อกโก

	 ใช้รถขนำดเล็ก	ทีส่ำมำรถเข้ำถงึได้ทกุตรอกซอกซอยทีม่ร้ีำนขำยของช�ำอยู	่ หรอื	 เจ้ำของ 

หำซ้ือสนิค้ำจำกร้ำนขำยส่ง	เข้ำมำจ�ำหน่ำยในร้ำนด้วยตวัเอง

Product	:	อำหำรสด	อำหำรแปรรูป	และเคร่ืองอุปโภคต่ำงๆ	ส�ำหรบัใช้ในครัวเรือน	

Price	:	ตัง้รำคำขำยสูงกว่ำกำรซ้ือในซูเปอร์มำร์เก็ต	(คล้ำย	7-11	ของไทย)

Place	:	ท�ำเลทีต่ัง้อยูต่ำมตรอกซอกซอย

Promotion	:	อำจมกีำรลดรำคำส�ำหรับสนิค้ำทีใ่กล้หมดอำยุ

	 ไลฟสไตล์กำรจบัจ่ำยซ้ืออำหำรของชำวโมร็อกโก	ยงัเน้นบรโิภคอำหำรสด	ซือ้จำกตลำดสด	

นยิมปรงุอำหำรรบัประทำนเองทีบ้่ำนพร้อมหน้ำ	ช่วงพักกลำงวนัเด็กนกัเรยีนยงัเดนิทำงกลบับ้ำนเพือ่ไป

รับประทำนอำหำรกลำงวันที่บ้ำน	 ส่วนคนท�ำงำนก็เช่นกันถ้ำบ้ำนไม่ไกลนักก็จะเดินทำงกลับไป 

รบัประทำนอำหำรทีบ้่ำน	ดงัน้ันอำหำรแปรรูปแบบพร้อมรับประทำนจงึเป็นเรือ่งทีย่งัต้องรอเวลำพฒันำ

ตลำดอกีพอสมควร	แต่อำหำรพืน้ฐำนส�ำหรบักำรประกอบอำหำร	 เช่น	 ข้ำว	แป้ง	น�ำ้มนั	 เครือ่งปรงุ	 

ผกัดอง	 ชำ	 กำแฟ	น�ำ้ผลไม้	 นม	 เหล่ำนีจ้ะเป็นอำหำรทีท่กุครัวเรอืนซือ้เป็นประจ�ำ	 อย่ำงไรกต็ำม	 

ยงัมผีูบ้รโิภคกลุม่ทีส่นใจควำมแปลกใหม่ทีย่งัเป็นโอกำสส�ำหรบัสนิค้ำไทย	แต่ต้องท�ำกำรตลำดร่วม 

กับผูน้�ำเข้ำอย่ำงใกล้ชดิ
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เก็บมาเล่า

Mr. Younes Laraqui 
กงสุลกิตติมศักดิ์ ไทย ประจำานครคาซาบลังกา ราชอาณาจักรโมร็อกโก
ประธานสภาธุรกิจไทย-โมร็อกโก (Thai Morocco Joint Business Council) ฝ่ายโมร็อกโก

 “นักธุรกิจไทยและโมร็อกโกยังรู้จักกันน้อย	 ด้วยควำมห่ำงไกลของระยะทำง	 และ 

ควำมแตกต่ำงของศำสนำกับวัฒนธรรม	 แต่ในควำมแตกต่ำงก็มีควำมเหมือนในหลำยๆ	 ด้ำน	 

ทั้งกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยโดยมีพระมหำกษัตริย ์ เป ็นประมุข	 ควำมอิสระ 

ในกำรด�ำเนินชีวิต	และกำรให้ควำมส�ำคัญกับอำหำร	ที่มีบทบำทอย่ำงมำกในวัฒนธรรมโมร็อกโก	

ทั้งในชีวิตประจ�ำวัน	 และในโอกำสส�ำคัญต่ำงๆ	 เช่นเดียวกับไทย	 ซึ่งส่งผลดีต่อกำรเจรจำธุรกิจ	 

โดยตลำดสินค้ำอำหำรของไทยก�ำลังเติบโตอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป	 เนื่องจำกพฤติกรรมกำรบริโภค

ของชำวโมร็อกโกที่ยังคงชื่นชอบอำหำรพื้นเมืองอยู ่	 และรำคำสินค้ำอำหำรน�ำเข้ำจำกไทย	 

ถือว่ำแพงมำกเมื่อเทียบกับอำหำรท้องถิ่น	 เนื่องจำกมีกำรต้ังอัตรำภำษีน�ำเข้ำไว้ในระดับสูง	 

โดยอัตรำเฉลี่ยประมำณร้อยละ	60	ของรำคำสินค้ำ	รวมถึงมำตรกำรอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ภำษี	ท�ำให้สินค้ำ

อำหำรไทยไม่สำมำรถขยำยตัวได้มำกในระยะที่ผ่ำนมำ	 แต่นักธุรกิจโมร็อกโกก็ให้ควำมสนใจ 

ในสินค้ำอำหำรคุณภำพจำกไทย	 โดยส่วนใหญ่ต้องกำรสินค้ำที่หลำกหลำยในกำรส่งสินค้ำ 

หนึ่งครั้ง	 เพื่อทดลองจ�ำหน่ำยก่อนเพ่ิมปริมำณกำรสั่งซ้ือ	 เม่ือมีควำมต้องกำรเพิ่มมำกขึ้น	 ทั้งนี้	 

สินค้ำอำหำรไทยที่จะส่งเข้ำไปจ�ำหน่ำยในโมร็อกโกจะต้องมฉีลากเป็นภาษาอาหรับหรือฝรั่งเศส 

และควรมีเครื่องหมายฮาลาล	 ถึงแม้จะไม่ค่อยเคร่งครัดนัก	 โดยขนาดของบรรจุภัณฑ์ควรแบ่ง 

เป็นซอง/ขวดขนาดเล็ก ใช้ได้หมดในครั้งเดียวหรือในเวลำไม่นำน	 เพราะชาวโมร็อกโกไม่นิยม 

ซื้ออาหารเก็บไว้ ชอบซื้อแบบวันต่อวัน”
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พฤติกรรม
ผู้บริโภคโมร็อกโก
	 กำรศึกษำพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องรู้ก่อนเข้ำสู่ตลำดในล�ำดับแรก	 

โดยเฉพำะควำมเข้ำใจพฤติกรรม	 วัฒนธรรม	 ควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 เพื่อผู้ประกอบกำร 

จะสำมำรถขยำยเครือข่ำยกำรผลิต	 กำรค้ำ	 กำรลงทุน	 ได้ตรงตำมกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค

และสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทำงธรุกจิ	สถำบนัอำหำร	กระทรวงอตุสำหกรรม	จงึได้ด�ำเนนิกำร

ส�ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปในประเทศโมร็อกโก	โดยกำรส�ำรวจได้

ท�ำกำรรวบรวมขอ้มูลจำกกำรสมัภำษณ์เชิงลึกบุคลำกรภำครฐัและภำคเอกชน	ผูน้�ำเข้ำหรอืผู้ผลิต 

สินค้ำอำหำรในประเทศโมร็อกโก	 ครอบคลุมกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรแปรรูป	 

รูปแบบสินค้ำที่นิยม	 ช่องทำงกำรซ้ือ	 และข้อเสนอแนะของผู้บริโภค	 โดยกำรใช้แบบสอบถำม 

เพื่อสอบถำมผู ้บริโภคตัวอย่ำงชำวโมร็อกโกจ�ำนวน	 350	 คน	 สอบถำมใน	 2	 ประเด็นคือ	 

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรแปรรูป	 รูปแบบของผลิตภัณฑ์อำหำรประมงและผลไม้แปรรูป 

ที่นิยมบริโภค	และควำมนิยมบริโภคอำหำรแปรรูปน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	สรุปได้ดังนี้

	 กลุ่มตัวอย่ำงชำวโมร็อกโกตอบแบบสอบถำมจ�ำแนกเป็นเพศชำยร้อยละ	 52.3	 และ 

เพศหญิง	 ร้อยละ	 47.7	 จำกจ�ำนวนตัวอย่ำงท้ังหมด	 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถำมจะอยู่กลุ่มวัยรุ่น 

และวัยท�ำงำน	 อำยุในช่วง	 19-22	 ปี	 ร้อยละ	 34.3	 และ	 23-32	 ปี	 ร้อยละ	 28.9	 ส่วนใหญ่เป็น 

ผู้ท่ีมีงำนท�ำในภำคเอกชน	 รำชกำร	 อำชีพอิสระ	 คิดเป็นร้อยละ	 47.7	 ของจ�ำนวนตัวอย่ำงท้ังหมด	 

กลุ่มนักเรียน	 นักศึกษำ	 ร้อยละ	 41.4	 ของจ�ำนวนตัวอย่ำงท้ังหมด	 และมีรำยได้ต่อเดือนค�ำนวณ 

เป็นเงินบำท	 พบว่ำส่วนใหญ่ไม่เกิน	 10,000	 บำทต่อเดือน	 คิดเป็นร้อยละ	 46.6	 รองลงมำ	 

10,001	–	20,000	บำท/เดือน	(ตำรำงท่ี	1)	

  ข้อมูลพื้นฐาน



55ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

ตำรำง	1:	ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำมในโมร็อกโก

เพศ

ชำย

หญิง

อำยุ

ไม่เกิน	13	ปี

13	-	18	ปี

19	-	22	ปี

23	-	32	ปี

33	-	42	ปี

43	-	60	ปี

มำกกว่ำ	60	ปี

ไม่ระบุ

รำยได้ต่อเดือน

ไม่เกิน	5,000	บำท

5,000	-	10,000	บำท

10,001	-	15,000	บำท

15,001	-	20,000	บำท

20,001	-	40,000	บำท

มำกกว่ำ	40,000	บำท

ไม่ระบุ

อำชีพ

แม่บ้ำน

งำนเอกชน

เจ้ำของธุรกิจ

นักเรียน	นักศึกษำ	

รับรำชกำร

อำชีพอิสระอ่ืนๆ

อ่ืนๆ	–	ไม่ระบุ

ร้อยละความถ่ีรายการ

52.3

47.7

0.3

4.9

34.3

28.9

17.1

12.6

1.1

0.9

22.6

24.0

11.4

10.9

14.6

5.4

11.1

3.1

27.7

3.7

41.4

11.1

8.9

4.0

183

167

1

17

120

101

60

44

4

3

79

84

40

38

51

19

39

11

97

13

145

39

33

14

ท่ีมา : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, จากการสำารวจผู้บริโภคในประเทศโมร็อกโก 

วันท่ี 15 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559



56 ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

ภำพท่ี	2	:	อำหำรท้องถ่ินท่ีผู้บริโภคโมร็อกโกนิยมรับประทำน

ท่ีมา : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, จากการสำารวจแบบสอบถามผู้บริโภคในประเทศโมร็อกโก 

ณ วันท่ี 15 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559

	 รสชำติอำหำรท่ีชำวโมร็อกโกชอบรับประทำนเป็นประจ�ำ	คือ	อำหำรรสจืด	ร้อยละ	30.93	

จำกจ�ำนวนตัวอย่ำงท้ังหมด	รสเผ็ดร้อน	 ร้อยละ	21.31	รสหวำน	 ร้อยละ	18.90	รสเปร้ียว	 ร้อยละ	

15.64	และรสเค็ม	ร้อยละ	13.06	

	 อำหำรท้องถ่ินท่ีชำวโมร็อกโกชอบรับประทำน	 มำกท่ีสุดได้แก่	 กุซกุซ	 นิยมรับประทำน 

มำกท่ีสุดร้อยละ	 28.45	 ของจ�ำนวนตัวอย่ำงท้ังหมด	 รองลงมำ	 คือ	 ตอยีน	 ร้อยละ	 17.51	 ไก่อบ	 

ร้อยละ	 7.66	 ไก่ย่ำง	 ร้อยละ	 6.89	ปอเป๊ียะ	 ร้อยละ	 6.89	ปลำทอด	 ร้อยละ	 6.46	 ซุปโมร็อกโก	 

ร้อยละ	6.24	และอ่ืนๆ	เช่น	ไก่ทอด	พิซซ่ำ	แกงฮะรีเรำะ	เป็นต้น	

  รสชาติอาหารที่รับประทานเป็นประจำา

  อาหารท้องถิ่นที่ชอบรับประทาน

กุซกุซ

28.45%



57ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

	 ร้ำนอำหำรต่ำงชำติท่ีชำวโมร็อกโกนิยมรับประทำน	 คือ	 ร้ำนอำหำรอิตำลี	 ร้อยละ	 34	 

ของจ�ำนวนตัวอย่ำงท้ังหมด	รองลงมำได้แก่	ฝร่ังเศส	ร้อยละ	6	อเมริกัน	ร้อยละ	5.7	ตุรกี	ร้อยละ	5.1	

ไทย	ร้อยละ	4.6	และอ่ืนๆ	เช่น	ญ่ีปุ่น	สเปน	จีน	อียิปต์	เป็นต้น	(ตำรำงท่ี	2	)	

	 ชนิดของอำหำรต่ำงชำติท่ีผู้บริโภคชำวโมร็อกโกคุ้นชิน	 และเคยรับประทำนใน 

ร้ำนอำหำรต่ำงชำติ	ได้แก่	พิซซ่ำ	เคบับ	ซูชิ	สปำเก็ตต้ี	ข้ำวผัดสเปน	ส่วนเมนูอำหำรไทย	ท่ีชำวโมร็อกโก 

นิยมส่ังรับประทำน	ได้แก่	ข้ำวผัด	ผัดไท	ต้มย�ำ	ข้ำวหมกไก่	เป็นต้น

	 ปัจจัยท่ีชำวโมร็อกโกตัดสินใจในกำรเลือกซ้ืออำหำรและเคร่ืองด่ืม	 ให้ควำมส�ำคัญใน 

อันดับ	 1	 ได้แก่	 มำตรฐำนควำมปลอดภัย	 มีค่ำเฉล่ีย	 9.04	 อันดับ	 2	 ได้แก่	 รสชำติ	 กล่ิน	 สี	 

มีค่ำเฉล่ีย	 8.21	 อันดับ	 3	 อำยุกำรเก็บรักษำ	 มีค่ำเฉล่ีย	 8.18	 อันดับ	 4	 รำคำ	 มีค่ำเฉล่ีย	 8.09	 

อันดับ	 5	 คุณค่ำทำงโภชนำกำร	 มีค่ำเฉล่ีย	 7.76	 และอ่ืนๆ	 ได้แก่	 ควำมสวยงำม	 ตรำ/ย่ีห้อ	 

ประเทศผู้น�ำเข้ำ	เป็นต้น	

  ร้านอาหารต่างชาติที่ชาวโมร็อกโกนิยมรับประทาน

  ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารแปรรูปและเครื่องดื่มของชาว
โมร็อกโก 

ตำรำงท่ี	2	:	ร้ำนอำหำรต่ำงชำติท่ีชำวโมร็อกโกนิยมรับประทำน

อิตำลี

ฝร่ังเศส

อเมริกัน

ตุรกี

ไทย

ญ่ีปุ่น

สเปน

จีน

ซีเรีย

ตูนีเซีย

ซำอุดิอำระเบีย

มำเลเซีย

เลบำนอน

แอลจีเรีย

เกำหลี

อังกฤษ

อียิปต์

ฝร่ังเศส+ตุรกี

เยอรมัน

โรมำเนีย

อินโดนีเซีย

เอเชีย

ไม่ระบุ/อ่ืนๆ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละความถ่ี ความถ่ี ความถ่ีสัญชาติ สัญชาติ สัญชาติ

34.0

6.0

5.7

5.1

4.6

3.4

3.4

3.4

2.6

2.3

1.7

1.1

1.1

0.9

0.6

0.6

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

21.2

119

21

20

18

16

12

12

12

9

8

6

4

4

3

2

2

2

1

1

1

1

1

75

ท่ีมา : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, จากการสำารวจแบบสอบถามผู้บริโภคในประเทศโมร็อกโก 

ณ วันท่ี 15 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559



58 ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

	 ช่องทำงท่ีผู้บริโภคในโมร็อกโกนิยมซ้ืออำหำรแปรรูปและเคร่ืองด่ืม	 อันดับ	 1	 

ได้แก่	ตลำดสด	ร้อยละ	25.83	รองลงมำ	ได้แก้	 ร้ำนค้ำ/ร้ำนโชห่วย	ร้อยละ	20.96	ร้ำนสะดวกซ้ือ	

ร้อยละ	18.24		

	 กลุ่มอำหำรแปรรูปท่ีผู้บริโภคเลือกซ้ือบ่อยท่ีสุด	 ได้แก่	 ขนมปังกรอบ	 ร้อยละ	21.1	 ของ

จ�ำนวนตัวอย่ำงท้ังหมด	รองลงมำได้แก่	ช็อกโกแลต	ร้อยละ	15.6	โยเกิร์ต	ร้อยละ	12.3	มำยองเนส	

ร้อยละ	11.5	ผลไม้กระป๋อง	ร้อยละ	8.6	บะหม่ี	ร้อยละ	8.1	ขนมขบเค้ียว	ร้อยละ	7.2	กุ้งกระป๋อง	

ร้อยละ	6.0	 ทูน่ำกระป๋อง	 ร้อยละ	3.9	และอ่ืนๆ	 ร้อยละ	28.5	 เช่น	 วุ้นเส้น	 ลูกอม	ซอส	 ไส้กรอก	 

อินทผำลัม	เป็นต้น

  แหล่งซื้ออาหารแปรรูปและเครื่องดื่มของชาวโมร็อกโก

  อาหารแปรรูปที่ผู้บริโภคโมร็อกโกนิยมซื้อ



59ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

ภำพ	:	อำหำรแปรรูปท่ีผู้บริโภคโมร็อกโกนิยมซ้ือ

ภำพ:	เคร่ืองด่ืมท่ีผู้บริโภคโมร็อกโกนิยมซ้ือ

ท่ีมา : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, จากการสำารวจผู้บริโภคในประเทศโมร็อกโก 

วันท่ี 15 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559

	 เครือ่งดืม่ทีผู้่บริโภคเลือกซ้ือบ่อยทีสุ่ด	ได้แก่	นมพร้อมดืม่	ร้อยละ	21.4	ของจ�ำนวนตวัอย่ำง

ทัง้หมด	รองลงมำได้แก่	กำแฟ	ร้อยละ	20.2	เคร่ืองดืม่เกลอืแร่	ร้อยละ	18.1	น�ำ้อดัลม	ร้อยละ	16.6	

น�ำ้ผลไม้บรรจุกล่อง	ร้อยละ	11.0	น�ำ้ผลไม้บรรจขุวด	ร้อยละ	9.3	และอืน่ๆ	ร้อยละ	3.4	เช่น	ชำเขียว	

ชำโมร็อกโก	เป็นต้น	

  เครื่องดื่มที่ผู้บริโภคโมร็อกโกนิยมซื้อ



60 ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

ตำรำงท่ี	3	:	สำเหตุท่ีไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์อำหำร/เคร่ืองด่ืมจำกประเทศไทย

ท่ีมา : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, จากการสำารวจผู้บริโภคในประเทศโมร็อกโก 

วันท่ี 15 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559

	 จำกกลุม่ตวัอย่ำงทีท่�ำกำรส�ำรวจด้วยแบบสอบถำม	 350	 คน	พบว่ำมผีูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้ 

อำหำรแปรรูปและเครื่องดื่มที่มำจำกประเทศไทย	 ร้อยละ	 8.86	 ของจ�ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด	 

ส่วนผูบ้รโิภคทีย่งัไม่เคยซือ้	ร้อยละ	91.14	สำเหตทุีผู้่บริโภคยงัไม่เคยซ้ืออำหำรแปรรปูของประเทศไทย	

เนือ่งจำก	หำซือ้ไม่ได้	ร้อยละ	42.3	ของจ�ำนวนตวัอย่ำงทัง้หมด	รองลงมำได้แก่	ไม่ชอบ	ร้อยละ	13.7	

ไม่มโีอกำสได้ทดลองซือ้	 ร้อยละ	9.4	และขำดควำมเช่ือมัน่ในคณุภำพตำมหลักศำสนำ	 ร้อยละ	0.3	

เป็นต้น

	 ส�ำหรบัผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกซือ้อำหำรแปรรปูจำกประเทศไทย	 และยงัคงบรโิภคอยูต่่อเนือ่ง	

เนือ่งจำกรสชำตดิ	ี มคีณุประโยชน์ต่อสขุภำพ	 ชอบสนิค้ำไทย	 เป็นต้น	 และประเภทอำหำรแปรรปู 

ทีเ่ลอืกซือ้	เช่น	ทูน่ำกระป๋อง	ข้ำว	ซอสถ่ัวเหลอืง	บะหม่ีกึง่ส�ำเร็จรปู	เป็นต้น		

	 ส่วนผู้บริโภคที่เคยซ้ือและเลิกซ้ือไปแล้วน้ัน	 เน่ืองจำก	 รำคำสูง	 หำซื้อยำก	 และจะ 

รับประทำนและเลือกซื้ออำหำรไทยก็ต่อเมื่อเดินทำงมำท่องเที่ยวประเทศไทยเท่ำนั้น	 จึงไม่ได้ 

มกีำรซือ้ต่อเน่ือง	เป็นต้น	(ตำรำงที	่3)

	 จำกกำรน�ำเสนอข้อมลูในภำพรวมของอุตสำหกรรมอำหำรในโมรอ็กโก	ผลติภัณฑ์อำหำร

ที่มีควำมส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของโมร็อกโกคือ	 ผลิตภัณฑ์ประมง	 และผลไม้แปรรูป	 

ซึ่งสร้ำงรำยได้เข้ำสู่ประเทศเป็นจ�ำนวนมำก	 ส่วนกำรผลิตเพ่ือกำรบริโภคในประเทศของสินค้ำ 

ทั้งสองกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของกำรส่งออกพบว่ำมีสัดส่วนไม่มำกนัก	 แต่หำกพิจำรณำ 

  การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป/เครื่องดื่มจากประเทศไทย

มีจ�ำหน่ำยน้อย/ไม่มีจ�ำหน่ำย

ไม่ระบุสำเหตุ

ไม่ชอบ

ไม่มีโอกำส

รสชำติไม่ถูกปำก

ไม่เคย	แต่ประสงค์ท่ีจะบริโภค

ไม่มีกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ

ขำดควำมเช่ือม่ันในอำหำรไทยตำมหลักศำสนำอิสลำม

ร้อยละสาเหตุท่ีไม่ซ้ือ

42.3

22.0

13.7

9.4

1.1

0.6

0.6

0.3



61ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

กำรเตบิโตของมลูค่ำค้ำปลกีของกลุม่สนิค้ำท้ังสองกลุม่จะพบว่ำมอีตัรำกำรเตบิโตสงูถงึร้อยละ	 5-7	

ของมลูค่ำค้ำปลีกในโมรอ็กโก	

	 จำกกำรส�ำรวจผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถำม	 ท�ำกำรสอบถำมถึงประเภทของสินค้ำ 

ประมงแปรรปูและผลไม้แปรรูปทีน่ยิมซือ้	สรปุได้ดงันี้

	 ผลิตภัณฑ์ประมงประเภทอำหำรทะเลแปรรูปที่นิยมบริโภคอันดับ	 1	 ได้แก่	 ทูน่ำ 

บรรจุกระป๋อง	ร้อยละ	41.6	ของจ�ำนวนตวัอย่ำงท้ังหมด	รองลงมำได้แก่	ซำร์ดนีกระป๋อง	ร้อยละ	29.9	

กุง้แปรรปูต่ำงๆ	ร้อยละ	12.1	สเปรดทำขนมปัง	ร้อยละ	8.1	และน�ำ้มนัปลำร้อยละ	3.4		

	 ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปที่ผู ้บริโภคกลุ่มตัวอย่ำงนิยมบริโภค	 ได้แก่	 ผลไม้อบแห้ง	 

ร้อยละ	61.7	ของจ�ำนวนตวัอย่ำงทัง้หมด	รองลงมำได้แก่	ผลไม้ทอดกรอบ	ร้อยละ	15.8	ผลไม้กระป๋อง	

ร้อยละ	13.6	ผลไม้กวน	ร้อยละ	4.9	และอืน่ๆ	ร้อยละ	4.0

	 ผลติภัณฑ์น�ำ้ผลไม้พร้อมดืม่ท่ีกลุม่ตวัอย่ำงชำวโมร็อกโกนยิมบรโิภค	 อนัดับ	 1	 จะเป็น 

น�ำ้ผลไม้พร้อมดืม่บรรจกุล่อง	คดิเป็นร้อยละ	63.3	ของจ�ำนวนตวัอย่ำงทัง้หมด	น�ำ้ผลไม้บรรจกุระป๋อง	

ร้อยละ	19.3	และน�ำ้ผลไม้บรรจขุวดพลำสตกิ	ร้อยละ	17.4	

	 รสชำติที่นิยมพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่นิยมน�้ำส้ม	 ร้อยละ	 29	 ของจ�ำนวนตัวอย่ำง 

ทัง้หมด	รองลงมำคอื	สตอว์เบอร์รี	่ร้อยละ	21.10	น�ำ้สบัปะรด	ร้อยละ	15.50	ผลไม้รวม	ร้อยละ	15.50	

มะม่วง	 ร้อยละ	 10.50	 มะพร้ำว	 ร้อยละ	 5.20	 และอืน่ๆ	 ร้อยละ	 3.20	 เช่น	 ลกูท้อ	 อะโวกำโด	 

กล้วย+อะโวกำโด	และแอปเปิล	เป็นต้น	

  ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปพร้อมรับประทานที่นิยมบริโภค

  ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปที่นิยมบริโภค

  ผลิตภัณฑ์น้ำาผลไม้พร้อมดื่มที่นิยมบริโภค
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	 ทีมวิจัยได้สอบถำมถึงแหล่งผลิตหรือแหล่งน�ำเข้ำผลิตภัณฑ์อำหำรประมงแปรรูป 

และผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปจำกต่ำงประเทศที่ชำวโมร็อกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ	พบว่ำ	 ผลิตภัณฑ ์

ประมงแปรรูปท่ีเป็นสินค้ำน�ำเข้ำ	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่จะนึกถึงสินค้ำจำกประเทศฝรั่งเศส	 

ร้อยละ	21.57	ของจ�ำนวนตวัอย่ำงทัง้หมด	รองลงมำได้แก่	สเปน	ร้อยละ	19.38	อติำลี	ร้อยละ	13.44	

จนี	ร้อยละ	10.79	ตรุกี	ร้อยละ	ร้อยละ	9.54	ไทย	ร้อยละ	7.35	และอืน่ๆ	เช่น	สหรัฐอเมรกิำ	ญีปุ่น่	

เยอรมน	ีแอลจีเรยี	เป็นต้น	

ภำพ:	รสชำตนิ�ำ้ผลไม้ท่ีนยิมในโมรอ็กโก ภำพ:	ประเภทบรรจภุณัฑ์น�ำ้ผลไม้ท่ีนยิมใน

โมรอ็กโก

ท่ีมา : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, จากการสำารวจแบบสอบถามผู้บริโภคในประเทศโมร็อกโก 

ณ วันท่ี 15 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2559



63ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

เก็บมาเล่า

สำานักงานส่งเสริมการค้าไทย ณ นครดูไบ 

 “แนวโน้มตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพและกลุ่ม	 super	 food	 ก�ำลังเป็นที่สนใจในตลำด	 

เช่น	 chia	 seed	 น�้ำผึ้งจำก	 agave	 ที่มีค่ำ	 GI	 ต�่ำ	 ซึ่งช่องทำงจ�ำหน่ำยสินค้ำกลุ่มนี้ท่ีส�ำคัญ	 คือ	 

ร้ำน	Organic	café	and	shop	supermarket	,	Spinney	supermarket	,	Geant	supermarket	

เป็นต้น

	 แนวโน้มสินค้ำท่ีพบมำกขึ้นในตลำดคือ	 ปลำน�้ำจืดแช่แข็ง	 กลุ่มลูกค้ำหลักคือคนงำน 

ต่ำงชำติท่ีเข้ำมำเป็นแรงงำน	 คนอินเดีย	 ฟิลิปปินส์	 จะชอบรับประทำนปลำ	 milk	 fish	 

(ปลำนวลจันทร์)	 นอกจำกนี้	 เริ่มพบเห็นปลำดุกจำกอียิปต์	 ปลำช่อนจำกปำกีสถำนแช่แข็ง	 

รำคำไม่แพงมำก

 สินค้าอาหารจากไทยมีภาพลักษณ์อยู่ในระดับปานกลางถึงพรีเมียม”
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โอกาสการลงทุน
อุตสาหกรรมประมงในโมร็อกโก

	 ในกำรมองหำโอกำสของผู้ประกอบกำรไทยในโมร็อกโก	 ใช้ข้อมูลเพื่อกำรคัดเลือก 

ขั้นต้นจำกกำรใช้เมทริกซ์กำรเติบโตและส่วนแบ่งกำรตลำด	 (Growth-share	 matrix	 or	 

BCG	matrix)	ของประเทศโมร็อกโก	พบว่ำ	กลุ่มอุตสำหกรรมประมง	มีควำมโดดเด่นในกำรเข้ำไป

ขยำยเครือข่ำยกำรผลิต	 เน่ืองด้วยขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน	 กำรตลำด	 และกำรผลิต	 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงไทยและโมร็อกโก	 จะพบว่ำมีช่องว่ำงระหว่ำงอุตสำหกรรมที่จะสำมำรถ

พัฒนำให้เกิดกำรสร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำโดยกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตในรูปแบบต่ำงๆ	 

สรุปข้อมูลที่สนับสนุนกำรตัดสินใจได้ดังนี้

	 อุตสำหกรรมประมง	 นับเป็นอุตสำหกรรมส�ำคัญของโมร็อกโก	 ในกำรสร้ำงรำยได้ 

ให้กับประเทศมำอย่ำงต่อเน่ือง	 ปัจจุบันโมร็อกโกเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้ำประมง	 อันดับ	 1	 

ในภูมิภำคแอฟริกำ	ด้วยมูลค่ำกำรส่งออกในปี	พ.ศ.	2556	อยู่ที่	11.7	พันล้ำนเดอร์แฮม	คิดเป็น

ร้อยละ	58	ของมูลค่ำกำรส่งออกอำหำร	และร้อยละ	6.8	ของกำรส่งออกสินค้ำทั้งหมด

  อุตสาหกรรมประมงโมร็อกโก

1.	 ศกัยภำพด้ำนกำรผลติ

โมรอ็กโกเป็นแหล่งวตัถดุบิสนิค้ำประมงทีส่�ำคญัของโลก	 จดัเป็นอนัดบัที	่ 18	 ของโลก	 

และเป็นอันดับ	 2	 ของภูมิภำคแอฟริกำ	 รองจำกประเทศอียิปต์	 ปริมำณผลผลิตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที ่

ประมำณ	1.087	 ล้ำนตนั	 (ปี	 พ.ศ.	 2551-2555)	 ในช่วง	 10	 ปีทีผ่่ำนมำ	มปีรมิำณผลผลติประมง 

ที่จับได้เพิ่มขึ้นร้อยละ	 26.3	 เพิ่มข้ึนในอัตรำที่รวดเร็วรองจำกเวียดนำม	 รัสเซีย	 และอินโดนีเซีย	 

ผลผลติส่วนใหญ่จะถูกน�ำส่งเข้ำสูภ่ำคอตุสำหกรรม		

แหล่งผลติประมงในโมร็อกโกทีส่�ำคญั	 ได้แก่	 Laayaun	 Safi,	 Tan-Tan	 และ	 Agadir	 

โดยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกซำร์ดีนท่ีใหญ่ที่สุดส�ำหรับกำรส่งออกไปตลำดสหภำพยุโรป	 
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2.	 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับอุตสำหกรรมประมงในโมร็อกโก	ที่ส�ำคัญ	 คือ	 มีท่ำเรือ 

สินค้ำประมง	2	แห่ง	ได้แก่	

• ท่ำเรอืเมอืงอำกำดร์ี	 เป็นท่ำเรอืทีใ่หญ่ทีส่ดุของรำชอำณำจกัรโมรอ็กโก	 โดยเป็น	 

1	 ใน	 9	 ท่ำเรอืพำณชิย์ของรำชอำณำจกัรโมรอ็กโก	 อยูภ่ำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของ	

Agence	Nationale	des	 Ports	 :	 ANP	ทีร่บัผดิชอบงำนของท่ำเรอื	 3	 ส่วนคอื	 

1)	 เป็นตัวกลำงระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยสินค้ำประมง	 และก�ำหนดรำคำกลำงของ 

สินค้ำประมง	 2)	 ดูแลกำรน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำผ่ำนทำงเรือระหว่ำงโมร็อกโก 

กับต่ำงประเทศ	 3)	 ควบคุมและบริหำรจัดกำรกิจกรรมภำยในท่ำเรือ	 ได้แก	่ 

กำรต่อเรอื	และคลงัสนิค้ำต่ำงๆ

ปัจจุบันท่ำเรืออำกำดีร์มีกำรซ้ือขำยปลำซำร์ดีน	 ปลำแม็คเคอเรล	 และ 

ปลำทะเลอืน่ๆ	มำกเป็นอนัดบั	2	รองจำกท่ำเรอืลำยนู	เนือ่งจำกปรมิำณปลำซำร์ดนี	

ปลำแม็คเคอเรล	และปลำทะเลอืน่ๆ	มปีรมิำณลดลง	ท�ำให้ชำวประมงต้องออกเรอื

ไปไกลกว่ำชำยฝ่ังมำกขึน้	 เพือ่จบัปลำท�ำให้มต้ีนทนุสงู	 โดยมเีรอืทีเ่ข้ำมำเทยีบท่ำ 

เพือ่จ�ำหน่ำยปลำชนดิต่ำงๆ	ประมำณ	 600	 ล�ำ	 อย่ำงไรกต็ำม	 กำรส่งออกสนิค้ำ 

ผ่ำนท่ำเรอือำกำดร์ีถอืว่ำมปีรมิำณมำกทีส่ดุในโมรอ็กโกคดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ	70	

ของปริมำณกำรส่งออก	 เนือ่งจำกอยูใ่กล้	 EU	 เรอืขนส่งสนิค้ำใช้เวลำเดนิทำงเพียง	 

3	 วันก็ถึง	 EU	 โดยสินค้ำที่โมร็อกโกส่งไปต่ำงประเทศ	 ได้แก่	 ผัก	 ผลไม้	 และ 

ผลติภัณฑ์ประมง	 เป็นต้น	 ในขณะทีส่นิค้ำน�ำเข้ำกผ่็ำนท่ำเรอืนีม้ำกเช่นกนั	 ได้แก่	 

ไม้	และธญัพชื	เป็นต้น

• ท่ำเรอืเมอืงลำยนู	มกีำรซือ้ขำยปลำซำร์ดนีเฉลีย่	5	ล้ำนตนัต่อปี	โดยมเีรอืทีเ่ข้ำมำ

เทียบท่ำเพ่ือจ�ำหน่ำยปลำซำร์ดีนประมำณ	 120	 ล�ำ	 ซึ่งแต่ละล�ำสำมำรถน�ำส่ง 

ปลำซำร์ดีนได้	 30	 ตันต่อล�ำต่อวัน	 รำคำจ�ำหน่ำยปลำซำร์ดีนสดเป็นรำคำกลำง 

ซึง่ก�ำหนดโดย	 ANP	ทีจ่ะใช้เป็นรำคำกลำงเป็นเวลำ	 3	 เดอืน	ท�ำให้อุตสำหกรรม

สำมำรถวำงแผนกำรผลติและควบคมุต้นทุนกำรผลติได้ค่อนข้ำงแน่นอน	

ประเภทสัตว์น�ำ้ทีจั่บจำกธรรมชำติเพือ่เข้ำสูอ่ตุสำหกรรม	ได้แก่	ทนู่ำ	ซำร์ดีน	แมค็เคอเรล	แอนโชวี	

เป็นต้น	 โดยมปีรมิำณทีจ่บัได้ทัง้หมดประมำณ	 800,000	 ตนัต่อปี	 คดิเป็นร้อยละ	 70	 ของปรมิำณ 

สัตว์น�ำ้ทีจั่บได้ท้ังหมด		

3.	 โครงสร้ำงอตุสำหกรรมประมง

ปัจจุบัน	 จ�ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมประมงในโมร็อกโก	 มีจ�ำนวน	 412	 โรงงำน	 

ด�ำเนินธุรกจิบรษิทัเดินเรอืประมงอกี	319	บรษัิท	อตุสำหกรรมกำรแปรรปูสินค้ำประมงในโมรอ็กโก
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ส่วนใหญ่เป็นกำรแปรรปูเพือ่กำรส่งออก	โดยแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์แช่แขง็	แปรรปูบรรจกุระป๋อง	และ

น�ำ้มนัปลำ	โดยผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ	30	จะเป็นผลติภณัฑ์แปรรปูบรรจุกระป๋อง	มกี�ำลงักำรผลติ

ประมำณ	300,000	ตนั/ปี	ผลติภัณฑ์แช่แขง็	 ร้อยละ	20	 เป็นน�ำ้มนัปลำอกีร้อยละ	30	ผลติภัณฑ์ 

แปรรปูอืน่ๆ	ร้อยละ	20	

ผลผลิตสินค้ำประมงของโมร็อกโกส่วนใหญ่ผลิตเพ่ือกำรส่งออก	 โดยพบว่ำในช่วงป	ี 

2543-2553	ปรมิำณและมลูค่ำกำรส่งออกเพิม่ขึน้ในทศิทำงเดยีวกนั	 และเริม่ปรบัตวัลดลงในช่วงปี	

พ.ศ.	 2554-2556	 เนื่องจำกปริมำณสัตว์น�้ำที่จับได้มีจ�ำนวนลดลง	 หลังจำกนั้นในปี	 พ.ศ.	 2557	 

เริม่ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกปรมิำณวตัถดุบิทีเ่พ่ิมขึน้เป็น	 1.3	 ล้ำนตนั	 และมกีำรส่งออกอยูท่ีป่ระมำณ	 

500,000	ตนั	ตลำดส่งออกหลักส่วนใหญ่จะอยใูนสหภำพยโุรป	ได้แก่	สเปน	ฝรัง่เศส	เยอรมน	ีองักฤษ	

เป็นต้น

ส่วนกำรบริโภคสินค้ำประมงในประเทศ	 พบว่ำยังมีกำรบริโภคในระดับไม่สูงโดยเฉลี่ย 

อยูท่ี	่ 10-12	 กโิลกรมั/คน/ปี	 ซึง่ต�ำ่กว่ำค่ำเฉลีย่ของโลก	 รฐับำลโมรอ็กโกจึงได้มกีำรประชำสมัพนัธ์ 

ให้ผู้บริโภคหันมำบริโภคสินค้ำประมงเพ่ิมข้ึน	 โดยกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปในหลำกหลำย 

รูปแบบออกสู่ตลำด	 เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับผู้บริโภคมำกยิ่งขึ้น	 รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ข้อด ี

ในกำรบริโภคอำหำรประเภทสัตว์น�้ำ	 รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันด้ำนคุณภำพควำมปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์	 เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีกำรบริโภคเพิ่มขึ้น	 อย่ำงไรก็ตำม	 สินค้ำประมงยังคงเป็นสินค้ำที่ 

มีรำคำสูงหำกเปรียบเทยีบกบัเนือ้สตัว์ชนดิอืน่	และผลผลติประมงส่วนใหญ่จะเข้ำสูภ่ำคอตุสำหกรรม

เพือ่กำรส่งออก	จึงท�ำให้กำรบริโภคในประเทศยงัไม่สำมำรถขยำยตวัได้มำกนกั

ประเภทของปลำทีเ่ข้ำสู่ภำคอตุสำหกรรมมำกทีส่ดุ	คอื	ซำร์ดนี	จดัเป็นปลำทีม่คีวำมส�ำคญั

มำกในตลำดโมร็อกโก	โดยมสีดัส่วนถงึร้อยละ	75	ตำมด้วยปลำแมค็เคอเรล	ร้อยละ	16	ซึง่กำรจบั

ปลำซำร์ดีนมักจะท�ำตำมเขตภำคกลำงและภำคใต้ของประเทศมำกกว่ำเขตเมดิเตอร์เรเนียนและ 

แอตแลนติสเหนอื	คดิเป็นสดัส่วนมำกถงึร้อยละ	95	ของกำรจบัปลำท้ังหมดในโมรอ็กโก	ในปี	2555	

โมรอ็กโกสำมำรถจับปลำซำร์ดนีได้ประมำณ	1.02	 ล้ำนตนั	 (FAO,	 2014)	 และมทีศิทำงกำรเตบิโต

อย่ำงต่อเนื่อง	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกเทคโนโลยีกำรผลิตที่คุ้มค่ำ	 (know-how	 capitalization)	 

ในปี	 2556	 โมร็อกโกมีโรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปประมงจ�ำนวน	 47	 รำย	 มีก�ำลังกำรผลิต 

เฉลี่ยปีละ	 300,000	 ตันวัตถุดิบ	 ส่วนใหญ่เป็นกำรแปรรูปปลำซำร์ดีน	 ร้อยละ	 86	 ตำมด้วย 

ปลำแม็คเคอเรล	 ร้อยละ	 13	 ส่งผลให้โมร็อกโกเป็นแหล่งส่งออกซำร์ดีนกระป๋องขนำดใหญ่	 
ด้วยมูลค่ำกำรส่งออกสงูถงึ	442	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	ในปี	2556	โดยจะส่งออกไปยงัตลำดสหภำพยุโรป

และแอฟรกิำเป็นหลัก
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4.	 ห่วงโซ่มลูค่ำอุตสำหกรรมซำร์ดนีของโมรอ็กโก

อตุสำหกรรมปลำซำร์ดนีในโมรอ็กโกมผีูท้ีเ่ก่ียวข้องในห่วงโซ่มูลค่ำหลกั	ได้แก่	

• ท่ำเรือประมง	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือแบบอุตสำหกรรมสมัยใหม่	 

แต่ส่วนใหญ่ยังมีขนำดเล็ก	 และกำรจับแบบชำวบ้ำน	 ที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมำก 

ตำมชำยฝ่ัง	โดยจะส่งปลำต่อมำยงัพ่อค้ำคนกลำง	

• พ่อค้ำคนกลำง	 จะท�ำหน้ำที่จัดส่งวัตถุดิบปลำให้แก่โรงงำนแปรรูป	 ส่วนใหญ่ 

พ่อค้ำคนกลำงเหล่ำนี้มักจะอยู่ที่ท่ำเรือในเขตตอนกลำงและตอนใต้ของประเทศ	 

โดยจะส่งวัตถุดิบเข้ำโรงงำนแปรรูป	 รำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรในส่วนของ

กิจกรรมนี้	 จำกกำรลงพื้นที่ส�ำรวจเชิงลึก	 สรุปได้คือ	 กัปตันเรือและเจ้ำของเรือ 

ซึง่เป็นผูข้ำย	จะมีกำรลงทนุร่วมกนัเพ่ือจบัปลำมำจ�ำหน่ำย	โดยกปัตนัถอืหุน้	60%	

(รับผิดชอบค่ำแรงชำวประมง	 30	 คนต่อล�ำ	 และค่ำน�้ำแข็ง)	 ขณะที่เจ้ำของเรือ 

ถือหุ้น	40%	(รบัผดิชอบต้นทุนเรอืและค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ	ในกำรจบัปลำและตดิต่อกับ

ผู้ซื้อ)	 ซึ่งจะต้องเปิดบัญชีเงินฝำกกับธนำคำรส�ำหรับรับเงินค่ำปลำที่จ�ำหน่ำยได้	 

ขณะทีผู้่ซือ้กจ็ะต้องเปิด	Bank	guarantee	ไว้กับธนำคำรทุกเดอืน	เพือ่รบัประกัน

ว่ำจะมีกำรจ่ำยเงินเข้ำบัญชีให้กับผู้ขำยภำยใน	 7	 วันหลังจำกที่ประมูลปลำได ้

แจ้งไว้กบั	 ANP	ซึง่ท�ำหน้ำท่ีเป็นตวักลำงในกำรซ้ือขำย	 เมือ่ปลำซำร์ดนีสดทีผ่่ำน 

กำรซื้อขำยแล้ว	 ถูกขนส่งขึ้นจำกเรือก็จะถูกแช่น�้ำแข็งเพ่ือส่งต่อไปยังผู้ซ้ือ	 

ที่มีกำรตกลงจ�ำหน่ำยปลำซำร์ดีนต่อให้กับโรงงำนปลำแช่แข็งและโรงงำน 

ปลำกระป๋องทนัที

• โรงงำนแปรรูป	 ได้แก่	 ปลำซำร์ดีนบรรจุกระป๋อง	 แช่แข็ง	 และแล่ชิ้นสด	 

ปลำซำร์ดีนกระป๋องจะใช้วัตถุดิบเฉล่ียประมำณปีละ	 240,000	 ตัน	 หลังจำก 

แปรรูปแล้ว	 ผู ้กระจำยสินค้ำจะจัดส่งสินค้ำให้กับเครือข่ำยต่ำงๆ	 อำท	ิ 

ธุรกิจบรกิำรอำหำร	ห้ำงค้ำปลกี	และผูน้�ำเข้ำ	ทัง้ในประเทศและตลำดต่ำงประเทศ	

เช่น	ยโุรป	แอฟรกิำ	ตะวนัออกกลำง	เป็นต้น
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อตุสำหกรรมแปรรปูสนิค้ำประมงในโมร็อกโก	ท่ีส�ำคญัดงันี้

• อตุสำหกรรมซำร์ดนีบรรจกุระป๋อง	ใช้วตัถดุบิประมำณ	240,000	ตนัต่อปี	มจี�ำนวน

ผู้ผลิตประมำณ	43	รำย	และมีกำรจ้ำงงำน	21,000	คน

• กำรถนอมอำหำรขัน้ต้น	เช่น	กำรหมกัเกลอื	มผีูผ้ลติประมำณ	20	รำย

• อตุสำหกรรมอำหำรทะเลแช่แขง็	ส่วนใหญ่เป็นซำร์ดนี	แมค็เคอเรล	แอนโชวี	่และ

หมกึ	และมกีำรจ้ำงงำน	6,000	คน

• อำหำรทะเลสด	มผีูผ้ลติประมำณ	40	รำย	และมกีำรจ้ำงงำนประมำณ	3,000	คน

• อุตสำหกรรมน�้ำมันปลำและปลำป่น	 ยังมีผู้ผลิตจ�ำนวนน้อย	 และมีกำรจ้ำงงำน

ประมำณ	1,000	คน

ภำพ	ห่วงโซ่คุณค่ำอตุสำหกรรมซำร์ดนีในโมร็อกโก

300,000	ตนั/ปี

240,000	ตนั/ปี

ส่วนเหลอืใช้	75,000	ตนั/ปี

• อำหำรสตัว์

• น�ำ้มนัปลำ

60,000	ตนั/ปี

ท่ีมา : จากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตในโมร็อกโก , พฤษภาคม 2559
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จำกกำรสมัภำษณ์ผูผ้ลติอตุสำหกรรมประมงซำร์ดนีกระป๋องในโมรอ็กโก	 ได้แก่	Damsa	

เป็นบริษัทในกลุ่ม	 Copelit	 Group	 ผู้จับและแปรรูปปลำ	 (แช่แข็ง	 ปลำกระป๋อง	 ปลำป่น	 และ 

น�้ำมันปลำ)	 รำยใหญ่ของรำชอำณำจักรโมร็อกโก	 โดยโรงงำน	 Damsa	 ที่ลำยูนนี้ต้ังอยู ่ใน 

เขตอุตสำหกรรม	zone	industrielle	Al	Marsa	lot	59	-	port	-	Laayoune	ด�ำเนินกิจกรรม 

กำรผลิตปลำซำร์ดีน	ปลำแม็คเคอเรล	และปลำทูน่ำบรรจุกระป๋อง	เพื่อจ�ำหน่ำยในโมร็อกโกและ 

ส่งออกไปสหภำพยุโรป	โรงงำนผ่ำนกำรรับรองระบบมำตรฐำน	BRC,	IFS,	FSSC	และ	ISO	14000	

และ	 บริษัท	 Avero	Moroc	 บริษัทในเครือ	 GB	 (Groupe	 Bicha)	 ของโมร็อกโก	 เป็นผู้ผลิต 

ปลำซำร์ดีน	 ปลำแม็คเคอเรล	 และปลำทูน่ำบรรจุกระป๋องรำยใหญ่ของโมร็อกโก	 โดยเป็น	 1	 ใน	 

5	โรงงำนปลำกระป๋องของ	Agadir	จ�ำหน่ำยทัง้ในประเทศและส่งออกไปสหภำพยโุรป	สหรฐัอเมรกิำ	

โรงงำนตั้งอยู่ในเขต	 new	 Ait	 Melloul	 industrial	 zone	 ผ่ำนกำรรับรองระบบ	 HACCP,	 

BRC,	 IFS	 และ	 ISO	 14000	 จำกกำรเข้ำเยี่ยมชมสำยกำรผลิตและกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ระหว่ำงกัน	พบว่ำมีข้อมูลที่น่ำสนใจเพื่อน�ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตร่วมกัน	คือ	

• กระบวนกำรผลติซำร์ดนีกระป๋อง	จะมส่ีวนเหลอืของปลำซำร์ดนีส่วนหวั	ท้องปลำ	

และหำงปลำ	ทีย่งัไม่ได้มกีำรน�ำมำแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์อืน่ๆ	มำกนกั	โดยส่วนใหญ่

จะส่งเข้ำสูอ่ตุสำหกรรมอำหำรสตัว์	ประมำณ	50	%	ของปลำทัง้ตัว

หำกประเมินจำกจ�ำนวนปลำซำร์ดีนท่ีเข้ำสู่อุตสำหกรรมแปรรูปกระป๋องทั้งหมดซ่ึง 

มีปริมำณอยู่ท่ี	 240,000	 ตันต่อปี	 ประเมินส่วนเหลือใช้จะอยู่ที่ประมำณ	 75,000	 ตันต่อปี	 

ในส่วนเหลือใช้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในอุตสำหกรรมประมงปลำซำร์ดีน	

• กำรแปรรปูผลติภณัฑ์ประมงในโมรอ็กโก	ยงัไม่มคีวำมหลำกหลำย	ส่วนใหญ่จะเป็น

ผลติภัณฑ์ซำร์ดนีกระป๋อง	
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	 จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกำสและอุปสรรคอุตสำหกรรมซำร์ดีนในโมร็อกโก	

สรุปได้	ดังนี้

 จุดแข็ง

1.	 เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบซำร์ดีนคุณภำพดี	

2.	 มีโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับอุตสำหกรรมประมง	 ได้แก่	 ท่ำเรือสินค้ำประมงที่ 

อำกำดีร์	ที่สำมำรถกระจำยเข้ำสู่อุตสำหกรรมได้อย่ำงมีระบบ		

3.	 มีหน่วยงำนที่ดูแลระบบตรวจสอบรับรองมำตรฐำนที่รวดเร็ว	ไม่ยุ่งยำก	 

(หน่วยงำน	OMSSA)	

4.	 ภำพลักษณ์สินค้ำได้รับกำรยอมรับเป็นสินค้ำพรีเมี่ยม	

5.	 มช่ีองทำงกำรกระจำยสนิค้ำทีม่ขีนำดตลำดใหญ่	ได้แก่	สหรฐัอเมรกิำ	สหภำพยโุรป	

เป็นต้น

6.	 เป็นผู้น�ำกำรส่งออกซำร์ดีนของโลก

 จุดอ่อน

1.	 ขำดกำรควบคมุปรมิำณผลผลติซำร์ดนีให้มคีวำมสม�ำ่เสมอเพือ่เข้ำสูอุ่ตสำหกรรม	

2.	 ขำดกำรพัฒนำสินค้ำมูลค่ำเพ่ิมสูง	 และขำดควำมเช่ียวชำญในกำรแปรรูปเป็น 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	

3.	 ขำดกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสำหกรรมซำร์ดีน

 โอกาส

1.	 มีข้อตกลงทำงกำรค้ำกับประเทศคู่ค้ำรำยใหญ่	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกำ	 และขยำย 

ข้อตกลงกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำร่วมกับสหภำพยุโรป

2.	 ผลิตภัณฑ์ประมงเป็นสินค้ำที่เข้ำถึงผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม	

3.	 ตลำดใหม่ขยำยตัว	ได้แก่	แอฟริกำ	ตะวันออกกลำง	และอำเซียน	

4.	 มีแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมประมงรองรับ	 เรียกว่ำ	“Halieutis”	 เพื่อเพิ่ม

รำยได้	เพิ่มกำรส่งออก	และกระตุ้นกำรบริโภคอำหำรประมงในประเทศโมร็อกโก

 อุปสรรค

1.	 มีคู่แข่งรำยใหม่เข้ำสู่ตลำดมำกขึ้น

2.	 ปริมำณผลผลิตวัตถุดิบซำร์ดีนมีแนวโน้มลดลง

  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
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ตวัอย่ำงสนิค้ำอำหำรทะเลแปรรปูบรรจกุระป๋อง	ตรำ	“Joly”	 

ของบริษทั	Conserveries	Marocaines	Doha	

ตวัอย่ำงสินค้ำอำหำรทะเลแปรรปูบรรจกุระป๋อง	ตรำ	“Mario”	ของบรษิทั	Excelo	SA

และสินค้ำท่ีร่วมรำยกำรโปรโมชัน่	ซือ้	3	แถม	1	เพือ่ดึงดดูควำมสนใจจำกผูบ้รโิภคชำวโมรอ็กโก

(ท่ีมา: http://www.wabel.com   http://img1.21food.com/img/cj/2014/10/9/1412817686186637.jpg และhttps://

images.ssstatic.com/thon-entier-au-naturel-90-gr-joly-291806n0-000000132.jpg)

(ท่ีมา: https://mymarket.ma/fr/epicerie-salee/2178-thon-a-l-huile-mario-31-gratuit.html)
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  การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมประมง
ของไทยและโมร็อกโก

(1)	ด้ำนวัตถุดิบ

(2)	ด้ำนกำรแปรรูป

(3)	ด้ำนกำรตลำด	

(ส่งออก)

(4)	ด้ำนแรงงำน

(5)	ด้ำนคุณภำพ

มำตรฐำน

ไทย โมร็อกโกปัจจัย

จดุแข็ง	:	

• มคีวำมเชีย่วชำญในกำรเพำะเลีย้งสัตว์น�ำ้	

ทีส่�ำคัญได้แก่	กุง้	ปลำน�ำ้จดื	

จดุอ่อน	: 

• น�ำเข้ำวตัถดุบิซำร์ดนีและทนู่ำเพือ่

แปรรปู

จดุแข็ง	:	มคีวำมเชีย่วชำญในกำรแปรรปูสนิค้ำ

มลูค่ำเพิม่หลำกหลำยรปูแบบ		

จดุอ่อน	:	น�ำเข้ำวตัถดุบิซำร์ดนีและทนู่ำ	

จดุแข็ง	:	

• เป็นผู้น�ำตลำดกำรส่งออกสินค้ำอำหำร

ทะเลมลูค่ำเพิม่	เช่น	กุ้งแปรรปู	 

ทนู่ำกระป๋อง	อำหำรทะเลพร้อม 

รบัประทำน	

จดุอ่อน	:	

• ผลติภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็น	OEM	 

ขำดกำรสร้ำงแบรนด์

• กำรกระจำยสนิค้ำเข้ำสูต่ลำดใหม่ 

ยงัมน้ีอย	เช่น	แอฟรกิำ

จดุแข็ง	:	มทีกัษะและควำมเชีย่วชำญใน 

กำรผลิตสนิค้ำมูลค่ำเพิม่		

จดุอ่อน	:	ขำดแคลนแรงงำน	

ได้รบักำรยอมรับคณุภำพมำตรฐำนกำรผลติ

ระดบัสำกล	

จดุแข็ง	:	

• เป็นแหล่งวตัถดิุบ	sardine,	mackerel,	

anchovy,	sardinella	รำยใหญ่ของโลก	

และมคีณุภำพสงู

จดุอ่อน	:	

• กำรใช้ประโยชน์จำกส่วนเหลอืใน

อตุสำหกรรมประมงแปรรปูเป็น

ผลติภัณฑ์มลูค่ำเพิม่ยงัมน้ีอย	เช่น	 

กำรผลิตน�ำ้มนัปลำ	 

จดุแข็ง	:	ผลติภณัฑ์แปรรปูส่วนใหญ่เป็น 

ซำร์ดีนกระป๋อง	

จดุอ่อน	:	ผลติภณัฑ์มลูค่ำเพิม่ยงัไม่ม ี

ควำมหลำกหลำย	

จดุแข็ง	:	

• เป็นผู้น�ำตลำดกำรส่งออกซำร์ดนี 

กระป๋อง		

จดุอ่อน	:	

• กำรกระจำยสนิค้ำเข้ำสูต่ลำดใหม่ 

ยงัมน้ีอย	เช่น	อำเซยีน		

จดุแข็ง	:	มจี�ำนวนแรงงำนมำกเพยีงพอ

จดุอ่อน	:	ขำดแรงงำนทีม่ทีกัษะในกำรผลติ

สนิค้ำมูลค่ำเพิม่	

ได้รบักำรยอมรับคณุภำพมำตรฐำนกำรผลติ

ระดบัสำกล	
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(6)	ด้ำนนโยบำย

(7)	ด้ำนข้อตกลง 

ทำงกำรค้ำ	และสิทธิ

พิเศษทำงกำรค้ำ

(8)	กำรกีดกัน

ทำงกำรค้ำ	

ไทย โมร็อกโกปัจจัย

มนีโยบำยขบัเคลือ่นงำนด้ำนประมง	4	ด้ำน	คอื	

1.	 กำรประมงน่ำนน�ำ้ไทย	

2.	 นอกน่ำนน�ำ้ไทย	

3.	 กำรเพำะเลีย้งสัตว์น�ำ้	

4.	 อตุสำหกรรมสตัว์น�ำ้

1.	 กำรจัดท�ำเขตกำรค้ำเสร	ีไทย-อำเซยีน	

ไทย-จนี,	ไทย-ญีปุ่น่	,	ไทย-อนิเดยี	

เป็นต้น	ส่งผลให้ไทยมโีอกำสขยำย 

กำรค้ำกำรลงทุนในตลำดเหล่ำนี ้

ได้มำกขึน้	

2.	 สทิธพิเิศษทำงกำรค้ำ	สินค้ำประมงที่

สหภำพยโุรปให้สิทธลิดและยกเลกิภำษี	

ได้แก่	รำยกำรทีส่หภำพยโุรปม ี

ควำมต้องกำร	เช่น	กุง้สดแช่เยน็แช่แขง็	

กุง้สุกส�ำหรบัแปรรปู	ปลำทนู่ำ	แปรรปู	

ปลำหมึกสดแช่เย็นแช่แขง็	และปอูดั	

เป็นต้น

1.	 ปัญหำ	IUU	Fishing	ของ	EU	

มแีผนกำรพฒันำอตุสำหกรรมประมง	ภำยใต้

แผนทีเ่รยีกว่ำ	“Halieutis”	เร่ิมด�ำเนินกำรเมือ่	

ปี	พ.ศ.	2552	ภำยใต้แผนงำนมเีป้ำหมำยเพือ่1.

1.	 เพิม่รำยได้ในภำคอตุสำหกรรมประมง	

2.	 เพิม่กำรส่งออก	

3.	 เพิม่กำรบรโิภคอำหำรประมงในประเทศ

เป็น	16	กโิลกรมั/คน/ปี	 

(จำกเดมิ	10	กโิลกรมั/คน/ปี)	

4.	 เพิม่กำรจ้ำงงำนในอตุสำหกรรมประมง

เป็น	115,000	คน	

5.	 เพิม่ปรมิำณผลผลติเป็น	3	เท่ำ

1.	 จดัท�ำข้อตกลงกำรค้ำเสรีด้ำนสนิค้ำเกษตร

และประมงร่วมกบัสหภำพยโุรป

2.	 จดัท�ำข้อตกลงกำรค้ำเสรีร่วมกบั

สหรฐัอเมรกิำ

3.	 จดัท�ำข้อตกลงกำรค้ำเสรีร่วมกบัตรุกี	

  โอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิตไทย-โมร็อกโก

	 ผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมประมงแปรรูปของไทยสำมำรถเข้ำไปร่วมลงทุนกับ 

ผู้ประกอบกำรประมงแปรรูปของโมร็อกโกได้	2	วิธีกำร	ได้แก่	

1.	 ผลิตผลพลอยได้จำกกำรผลิตปลำกระป๋อง	ได้แก่	หัวและหำงปลำ,	เศษหนังและ

เนื้อปลำเหลือทิ้ง	 สำมำรถน�ำมำผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น�้ำมันปลำ	 เพื่อส่งออกไป 

ยังตลำดสหภำพยุโรป	 และในส่วนของ	 crude	 oil	 ส่งกลับมำสกัดเพ่ือผลิต 

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ	เพื่อขยำยตลำดส่งออกในภูมิภำคอำเซียน
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2.	 ผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่ม	เช่น	อำหำรพร้อมรับประทำน	ซำร์ดีนในน�้ำสลัดส�ำหรับ

ทำขนมปัง	 เป็นต้น	 เพื่อขยำยตลำดในภูมิภำคแอฟริกำ	 เพื่อเป็นกำรลดต้นทุน 

ค่ำขนส่งสินค้ำจำกประเทศไทยที่สูงกว่ำโมร็อกโก	

	 จำกกำรศกึษำพบว่ำ	รปูแบบกำรลงทนุทัง้บคุคลธรรมดำและนติบิคุคลควรท�ำในรปูแบบ

กิจกำรร่วมค้ำ	(EN	SOCIETE)	หรือ	Joint	Venture	กับนักธุรกิจในประเทศโมร็อกโก	เป็นกำรร่วม

ธุรกิจของธุรกิจหรือบุคคลตั้งแต่	 2	 คนขึ้นไประหว่ำงนักลงทุนชำวไทยและผู้ประกอบกำร 

ชำวโมร็อกโก	 เป็นแนวทำงท�ำสัญญำที่จะร่วมทุนในกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรร่วมกัน	 โดยมี 

กำรก�ำหนดสัดส่วนของผู้ถือหุ้น	 สิทธิควำมเป็นเจ้ำของ	 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	 กำรรับผิดชอบ 

ต่อควำมเสียหำยและกำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกกำรด�ำเนินงำนร่วมกัน	

	 ข้อดีของรูปแบบกำรร่วมลงทุนกับบริษัทท้องถิ่น	(Local	Company)		คือ	

• สำมำรถติดต่อท�ำธุรกิจกับหน่วยงำนภำครัฐและบริษัทท้องถ่ินได้ง ่ำยกว่ำ 

รูปแบบอื่น	

• มีรูปแบบกิจกรรมที่หลำกหลำยสำมำรถรองรับธุรกิจได้ทุกประเภท

• หำส�ำนักงำนหรือร้ำนค้ำได้ในรำคำไม่แพง	 ไม่มีข้อจ�ำกัด	 ตรงกับควำมต้องกำร 

และศักยภำพของธุรกิจ

• ไม่ก�ำหนดทุนขั้นต�่ำของบริษัทสำมำรถเปิดบัญชีธนำคำรระหว่ำงประเทศได้ง่ำย 

ในนำมบริษัทจ�ำกัด

	 ทีมวิจัยได้ท�ำกำรสัมภำษณ์บริษัท	 Conserveries	Marocaines	 Doha	 ซึ่งเป็นผู้ผลิต

ปลำกระป๋องในประเทศรำยใหญ่ของโมร็อกโกท่ีผลิตปลำซำร์ดีนกระป๋องเกรดพรีเมียมส่งไป

จ�ำหน่ำยในประเทศสหรัฐอเมริกำและสหภำพยุโรป	ได้กล่ำวไว้ว่ำ	หำกมีกำรเข้ำไปร่วมลงทุนเพื่อ

ผลิตสินค้ำที่แตกต่ำงจำกเดิมหรือสินค้ำมูลคำ่เพิ่มสูง	 (High	 value	 added)	 โดยใช้วัตถุดิบและ

แรงงำนที่ประเทศโมร็อกโกมีศักยภำพ	 จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในกำรเพ่ิมมูลค่ำให้ 

กับอุตสำหกรรมประมงของไทยและโมร็อกโก	 นอกจำกนี้	 โมร็อกโกยังมีผู้ผลิตปลำกระป๋องอีกไม่

ต�่ำกว่ำ	 10	 บริษัท	 ที่ผู้ประกอบกำรไทยจะสำมำรถเข้ำไปร่วมลงทุนได้	 ทั้งนี้	 รัฐบำลโมร็อกโก 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมมำก	 เนื่องจำกปัจจุบันโมร็อกโกก�ำลัง 

ประสบปัญหำอตัรำกำรว่ำงงำนสงูตดิอนัดบัโลก	ดงันัน้	หำกมกีำรร่วมลงทนุแล้วสำมำรถก่อให้เกดิ

กำรจ้ำงงำนท่ีเพิม่ข้ึน	ย่อมได้รบักำรสนบัสนนุจำกรฐับำลโมรอ็กโกโดยมีส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรลงทนุ

เป็นผู้ดูแล
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เก็บมาเล่า

Mr.Anvar P.Y. (TBC)  
Category Buyer
Jaleel Wholesale Point, UAE

	 Jaleel	 Cash	 &	 Carry	 เป็นธุรกิจน�ำเข้ำและขำยส่งแบบเงินสด	 มี	 11	 สำขำส�ำหรับ 

รูปแบบขำยส่ง

 “เน่ืองจำกร้ำนเป็นธุรกิจขำยส่งจึงต้องกำรสินค้ำที่รำคำแข่งขันได้	 ปัจจุบันสินค้ำไทย 

มีรำคำค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ	 ท�ำให้มีกำรน�ำเข้ำจำกไทยลดลง	 แต่สินค้ำ 

ที่น�ำเข้ำจำกไทยที่ส�ำคัญ	 เช่น	 ข้ำว	 กะทิ	 ทูน่ำกระป๋อง	 เครื่องปรุงรส	 เครื่องดื่ม	 อำหำรทะเล 

แช่แข็ง	 มะขำมเปียก	 เป็นต้น	 ก็ยังพอแข่งขันได้	สินค้าของไทยมักมีปัญหาเรื่องฉลากอาหาร 

ไม่แสดงภาษาอารบิก	ท�ำให้เป็นอุปสรรคในกำรน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำยในภูมิภำคนี”้
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ทำาความรู้จักกับ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
	 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 หรือ	 United	 Arab	 Emirates,	 UAE	 เป็นสหพันธรัฐ	 

(Federation)	 ประกอบด้วย	 7	 รัฐ	 แต่ละรัฐมีระบบ	 กำรปกครองท้องถิ่นของตนเอง	 

มีกรุงอำบูดำบีเป็นเมืองหลวงถำวร	 โดยมีรัฐบำลกลำง	 (Federal	 Government)	 ดูแลนโยบำย 

และกิจกำรที่ส�ำคัญของประเทศ	 เช่น	 กำรต่ำงประเทศและควำมมั่นคง	 เป็นต้น	 UAE	 เป็นหนึ่ง 

ในประเทศที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภำค	 และอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี

ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจมำกที่สุดของโลกโดยกำรจัดล�ำดับของ	World	Economic	

Forum	รำยได้หลกัของ	UAE	ขึน้อยูก่บัน�ำ้มนัปิโตรเลยีมและก๊ำซธรรมชำตเิป็นหลกั	ขณะเดยีวกนั

ก็มีนโยบำยสร้ำงรำยได้จำกกำรพัฒนำธุรกิจภำคท่ีไม่ใช่น�้ำมันอย่ำงรวดเร็ว	 รัฐบำลปัจจุบันให ้

ควำมส�ำคัญกับนโยบำยกำรพัฒนำเพื่อขยำยฐำนทำงเศรษฐกิจ	(diversification)	เพื่อสร้ำงรำยได้

โดยไม่ต้องพึ่งน�้ำมันเพียงอย่ำงเดียว	 และพยำยำมส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน	 รวมทั้งสนับสนุนให้ 

ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี	 (Economic	 Free	 Zone)	 ทั้งในรูปกำรลงทุนใน

อุตสำหกรรมกำรผลิต	 และกำรใช้	 UAE	 เป็นฐำนกำรกระจำยสินค้ำ	 ปัจจุบัน	 UAE	 เป็นสมำชิก 

กลุ่มควำมร่วมมือของอ่ำวอำหรับ	(the	Cooperation	Council	for	the	Arab	States	of	the	

Gulf	 :	GCC)	ทั้งนี้	GCC	มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำเป็นกลุ่มตลำดเช่นเดียวกับสหภำพยุโรป	 (EU)	

โดยก�ำหนดอัตรำภำษีศุลกำกรร่วมจำกประเทศอ่ืนๆ	 ร้อยละ	 5	 ยกเว้นเก็บภำษีน�ำเข้ำระหว่ำง

ประเทศสมำชิก	 ประเทศสมำชิก	 GCC	 6	 ประเทศมีประชำกรรวมกัน	 53.77	 ล้ำนคน	 

ในบรรดำประเทศสมำชิกกลุ ่ม	 GCC	 ซำอุดิอำระเบียเป็นประเทศที่มีประชำกรมำกที่สุด	 

ประมำณ	 32	 ล้ำนคน	 และมีพื้นที่ใหญ่ที่สุด	 เป็นประเทศที่มีน�้ำมันมำกที่สุดของโลก	 ประเทศ 

สมำชกิ	GCC	ส่วนใหญ่จะขำดแคลนพืน้ทีก่ำรเกษตร	ต้องพึง่พำกำรน�ำเข้ำอำหำรเป็นหลกั	จงึจ�ำเป็น

ต้องมีนโยบำยไปลงทุนต่ำงประเทศเพื่อกำรผลิตอำหำรป้อนเข้ำสู ่ประเทศ	 	 อัตรำเติบโต 

ทำงเศรษฐกิจของประเทศสมำชิก	 GCC	 ปี	 2558	 อยู่ในอัตรำร้อยละ	 3.4	 	 GDP	 per	 capita	 

อยู ่ท่ี	 20,260	 $US	 ถือเป็นภูมิภำคที่มีก�ำลังซื้อในระดับสูง	 โดยอัตรำเติบโตของธุรกิจค้ำ 

ปลีกอำหำรปี	2558-2563	อยู่ที่ร้อยละ	7.7	ต่อปี	อย่ำงไรก็ตำม	จำกภำวะรำคำน�้ำมันที่ตกต�่ำลง

ท�ำให้ปี	2558	กำรน�ำเข้ำอำหำรมีอัตรำลดลงร้อยละ	10.97	และกำรส่งออกต่อก็ชะลอตัวเช่นกัน	
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มีกำรคำดกำรณ์ว่ำในปี	 2020	 GCC	 จะมีมูลค่ำน�ำเข้ำอำหำรถึง	 50	 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	 

ปัจจุบัน	UAE	มีบทบำทค่อนข้ำงสูงในกำรเป็นประเทศส่งออกต่อไปยังกลุ่ม	GCC	

 สภาวะเศรษฐกิจ

	 ปี	 2558	 อัตรำเติบโตทำงเศรษฐกิจขยำยตัวร้อยละ	 3.5	 กำรลงทุนโดยตรงจำก 

ต่ำงประเทศขยำยตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ	 16	 เศรษฐกิจของ	 UAE	 พึ่งพิงกับรำยได้จำกน�้ำมันเหลือ 

เพียงร้อยละ	 30	 ดังน้ันจึงยังมีควำมแข็งแกร่งเพียงพอส�ำหรับช่วงรำคำน�้ำมันขำลง	 อย่ำงไรก็ดี	 

รำคำน�้ำมันที่ลดลงได้มีผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 ผลทำงตรงคือรัฐบำลมีรำยได้ลดลง	 

ถึง	22	%	หรือคิดเป็นกำรขำดหำยไปของเงินรำยได้	มำกกว่ำ	1	ใน	5	ของประเทศ	ส่งผลท�ำให้	

UAE	 ต้องเผชิญกับภำวะกำรขำดดุลทำงกำรคลังคิดเป็นสัดส่วนรำว	 2.4	%	 ของผลิตภัณฑ์มวล 

รวมภำยในประเทศ	(GDP)	ซึ่งนับเป็นกำรขำดดุลทำงกำรคลังครั้งแรกของ	UAE	นับตั้งแต่ปี	2552	

เป็นต้นมำ	IMF	ประเมินว่ำเศรษฐกิจของ	UAE	ในปี	2559	จะมีอัตรำเติบโตเพียงร้อยละ	2	เท่ำนั้น	

เนื่องจำกภำคธุรกิจที่เริ่มซบเซำตั้งแต่ปลำยปี	 2558	 ทั้งกำรท่องเที่ยว	 อำหำร	 สินค้ำอุปโภค	 

ธุรกิจ	 IT	 เหล็ก	 และกำรก่อสร้ำง	 เป็นผลทำงอ้อมจำกประเทศรัสเซียและประเทศที่มีรำยได้ 

หลักจำกน�้ำมันชะลอกำรใช้จ่ำยของครัวเรือนและกำรเข้ำมำท่องเที่ยวลดลง	 และกำรชะลอ 

กำรลงทนุ	ส่งผลต่อสภำพคล่องของผูก้ระจำยสนิค้ำทีไ่ด้รบัช�ำระเงนิล่ำช้ำลงจำก	suppliers	ท�ำให้

ธุรกิจชะลอตัว	แต่ภำวะเศรษฐกิจน่ำจะปรับตัวดีขึ้นในปี	2560	เนื่องจำก	 IMF	ประเมินว่ำ	GDP	

จะมีอัตรำเติบโตที่ร้อยละ	3	ซึ่งสูงกว่ำปี	2559

  สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ UAE
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	 ท้ังนี	้จำกรำยงำนของ	Atradius	1	บรษิทัวเิครำะห์กำรลงทนุจำกเนเธอร์แลนด์	ได้ประเมนิ

ภำวะควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของแต่ละอุตสำหกรรมของ	 UAE	 ในช่วงคร่ึงปีแรก	 2559	 โดย 

ภำคเกษตรกรรมมรีะดบัควำมเสีย่งด้ำนเครดติธรุกจิอยูใ่นภำวะทรงตวั	ขณะทีธ่รุกจิอำหำรมรีะดบั

ควำมเสี่ยงค่อนข้ำงสูง	 เพรำะควำมต้องกำรบริโภคลดลงจำกภำวะเศรษฐกิจและกระแสเงินสด 

ไม่คล่องตัว	 สอดคล้องกับมูลค่ำน�ำเข้ำและส่งออกอำหำรปี	 2558	 ที่มีอัตรำเปลี่ยนแปลงติดลบ 

เมื่อเทียบกับปี	 2557	 เพรำะตลำดที่ชะลอตัวลงจำกก�ำลังซื้อที่ลดลง	 แต่ทว่ำธุรกิจค้ำปลีกอำหำร

ยังมีแนวโน้มขยำยตัวที่ร้อยละ	6.15

	 อย่ำงไรก็ตำม	 ผลส�ำรวจ	 Global	 CEO	 Survey	 คร้ังที่	 19	 ที่ใช้ในกำรประชุม	 

World	 Economic	 Forum	 (WEF)	ณ	 กรุงดำวอส	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ประจ�ำปี	 2559	 

ซึง่ส�ำรวจควำมคดิเหน็ซอีโีอทัว่โลกจ�ำนวน	1,409	รำยใน	83	ประเทศ	ครอบคลมุ	22	อตุสำหกรรม	

ในจ�ำนวนนี้	350	บริษัทมีรำยได้รวมระหว่ำง	36,000–360,000	ล้ำนบำท	ประเทศที่ซีอีโอทั้งหมด

เห็นพ้องว่ำน่ำลงทุน	 4	 อันดับแรก	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกำ	 จีน	 เยอรมนี	 และสหรำชอำณำจักร	 

ขณะทีป่ระเทศบรำซิล	รสัเซีย	อนิเดยี	ญีปุ่น่	เมก็ซโิก	และสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	กย็งัคงเป็นประเทศ

ที่กลุ่มซีอีโอสนใจใน	 10	 อันดับ	 แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมั่นต่อภำะเศรษฐกิจและศักยภำพ 

ของประเทศ	UAE

1	Country	Reports	Middle	East	and	North	Africa	.	July	2016.	

(สบืค้นจำก	https://group.atradius.com/publications/country-report-uae-2016.html)
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 ประชากรและการกระจายตัว

	 UAE	มีประชำกรเพียง	9.29	ล้ำนคน	ในจ�ำนวนนี้มีเพียงร้อยละ	12	ที่เป็นชำวเอมิเรตส์	

และได้รับสวัสดิกำรในด้ำนสำธำรณสุข	กำรเคหะ	และกำรด�ำรงชีพ	จำกรัฐบำล	ขณะที่ประชำกร

ส่วนใหญ่ของประเทศคอืชำวเอเชียใต้		UAE	ถอืเป็นประเทศทีม่คีวำมหลำกหลำยทำงด้ำนวฒันธรรม

และเชือ้ชำต	ิโดยประมำณ	80%	ของประชำกรทัง้หมดเป็นชำวต่ำงชำตทิีเ่ข้ำมำท�ำธรุกจิหรอืด�ำเนิน

กิจกรรมต่ำงๆ	 ใน	 UAE	 นอกจำกน้ีในแต่ละปี	 UAE	 ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวระดับคุณภำพอีก

ประมำณ	15	ล้ำนคน	ท�ำให้เป็นประเทศที่มีควำมต้องกำรบริโภคอำหำรที่หลำกหลำยด้วยเช่นกัน	

	 ส�ำหรับเมืองที่มีประชำกรอำศัยอยู่หนำแน่น	 เกิน	 5	 แสนคน	 มีเพียง	 3	 รัฐ	 คือ	 ดูไบ	 

อะบูดำบี	และซำร์จำร์	โดยดูไบนั้นมีประชำกรอำศัยอยู่มำกที่สุด	ประมำณ	2.4	ล้ำนคน

 การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามเชื้อชาติ

1.	 ชำวอำหรบัพืน้เมือง	(Local	People)	และชำวต่ำงชำต	ิ(Expat)	ชำวอเมรกินัและ

ยุโรป	 เป็นกลุ่มผู้บริโภคระดับสูง	 มีสัดส่วนประชำกรประมำณร้อยละ	 30	 ของ

ประชำกรทั้งหมด	

• ชำวอำหรบัพืน้เมอืง	(Local	People)	ส่วนใหญ่จะประกอบอำชพีรบัรำชกำร

และเป็นเจ้ำของธุรกิจ	 ซึ่งคนในกลุ่มนี้ถือเป็นตลำดระดับบนเพรำะมีรำยได้

สูงมำก	 เริ่มต้นตั้งแต่หลำยแสนบำทจนถึงหลำยล้ำนบำทต่อเดือน	 ทั้งนี ้

ภำพ	สดัส่วนประชำกรทีอ่ำศยัใน	UAE	จ�ำแนกตำมเชือ้ชำต	ิปี	2558

ท่ีมา : ทีมวิจัยประเมินจากหลายแหล่งข้อมูล

Arab

12.0%

Emirati

12.0%
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ส่วนใหญ่เคยเดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวในประเทศไทย	 ท�ำให้รู ้จักอำหำร 

รวมทั้งผลไม้ไทยระดับหนึ่ง

• คนต่ำงชำติ	(Expat)	ชำวอเมริกันและยุโรป	ส่วนใหญ่เข้ำมำประกอบธุรกิจ	

ท�ำงำนในระดบับรหิำร	ผูจั้ดกำร	จนถงึแรงงำนทีต้่องใช้ทกัษะควำมเชีย่วชำญ

ในขั้นสูง	 (White	 collar)	 ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเข้ำมำพ�ำนักในระยะยำว	 3-5	 ปี 

ขึน้ไป	จงึมีกำรน�ำครอบครวัเดนิทำงมำด้วย	นอกจำกน้ี	ยงัมีกลุม่นกัท่องเทีย่ว

สัญชำติดังกล่ำว	ที่เดินทำงเข้ำมำเป็นจ�ำนวนหลำยล้ำนคนต่อปีอีกด้วย

2.	 คนต่ำงชำต	ิ(Expat)	ชำวเอเชยีใต้	และชำวอำเซยีน	ชำวเอเชยีใต้ส่วนใหญ่ทีพ่�ำนกั

ใน	 UAE	 ประกอบด้วยคนอินเดีย	 บังกลำเทศ	 ปำกีสถำน	 และศรีลังกำ	 ส่วน 

คนอำเซียนจะเป็นคนฟิลิปปินส์เป็นหลัก	 รองลงมำได้	 แก่	 คนอินโดนีเซีย	 ไทย	

เป็นต้น	โดยมีสัดส่วนประชำกรรวมกันประมำณร้อยละ	60	ของประชำกรทั้งหมด	

• ชำวเอเชยีใต้	ถอืเป็นประชำกรส่วนใหญ่ในยเูออี	เนือ่งจำกมสีดัส่วนประชำกร

สงูถงึร้อยละ	54	ของประชำกรทัง้หมด	ชำวเอเชยีใต้ประกอบด้วยคนอนิเดยี

เป็นส่วนใหญ่	 (27%)	 รองลงมำ	 ได้แก่	 คนปำกีสถำน	บังกลำเทศ	 เนปำล	 

ศรีลังกำ	 ตำมล�ำดับ	 คนกลุ ่มนี้ส่วนใหญ่มีรำยได้ค่อนข้ำงต�่ำเนื่องจำก 

เข้ำมำใช้แรงงำนหรืองำนด้ำนบริกำรพื้นฐำน	(Blue	collar)	เป็นหลัก	เช่น	

คนงำนก่อสร้ำง	 พนักงำนขับรถ	 พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย	 เป็นต้น	 

จึงถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคระดับล่ำง	ก�ำลังซื้อต�่ำ

• ชำวอำเซียน	เป็นกลุ่มประชำกรที่มีสัดส่วนร้อยละ	7	ของประชำกรในยูเออี

ทั้งหมด	 ซ่ึงกลุ่มคนเหล่ำน้ีมักจะเข้ำมำท�ำงำนเป็นแรงงำนในภำคบริกำร 

เป็นหลกั	เช่น	พนกังำนทัว่ไปในส�ำนกังำน	พนกังำนในร้ำนอำหำร	และโรงแรม	

พนักงำนขำยให้ห้ำงสรรพสินค้ำ	สปำ	เป็นต้น	ซึ่งส่วนใหญ่มีรำยได้ค่อนข้ำง

ต�่ำเมื่อเทียบกับค่ำครองชีพในยูเออีท่ีจัดอยู่ในระดับสูงอันดับต้นๆ	 ของโลก	

จึงถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคระดับล่ำง

	 นอกจำกกำรแบ่งกลุ่มตำมเชื้อชำติแล้ว	ใน	UAE	อำจแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น	4	กลุ่ม

ตำมชนชั้น/ฐำนะในสังคม	คือ	

• กลุม่นกัปกครอง	เป็นกลุ่มครอบครัว	sheikh	มอิีทธพิลทำงกำรเมอืง	มคีวำมม่ังคัง่สูง	

• กลุ่มนักธุรกิจที่ท�ำกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศ	ถือเป็นคนอีกกลุ่มที่มีรำยได้สูง	

• กลุ่มชนชั้นกลำงรุ่นใหม่	เป็นกลุ่มที่มีกำรศึกษำสูง	รับรำชกำร	

• กลุ่มผู้ท่ีเข้ำมำตัง้รกรำกใหม่	กลุม่นีจ้ะเป็นชำวต่ำงชำตทิีอ่พยพเข้ำมำอำศยัใน	UAE	

ซึ่งจะมีกำรแบ่งกลุ่มย่อยในกลุ่มนี้อีก	4	ระดับ	คือ		กลุ่มผู้มีกำรศึกษำสูง	มีควำม
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เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนจะมรีำยได้สงู	ส่วนใหญ่เป็นคนอนิเดยีและชำวตะวนัตก,		กลุม่

ผู้เชี่ยวชำญระดับปำนกลำง	เช่น	ครู	ช่ำงเทคนิค	นักกำรตลำดฯ,	กลุ่มแรงงำนกึ่ง

ทักษะ	และกลุ่มแรงงำนไม่มีทักษะ	ซึ่งจะมีรำยได้ต�่ำ	ส่วนใหญ่เป็นชำวเอเชียใต้

 โครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง

	 UAE	 ถือว่ำเป็นประเทศที่มีศักยภำพในระดับสูงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภค

ต่ำงๆ	คณุภำพของระบบสำธำรณปูโภคโดยภำพรวม	จดัอยูใ่นอนัดบัที	่2	ของโลก	มคีะแนนเท่ำกบั

สิงคโปร์และฮ่องกง	 โดยมีสวิสเซอร์แลนด์อยู ่อันดับที่	 1	 จำกข้อมูลทั้งหมด	 140	 ประเทศ	 

ส่วนคุณภำพของถนนจัดอยู่ในอันดับ	 1	 ของโลก	 คุณภำพของสำธำรณูปโภคด้ำนกำรขนส่ง 

ทำงอำกำศได้อันดับที่	2	ด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟได้อันดับที่	3	ของโลก

ตำรำง	ดชันคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน	:	สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์

ท่ีมา : The Global Competitiveness Report 2015-2016, The World Bank.

	 ถนนทุกเส้นของ	UAE	จะเป็นถนนคอนกรีตและปูลำด	ท�ำให้มีคุณภำพสูง	 โดยเฉพำะ 

ในอำบูดำบีและดูไบ	 ส่วนท่ำเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำ	 เม่ือเปรียบเทียบกับในประเทศอื่นๆ	

ในภูมิภำค	MENA	พบว่ำ	UAE	มีท่ำเรือ	9	แห่ง	มีควำมสำมำรถในกำรขนถ่ำยสินค้ำ	19.3	ล้ำน	

TEUs	ในปี	2556

	 ท่ำ	 Jebel	 Ali	 ที่ดูไบ	 เป็นท่ำเรือที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในภูมิภำค	 ในปี	 2556	 มีกำรขน 

ถ่ำยตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำขนำด	20	ฟุต	ถึง	13.6	ล้ำน	ยูนิต	(TEUs)	ติด	10	อันดับแรกของโลก 

ในกำรขนถ่ำยตู้คอนเทนเนอร์		

	 ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นท่ำเรือที่มนุษย์สร้ำงขึ้นที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกและ 

ใหญ่ที่สุดใน	MENA
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	 ส่วนด้ำนกำรขนส่งทำงระบบรำง	UAE	มีโครงกำรเครือข่ำยทำงรถไฟเชื่อมโยงใน	GCC	

ระยะทำง	2,177	กิโลเมตร	งบลงทุนประมำณ	128	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	มีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อ

กำรขนส่งผู ้โดยสำรและขนส่งสินค้ำ	 โดยเครือข่ำยทำงรถไฟจะเร่ิมต้นจำกคูเวตผ่ำนไปทำง

ซำอดุอิำระเบยี	ตรงไปยงัยเูออแีละโอมำน	โดยมทีำงแยกออกเป็น	2	ฝ่ัง	ไปทำงบำห์เรนและกำตำร์	

โดยโครงข่ำยทำงรถไฟดังกล่ำวคำดว่ำจะเปิดด�ำเนินกำรเต็มที่ในปี	 2561	 รถไฟส�ำหรับขนส่ง 

ผู้โดยสำรจะวิ่งด้วยควำมเร็ว	 220	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 ส่วนรถไฟขนส่งสินค้ำจะมีอัตรำเร็ว	 

80-120	กิโลเมตรต่อชั่วโมง

	 กำรขนส่งทำงอำกำศ	 UAE	 มีสนำมบิน	 6	 แห่ง	 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติดูไบเป็น 

สนำมบนิหลกัทีม่คีวำมส�ำคญั	และรฐับำลมโีครงกำรลงทนุขนำดใหญ่เพือ่เพิม่ศกัยภำพกำรรองรบั 

ผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำให้มำกขึ้นภำยในปี	2020

 แรงงานและอัตราค่าจ้าง

	 กำรถือวีซ่ำเข้ำประเทศ	 UAE	 น้ัน	 หำกจะเข้ำมำเพ่ือเป็นแรงงำนจะต้องได้รับกำร์ด

แรงงำนจำกนำยจ้ำงเพิ่มเติม	 ไม่เช่นน้ันจะไม่สำมำรถเข้ำท�ำงำนได้	 หรือในกรณีที่ต้องกำรมำ 

เปิดบริษัท	จะต้องมีกำรขอใบอนุญำตกำรค้ำเสียก่อน	จึงจะสำมำรถขอวีซ่ำขออำศัยในยูเออีได้

	 ประเภทของลูกจ้ำง	แบ่งเป็น	5	ประเภท	ตำมวุฒิกำรศึกษำ	ดังนี้

1.	 ลกูจ้ำงทีต้่องใช้วฒุกิำรศกึษำระดับปรญิญำตรเีป็นอย่ำงต�ำ่	ได้แก่	ผูป้ฏบิตักิำรท่ีใช้

วิชำชีพวิชำกำรและมีควำมเชี่ยวชำญในต�ำแหน่งต่ำงๆ	 เฉพำะด้ำน	 อำทิ	

ทนำยควำม	วิศวกร	สถำปนิก	ผู้อ�ำนวยกำรแผนกต่ำงๆ	ที่ปรึกษำ	เป็นต้น

2.	 ลูกจ้ำงที่ต้องใช้วุฒิกำรศึกษำในระดับอนุปริญญำตรีเป็นอย่ำงต�่ำ	 ได้แก่	 ผู้ปฏิบัติ

งำนที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน	 (ลูกจ้ำงฝีมือ 

ระดับสูง)	อำทิ	พยำบำล	ช่ำงไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์	ช่ำงยนต์	ช่ำงภำพ	ช่ำงเทคนิค

ต่ำงๆ	เป็นต้น

3.	 ลูกจ้ำงที่ต้องใช้วุฒิกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็นอย่ำงต�่ำ	 ได้แก	่ 

ผู้ปฏิบัติงำนที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน	 (ลูกจ้ำงฝีมือ)	 อำทิ	 ผู้คุมงำน 

และหัวหน้ำงำน	เป็นต้น

4.	 ลูกจ้ำงท่ีไม่ต้องใช้วุฒิกำรศึกษำ	 ผู้ปฏิบัติงำนที่ไม่ต้องใช้วุฒิกำรศึกษำแต่ต้อง 

มปีระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน	(ลกูจ้ำงกึง่ฝีมอื)	อำท	ิช่ำงไฟฟ้ำ	ช่ำงเชือ่ม	ช่ำงตดัผม	

ช่ำงตัดเย็บและ	ผู้ช่วยช่ำง

5.	 ลูกจ้ำงที่ไม่ต้องใช้วุฒิกำรศึกษำและไม่จ�ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน	

(ลูกจ้ำงไร้ฝีมือ)	อำทิ	พนักงำนท�ำควำมสะอำด	คนขำยเนื้อสัตว์	เป็นต้น
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ตำรำง	ตวัอย่ำงอตัรำค่ำจ้ำงจำกกำรส�ำรวจกำรจ้ำงงำนในงำนส�ำนกังำน	ปี	2558

เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร

Sale&Marketing	Manager	ประสบกำรณ์	0-3	ปี

Marketing	Executive	ประสบกำรณ์	0-3	ปี

Plant	manager		ประสบกำรณ์	0-3	ปี

Head	of	R&D	ประสบกำรณ์	0-3	ปี

Warehouse	manager	ประสบกำรณ์	0-3	ปี

Procurement	manager		ประสบกำรณ์	0-3	ปี

10,000-12,000

27,000-30,000

9,000-14,000

21,000-26,000

13,000	-18,000

14,000	-18,000

23,000-35,000

ต�าแหน่ง อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ�า (AED/เดือน)

ท่ีมา : UAE Salary Guide 2015,  Morgan McKinley’s

 ข้อมูลทั่วไปและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องส�าหรับแรงงานที่เข้าไปท�างานใน UAE 

1.	 กำรเข้ำมำท�ำงำนใน	UAE	อย่ำงถูกต้อง	ต้องได้วีซ่ำท�ำงำน	(Employment	Visa)	

และเมื่อเดินทำงมำถึงแล้ว	 จะต้องเซ็นสัญญำที่กระทรวงแรงงำนของยูเออี	 แล้ว

ต้องติดตำมให้นำยจ้ำงท�ำบัตรประจ�ำตัวคนงำน	 (Work	 Permit)	 หรือเรียกกัน 

ทั่วไปว่ำ	Labour	Card	ให้ถูกต้องด้วย		กำรมำท�ำงำนโดยใช้	Tourist	Visa	และ	

Visit	Visa	นั้น	เป็นกำรผิดกฎหมำยยูเออี	

2.	 ห้ำมประท้วงหยุดงำนไม่ว่ำในกรณีใดๆ	 ทั้งสิ้น	 กำรประท้วงหรือกำรนัดหยุดงำน	

ถือว่ำผิดกฎหมำยแรงงำนยูเออี	และจะได้รับโทษตำมกฎหมำยบ้ำนเมือง	

3.	 ห้ำมดืม่สรุำในทีส่ำธำรณะหรอืแสดงอำกำรเมำมำย		มฉิะนัน้จะถกูต�ำรวจจบั	และ

ถูกจ�ำคุกรวมทั้งเสียค่ำปรับ	1,000	AED	

4.	 ห้ำมหยุดงำนหรือขำดงำนโดยมิได้รับอนุญำตจำกนำยจ้ำง	

5.	 หำกลำป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์มำแสดงเสมอ	

6.	 กำรขอลำออกจำกงำนก่อนหมดสัญญำ	 กรณีอยู่ระหว่ำงทดลองงำน	 ถ้ำนำยจ้ำง

ส่งกลับ	นำยจ้ำงจะจ่ำยค่ำตั๋วเดินทำงให้		แต่หำกลูกจ้ำงขอลำออก	ต้องจ่ำยค่ำตั๋ว

กลับเอง	หำกเป็นกรณีพ้นระยะทดลองงำนแล้ว	ลูกจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำเดินทำง

กลับประเทศเองและยังอำจจะต้องจ่ำยค่ำเสียหำยให้นำยจ้ำงด้วย	 หำกนำยจ้ำง

เรียกร้อง
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 ระดับความยากง่ายในการท�าธุรกิจ

	 จำกกำรจัดอันดับควำมยำกง่ำยในกำรด�ำเนินธุรกิจของ	World	Bank	ปี	2559	พบว่ำ

โดยภำพรวม	UAE	 อยู่ในอันดับที่	 31	 ขณะที่ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 49	 จำกจ�ำนวนทั้งหมด	

189	ประเทศ	โดยกำรเริ่มต้นธุรกิจนั้นมีขั้นตอนกำรขออนุญำต	6	ขั้นตอน	ใช้เวลำด�ำเนินกำร	8	

วัน	ขณะที่ไทยมีขั้นตอนเท่ำกันแต่ใช้เวลำ	27.5	วัน	และช่วงที่ผ่ำนมำ	UAE	มีกำรปรับปรุงขั้นตอน

กำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ส�ำหรับกำรค้ำข้ำมชำยแดนนั้น	 UAE	 อยู่ในอันดับท่ี	 101	

ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่	 56	 ต้นทุนในกำรส่งออก	 น�ำเข้ำ	 และระยะเวลำด�ำเนินกำรของไทยมี

ประสิทธิภำพดีกว่ำและต้นทุนต�่ำกว่ำ

 อัตราภาษี

1.	 ภำษีเงนิได้	กฎหมำยภำษอีำกรถกูน�ำไปใช้เฉพำะธรุกจิธนำคำรต่ำงประเทศ	น�ำ้มนั

และก๊ำซ	โดยจะไม่มีกำรจดัเกบ็ภำษส่ีวนบคุคลโดยตรง	แต่จะเป็นกำรจดัเกบ็ภำษี

ของเทศบำลต่ำงๆ	 กำรจัดเก็บภำษีทำงอ้อมผ่ำนค่ำธรรมเนียมอื่น	 และจะไม่มี 

กำรจัดเก็บภำษีในส่วนต่ำงของก�ำไรที่เกิดขึ้น

2.	 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม	ขณะนี้ยังไม่มีภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีกำรขำย

 หลักเกณฑ์การเอาเงินกลับประเทศ

	 UAE	 ไม่มีข้อจ�ำกัดเก่ียวกับกำรโอนผลก�ำไร	 เงินทุน	 เงินปันผล	 ดอกเบี้ย	 รวมทั้งเงิน 

ส่งกลับของแรงงำนที่เข้้ำมำท�ำงำนใน	UAE	ยกเว้นบำงประเทศที่	UAE	ด�ำเนินมำตรกำรคว�่ำบำตร	

อำทิ	คิวบำ	อิหร่ำน	ไลบีเรีย	ลิเบีย	เมียนมำร์	เกำหลีเหนือ	ซูดำน	เป็นต้น	ทั้งนี้	The	Treasury	

Department	ของ	UAE	เป็นหน่วยงำนทีท่�ำหน้้ำทีก่�ำกบัและดแูลกำรโอนและแลกเปลีย่นเงนิตรำ

ต่ำงประเทศ

 ขั้นตอนการน�าเข้าสินค้าอาหารของรัฐดูไบ 

	 สินค้ำที่น�ำเข้ำสู่	UAE		สำมำรถจัดกลุ่มได้เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	

1.	 สินค้ำปกติที่ไม่ได้เป็นสินค้ำต้องห้ำมหรือสินค้ำควบคุมเข้มงวด	

2.	 สินค้ำต้องห้ำม	 (Prohibition	 of	 goods)	 เป็นสินค้ำที่ไม่อนุญำตน�ำเข้ำ	 ได้แก่	 

ยำเสพติด	 ทุกชนิด	 ธนบัตรปลอม	 ส่ิงพิมพ์	 รูปถ่ำย	 ภำพสีน�้ำมัน	 ไพ่	 หนังสือ	 

นิตยสำร	 รูปปั้น	 ซึ่งไม่เป็นไปตำมหลักศำสนำ	 ศีลธรรม	 หรือ	 เป็นเหตุแห่ง 

กำรประพฤติชั่วและควำมไม่สงบ	
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3.	 สินค้ำควบคุมเข้มงวด	 (Restricted	 Goods)	 เป็นสินค้ำที่อนุญำตน�ำเข้ำภำยใต้

สภำวะที่ก�ำหนด	 โดยไม่อนุญำตให้น�ำเข้ำหำกปรำศจำกกำรอนุมัติล่วงหน้ำจำก

หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องก่อน	โดยอำหำรทุกชนิดจัดเป็นสินค้ำควบคุมเข้มงวด	

	 สืบเน่ืองจำกอำหำรทุกชนิดถูกจัดให้เป็นสินค้ำควบคุมเข้มงวด	 ดังนั้นในกำรด�ำเนิน

กำรน�ำเข้ำสินค้ำอำหำรสู่	 UAE	 ซึ่งมีระบบกำรปกครองแบบสหพันธรัฐ	 แต่ละรัฐจะมีหน่วยงำนที่

ควบคุมดูแลกำรน�ำเข้ำของตนเองให้เป็นไปตำมกฎหมำยของประเทศ	 ซึ่งมำตรฐำนอำหำรของ

ประเทศ	 UAE	 จะใช้มำตรฐำนภำยในประเทศ	 คือ	 UAE	 Industry	 Standards	 ซึ่งส่วนหนึ่ง 

ในมำตรฐำนดังกล่ำวเป็นมำตรฐำนของกลุ่มประเทศอำหรับ	 (Gulf	 Standard)	 หรือเทียบเคียง 

จำกมำตรฐำนของกลุ่มประเทศ	 GCC	 ผลิตภัณฑ์อำหำรที่น�ำเข้ำสู่	 UAE	 มีหลำกหลำยช่องทำง	 

แต่ส่วนใหญ่จะน�ำเข้ำมำผ่ำนทำงรัฐดูไบเป็นหลัก	 เน่ืองจำกรัฐดูไบเป็นจุดกระจำยสินค้ำหลัก	 ดัง

นั้นในกำรน�ำเข้ำสินค้ำโดยส่วนใหญ่ในประเทศ	 UAE	 จะอยู่ภำยใต้กฎระเบียบของเทศบำล 

นครรัฐดูไบ	(Dubai	Municipality)	

 แนวโน้มตลาดอาหารแปรรูป

	 Euromonitor	 คำดกำรณ์ตลำดอำหำรแปรรูปใน	 UAE	 จะมีอัตรำเติบโตเฉลี่ย 

ร้อยละ	5.7	ต่อปี	นับจำกนี้ถึงปี	2563	โดยอำหำรแปรรูปกลุ่มที่มีมูลค่ำตลำดสูงที่สุด	5	อันดับแรก	

ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์นม กลุ่มขนมจากน�้าตาล ช็อกโกแลต กลุ่มข้าว พาสตา ก๋วยเต๋ียว  

กลุ่มขนมปัง ขนมอบ เค้ก กลุ่มขนมหวานและของกินเล่น จะเห็นได้ว่ำชำว	UAE	มีพฤติกรรม 

ในกำรบริโภคของกินเล่นและขนมหวำนจ�ำนวนมำก	

	 ท้ังนี้	 ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูปท่ีจ�ำหน่ำยในรำ้นค้ำจะมีหลำกหลำยแบรนด์และมำจำก

หลำยประเทศ	 เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีหลำยเชื้อชำติและต้องกำรบริโภคสินค้ำที่คุ้นเคยจำก

ประเทศของตน	ดังนั้นตลำดจึงค่อนข้ำงเปิดกว้ำงส�ำหรับสินค้ำใหม่ๆ	
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ตำรำงแนวโน้มมลูค่ำกำรจ�ำหน่ำยอำหำรแปรรปูของสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์ในธรุกจิค้ำปลกี	ปี	2558-2563

	 ตลำด	UAE	ถงึแม้จะไม่ได้มขีนำดประชำกรมำกเท่ำซำอดุอิำระเบยี	แต่ควำมหลำกหลำย

ของเชื้อชำติก็เปิดโอกำสให้สินค้ำจำกแบรนด์ต่ำงๆ	ทั่วโลกเข้ำไปวำงจ�ำหน่ำยได้ไม่ยำก	 ขอเพียง 

รู ้ว่ำผู ้บริโภคเป้ำหมำยคือใคร	 และตรงกับควำมต้องกำรนั้น	 นอกจำกนี้	 กำรเลือกคู่ค้ำที่มี 

ควำมเชี่ยวชำญตรงกับสินค้ำของเรำก็จะช่วยเพิ่มศักยภำพกำรกระจำยสินค้ำได้มำก	 และอย่ำลืม

ว่ำถึงแม้ลูกค้ำเป้ำหมำยของสินค้ำอำหำรไทยบำงชนิดอำจไม่ใช่คนอำหรับ	 แต่ก็มีข้อก�ำหนดทำง

กฎหมำยว่ำฉลำกสินค้ำต้องแสดงเป็นภำษำอำรบิก	 และสินค้ำต้องมีอำยุอย่ำงน้อย	 12	 เดือน	 

เรือ่งทีด่เูหมอืนไม่ยำก	แต่กลบัเป็นอปุสรรคส�ำหรบั	SMEs	ไทย	ทีไ่ม่สำมำรถท�ำฉลำกภำษำอำรบกิ

ได้	จึงไม่สำมำรถส่งออกสินค้ำไปตลำดนี้	

ท่ีมา: Euromonitor International.

**อัตราแลกเปล่ียน 1 AED  = 9.53 บาท

หน่วย:	ล้ำน	AED**

อำหำรส�ำหรบัเด็ก

ขนมปัง	ขนมอบ	เค้ก

บสิกติและสแนค็บำร์

ซเีรียลอำหำรเช้ำ

ขนมจำกน�ำ้ตำล	ช็อกโกแลต

ผลิตภัณฑ์นม	

ไอศกรีม	และขนมหวำนแช่แขง็

น�ำ้มนัและไขมนั

ผักและผลไม้แปรรูป

เนือ้สตัว์และอำหำรทะเลแปรรปู

อำหำรพร้อมรบัประทำน

(ready	meal)

ข้ำว	พำสตำ	ก๋วยเต๋ียว

ซอส	น�ำ้สลดั	และเครือ่งปรงุรส

ซปุ

สเปรด

ขนมหวำนและขนมกินเล่น

รวม

25592558 25612560 2562 2563

%change

2558-2563 

CAGR

499.7

1,916.8

648.1

322.1

1,738.0

4,645.7

408.4

882.6

388.7

1,009.2

85.0

1,892.8

565.4

83.6

309.6

1,463.4

16,859.2

469.7

1,833.9

610.5

308.1

1,584.5

4,464.9

397.9

860.3

378.3

954.6

80.6

1,768.2

534.3

79.8

291.2

1,311.3

15,928.1

560.4

2,083.2

724.7

352.9

2,091.9

5,055.1

426.2

921.9

415.1

1,131.6

94.4

2,166.9

635.0

92.2

345.2

1,811.3

18,907.9

621.0

2,251.8

805.5

384.2

2,470.6

5,447.0

445.6

953.1

441.2

1,243.3

102.7

2,333.4

703.0

100.0

381.1

2,177.4

20,860.9

4.8

5.2

7.5

3.6

8.7

6.1

2.8

5.4

4.4

5.6

6.0

4.9

5.2

3.4

5.1

9.2

5.7

531.4

2,000.8

686.7

337.6

1,911.0

4,842.9

419.9

902.4

402.2

1,071.6

89.7

2,031.2

600.0

87.9

327.7

1,635.2

17,878.1

593.0

2,168.1

770.1

368.5

2,285.7

5,271.0

436.6

938.3

428.5

1,193.5

99.7

2,304.0

672.8

96.5

363.2

1,997.8

19,987.2
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เก็บมาเล่า

Mr.Kirti Meghnani
Group Procurement Manager
Choithram Logistics & Warehouse, UAE

 “สินค้ำที่น�ำเข้ำจำกไทยที่ส�ำคัญ	 เช่น	 ข้ำว	 ทูน่ำกระป๋อง	 ซำร์ดีนกระป๋อง	 ผลไม้สด 

และแปรรูป	 อำหำรกระป๋อง	 เส้นก๋วยเต๋ียว	 ซอส	 กะทิ	 เคร่ืองดื่ม	 ลูกค้ำที่มีหลำกหลำยเชื้อชำต ิ

จะมีควำมอ่อนไหวต่อรำคำต่ำงกัน	 โดยเฉพำะแรงงำนจำกประเทศต่ำงๆ	 จะไม่ค่อยสนใจแบรนด์	

เพรำะรำยได้ไม่มำก	ดูที่รำคำเป็นหลักโดยเฉพำะอำหำรพื้นฐำนต่ำงๆ	ซึ่งไทยจะแข่งขันไม่ค่อยได้

เพรำะรำคำสูงกว่ำประเทศอ่ืน	 แต่บำงสินค้ำแบรนด์ก็มีควำมส�ำคัญบ้ำง	 เช่น	 เครื่องดื่ม	 

ซอสหอยนำงรม	ก๋วยเตี๋ยว	

 ปัญหาในการส่งออกสินค้าไทย คือ ไม่ค่อยมีผู้จัดการส่งออกแบบ consolidate  

สินค้ำหลำยรำยกำรในตู้คอนเทนเนอร์เดียว	 ท�ำให้ส่งออกได้น้อยกว่ำที่ควรจะเป็น	 เนื่องจำกต้อง 

มีผู้รวบรวมและจัดกำรเอง	 กำรขอใบรับรองสุขอนำมัย	 กำรสั่งซื้อสินค้ำชนิดเดียวแบบเต็มตู้ 

ท�ำได้ยำก	เพรำะจะท�ำให้มีสต็อกสูงส�ำหรับสินค้ำที่ไม่ได้มียอดขำยจ�ำนวนมำก”
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สำารวจธุรกิจค้าปลีกอาหาร
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

	 กำรบรโิภคอำหำรในกลุม่ประเทศควำมร่วมมอือ่ำวอำหรบั	หรอื	GCC	คำดว่ำจะมอีตัรำ

กำรเติบโตอยู่ที่ร้อยละ	 3.5	 ในระหว่ำงปี	 2557	 ถึง	 2562	 โดยคำดกำรณ์ว่ำปริมำณกำรบริโภค

อำหำรในภูมิภำคจะอยู่ท่ี	 51.9	 ล้ำนเมริกตัน	 ในปี	 2562	 ปริมำณกำรบริโภคอำหำรที่เพิ่มขึ้นนี้	 

มีสำเหตุมำจำกหลำยปัจจัยดังนี้	

1.	 กำรขยำยตัวของประชำกรกลุ่มประเทศ	 GCC	 ที่คำดว่ำเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	 2.4	 

จำก	50	ล้ำนคน	ในปี	2558	เป็น	57.6	ล้ำนคน	ในปี	2562		

2.	 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้น	 โดยคำดว่ำจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ 

จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	3	ในปี	2562	

3.	 รำยได้ของประชำกรในกลุ่มประเทศ	 GCC	ที่เพิ่มสูงขึ้น	 โดยคำดว่ำรำยได้ต่อคน 

ต่อหัวจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	2.5	ในปี	2562	

นอกจำกนี้	 ระดับรำยได้ที่เพิ่มสูงขึ้นยังส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซื้อสินค้ำอำหำรของผู้บริโภค	

พบว่ำผู้บริโภคจะสนใจซื้ออำหำรที่มีรำคำสูงเพิ่มมำกขึ้น	 ตัวอย่ำงเช่น	 สินค้ำเกษตรอินทรีย	์ 

เนื้อหมัก	นมปรุงแต่ง	และอำหำรพร้อมปรุง	ส่วนธัญพืชเป็นหมวดสินค้ำอำหำรที่มีกำรบริโภคมำก

ที่สุดในภูมิภำค	โดยคำดว่ำในปี	2562	จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ	46.5	ของปริมำณกำรบริโภคอำหำร

ทั้งหมด

	 สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ	สังคม	กำรเมือง	และกำรต่ำงประเทศ	

ประกอบกับสถำนกำรณ์ควำมท้ำทำยต่ำง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบกำรใช้ 

ชวีติประจ�ำวนั	ซึง่รวมถงึพฤตกิรรมกำรซือ้สนิค้ำอำหำรของผูบ้รโิภคในกลุม่ประเทศ	GCC	จำกเดมิ

ในอดีตท่ีชำวอำหรับในภูมิภำคดังกล่ำวนิยมซ้ือสินค้ำอำหำรตำมตลำดสดหรือร้ำนค้ำโชว์ห่วย 

ที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีพักอำศัย	 กระทั่งปัจจุบันห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่	 อำทิ	 ไฮเปอร์มำร์เก็ต	 

ซูเปอร์มำร์เก็ต	 และร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ	 ได้กลำยเป็นแหล่งจับจ่ำยซื้อสินค้ำอำหำรยอดนิยมของ 

  ธุรกิจค้าปลีกอาหารใน GCC
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พวกเขำไปแล้ว	สอดคล้องกบักำรศกึษำของ	Euromonitor	International	(2012)	(2014)	(2015)	

และ	 (2016)	 ที่พบว่ำ	 พฤติกรรมและทัศนคติในกำรเลือกซื้อสินค้ำอำหำรของผู ้บริโภค 

ในกลุ่มประเทศ	GCC	มีกำรเปลี่ยนแปลงไป	โดยพวกเขำหันไปใช้บริกำรจำกห้ำงค้ำปลีกสมัยใหม่

มำกขึ้น	โดยเฉพำะในซำอุดิอำระเบีย	และ	UAE	ที่ครองส่วนแบ่งตลำดมำกถึงร้อยละ	40	และ	70	

ของมูลค่ำธุรกิจค้ำปลีกทั้งหมด	ตำมล�ำดับ	(A.T.	Kearney,	Inc.,	2013)	

	 ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะรูปแบบของห้ำงค้ำปลีกดังกล่ำวมีกำรน�ำเสนอสินค้ำอำหำรที่ 

หลำกหลำยและมีโปรโมชั่นส่งเสริมกำรตลำดที่น่ำสนใจ	 (Euromonitor	 International,	 2014	

และ	 2016)	 ส่วนกำรซื้อสินค้ำอำหำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตยังถือว่ำมีกำรเติบโตช้ำมำกในตลำด	 GCC	

แม้ว่ำหลำยประเทศจะมีกำรขยำยตัวของจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้ำงรวดเร็วก็ตำม	 เช่น	 

คูเวต	 เนื่องจำกผู้บริโภคส่วนใหญ่ขำดควำมเช่ือมั่นในระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนธุรกรรม 

กำรเงินผ่ำนออนไลน์	(Euromonitor	International,	2012)	โดยพวกเขำอำจสืบค้นข้อมูลสินค้ำ

ทำงอินเทอร์เน็ต	 แต่ยังคงไปเลือกซื้อสินค้ำอำหำรด้วยตนเองที่หน้ำร้ำนเหมือนเช่นเคย	 อย่ำงไร

ก็ตำม	 กำรซื้อสินค้ำอำหำรออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตมำกขึ้น	 แม้จะไม่รวดเร็วนักก็ตำม	 ซึ่งเป็น

ทิศทำงที่สอดรับกับรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ	GCC	 ที่ยุ่งวุ่นวำยมำกขึ้น	 

(A.T.	Kearney,	Inc.,	2013)

	 อัตรำขยำยตัวของธุรกิจค้ำปลีกใน	GCC	เฉลี่ยต่อปี	 	ในช่วงระหว่ำงปี	2554	–	2559		

Alpen	capital	ได้ประเมินไว้อยู่ที่ร้อยละ	7.7	โดยในปี	2554	ตัวเลขเบื้องต้น	ยอดค้ำปลีกอำหำร

อยู่ที่ประมำณ	99	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ	53	ของมูลค่ำค้ำปลีก

ทั้งหมด	คำดว่ำในปี	2559	จะเติบโตขึ้นเป็น	136.4	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	แต่สัดส่วนจะลดเหลือ

ร้อยละ	 50.5	 ของยอดค้ำปลีกทั้งหมด	 	 โดยอำหำรเพื่อสุขภำพและอำหำรระดับพรีเม่ียมจะ 

มีควำมต้องกำรเพ่ิมมำกข้ึนในตลำด	 นอกจำกน้ี	 ยังมีปัจจัยมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	

จ�ำนวนประชำกร	 อัตรำเงินเฟ้อที่ท�ำให้ระดับรำคำอำหำรสูงขึ้น	 แต่ปริมำณบริโภคยังคำดว่ำ 

จะทรงตัว

ภำพ	มลูค่ำค้ำปลีกใน	GCC	และอัตรำขยำยตวัเฉลีย่ต่อปี
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	 ซำอุดิอำระเบียถือเป็นประเทศที่มีกำรบริโภคอำหำรมำกที่สุดในกลุ่มประเทศ	 GCC	 

หรือคิดเป็นร้อยละ	 60	 ของปริมำณกำรบริโภคอำหำรทั้งหมด	 สำเหตุหลักมำจำกกำรเติบโตของ

ประชำกรในประเทศ	 ส่วนกำตำร์เป็นประเทศที่มีอัตรำกำรบริโภคอำหำรเพ่ิมสูงขึ้นที่สุดใน 

กลุ่มประเทศ	GCC	โดยคำดกำรณ์ว่ำจะเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.5	ต่อปีในอีก	4	ปีข้ำงหน้ำ	ตำมมำด้วย

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์จะอยู่ที่ร้อยละ	 4.8	 นอกจำกนี้	 กลุ่มประเทศ	 GCC	 ยังมีควำมจ�ำเป็น 

อย่ำงมำกที่จะต้องน�ำเข้ำอำหำรจำกต่ำงประเทศ	 เน่ืองจำกปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำและพื้นท่ี 

เพำะปลูก	 ทั้งนี้	 อำหำรมำกกว่ำร้อยละ	 75	 ถูกน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ	 และตลำดอำหำรใน 

กลุ่มประเทศ	GCC	มีมูลค่ำไม่ต�่ำกว่ำ	35	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ	

	 ธุรกิจค้ำปลีกในกลุ่มประเทศ	GCC	มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีก	อันเนื่องมำจำกจ�ำนวน

ประชำกรในวยัหนุม่สำวทีเ่พิม่ขึน้	และกำรขยำยตวัของสงัคมเมอืง	ท�ำให้เกดิควำมต้องกำรบรโิภค

สินค้ำปลีกเพิ่มตำมไปด้วย	 นอกจำกนี้	 ร้ำนค้ำปลีกออนไลน์ก็ก�ำลังได้รับควำมนิยมสูงขึ้นทั้ง 

ในกลุ่มผู ้บริโภคและผู ้ค้ำปลีก	 โดยผู ้ค้ำปลีกมองเห็นว่ำเป็นช่องทำงที่น่ำสนใจที่จะช่วยใน 

กำรลดค่ำใช้จ่ำย	 และช่วยให้พวกเขำสำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำในรำคำที่ถูกลงได้	 กำรเจริญเติบโต 

ในตลำดค้ำปลีกออนไลน์มำจำกจ�ำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในกลุ่มประเทศ	GCC	ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

	 ควำมต้องกำรอำหำรที่เพ่ิมขึ้น	 ท�ำให้ภำครัฐให้ควำมส�ำคัญกับควำมมั่นคงทำงอำหำร

และกำรรวมกนัของภำคธรุกจิค้ำปลกีอำหำร	โดยกลุม่ประเทศ	GCC	คำดหวงัใช้กำรควบรวมกจิกำร

เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรลงทุนในภำคธุรกิจอำหำร	 และผู ้ประกอบกำรก็มองเห็นเป็น 

ช่องทำงในกำรขยำยกิจกำรไปยังภูมิภำคต่ำง	ๆ	ด้วย	ในทำงตรงกันข้ำมกองทุนควำมมั่งคั่งมองว่ำ

ควำมมั่นคงทำงอำหำรควรจะเริ่มต้นจำกระดับกำรผลิตขั้นต้น

  ธุรกิจค้าปลีกในซาอุดิอาระเบีย

	 ในซำอดุอิำระเบยีสำมำรถแบ่งร้ำนค้ำปลกีออกได้เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	ไฮเปอร์มำร์เกต็	

ซูเปอร์มำร์เก็ต	 และร้ำนสะดวกซ้ือ	 ไฮเปอร์มำร์เก็ตเข้ำมำในตลำดซำอุดิอำระเบียเม่ือปี	 2547	 

และได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกเพรำะกำรเดินทำงมำยังไฮเปอร์มำร์เก็ตเปรียบเสมือนเป็น 

กำรท�ำกิจกรรมนอกบ้ำนของครอบครัว	 และถือเป็นอีกหน่ึงควำมบันเทิงส�ำหรับเด็กๆ	 เพรำะ 

ไฮเปอร์มำร์เก็ตส่วนใหญ่ในซำอุดิอำระเบียจะมีสนำมเด็กเล่นเตรียมไว้ให้	 ปัจจุบันจ�ำนวน 

ไฮเปอร์มำร์เก็ตในซำอุดิอำระเบียยังมีค่อนข้ำงน้อยหรืออยู่ที่ประมำณ	 220	 แห่ง	 แต่คิดเป็น 

ร้อยละ	22	ของยอดขำยปลกีอำหำรทัง้หมด	ซเูปอร์มำร์เก็ตในซำอดุอิำระเบยีมปีระมำณ	680	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	 23	 ของยอดขำยปลีกอำหำรทั้งหมด	 ส่วนร้ำนสะดวกซ้ือในซำอุดิอำระเบีย 

มีอยู่ประมำณ	39,540	แห่ง		คิดเป็นร้อยละ	55	ของยอดขำยปลีกอำหำรทั้งหมด	จำกกำรขยำย
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  ธุรกิจค้าปลีกอาหารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ตวัของร้ำนค้ำปลกีโดยเฉพำะไฮเปอร์มำร์เกต็และซเูปอร์มำร์เกต็	คำดกำรณ์ว่ำยอดขำยปลกีอำหำร

จะแตะอยู่ที่	45	พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ	ในปี	2560	

	 เมื่อปี	 2558	 องค์กรส่งเสริมกำรลงทุนแห่งรำชอำณำจักรซำอุดิอำระเบีย	 (Saudi	 

Arabian	General	 Investment	 Authority	 -	 SAGIA)	 ได้ออกกฎระเบียบใหม่	 โดยอนุญำตให้ 

นักลงทุนต่ำงชำติมีกรรมสิทธิ์	 100%	 ในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งซำอุดิอำระเบีย	 โดยจะเริ่มใช้ใน 

ปี	2559	และเมื่อกฎระเบียบใหม่นี้ได้น�ำมำด�ำเนินกำรจริง	จะเป็นกำรส่งเสริมให้นักลงทุนต่ำงชำติ

เข้ำมำท�ำธุรกิจในซำอุดิอำระเบียมำกยิ่งขึ้น	 ซึ่งส่งผลดีในหลำยๆ	 ด้ำน	 เช่น	 กำรปรับโครงสร้ำง 

ของภำคธุรกิจในซำอุดิอำระเบีย	 กำรเพ่ิมผลผลิต	 กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ	 และกำรเพิ่มโอกำส 

ในกำรจ้ำงงำนของคนในซำอุดิอำระเบีย	

	 ในปี	2558		UAE	อยู่ในอันดับที่	7	ในกำรจัดอันดับ	Country	for	Retail	Business	

และมีดัชนี	GRDI	(Global	Retail	Development	Index)	อยู่ในอันดับที่	7	ธุรกิจค้ำปลีกใน	UAE	

เตบิโตข้ึนอย่ำงต่อเนือ่งในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ	มห้ีำงสรรพสนิค้ำ	ซเูปอร์มำร์เกต็ต่ำง	ๆ 	เกดิขึน้เป็น

จ�ำนวนมำก	โดยเฉพำะในรัฐที่มีควำมส�ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจ	ได้แก่	ดูไบ,	อะบูดำบี	โดยมีมูลค่ำ

ทำงกำรตลำดโดยกำรแบ่งตำมช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยของ	UAE	เป็น	4	ประเภท	ได้แก่

1.	 Hypermarkets	มีมูลค่ำประมำณ	69.00	%

2.	 Supermarkets	มีมูลค่ำประมำณ	24.00	%

ตำรำง	รำยช่ือร้ำนค้ำปลีกในซำอดิุอำระเบยี

Panda	

Al-Othaim	

Farm	

Al	Raya	

Tamimi	

Bin	Dawood

Carrefour

Danube

ซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตช่ือร้านค้า มินิมาร์ทร้านสะดวกซ้ือ รวมจ�านวนร้านค้า

102

92

56

47

23

15

5

52

8

5

16

11

30

17

210 364

130

56

47

23

20
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ท่ีมา: Saudi Arabia Retail Foods Report 2015
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3.	 Convenience	Stores	มีมูลค่ำประมำณ	2.00	%

4.	 Forecourt	Retailers	มีมูลค่ำประมำณ	5.00	%

	 ปัจจุบันธุรกิจค้ำปลีกใน	 UAE	 มีอัตรำเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยธุรกิจค้ำปลีก

ประเภท	 Forecourt	 Retailers	 (ร้ำนค้ำปลีกตำมปั้มน�้ำมัน)	 มีจ�ำนวนร้ำนค้ำมำกที่สุด	 แต่จำก 

แนวโน้มคำดกำรณ์ว่ำอัตรำขยำยตัวของจ�ำนวนร้ำนค้ำจะลดลง	 เนื่องจำกรำคำน�้ำมันที่ปรับตัวลง

ลดส่งผลให้ร้ำนค้ำปลีกประเภทนี้ลดลงตำมไปด้วย	ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกับธุรกิจค้ำปลีกในส่วนของ	

Hypermarkets,	Supermarkets	และ	Convenience	Stores	ทีมี่อตัรำกำรขยำยสำขำและจ�ำนวน

ร้ำนค้ำเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	

	 ประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์นบัได้ว่ำเป็นผูน้�ำในกำรค้ำปลกียคุใหม่ของกลุม่ประเทศ

ควำมร่วมมืออ่ำวอำหรับ	 (GCC)	 ซึ่งจำกภูมิประเทศที่ได้รับอิทธิพลมำจำกแถบตะวันตก	 

ไฮเปอร์มำร์เก็ต/	ซูเปอร์มำร์เก็ต	ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำก	และแทนที่ร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิม

ในตลำดได้	 โดยไฮเปอร์มำร์เก็ต/	 ซูเปอร์มำร์เก็ตรำยใหญ่ท่ีครอบครองส่วนแบ่งตลำดสูงสุดคือ	

Carrefour,Lulu	 Hypermarket	 และร้ำนค้ำปลีกท้องถิ่นที่มีสำขำ	 คือ	 Union	 Co-operative	

Society	ส่วนซูเปอร์มำร์เก็ตที่มีจ�ำนวนสำขำมำกที่สุดใน	UAE	คือ	Panda	store	รองลงมำ	คือ	

Spinneys,	Choithram,	Al	Maya	Supermarket

	 กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชำกรและระดับรำยได้	 เป็นปัจจัยส่งผลให้ภำคธุรกิจ 

ร้ำนค้ำปลีกอำหำรเติบโตขึ้นอย่ำงมีนัยยะส�ำคัญในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	และคำดว่ำยังคงเติบโต 

ได้ต่อเนือ่ง	และกำรน�ำเข้ำยงัคงเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งจำกปัจจยัทีส่�ำคญั	คอื	พืน้ทีแ่ละปรมิำณน�ำ้ทีจ่�ำกดั,	

ประชำกรและกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบกำรบริโภค	 เป็นปัจจัยส่งเสริมตลำดภำคธุรกิจอำหำร	 

ควำมเชือ่มัน่ในอำหำรน�ำเข้ำทีเ่พิม่ขึน้	และควำมต้องกำรบริโภคทีม่ำกขึน้	ส่งผลให้มคีวำมต้องกำร

พัฒนำและลักษณะเฉพำะของเครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำนกำรจัดส่งอำหำร	 (food	 supply	 chain)	

เพื่อให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถจัดส่งได้อย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง

	 ลักษณะสินค้ำในร้ำนค้ำปลีกประเภทต่ำง	 ๆ	 จะคล้ำยคลึงกัน	 แตกต่ำงกันที ่

ควำมหลำกหลำยของสินค้ำที่มีจ�ำหน่ำยเท่ำนั้น	 โดยสินค้ำอำหำรประเภทแช่เย็น/แช่เยือกแข็ง,	

อำหำรสด,	อำหำรแปรรูป	และเครื่องดื่มจะมีจ�ำหน่ำยทุกร้ำนค้ำปลีก	ยกเว้นร้ำนค้ำปลีกประเภท	 

convenience	 stores	 จะไม่มีสินค้ำอำหำรประเภทแช่เย็น/แช่เยือกแข็งจ�ำหน่ำย	 เนื่องจำก 

ข้อจ�ำกัดด้ำนพื้นที่และบุคลำกรที่จะให้บริกำรกับลูกค้ำ
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ตำรำง	จ�ำนวนร้ำนค้ำปลีกแบบ	Hypermarkets,	Supermarkets,	convenience	stores	และ	

Forecourt	Retailers	ในประเทศสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์
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ท่ีมา : Euromonitor และการรวบรวมของนักวิจัย
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ตำรำง	แสดงผู้ประกอบกำรธรุกิจค้ำปลีกทีส่�ำคญัและกจิกรรมทีด่�ำเนนิกำร
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ท่ีมา : รวบรวมโดยทีมวิจัย
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  ช่องทางการจำาหน่ายอาหารนำาเข้าในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  ร้านจำาหน่ายสินค้าเฉพาะทาง  

	 ปัจจุบันร้ำนค้ำปลีกในประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์โดยเฉพำะ	Hypermarket	 และ	

Supermarket	หลำยแห่ง	มีกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก	และกระจำยสินค้ำเอง	ไม่ต้องผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง		

โดยบริษัทร้ำนค้ำปลีกจะเป็นผู ้ตัดสินใจเลือกสินค้ำที่จะน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำยจำกคู่ค้ำโดยตรง	 

โดยเกณฑ์พิจำรณำกำรตัดสินใจมีหลำยปัจจัย	 เช่น	 ควำมมีชื่อเสียงของสินค้ำ	 รำคำของสินค้ำ	 

สินค้ำตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเป้ำหมำยของธุรกิจค้ำปลีก	 เป็นต้น	 ธุรกิจค้ำปลีกที่มี 

กำรบริกำรด้ำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยครบวงจร	 ได้แก่	 Carrefour,	 Lulu	 Hypermarket,	 

Choithram	และ	Spinneys

	 อีกช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำอำหำรแบบพรีเม่ียมใน	 UAE	 คือร้ำนค้ำเฉพำะทำง	 

เช่น	Organic	food	&	café	เป็นร้ำนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีทั้งที่เป็นอำหำรและไม่ใช่อำหำร	

มี	 3	 สำขำในดูไบ	 บนถนน	 Sheikh	 Zayed,	 ในหมู่บ้ำนใน	 Jumeirah,	 และใน	 the	 Greens	 

มี	1	สำขำในอะบูดำบี	และ	1	สำขำ	ในบำห์เรน	

	 Product	:	มีสินค้ำประมำณ	10,000	รำยกำรทั้งอำหำร	เครื่องส�ำอำงค์	และของใช้ใน

บ้ำนอื่นๆ		ลูกค้ำหลักของร้ำนคือชำวตะวันตกและชำวอำหรับที่มีกำรศึกษำสูง

	 Price	:	ตั้งรำคำขำยระดับสูง	

	 Place	:	ท�ำเลทีต่ัง้อยูย่่ำนชมุชนทีอ่ยูอ่ำศยั	มบีริกำรจดัส่งในบรเิวณใกล้ทีต่ัง้ของร้ำนสำขำ	

มหีน้ำเว็บไซต์ส�ำหรบัส่ังซือ้ออนไลน์	(www.	organicfoodsandcafe.com)

	 Promotion	:	ไม่พบกำรจัดโปรโมชั่นหรือสินค้ำลดรำคำ		

ภำพ	ร้ำน	Organic	food	&	café



96 ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

	 ผลิตภัณฑ์อำหำรอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพในตลำดเฉพำะกลุ่ม	 โดยเฉพำะ 

ผู้บริโภคชำวตะวันตก	 ส่วนผู ้บริโภคชำวอำหรับยังไม่ค่อยให้ควำมสนใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์

อำหำรอนิทรย์ี	จำกกำรส�ำรวจตลำดพบว่ำไฮเปอร์มำร์เกต็	ซเูปอร์มำร์เกต็	และร้ำนค้ำปลกียคุใหม่	

เริ่มมีกำรจัดชั้นอำหำรอินทรีย์แยกโซน	 ซึ่งจะมีขนำดพื้นที่แตกต่ำงกันไป	 ระดับรำคำก็ขึ้นกับ

ต�ำแหน่งของร้ำนค้ำ	 แต่ส่วนใหญ่จะมีรำคำสูงกว่ำสินค้ำทั่วไป	 อย่ำงน้อย	 10%	 อย่ำงไรก็ตำม	 

สนิค้ำทีว่ำงทัว่ไปในซเูปอร์มำร์เกต็จะต้องมตีรำรบัรองอนิทรย์ีจำกหน่วยงำน/ประเทศทีน่่ำเชือ่ถอื	

ส�ำหรับสินค้ำที่วำงจ�ำหน่ำยในร้ำนอินทรีย์โดยเฉพำะหลำยรำยกำรแค่ใช้ตัวหนังสือระบุ	 ไม่มี 

โลโก้รับรองมำตรฐำนอินทรีย์และรำคำจ�ำหน่ำยในร้ำนค้ำเฉพำะทำงนี้ค่อนข้ำงสูง	เนื่องจำกลูกค้ำ 

มีก�ำลังซื้อสูง

ตำรำง		โครงสร้ำงช่องทำงค้ำปลีกในรูปแบบต่ำงๆ	ในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

คำดกำรณ์	ปี	2558-2562

หน่วย	:	outlet

Modern	Grocery	Retailers

-	Convenience	Stores

-	Discounters

-	Forecourt	Retailers

-	Hypermarkets

-	Supermarkets

Traditional	Grocery	Retailers

-	Food/Drink/Tobacco	Specialists

-	Independent	Small	Grocers

-	Other	Grocery	Retailers

Grocery	Retailers

25592558รูปแบบ 25612560 2562

1,256

271

-

531

129

325

8,922

5,356

3,485

81

10,178

1,147

230

-

505

123

289

8,787
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-
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-
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135
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10,460

1,815
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-
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5,932
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ท่ีมา : Euromonitor International, Grocery Retail in UAE, 2015.

  Jaleel Wholesale Point  ศูนย์ขายส่งสินค้าราคาประหยัด

 ข้อมูลธุรกิจ (Business background)

	 บริษัท	Jaleel	trader	LLC	ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1972	โดยเริ่มแรกเป็นบริษัทขำยส่ง

ผลไม้	 ต่อมำได้ขยำยเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 มำกขึ้น	 จนกระทั่งปี	 ค.ศ.	 2006	 ได้เปิดร้ำนในรูปแบบ

ขำยส่ง	 Jaleel	Cash	&	Carry	 สำขำแรก	 เป็นธุรกิจน�ำเข้ำและขำยส่งแบบเงินสด	มี	 11	สำขำ
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สินค้าท่ีบริษัทจำาหน่ายประกอบด้วย 11 กลุ่ม ดังภาพ

  New West Zone Supermarket

ส�ำหรับรูปแบบขำยส่ง	 และร้ำนแบบ	 Express	 ห้องเย็น	 11	 แห่ง	 รถขนส่ง	 60	 คัน	 	 central	 

warehouse	 3	 แห่ง	 จัดซ้ือสินค้ำ	 127	 กลุ่ม	 จำก	 suppliers	 500	 รำย	 มีลูกค้ำ	 9,800	 รำย	 

มีแบรนด์ของตนเอง	4	แบรนด์	ในร้ำนมีสินค้ำมำกกว่ำ	5,000	รำยกำร

	 ลูกค้ำหลักของบริษัท	 คือ	 ซูเปอร์มำร์เก็ต	 ร้ำนขำยของช�ำ	 แคมป์คนงำน	 ร้ำนคำเฟ่ต์	

โรงแรม	ศูนย์บริกำรอำหำรในองค์กร	ภัตตำคำร	และบุคคลทั่วไป

	 ร้ำนมีจุดยืนที่กำรขำยส่งและแข่งขันที่รำคำ	 เมื่อเปรียบเทียบคุณภำพพบว่ำสินค้ำไทย 

มีคุณภำพดีกว่ำของอินโดนีเซีย	แต่รำคำสูงกว่ำ	กำรท�ำโปรโมชั่นของห้ำงใช้กำรลดรำคำเป็นหลัก	

	 เนื่องจำกร้ำนเป็นธุรกิจขำยส่งจึงต้องกำรสินค้ำที่รำคำแข่งขันได้	 ปัจจุบันสินค้ำไทย 

มีรำคำค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ	 ท�ำให้มีกำรน�ำเข้ำจำกไทยลดลง	 แต่สินค้ำที่ 

น�ำเข้ำจำกไทยที่ส�ำคัญ	เช่น	ข้ำว	กะทิ	ทูน่ำกระป๋อง	เครื่องปรุงรส	เครื่องดื่ม	อำหำรทะเลแช่แข็ง	

มะขำมเปียก	 เป็นต้น	 ก็ยังพอแข่งขันได้	 สินค้ำของไทยมักมีปัญหำเรื่องฉลำกอำหำรไม่แสดง 

ภำษำอำรบิก	ท�ำให้เป็นอุปสรรคในกำรน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำยในภูมิภำคนี้

 ข้อมูลธุรกิจ (Business background)

	 West	Zone	Group	ก่อตั้งปี	ค.ศ.	2005	ท�ำ

ธุรกจิหลำยด้ำน	มธุีรกจิอสงัหำรมิทรพัย์	Shopping	Mall	

ร้ำนอำหำร	และไฮเปอร์มำร์เก็ต	ส�ำหรับซูเปอร์มำร์เก็ต
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และไฮเปอร์มำร์เก็ต	มี	27	สำขำ	มีเป้ำขยำยเพิ่มเป็น	50	สำขำ	ภำยในสิ้นปีนี้	เน้นจ�ำหน่ำยอำหำร

ท้องถิ่น	 (ethnic	 food)	 เน่ืองจำก	 UAE	 เป็นที่รวมของคนหลำกหลำยเชื้อชำติมำกกว่ำ	 200	 

เช้ือชำต	ิคนท้องถิน่เองมสีดัส่วนน้อยกว่ำ	น�ำเข้ำสนิค้ำเองเกอืบทกุกลุม่สนิค้ำ	และมกีำรท�ำแบรนด์

ค้ำปลีกของบริษัทด้วย			

	 สินค้ำอำหำรประมำณ	20%	ทีน่�ำเข้ำจะส่งออกต่อไปยงัแอฟรกิำ	กำรน�ำเข้ำสนิค้ำอำหำร

ส่วนใหญ่ต้องกำร	 consolidate	 กล่ำวคือ	 ภำยใน	 1	 ตู้คอนเทนเนอร์จะประกอบด้วยสินค้ำ 

หลำยรำยกำร	 ซึ่งประเทศอื่นไม่ค่อยท�ำแบบนี้	 แต่ท่ีดูไบสำมำรถจัดกำรได้	 ท�ำให้ส่งออกต่อไปยัง

ประเทศอื่นๆ	ได้มำก	

 ส่วนแบ่งตลาด และจ�านวนสาขา

	 Product	 :	 อำหำรสด	 อำหำรแปรรูป	 และเคร่ืองอุปโภคต่ำงๆ	 ส�ำหรับใช้ใน 

ครัวเรือน	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำรแบ่งโซนอำหำรส�ำหรับ	 non-Muslim	 คือโซนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ ์

ที่ไม่ใช่ฮำลำล	 (ส่วนใหญ่เป็นเน้ือหมู	 ไส้กรอก)	 เน่ืองจำกกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยเน้นผู้บริโภคจำก 

เชื้อชำติต่ำง	ๆ 	จึงแบ่งโซนนี้ไว้ให้บริกำรด้วย	นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดมุมแสดงสินค้ำที่เพิ่งเข้ำมำวำง

จ�ำหน่ำยใหม่ในห้ำงเพื่อให้ลูกค้ำทรำบ	มีกำรท�ำแบรนด์ห้ำงด้วย

	 Price	 :	ตั้งรำคำขำยระดับปำนกลำงถึงสูง	 (คล้ำย	

Top	Supermarket	ของไทย)

	 Place	 :	 ท�ำเลที่ตั้งอยู่ย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยและ 

ย่ำนธุรกิจเป็นส�ำคัญ	 กำรจัดวำงสินค้ำเป็นหมวดหมู่สะอำด	

เป็นระเบียบ	 ไฟแสงสว่ำงให้ควำมรู้สึกโปร่งโล่ง	 สะดวกใน 

กำรเดินและเลือกซื้อสินค้ำ

	 Promotion	 :	 มีกำรจัดพิมพ์ใบปลิวโฆษณำ 

รำคำสินค้ำ	 สินค้ำลดรำคำ	 โปรโมชั่น	 มีกำรจัดซุ้มลดรำคำ

พิเศษส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอำยุ	

จ�ำนวนสำขำ	(ร้ำน)

พืน้ท่ี	(1,000	ตร.เมตร)

%	ส่วนแบ่งตลำด

20142013 2015

16

17.3

1.3

13

14.3

1.2

20

22.3

1.6

แหล่งข้อมูล: Euromonitor, 2016
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 ประเภทสินค้าอาหารจากไทยที่จ�าหน่ายในห้าง

	 มีกำรน�ำเข้ำสินค้ำจำกไทยหลำยรำยกำร	 ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปรุงรส	 ซอส	 เครื่องดื่ม	 

วุ้นมะพร้ำว	อำหำรกระป๋อง	บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป	เป็นต้น	สินค้ำไทยมีศักยภำพหลำยชนิดแต่ปัญหำ

คือไม่ยอมปรับฉลำกเป็นภำษำอำรบิก	 ท�ำให้เข้ำตลำดไม่ได้	 และกำรที่สินค้ำมีรำคำสูงกว่ำคู่แข่ง

ท�ำให้ถูกแย่งส่วนแบ่งตลำดไปเรื่อยๆ	 อย่ำงไรก็ตำมถ้ำสินค้ำเป็นไปตำมมำตรฐำน	 อำยุเก็บรักษำ

ตำมกฎหมำยก�ำหนด	 รำคำสูงกว่ำ	 6-10%	 ก็ถือว่ำยังยอมรับได้	 เนื่องจำกผู้บริโภคค่อนข้ำง 

ตัดสินใจซื้อสินค้ำอำหำรหลำยชนิดจำกรำคำและคุณภำพ	ไม่ค่อยยึดติดแบรนด์

	 สนิค้ำไทยนัน้ได้รบักำรยอมรบัว่ำมคีณุภำพด	ีรำคำแพงกว่ำคูแ่ข่งขนัเลก็น้อย	แต่อย่ำงไร

ก็ตำมรำคำสินค้ำของไทยก็ไม่ควรสูงกว่ำคู่แข่งมำกกว่ำ	5-10%	จะท�ำให้ผู้น�ำเข้ำเกิดกำรตัดสินใจ

เปล่ียนแปลงได้	 นอกจำกน้ีสินค้ำไทยมักมีปัญหำเรื่องกำรแสดงฉลำก	 ไม่ใช่ภำษำอำรบิก	 ท�ำให้ 

ไม่สำมำรถน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำยได้	 ทั้งที่มีสินค้ำหลำยชนิดที่มีศักยภำพ(จำกกำรเข้ำเยี่ยมงำนแสดง

สินค้ำ	 (ThaiFex	 2015)	 ขณะที่สินค้ำจำกเวียดนำมและจีน	 เข้ำมำทีหลัง	 แต่เริ่มแย่งส่วนแบ่ง 

ตลำดของไทยไปแล้ว	เพรำะผูป้ระกอบกำรปรับฉลำกให้ตรงตำมข้อก�ำหนดและมำตรฐำนของสนิค้ำ

  Spinney  Supermarket

 ข้อมูลธุรกิจ (Business background)

	 Spinney	 supermarket	 เริ่มเปิดสำขำแรกในดูไบเม่ือปี	 ค.ศ.	 1962	 ซึ่งขณะนั้น 

ใช้ชื่อว่ำ	“the	Frozen	chicken”	 เพรำะจ�ำหน่ำยแต่ไก่แช่แข็ง	ปัจจุบันบริษัท	UAE	national	 

Mr	 Ali	 Albwardy	 เป็นเจ้ำของ	 Spinney	 supermarket	 เน้นจ�ำหน่ำยสินค้ำคุณภำพ	 

มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย	และสดใหม่
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 ส่วนแบ่งตลาด และจ�านวนสาขา 

จ�ำนวนสำขำ	(ร้ำน)

พืน้ท่ี	(1,000	ตร.เมตร)

%	ส่วนแบ่งตลำด

20142013 2015

48

87.6

2.1

47

85.3

2.1

52

108.0

2.2

แหล่งข้อมูล: Euromonitor, 2016

	 Product	 :	 อำหำรสด	 อำหำรแปรรูป	 เคร่ืองดื่ม	 และเครื่องอุปโภคต่ำงๆ	 ส�ำหรับ 

ใช้ในครัวเรือน	นอกจำกนี้	มีกำรแบ่งโซนอำหำรอินทรีย์และอำหำรส�ำหรับ	non-muslim	ด้วย

	 Price	:	ตั้งรำคำขำยระดับปำนกลำง-สูง	(คล้ำย	Top	market	ของไทย)

	 Place	 :	ท�ำเลที่ตั้งอยู่ย่ำนชุมชนที่อยู่อำศัยและย่ำนธุรกิจเป็นส�ำคัญ	กำรจัดวำงสินค้ำ

เป็นหมวดหมู่สะอำด	เป็นระเบียบ	ไฟแสงสว่ำงให้ควำมรู้สึกโปร่งโล่ง	สะดวกในกำรเดินและเลือก

ซื้อสินค้ำ	นอกจำกนี้มีกำรจัดท�ำเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้ำออนไลนด์ด้วย

	 Promotion	:	มีกำรจัดพิมพ์ใบปลิวโฆษณำรำคำสินค้ำ	สินค้ำลดรำคำ	โปรโมชั่น		มีกำร

จัดซุ้มลดรำคำ	

 ประเภทสินค้าอาหารจากไทยที่จ�าหน่ายในห้าง

	 สินค้ำที่น�ำเข้ำจำกไทยที่ส�ำคัญ	เช่น	ผักสดประเภทพริก	สมุนไพรส่วนประกอบอำหำร	

ผลไม้สดและแปรรูป	 อำหำรกระป๋อง	 อำหำรพร้อมปรุง	 เช่น	 ชุดส้มต�ำ	 ผัดไทย	 เส้นก๋วยเตี๋ยว	 

ซอส	กะท	ิเครือ่งดืม่	พบว่ำรำคำอำหำรสดจำกไทยอยูใ่นระดบัสงูกว่ำจำกประเทศอืน่มำกกว่ำ	30%
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เก็บมาเล่า

Mr.Vinayak
Procurement Manager
West Zone Group, UAE

	 New	West	 Zone	 Supermarket	 	 เน้นจ�ำหน่ำยอำหำรท้องถิ่น	 (ethnic	 food)	 

เนื่องจำก	UAE	เป็นที่รวมของคนหลำกหลำยเชื้อชำติมำกกว่ำ	200	เชื้อชำติ	

 “สินค้ำอำหำรประมำณ	 20%	ที่น�ำเข้ำจะส่งออกต่อไปยังแอฟริกำ	 กำรน�ำเข้ำสินค้ำ

อำหำรส่วนใหญ่ต้องกำร	consolidate	กล่ำวคือ	ภำยใน	1	ตู้คอนเทนเนอร์จะประกอบด้วยสินค้ำ

หลำยรำยกำร	 ซึ่งประเทศอ่ืนไม่ค่อยท�ำแบบน้ี	 แต่ที่ดูไบสำมำรถจัดกำรได้	 ท�ำให้ส่งออกต่อไป 

ยังประเทศอื่นๆ	ได้มำก	

	 มีกำรน�ำเข้ำสินค้ำจำกไทยหลำยรำยกำร	 สินค้ำไทยมีศักยภำพหลำยชนิดแต่ 

ปัญหาคอืไม่ยอมปรบัฉลากเป็นภาษาอารบกิ ท�าให้เข้าตลาดไม่ได้ สนิค้ำไทยนัน้ได้รบักำรยอมรบั

ว่ำมีคุณภำพด	ีรำคำแพงกว่ำคู่แข่งขนัเล็กน้อย	แต่อย่ำงไรกต็ำม	รำคำสนิค้ำของไทยกไ็ม่ควรสงูกว่ำ

คู่แข่งมำกกว่ำ	 5-10%	 เน่ืองจำกผู้บริโภคค่อนข้ำงตัดสินใจซ้ือสินค้ำอำหำรหลำยชนิดจำกรำคำ 

และคุณภำพ	ไม่ค่อยยึดติดแบรนด”์
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พฤติกรรมผู้บริโภค
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

	 ผู้บริโภคใน	UAE	 ส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับปัจจัยด้ำนรำคำในกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ

เป็นล�ำดับต้นๆ	รองลงมำคือ	คุณภำพของสินค้ำ	กำรบริกำรหลังกำรขำย	และระดับเทคโนโลยี	 1	 

โดยฉลำกควรมีภำษำอำรบิกให้ข้อมูลชัดเจน	 ประเด็นส�ำคัญท่ีต้องพิจำรณำคือเรื่องวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นและควำมเชื่อทำงศำสนำ	 ซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหวที่ต้องท�ำควำมเข้ำใจ	 และพึงระลึกว่ำ 

มีควำมแตกต่ำงกันมำกในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรำยได้สูงและกลุ่มที่มีรำยได้ต�่ำ	 ประเด็นเรื่องรำคำจะ 

มีอิทธิพลต่อกลุ่มที่มีรำยได้ต�่ำอย่ำงมำก	 นอกจำกน้ี	 ด้วยโครงสร้ำงอำยุประชำกรที่ยังมีอำยุน้อย	 

จึงให้ควำมส�ำคัญกับมำตรฐำนกำรใช้ชีวิตที่มีคุณภำพสูง	 ให้ควำมสนใจกับเทคโนโลยีใหม	่ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่	 โดยเฉพำะด้ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 กำรสรำ้งภำพลักษณ์

แบรนด์เป็นสิ่งส�ำคัญ	โดยเฉพำะกับสินค้ำไฮเอนด์	เช่น	เสื้อผ้ำ

• จำกกำรศึกษำทบทวนเอกสำรและบทวิเครำะห์จำกแหล่งต่ำงๆ	 พบว่ำผู้บริโภค 

มีกำรเปลี่ยนพฤติกรรมกำรจับจ่ำยใช้สอยโดยเปลี่ยนจำกกำรซื้อสินค้ำอำหำร 

และของใช้ในครวัเรอืนจำกเดอืนละครัง้เป็นซือ้สปัดำห์ละครัง้มำกขึน้	และผูบ้ริโภค

ให้ควำมส�ำคัญกับโปรโมชั่นในร้ำนจ�ำหน่ำยและแผ่นพับรำคำเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค 

มองหำเมื่อเข้ำมำในห้ำงค้ำปลีก

• ในช่วงไม่กี่ปีมำนี้พบว่ำกำรสั่งสินค้ำออนไลน์เริ่มเป็นที่นิยมมำกขึ้น	 มีผู้ให้บริกำร 

ซูเปอร์มำร์เก็ตออนไลน์จ�ำนวนหลำยเว็บไซต์	 ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นธุรกิจค้ำปลีกแบบ 

มีหน้ำร้ำนและไม่มีหน้ำร้ำน	 เช่น	 LuLu	 supermarket	 ,	 Geant	 online,	 

Careefour,	Choitram,	www.desertcart.ae	เป็นต้น	โดยมีกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ

กลุ่มซอสและเครื่องปรุงรสไทยด้วย

• นอกจำกน้ี	 ลูกค้ำกลุ่มใหญ่ที่มีแนวโน้มขยำยตัวท่ีน่ำสนใจ	 คือ	 บริกำรอำหำร 

ในโรงเรียน	แคมป์คนงำน	องค์กรขนำดใหญ่	ฯ	

1	The	Santander	Trade.	The	United	Arab	emirate	reaching	the	comsumer.	https://en.portal.santandertrade.com/

analyse-markets/united-arab-emirates/reaching-the-consumers
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	 ทีมวิจัยได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค	 UAE	 โดยกลุ่มเป้ำหมำยคือผู้บริโภค 

ที่มี ถ่ินพ�ำนักอำศัยอยู ่ใน	 UAE	 ในช่วง	 1	 ปีที่ผ ่ำนมำ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำลักษณะ 

ทำงประชำกรศำสตร์	 พฤติกรรม	 วิถีกำรด�ำเนินชีวิต	 และทัศนคติต่อกำรบริโภคอำหำรส�ำเร็จรูป	

กำรรับรู้เกี่ยวกับอำหำรไทย	พื้นที่เป้ำหมำยในกำรเก็บข้อมูล	ได้แก่	รัฐดูไบ	และกรุงเทพมหำนคร	

(ชำว	UAE	ที่เดินทำงเข้ำมำท่องเที่ยวและรักษำพยำบำลในประเทศไทย)	โดยท�ำกำรส�ำรวจข้อมูล

ระหว่ำง	15	พฤษภำคม	–	15	กรกฎำคม	2559	จำกตัวอย่ำง	546	คน	ปรำกฏผลกำรส�ำรวจข้อมูล	

สรุปลักษณะทำงประชำกรศำสตร์	ดังภำพ	

	 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง	 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตร ี

มำกที่สุด	อำยุอยู่ในช่วง	31-40	ปี		เป็นชำวอำหรับ/ชำวตะวันออกกลำง	ร้อยละ	69.60	ส่วนใหญ่

มีอำชีพเป็นลูกจ้ำงที่ท�ำงำนเต็มเวลำร้อยละ	33.70	รองลงมำคือเป็นข้ำรำชกำร	และเจ้ำของธุรกิจ

ตำมล�ำดบั	มรีำยได้กระจำยอยู่ในแต่ละช่วงใกล้เคียงกนั	ทัง้นี	้ในด้ำนเชือ้ชำตนิัน้พบว่ำกลุม่ตัวอย่ำง

มีสัดส่วนกระจำยในแต่ละเชื้อชำติในอัตรำส่วนที่ใกล้เคียงกับลักษณะประชำกรที่อำศัย 

ในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์และตะวันออกกลำง

  การสำารวจพฤติกรรมการบริโภคทั่วไป

ภำพ	ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์กลุ่มตัวอย่ำง



105ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

• พฤติกรรมกำรบริโภคทั่วไป

พบว่ำผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่ำงที่อำศัยในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 ร้อยละ	 52.82	 

มพีฤตกิรรมก่อนซือ้อำหำร	จะอ่ำนฉลำกอย่ำงละเอยีดโดยให้ควำมส�ำคฐัในระดบัมำก	และผูบ้รโิภค

ถึงร้อยละ	33.01	ให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุดในประเด็นที่ว่ำอำหำรแปรรูปต้องมีเครื่องหมำยฮำลำล

จึงจะซื้อ	 และผู้บริโภคร้อยละ	 16.12	 	 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่งที่ว่ำถ้ำฉลำกอำหำรไม่มีเครื่องหมำย 

ฮำลำล	 จะเลือกดูจำกส่วนผสมที่ระบุในฉลำก	 แสดงให้เห็นว่ำผู้บริโภคให้ควำมส�ำคัญกับกำร 

อ่ำนฉลำกและเครื่องหมำยฮำลำลอย่ำงมำก

ท้ังนี้	 พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส�ำคัญมำกเรียงไปหำน้อย	 ตำมระดับ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยที่ได้จำกผลกำรส�ำรวจสรุปดังนี้

1.	 ในอำหำรแปรรูปต้องมีเครื่องหมำยฮำลำลจึงจะซื้อ	(3.88)

2.	 มีควำมใส่ใจดูแลสุขภำพ	(3.84)

3.	 หลีกเลี่ยงกำรกินอำหำรที่มีวัตถุเจือปนอำหำร		(3.81)

4.	 ยินดีจ่ำยเพื่อคุณภำพที่ดีกว่ำ	(3.80)

5.	 ก่อนซื้ออำหำร	จะอ่ำนฉลำกอย่ำงละเอียด	(3.75)

6.	 ชอบบริโภคอำหำรแคลอรีต�่ำ/	หวำนน้อย/ไขมันต�่ำ	(3.70)

7.	 ชอบที่จะทดลองอำหำรต่ำงชำติ/อำหำรแบบใหม่ๆ	(3.60)

8.	 เชื่อมั่นในตรำรับรองฮำลำลไทย	(3.56)

9.	 ตดัสนิใจซือ้สนิค้ำตำมโฆษณำใน	TV	หนงัสอืพมิพ์	อนิเตอร์เนต็	หรอืสือ่อ่ืนๆ	

(3.51)

10.	 ถ้ำฉลำกอำหำรไม่มีเคร่ืองหมำยฮำลำล	 คุณจะเลือกดูจำกส่วนผสมที่ระบ ุ

ในฉลำก	(3.48)

11.	 มีควำมอ่อนไหวต่อรำคำสินค้ำ	(3.40)

12.	 ชอบสังสรรค์หลังเลิกงำน	(3.22)

13.	 มักจะมีควำมสุขกับกำรกินอำหำรนอกบ้ำนบ่อยๆ	(3.20)

จำกผลกำรส�ำรวจพบว่ำ	 พฤติกรรมที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด	 คือ	 

กำรกินอำหำรนอกบ้ำนบ่อยๆ	 (3.20)	 รองลงมำคือ	 พฤติกรรมชอบสังสรรค์หลังเลิกงำน	 (3.22)	 

และกำรอ่อนไหวต่อรำคำสินค้ำ	 (3.40)	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่	 

ชอบรับประทำนอำหำรที่บ้ำน	 และไม่ได้อ่อนไหวต่อรำคำสินค้ำ	 แต่ยินดีจ่ำยเพื่อคุณภำพที่ดีกว่ำ	

และมีควำมสนใจใส่ใจดูแลสุขภำพ	 หลีกเลี่ยงอำหำรที่มีวัตถุเจือปนอำหำร	 และมีพฤติกรรมกำร

อ่ำนฉลำกอำหำรอย่ำงละเอียด



106 ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

• พฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำอำหำรของไทย

 - เคยซื้อสินค้าอาหารของไทยหรือไม่

กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ	84.8	เคยซ้ือสนิค้ำอำหำร

ของไทย	และร้อยละ	13.74	ไม่เคยซือ้

 - โดยปกติซื้อสินค้าอาหารของไทยจาก 

ช่องทางใด

 - รู้จักสินค้าไทยจากช่องทางใด

กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่รู้จักสินค้ำอำหำรของ

ไทยผ่ำนกำรแนะน�ำโดยเพ่ือน	 ญำติ	 และ 

กำรบอกต่อ	 ถึงร้อยละ	 76.73	 รองลงมำ 

คือกำรอ่ำนจำกฉลำกสินค้ำ	 ร้อยละ	 7.90	 

และกำรพบเห็นจำกโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ	 

ร้อยละ	6.81

 - ราคาของสินค้าอาหารไทยเมื่อเปรียบ

เทียบกับสินค้าอาหารของประเทศอื่น 

ที่เคยซื้อ
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	 ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่ำงน้อยละ	 51.12	 เคยซื้อสินค้ำอำหำรของไทยจำกซูเปอร์มำร์เก็ต

สมัยใหม่ที่มีหลำยสำขำ	 และร้อยละ	 23.88	 ซ้ือจำกร้ำนค้ำปลีกดั้งเดิม	 ส่วนอีกร้อยละ	 13.76	 

ซื้อจำกซูเปอร์มำร์เก็ตที่ไม่มีสำขำ	 	 โดยมีผู ้บริโภคร้อยละ	 41.39	 มีควำมเห็นว่ำรำคำของ 

สินค้ำอำหำรไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้ำของประเทศอ่ืนที่เคยซื้อมีรำคำใกล้เคียงกัน	 ส่วนอีก 

ร้อยละ	35.53	เห็นว่ำว่ำรำคำของไทยแพงกว่ำ	และมีร้อยละ	21.61	เห้นว่ำสินค้ำอำหำรของไทย

มีรำคำถูกกว่ำ

 - ถ้าคณุเหน็โฆษณาสนิค้าอาหารของไทยในสือ่ TV หนังสอืพมิพ์ อนิเตอร์เนต็ หรอืสือ่อืน่ๆ  

จะท�าให้สนใจซื้อหรือไม่

ผลกำรส�ำรวจพบว่ำ	ผูบ้รโิภคกลุม่ตวัอย่ำงมคีวำมเหน็ว่ำหำกมกีำรโฆษณำสนิค้ำอำหำรของไทย

ในส่ือ	 TV	หนงัสอืพมิพ์	 อนิเตอร์เนต็	หรอืสือ่อืน่ๆ	 	 จะท�ำให้มโีอกำสท�ำให้สนใจจะซือ้สนิค้ำ

อำหำรของไทยถึงร้อยละ	 43.96	 และมีแนวโน้มท่ีจะซื้อร้อยละ	 35.71	 กลุ่มที่ยังไม่แน่ใจ 

มร้ีอยละ	17.58	และมเีพียงร้อยละ	1.65	ทีต่ดัสินใจว่ำไม่สนใจซือ้	แสดงให้เหน็ว่ำกำรโฆษณำ

สินค้ำให้เป็นทีรู่จ้กัมโีอกำสช่วยท�ำให้เกิดกำร

• เหตุผลในกำรซื้อสินค้ำอำหำรของไทย

เหตุผลในกำรซื้อสินค้ำอำหำรของไทยนั้น	 พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	

59.70	เห็นว่ำ	คือ	ลักษณะปรำกฏของอำหำร	ส่วนประเด็นที่ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ	29.16	

ที่อำศัยในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุด	ที่เป็นเหตุผลในกำรซื้อสินค้ำอำหำรของ

ไทยคอื	อำหำรไทยดต่ีอสขุภำพเท่ำกบัเรือ่งคณุภำพของสนิค้ำ	ส�ำหรบัระดบัคะแนนเฉลีย่เหตผุลที่

ท�ำให้กลุ่มตัวอย่ำงซื้อสินค้ำอำหำรของไทย	เรียงล�ำดับตำมคะแนนจำกมำกไปหำน้อย	ดังนี้	
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1.	 ดีต่อสุขภำพ	(4.13)

2.	 คุณภำพสินค้ำ	(4.12)

3.	 กลิ่น	(4.09)

4.	 รสชำติ	(4.07)

5.	 บรรจุภัณฑ์		(4.04)

6.	 ลักษณะปรำกฏที่เห็น	(3.98)

7.	 รำคำ	(3.84)

8.	 กำรทดลองบริโภคสินค้ำใหม่	(3.70)

• กำรรับรู้เกี่ยวกับสินค้ำอำหำรของไทย

ประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอย่ำงรบัรูเ้กีย่วกับสนิค้ำอำหำรของไทยทีม่รีะดบัคะแนนมำกทีส่ดุ

ไปหำน้อยที่สุด	ดังนี้

1.	 ควำมสดใหม่ของสินค้ำ	/	เชื่อมั่นในคุณภำพสินค้ำ		(3.72)

2.	 มีรำคำเหมำะสมกับคุณภำพ		/	เชื่อมั่นในตรำรับรองฮำลำล		(3.68)

3.	 รำคำถูกกว่ำสินค้ำของประเทศอื่น	(3.59)

4.	 ใช้เทคโนโลยีสูงในกำรผลิต	(3.57)

และพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	 58.92	 	 ให้ควำมส�ำคัญในระดับมำก 

ในประเด็นสินค้ำต้องมีควำมสดใหม่	

• ปัจจัยที่จะท�ำให้ซื้อสินค้ำอำหำรของไทยมำกขึ้น	

ปัจจัยที่จะท�ำให้กลุ ่มตัวอย่ำงซื้อสินค้ำอำหำรจำกไทยมำกขึ้น	 เรียงล�ำดับ 

ตำมคะแนนค่ำเฉลี่ยควำมส�ำคัญ	ดังนี้

1.	 ฉลำกชัดเจน	และรู้จักสินค้ำมำกขึ้น		(3.88)

2.	 รำคำสินค้ำถูกลง	(3.84)

3.	 สะดวกและใช้เวลำในกำรปรุงสั้นลง	/	มีจ�ำหน่ำยทั่วไปในตลำด	(3.82)

4.	 ลักษณะปรำกฏและรสชำติที่ดีขึ้น		(3.80)

5.	 มีข้อมูลในกำรตัดสินใจจำกสื่อต่ำงๆ	มำกขึ้น		(3.79)

6.	 มีผลิตภัณฑ์มำกขึ้นในร้ำนใกล้บ้ำน	(3.75)

7.	 อำยุผลิตภัณฑ์นำนขึ้น	(3.69)

และพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	 55.25	 ให้ควำมส�ำคัญระดับมำก	 

หำกมีสินค้ำจ�ำหน่ำยทั่วไปในตลำด
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• ผลกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรซื้อเครื่องปรุงรส	

1.	 ประเภทเครื่องปรุงรสที่ใช้บ่อยในรอบ	1	เดือน	มีดังนี้

ภำพ	เครื่องปรุงรสที่กลุ่มตัวอย่ำงที่อำศัยใน	UAE	ใช้บ่อย

• เหตุผลที่ไม่ซื้อสินค้ำอำหำรของไทย

ปัจจัยที่ท�ำให้กลุ่มตัวอย่ำงไม่ซื้อสินค้ำอำหำรของไทย	มำจำก

1.	 รำคำสินค้ำ	(4.03)

2.	 คุณภำพสินค้ำ	(4.02)

3.	 ประเด็นเรื่องสุขภำพ		(4.01)

4.	 เนื้อสัมผัสของอำหำร	(3.93)

5.	 กลิ่น	(3.88)

6.	 รสชำติ	(3.86)

7.	 ลักษณะปรำกฏที่เห็น	(3.79)

และพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	 59.48	 ให้ควำมส�ำคัญระดับมำก	 

ในลักษณะปรำกฏที่เห็นของสินค้ำอำหำรของไทย

	 จะเหน็ได้ว่ำผูบ้รโิภคทีอ่ำศยัในสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์นัน้ส่วนใหญ่รูจ้กัและเคยซือ้สนิค้ำ

อำหำรของไทย	 โดยมีช่องทำงกำรซื้อสินค้ำอำหำรของไทยจำกซูเปอร์มำร์เก็ตสมัยใหม่ท่ีมีหลำย

สำขำเป็นหลัก	และเห็นว่ำอำหำรไทยมีภำพลักษณ์ที่ดีต่อสุขภำพและเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำ	

และมีรำคำใกล้เคียงกับสินค้ำของประเทศอ่ืนๆ	 	 โดยปัจจัยที่จะท�ำให้ตัดสินใจซื้อสินค้ำของไทย 

มำกขึ้น	จ�ำเป็นต้องจัดท�ำฉลำกให้ชัดเจน	และหำกมีกำรโฆษณำผ่ำนสื่อต่ำงๆ	มำกขึ้นก็จะช่วยให้

สินค้ำเป็นที่รู้จักและตัดสินใจซื้อได้มำกขึ้น	อย่ำงไรก็ตำม	ถึงแม้กลุ่มตัวอย่ำงจะตอบว่ำไม่อ่อนไหว

ต่อรำคำสนิค้ำในพฤตกิรรมทัว่ไป	แต่เหตผุลทีไ่ม่ซือ้สนิค้ำอำหำรของไทยประเดน็เรือ่งรำคำกย็งัมำ

เป็นอนัดบั	1	ส่วนเรือ่งเครือ่งหมำยรบัรองฮำลำลนัน้เป็นสิง่ส�ำคญัทีผู่บ้รโิภคในประเทศนีพ้จิำรณำ

เมื่อเลือกซื้อสินค้ำอำหำร	และตรำรับรองฮำลำลของไทยก็ได้รับควำมเชื่อมั่นจำกผู้บริโภค
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2.	 พฤติกรรมกำรซื้อซอสแบบเอเชีย

• ผู้บริโภค	47.89	%	เคยซื้อ	52.11	%	ไม่เคยซื้อ	ไม่ระบุ	9.66	%

• ประเภทซอสและเครื่องปรุงรสแบบเอเชียที่ซื้อบ่อยที่สุด	3	อันดับแรก	

ได้แก่	ซอสถั่วเหลือง	น�้ำจิ้มซีฟูดส์	และซอสหอยนำงรม	

1.	 ซอสถั่วเหลือง

2.	 ซอสกระเทียม

3.	 ซอสมะเขือเทศ	(tomato	sauce)1	

4.	 น�้ำส้มสำยชู

5.	 ซอสพริก

6.	 ซอสมะเขือเทศ	(ketchup)2 

7.	 น�้ำปลำ

8.	 บำร์บีคิวซอส

9.	 น�้ำมันมะกอก

10.	 HP	sauce3 

11.	 Chutney	ผักดอง4 

12.	 ซอสพริกไทย

13.	 น�้ำมันหอย

14.	 เครื่องเทศ

15.	 ผักดองผสม	(mixed	pickled)

1	 ท�ำมำจำกมะเขอืเทศสบัละเอยีด	น�ำไปผดักบัน�ำ้มนัมะกอก	กระเทียม	 หัวหอมใหญ่	ปรงุรสเลก็น้อยด้วยเกลอื	 อำจใส่น�ำ้ตำล 

เพ่ิมและสมนุไพรพวก	basil	พรกิไทย	เป็นซอสทีไ่ว้ทำหน้ำพซิซ่ำหรอืใส่ในพำสต้ำ	เนือ้จะไม่ขนัมำก	และยงัคงมคีวำมสดหลงเหลอื

อยูบ้่ำง	(cooking	sauce)
2	 ท�ำมำจำกมะเขือเทศบดที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่เข้มข้นผสมด้วย	 น�้ำส้มสำยชู	 น�้ำเชื่อมข้ำวโพดเป็นต้น	 ท�ำให้ได้รสชำติที ่

จดัจ้ำนกว่ำ	บรรจซุองหรอืขวด	ใช้เป็นซอสจิม้(Table	sauce)
3	ซอสสีน�ำ้ตำลมส่ีวนผสมจำกน�ำ้ส้มสำยช	ูมะเขอืเทศ	อนิผลมั	และน�ำ้มะขำม	มรีสเปรีย้วๆ	หวำนๆ	มรีสเครือ่งเทศนดิๆ	ใช้ปรุงรส

อำหำรแทบทุกชนดิ
4	ผักหรือผลไม้ท่ีหัน่เป็นช้ินเลก็ๆเอำมำหมักดอง	มรีสชำตเิปรีย้วๆหวำนๆ	แก้เลีย่น

ภำพ	สัดส่วนประเทศซอสแบบเอเชียที่กลุ่มตัวอย่ำงซื้อบ่อยที่สุด
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• ขนำดบรรจุของซอสและเครื่องปรุงรสที่กลุ่มตัวอย่ำงนิยมซื้อมำกที่สุด	

คือขนำดบรรจุ	200-500	มิลลิลิตร	46.69	%

• เหตุผลในกำรเลอืกซือ้ซอสและเคร่ืองปรงุรสทีน่ยิมซือ้บ่อย		พบว่ำกลุม่

ตัวอย่ำงถึงร้อยละ	58.51	ให้ควำมส�ำคัญกับลักษณะปรำกฏมำก	ส่วน

ร้อยละ	39.64	ให้ควำมส�ำคญักบัคณุภำพในระดบัมำกทีส่ดุ	ส่วนเหตผุล

ในกำรเลอืกซือ้ตำมระดบัคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอย่ำงเรยีงตำมล�ำดบั

คะแนน	ดังนี้

อันดับ	1	คุณภำพสินค้ำ		(4.18)

อันดับ	2	ดีต่อสุขภำพ	(4.15)

อันดับ	3	กลิ่น	(4.03)

อันดับ	4	รสชำติ	(4.02)

อันดับ	5	รำคำสินค้ำ	(4.01)

อันดับ	6	บรรจุภัณฑ์	(3.97)

อันดับ	7	ลักษณะโดยรวมที่ปรำกฏ	(รวมฉลำก)	(3.85)

อันดับ	8	ทดลองสินค้ำใหม่	(3.81)

• วิธีกำรใช้ซอสและเครื่องปรุงรสแบบเอเชียที่ซื้อบ่อย	นิยมน�ำไปจิ้มกับ

เนือ้สตัว์ทีย่่ำงและทอด	รองลงมำคอืน�ำไปใส่ในอำหำรประเภทผดั	และ

น�ำไปผสมข้ำว

ภำพ		วิธีกำรใช้ซอสและเครื่องปรุงรสแบบเอเชียที่ซื้อบ่อย
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ภำพ		ขนำดบรรจุของซอสและเครื่องปรุงรสที่กลุ่มตัวอย่ำงนิยมซื้อ

• ประเภทบรรจุภัณฑ์ซอสและเคร่ืองปรุงรสที่นิยม	 กลุ่มตัวอย่ำงเลือก	

ขวดแก้วมำกที่สุด	51.42%

• ควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำกลุ ่มซอสและเคร่ืองปรุงรส	 กลุ่มตัวอย่ำง 

ส่วนใหญ่ตอบว่ำ	1	ครั้งต่อสัปดำห์	29.45	%	

ภำพ	ประเภทของบรรจุภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุงรสที่กลุ่มตัวอย่ำงนิยม
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	 จะเห็นได้ว่ำผู้บริโภคประมำณครึ่งหน่ึงเคยบริโภคซอสและเครื่องปรุงรสไทย	 โดยรู้จัก

หลำกหลำยชนิด	 และให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพสินค้ำ	 ดีต่อสุขภำพ	 กลิ่นและรสชำติ	 และรำคำ

สินค้ำ	 เป็นล�ำดับต้นๆ	 	 ผู้บริโภคชอบที่จะเห็นสินค้ำที่บรรจุภำยในเพรำะชอบบรรจุภัณฑ์แบบใส

ในขวดแก้ว	 ขวดเพ็ต	 ขวดพลำสติก	 	 โดยเฉพำะซอสและเครื่องปรุงบรรจุในขวดแก้วจะให้ภำพ

ลกัษณ์สนิค้ำทีพ่รเีมีย่มกว่ำ	ขนำดบรรจตุ้องไม่ใหญ่เกนิไป	ประมำณ	200-500	มลิลลิิตร	เป็นขนำด

ทีเ่หมำะส�ำหรับกำรปรงุอำหำรส�ำหรบัครอบครวัขำดใหญ่ทีใ่ช้ประมำณ	1-3	ครัง้	เพือ่ให้มคีวำมสด

ใหม่และไม่เหลือทิ้งนำนเกินไป

• ผลกำรส�ำรวจพฤติกรรมกำรซื้อน�้ำผลไม้จำกธรรมชำติ		

1.	 ประเภทน�ำ้ผลไม้ทีก่ลุม่ตัวอย่ำงดืม่บ่อยในรอบ	1	เดอืน	10	อนัดบัแรก	มดีงันี้

1.	 น�้ำส้ม

2.	 น�้ำมะม่วง

3.	 น�้ำแอ้ปเปิ้ล

4.	 น�้ำสับปะรด

5.	 น�้ำผลไม้รวม

6.	 น�้ำกล้วย

7.	 น�้ำมะพร้ำว

8.	 น�้ำฝรั่ง

9.	 น�้ำแตงโม

10.	 น�้ำองุ่น

2.	 พฤติกรรมกำรบริโภคน�้ำผลไม้จำกธรรมชำติ

• ผูบ้รโิภค	93.10	%	เคยบรโิภค	6.90	%	ไม่เคยบรโิภค	และ	7.69	%	ไม่ตอบ

• ประเภทน�้ำผลไม้จำกธรรมชำติแบบเอเชียที่ซื้อบ่อยที่สุด	3	อันดับแรก	

ได้แก่	น�้ำมะม่วง	น�้ำสับปะรด	และน�้ำผลไม้รวม

ภำพ	ควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำกลุ่มซอสและเครื่องปรุงรสของกลุ่มตัวอย่ำง
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• วิธีกำรบริโภคน�้ำผลไม้ที่ซื้อบ่อย	 	 กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ	 78.54	 จะน�ำ 

น�้ำผลไม้มำแช่เย็นก่อนดื่ม	 มีเพียงร้อยละ	 15.88	 ที่ใส่น�้ำแข็งด้วย 

เวลำดื่ม	และร้อยละ	3.65	ดื่มที่อุณหภูมิห้องโดยไม่แช่เย็นเลย

• ปริมำณกำรซื้อน�้ำผลไม้ในแต่ละคร้ังของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมถ่ี 

มำกที่สุด	คือ	ซื้อครั้งละ	6	กล่อง/ขวด	ร้อยละ	34.18	(บรรจุเป็นแพ็ก)

ภำพ	ปริมำณกำรซื้อน�้ำผลไม้ต่อครั้งที่กลุ่มตัวอย่ำงนิยมซื้อ

ภำพ	สัดส่วนประเภทน�้ำผลไม้ที่กลุ่มตัวอย่ำงซื้อบ่อยที่สุด

หมำยเหตุ	:	1	คน	ตอบได้มำกกว่ำ	1	ชนิด
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• ประเภทบรรจุภัณฑ์น�้ำผลไม้ที่กลุ่มตัวอย่ำงนิยมมำกที่สุด	 คือ	 บรรจ ุ

ในขวดแก้ว	ร้อยละ	52.20	

ภำพ	ประเภทของบรรจุภัณฑ์น�้ำผลไม้ที่กลุ่มตัวอย่ำงนิยม

• ควำมถีใ่นกำรซือ้น�ำ้ผลไม้	กลุม่ตวัอย่ำงส่วนใหญ่ตอบว่ำ	1	ครัง้ต่อสปัดำห์

ร้อยละ	38.20	ซ้ือทกุวนั	มเีพยีงร้อยละ	2.92

ภำพ	ควำมถี่ในกำรซื้อสินค้ำน�้ำผลไม้ของกลุ่มตัวอย่ำง
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• เหตผุลในกำรเลอืกซือ้น�ำ้ผลไม้	พบว่ำกลุม่ตวัอย่ำงถงึร้อยละ	36.80	ให้

ควำมส�ำคัญกับเรื่องคุณภำพในระดับมำกท่ีสุด	 	 ขณะที่กลุ่มตัวอย่ำง

ส่วนใหญ่ร้อยละ	56.52	ให้ควำมส�ำคญัในระดบัมำกกบัลกัษณะปรำกฏ

ที่เห็น(รวมฉลำก)	 	 ส่วนเหตุผลในกำรเลือกซื้อเรียงล�ำดับตำมคะแนน

ระดับควำมส�ำคัญเฉลี่ยจำกมำกไปหำน้อย	ดังนี้

อันดับ	1	ดีต่อสุขภำพ	/	คุณภำพสินค้ำ	(4.18)

อันดับ	2	รสชำติ	(4.08)

อันดับ	3	กลิ่น	(4.07)

อันดับ	4	บรรจุภัณฑ์	(4.06)

อนัดบั	5	ทดลองสนิค้ำใหม่	/	ลกัษณะโดยรวมทีป่รำกฏ	(รวมฉลำก)		

(3.93)

อันดับ	6	รำคำ	(3.73)

	 จะเห็นได้ว่ำผู้บริโภคส่วนใหญ่ดื่มผลไม้เป็นประจ�ำ	 โดยผลไม้ที่นิยมที่สุดคือน�้ำส้ม	 

รองลงมำคือน�้ำมะม่วง	 และแอ้ปเปิ้ล	 ตำมล�ำดับ	 ขณะที่น�้ำผลไม้แบบเอเชียที่นิยมคือน�้ำมะม่วง	 

น�้ำผลไม้ผสม	 น�้ำสับปะรด	 ตำมล�ำดับ	 โดยนิยมดื่มแบบแช่เย็น	 ซื้อครั้งละ	 6	 กล่อง	 ควำมถี่ใน 

กำรซื้อ	1	ครั้งต่อสัปดำห์		บรรจุภัณฑ์น�้ำผลไม้ที่ชื่นชอบคือบรรจุในขวดแก้ว	เพรำะจะท�ำให้เห็น 

สีและลักษณะของน�้ำผลไม้ชัดเจน		 เหตุผลอันดับ	1	ที่ซื้อน�้ำผลไม้คือ	ดีต่อสุขภำพ	และคุณภำพ

ของสินค้ำ
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เก็บมาเล่า

หัวหน้าเชฟ คุณอภิชาติ
Pai Thai Restaurant
Madinat Jumeirah, Dubai, UAE

	 ร้ำนเปิดให้บริกำรเวลำ	 15.00-24.00	 น.	 ปัจจุบันมีลูกค้ำประมำณวันละ	 300	 คน	 

ช่วงวนัปกต	ิถ้ำวนัหยดุจะอยูท่ีป่ระมำณ	400	คนต่อวนั	ยอดขำยเตบิโตเพิม่ขึน้ประมำณ	20%	จำก

ปี	2558	ปัจจุบันมีทีมงำน	11	คน	เป็นคนไทยทั้งหมด

 “ขณะนี้มีควำมสนใจพัฒนาน�้าดื่มธรรมดาแต่มีกล่ินสมุนไพร	 เช่น	 ตะไคร้	 และ 

หำกมีเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มแต่รสชำติไม่หวำนก็จะดี		ส�ำหรับเมนูของหวำนในร้ำนที่นิยมคือ	

กล้วยแขกทอด	 เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีม	 	 นอกจำกน้ี	 มีทับทิมกรอบและข้ำวเหนียวมะม่วงที่ต้อง 

มีทุกร้ำนอำหำรไทย	ส่วนเมนูคำวที่นิยมคือ	ของว่ำงรวม	และส้มต�ำ

	 กำรน�ำเสนอเมนูอำหำรไทยใหม่ๆ	 เข้ำสู่กลุ่มลูกค้ำน้ัน	 ไม่เป็นที่สนใจ	 ส่วนใหญ่ลูกค้ำ 

จะสั่งเมนูเดิมๆ	 เช่น	 ต้มข่ำ	 ต้มย�ำ	 เกำเหลำเนื้อ	 ทำงร้ำนเคยน�ำเสนอซุปหำงวัวแต่ไม่ได ้

รับควำมสนใจ”
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โอกาสของผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ในตลาด UAE
  SWOT Analysis อุตสาหกรรมอาหารไทย

จุดแข็ง	-STRENGTH

โอกำส-OPPORTUNITY

สภาพแวดล้อมภายใน

จุดอ่อน-WEAKNESS

อุปสรรค-THREAT

1.	 สนิค้ำอำหำรไทยมคีณุภำพมำตรฐำนกำรผลติเป็น 

ทีย่อมรบัในระดับสำกล	เพรำะมปีระสบกำรณ์อนั

ยำวนำนในตลำดท่ีมคีวำมพถีิพถินัสงู	เช่น	ญีปุ่่น	EU

2.	 ไทยมคีวำมพร้อมด้ำนวตัถุดบิในกำรผลติและสำมำรถ

เพิม่ปรมิำณกำรผลติเพือ่ควำมต้องกำรทีม่ำกขึน้ 

โดยเช่ือมโยงกบัประเทศสมำชกิอำเซียน

3.	 ภำครฐัให้ควำมส�ำคญักับกำรพฒันำอุตสำหกรรมอำหำร

ในระดับต้นๆทุกสมยัท�ำให้มนีโยบำยต่อเนือ่งและ 

ทกุด้ำนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่กำรผลิต

4.	 ผูผ้ลติไทยมคีวำมสำมำรถในกำรปรบักระบวนกำรผลติ

เพือ่ให้สำมำรถผลติชนดิสินค้ำทีม่คีวำมหลำกหลำย 

ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำง

5.	 ไทยมอุีตสำหกรรมต่อเนือ่งทัง้ต้นน�ำ้และปลำยน�ำ้	 

รวมท้ังมจี�ำนวนผูผ้ลติสนิค้ำเดยีวกันจ�ำนวนมำก	และ 

มีควำมร่วมมอืกันในระดับทีเ่ข้มแข็งจนเกดิเป็นองค์กร/

สมำคม	ท่ีมบีทบำทในกำรส่งเสรมิกำรพฒันำร่วมกนั

1.	 ผูบ้รโิภค	UAE/ตะวนัออกกลำง	รูจั้กประเทศไทย 

ในระดับหนึง่	เหน็ได้จำกกำรเข้ำมำรกัษำพยำบำล 

ในไทยมำกขึน้เร่ือยๆ	ท�ำให้มโีอกำสท�ำควำมรูจ้กัอำหำร

ไทยมำกขึน้

2.	 กำรเติบโตของธรุกจิท่องเทีย่วและธรุกจิบริกำรอำหำร

ใน	UAE	ท�ำให้มคีวำมต้องกำรอำหำรสด	อำหำรแปรรูป	

และร้ำนอำหำรเพ่ิมมำกข้ึน

3.	 ผูน้�ำเข้ำจ�ำนวนมำกในโอมำน,	กำตำร์,	บำห์เรน	และ

คเูวตซือ้สนิค้ำอำหำรผ่ำนทำง	UAE	เพรำะค�ำสัง่ซือ้ของ

แต่ละรำยจำกประเทศเหล่ำนีม้แีนวโน้มทีจ่ะน้อยกว่ำ 

1.	 ผูป้ระกอบกำรไทยขำดควำมสำมำรถเชงิรกุด้ำนกำรตลำด	

ส่วนใหญ่ต้องกำรขำยสนิค้ำแล้วจบ	ไม่ให้ควำมส�ำคญักบั

กำรท�ำงำนแบบพันธมติรเพ่ือเพิม่โอกำสกำรขำยแก่คูค้่ำ

2.	 ผูบ้รโิภคมหีลำยกลุม่ทัง้ด้ำนเชือ้ชำตแิละก�ำลังซือ้	แต่ 

ผูผ้ลติไทยยงัขำดควำมเข้ำใจเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้ริโภค	

จงึไม่ค่อยก�ำหนดต�ำแหน่งสนิค้ำของตนทีช่ดัเจน	ท�ำให้

เข้ำไม่ถงึลกูค้ำเป้ำหมำย	ยอดขำยจงึไม่เติบโตเท่ำท่ีควร

3.	 ต้นทนุกำรผลติสินค้ำของไทยเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งท้ังจำก 

รำคำวตัถดุบิ	ค่ำแรงงำน	และประสทิธภิำพกำรผลติ 

	โดยเฉพำะผูผ้ลติขนำดเลก็และกลำงท�ำให้เริม่สญูเสยี

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัส�ำหรบัตลำดล่ำง

4.	 ผูป้ระกอบกำรไทยไม่ค่อยใช้ประโยชน์จำกกำรเปิด 

กำรค้ำเสรต่ีำงๆ	ท�ำให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่ำงเตม็ที ่

ในกำรวำงแผนผลิตและส่งออก

1.	 อตัรำก�ำไรจะลดลงเนือ่งจำกมำตรฐำนของรัฐบำล	UAE	

ในกำรก�ำหนดเพดำนรำคำอำหำรพืน้ฐำนและค่ำปรบัที่

เกีย่วข้องหำกไม่ได้รับกำรปฏบัิตติำม

2.	 กำรลงทนุด้ำนอำหำรของท้ังภำครฐัและจำกต่ำงประเทศ

ท�ำให้มผีูผ้ลติอำหำรเพิม่มำกขึน้ใน	UAE	ท�ำให้มกีำร

แข่งขันสงูขึน้

3.	 เงือ่นไขในกำรด�ำเนนิธรุกจิไม่เหมอืนกนัท่ัวประเทศ	

เนือ่งจำกกำรปกครองในรปูแบบของรฐับำลกลำง	ซึง่อำจ

ก่อให้เกดิปัญหำด้ำนกฎระเบยีบและควำมยุง่ยำกให้กบัผู้

ผลติถ้ำไม่มหีุน้ส่วนทีเ่ข้ำใจอย่ำงแท้จรงิ	



119ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

  SWOT Analysis อุตสาหกรรมซอส เคร่ืองแกง และเคร่ืองปรุงรส
ของไทย

โอกำส-OPPORTUNITY

สภาพแวดล้อมภายนอก

อุปสรรค-THREAT

	 เมื่อพิจำรณำจุดแข็งของอุตสำหกรรมอำหำรไทยที่มีควำมแข็งแกร่งในด้ำนวัตถุดิบ	

กระบวนกำรผลิตท่ีมีมำตรฐำน	 ทักษะกำรจัดกำรของผู้ประกอบกำร	 อุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องที ่

ครบวงจร	 และกำรสนบัสนนุจำกภำครฐัอย่ำงต่อเนือ่ง	ท�ำให้ไทยน่ำจะต้องก้ำวเดินในเชงิรกุมำกขึน้

เพื่อคว้ำโอกำสในตลำด	UAE	 ไมว่่ำจะเป็นกำรขยำยควำมร่วมมือกับผู้กระจำยสินค้ำ	 กำรตั้งฐำน 

กำรผลิตเพือ่กระจำยสินค้ำสูป่ระเทศตะวนัออกกลำงอืน่ๆ	หรอืกำรเพิม่กำรส่งออกสนิค้ำเพือ่สขุภำพ

ทีม่มีลูค่ำต่อหน่วยสงูเพือ่เข้ำสู่ตลำดพรเีมยีม	ซึง่กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 

ของอุตสำหกรรมอำหำรในภำพรวมจะมแีนวทำงทีใ่กล้เคียงกบัสนิค้ำอืน่ๆ	เช่นกนั

	 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน	 ในที่นี้คืออุตสำหกรรมซอส	 เคร่ืองแกง	 และ 

เครื่องปรุงรสของไทยเปรียบเทียบกับ	UAE	 	 ส่วนสภำพแวดล้อมภำยนอกจะมองบริบทในตลำด 

ซอส	พรกิแกง	และเครือ่งปรงุรส	ใน	UAE	และตะวนัออกกลำง

ขัน้ต�ำ่ท่ีก�ำหนดโดยซพัพลำยเออร์	ดังนัน้กำรบรรทกุ 

เต็มตู้คอนเทนเนอร์จะถูกส่งไปยงั	UAE	แล้วแบ่งย่อย 

ขนถ่ำยไปยงัประเทศเหล่ำนี	้หำกไทยสร้ำงเครอืข่ำยกับ

ผูน้�ำเข้ำ	UAE	กจ็ะเพ่ิมโอกำสขยำยตลำดสูภู่มภิำค 

มำกข้ึน

4.	 ผูน้�ำเข้ำรำยใหญ่มกัจะรวมตวักบับรษิทัขนส่งสนิค้ำ	 

(โลจสิติกส์)	และบรษิทักระจำยสนิค้ำทีจ่ดัส่งสนิค้ำให้กบั

ผูค้้ำส่งและผูค้้ำปลกี	ผูน้�ำเข้ำและผู้จดัจ�ำหน่ำยรำยใหญ่

บำงรำยมร้ีำนค้ำปลกีของตัวเองเช่นกนั	กำรเลอืกผูน้�ำเข้ำ

ท่ีมศัีกยภำพจะช่วยให้สินค้ำเตบิโตในตลำดได้เรว็ขึน้

5.	 กำรประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรตัง้ฐำนกำรผลติหรอื

กระจำยสนิค้ำใน	UAE	จะท�ำหน้ำทีเ่ป็นกำรโฆษณำให้

ประเทศท่ีเหลือของตะวันออกกลำงรูจ้กัมำกขึน้

6.	 กำรเพิม่ขึน้ของกำรรกัษำสขุภำพ	อำหำรอินทรย์ี	ในกลุม่

คนท่ีมรีำยได้สงู	เป็นโอกำสทีส่�ำคญัให้กบัผูผ้ลติอำหำร 

ท่ีมคีวำมสำมำรถในกำรแนะน�ำทำงเลือกที่	 

“...ดีต่อสขุภำพ”	ซึง่ไทยยงัไม่ค่อยให้ควำมสนใจตลำดนี้

เท่ำท่ีควรท้ังท่ีมลูค่ำต่อหน่วยค่อนข้ำงสงู
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ข้อได้เปรียบ-STRENGTH

โอกำส-OPPORTUNITY

สภาพแวดล้อมภายใน

จุดอ่อน-WEAKNESS

อุปสรรค-THREAT

1.	 สนิค้ำซอสและเคร่ืองปรงุรสของไทยมีคณุภำพมำตรฐำน

กำรผลิตเป็นท่ียอมรบัระดับสำกล

2.	 ชนดิสินค้ำมคีวำมหลำกหลำยทัง้ประเภทและ 

ขนำดบรรจ	ุเช่น	น�ำ้จิม้	เครือ่งแกงแบบเปียก	 

เครือ่งปรงุรสแบบต้ังโต๊ะและแบบปรงุอำหำร	 

ซ่ึงผูส้นใจน�ำเข้ำสำมำรถติดต่อได้ในบรษิทัเดยีว

3.	 อำหำรไทยมภีำพลกัษณ์ดีในสำยตำต่ำงชำต	ิรสชำต ิ

ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเป็นท่ีรูจ้กัท�ำให้ผูบ้ริโภคสนใจท่ีจะ

ปรงุรับประทำนเองท่ีบ้ำน	ผลติภณัฑ์กลุม่เคร่ืองปรงุรส

จงึมีแนวโน้มเติบโตต่อเนือ่ง

4.	 วตัถดิุบส่วนใหญ่มแีหล่งผลติในประเทศไทย	และมี

ผลผลติตลอดท้ังปี	ท�ำให้สำมำรถบริหำรจดักำรได้ง่ำย 

ในกำรวำงแผนผลิตตำมค�ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำ

1.	 ผูบ้รโิภคกลุม่เอเชียใต้และเอเชยีทีม่รีำยได้น้อย	 

นยิมประกอบอำหำรเองท่ีบ้ำนเพือ่ประหยดัค่ำใช้จ่ำย	

หำกสำมำรถพฒันำสตูรท่ีตรงกบัควำมต้องกำรผูบ้รโิภค

ได้กจ็ะเพิม่ส่วนแบ่งตลำดได้มำกข้ึน

2.	 อำหำรไทยเป็นท่ีนยิมของคนท้องถิน่และชำวต่ำงชำติ	

กำรเจำะตลำดธุรกจิบริกำรอำหำรโดยร่วมมือกบั 

บรษัิทกระจำยสินค้ำท้องถ่ินจะเข้ำถงึลกูค้ำได้ง่ำยขึน้

3.	 บรษัิทผูก้ระจำยสนิค้ำ/ร้ำนค้ำปลกีหลำยรำยมแีนวโน้ม

ต้องกำรน�ำเข้ำสนิค้ำโดยตรงจำกผูผ้ลติเพือ่ลดค่ำด�ำเนิน

กำรของคนกลำง

4.	 ข้ันตอนกำรน�ำเข้ำสนิค้ำและอตัรำภำษีน�ำเข้ำ	UAE	 

ไม่เป็นอุปสรรค	สนิค้ำท่ีเข้ำสู	่UAE	สำมำรถน�ำไป

จ�ำหน่ำยในกลุม่	GCC	เพรำะใช้กฎระเบยีบกำรน�ำเข้ำ

รวมท้ังมำตรฐำนสนิค้ำเดียวกนั

1.	 สนิค้ำเครือ่งปรุงรสไทยมีต้นทนุกำรผลติสงูขึน้	ท�ำให้ 

กำรวำงต�ำแหน่งสนิค้ำรำคำถกูมอีปุสรรค

2.	 ผูป้ระกอบกำรไทยไม่รูจั้กตลำดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ใน	UAE	จงึเป็นกำรผลติแบบตำมออเดอร์	(OEM)	 

ไม่มกีำรขยำยตลำดเชงิรุก	

3.	 ผูผ้ลติขนำดเลก็ไม่พร้อมจะลงทนุปรับฉลำกอำหำรเป็น

ภำษำอำรบกิ	ท�ำให้ผูน้�ำเข้ำเปล่ียนไปหำรำยอืน่/ 

ประเทศอืน่	

4.	 สนิค้ำกลุม่เคร่ืองปรงุเป็นสนิค้ำทีไ่ม่ได้ซือ้บ่อยส�ำหรับ 

ครวัเรอืนส่วนใหญ่	ดงัน้ันปรมิำณกำรสัง่ซือ้เพือ่น�ำเข้ำไป

จ�ำหน่ำยแต่ละลอ็ตจงึต้องกำรสนิค้ำหลำกหลำยและ

ปรมิำณไม่มำกรวมกนัไปใน	1	ตูค้อนเทนเนอร์	 

แต่ผูผ้ลติไทยไม่นยิมจดักำรเรือ่งกำร	consolidated	 

ให้สนิค้ำเตม็ตู้	ท�ำให้ขำดโอกำสกำรส่งออก

5.	 มหีลำยโรงงำนทีไ่ม่ปรบัรูปแบบสนิค้ำท่ีผลติให้สอดคล้อง

กบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค	เช่น	เผด็เกินไป	ท�ำให้

สนิค้ำตอบสนองแค่กลุม่คนเอเชยีหรอืคนไทยเท่ำนัน้

6.	 ผูผ้ลติไทยไม่ท�ำกำรตลำดเชงิรกุในกำรสร้ำงแบรนด์ 

ให้ผูบ้รโิภคในต่ำงประเทศรบัรูถึ้งควำมแตกต่ำง	 

ท�ำให้เสยีส่วนแบ่งตลำดให้สนิค้ำตรำห้ำง	private	brand

1.	 คูแ่ข่งขนัมจี�ำนวนมำกทัง้ประเทศในอำเซยีนและห้ำงค้ำ

ปลกีท่ีท�ำแบรนด์ตนเอง	ท�ำให้ตลำดมกีำรแข่งขนัสงู

2.	 เครือ่งปรงุรสของไทยหลำยชนดิมวีธิกีำรปรงุทียุ่ง่ยำก 

ไม่ตรงกบัวถีิท่ีคุน้เคยของชำวอำหรบัและเอเชยีใต้ท่ีนยิม

เป็นแบบผงปรงุรสใส่ตอนหุงต้มทเีดียวตัง้แต่แรก	 

ไทยควรต้องค้นหำวธิกีำรปรบัใช้ให้สอดคล้องกบั

พฤติกรรมทีคุ่น้เคยของผู้บรโิภค

3.	 ผูบ้รโิภคใน	UAE	และตะวนัออกกลำงมรีสนยิม 

ในกำรบรโิภคสนิค้ำแตกต่ำงกนั	มสิีนค้ำเครือ่งปรงุรส

ประจ�ำชำตขิองแต่ละประเทศจ�ำหน่ำยมำกมำย	 

ซึง่ผูบ้รโิภคมักเลอืกซ้ือสนิค้ำทีคุ้่นเคยก่อน

4.	 ผูน้�ำเข้ำมองหำสนิค้ำรำคำถกู	และคณุภำพด	ีท�ำให้ 

ก�ำไรต่อหน่วยลดลงหำกจะแข่งขนัในตลำดล่ำง

5.	 ภำวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงในช่วงนีท้�ำให้ผูส้ัง่ซือ้สนิค้ำ 

มกีำรยดืเวลำช�ำระเงนิให้นำนขึน้

สภาพแวดล้อมภายนอก
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ตารางสรปุการวิเคราะห์แรงกระทบทัง้ 5 ของอตุสาหกรรมซอส พรกิแกง และเครือ่งปรงุรส

ระดับคะแนนความน่าสนใจพารามิเตอร์

อปุสรรคระดบัปำนกลำง

อปุสรรคระดบัต�ำ่

กำรแข่งขนัระดับปำนกลำงถงึสงู

อ�ำนำจต่อรองระดบัปำนกลำงถงึสงู

อ�ำนำจต่อรองระดบัปำนกลำงถงึต�ำ่

อปุสรรคระดบัปำนกลำงถงึสงู

ควำมน่ำสนใจของตลำดมรีะดบัปำนกลำง

ภัยคุกคำมจำกกำรเข้ำสู่ตลำดของคู่แข่งรำยใหม่

อุปสรรคในกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรม

อุปสรรคในกำรออกจำกอุตสำหกรรม

สภำพกำรแข่งขันภำยในตลำด

อ�ำนำจต่อรองของผู้ซ้ือ

อ�ำนำจต่อรองของผู้จัดหำปัจจัยกำรผลิต

อุปสรรคจำกสินค้ำทดแทน

คะแนนเฉล่ีย

1.88

1.00

2.14

2.20

1.33

2.33

1.81

	 จำกกำรวิเครำะห์แรงกระทบทั้ง	 5	 ของอุตสำหกรรม	 พบว่ำอุตสำหกรรมซอส	 

พริกแกง	 และเครื่องปรุงรสของไทยมีควำมน่ำสนใจในกำรเข้ำสู่ตลำด	 UAE	 ระดับปำนกลำง	 

ผู้ผลิตรำยใหม่ในกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรมมีอุปสรรรคบ้ำงแต่ไม่มำก	 และกำรออกจำกอุตสำหกรรม 

ก็ไม่เป็นอุปสรรค	 สภำพกำรแข่งขันในตลำดมีระดับปำนกลำงถึงสูง	 ภำพรวมของสินค้ำซอส	 

พริกแกง	 และเคร่ืองปรุงรสของไทยในตลำด	 UAE	 เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคระดับหนึ่ง	 ตลำดมี 

แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง	 เนื่องจำกมีร้ำนอำหำรไทยค่อนข้ำงมำกและผู้บริโภคเคยเดินทำง

มำไทย	 แต่ก็ยังไม่ใช่สินค้ำที่บริโภคเป็นปกติในชีวิตประจ�ำวันเหมือนอำหำรของเชื้อชำติตน	 

แต่ก็มีสินค้ำบำงรำยกำรที่ผู้บริโภคอำหรับน�ำไปใช้บริโภคประกอบอำหำรท้องถิ่น	 เช่น	 น�้ำจ้ิมไก่	

เป็นทีน่ยิมแพร่หลำย	ใช้จิม้อำหำรทกุประเภท	ท�ำให้มกีำรแข่งขนัสงูในตลำด	มแีบรนด์สินค้ำต่ำงๆ	

เพิ่มขึ้นมำก	 แต่ทว่ำผู ้ผลิตไทยที่ไม่ได้สร้ำงแบรนด์ก็จะไม่มีอ�ำนำจต่อรองกับผู้น�ำเข้ำ	 และ 

ถูกกดรำคำ	 (ผู ้ซื้อมีอ�ำนำจต่อรองระดับปำนกลำงถึงสูง)	 ขณะที่ในกำรผลิตปัจจัยกำรผลิต 

ไม่ค่อยเป็นอุปสรรคสำมำรถจัดหำได้ไม่ยำก		

	 ดังนั้นกำรจะท�ำให้ตลำดของผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสไทยเติบโตมำกขึ้นมี	2	แนวทำงคือ	

1.	 ต้องเผยแพร่วฒันธรรมอำหำรไทยให้เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลำยและเป็นหนึง่ในตวัเลอืก

ของกำรบริโภคอำหำรนอกบ้ำนหรือบริกำรจัดส่งถึงบ้ำน		

2.	 ต้องหำวธินี�ำผลติภณัฑ์ซอส	พรกิแกง	และเครือ่งปรงุรสไทยน�ำไปปรบัใช้กบัอำหำร

ท้องถิ่นของชำวอำหรับและอินเดีย	เพื่อแทรกซึมสู่ผู้บริโภคได้ง่ำยขึ้น	
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  SWOT Analysis อุตสาหกรรมผลไม้ของไทย

ข้อได้เปรียบ-STRENGTH

โอกำส-OPPORTUNITY

สภาพแวดล้อมภายใน

จุดอ่อน-WEAKNESS

อุปสรรค-THREAT

1.	 ผลผลติผลไม้ไทยมีหลำกหลำยตลอดทัง้ปี	สำมำรถ

วำงแผนกำรท�ำตลำดผลไม้สดไทยใน	UAE	ได้ต่อเนือ่ง

2.	 ลกัษณะผลไม้ไทยมคีวำมแตกต่ำงและมีควำมเป็น

เอกลักษณ์ของคณุสมบติัทำงประสำทสัมผสั	ทัง้ผลไม้ที่

รสอมเปรีย้ว	ผลไม้รสหวำน	และบำงชนดิเป็นหน่ึงเดยีว

ในโลก	เช่น	เงำะ	มะขำมหวำน	มะพร้ำวน�ำ้หอม	ส้มโอ	

ท�ำให้ยำกจะเลยีนแบบ

3.	 กำรเพำะปลกูมีระบบ	GAP	และกำรจดักำรหลงัเกบ็

เกีย่วมคีณุภำพสงู	กระบวนกำรผลติได้มำตรฐำนสำกล	

ท�ำให้ได้สนิค้ำท่ีมคีณุภำพ

4.	 โรงงำนสบัปะรดกระป๋องของไทยมขีนำดใหญ่มกีำร

ประหยัดจำกขนำดกำรผลติ

5.	 น�ำ้ผลไม้ท่ีใช้วัตถดิุบในประเทศไทยมเีอกลักษณ์โดดเด่น

เรือ่งรสชำติ	ยำกจะเลียนแบบ	เช่น	น�ำ้มะพร้ำว	น�ำ้ลิน้จี่	

น�ำ้มะม่วง

1.	 UAE	ต้องพึง่พำกำรน�ำเข้ำผลไม้	เพรำะผลติไม่ได้ใน

ประเทศ	และผูบ้รโิภคส่วนใหญ่นยิมรับประทำนผลไม้	

น�ำ้ผลไม้	เพยีงแต่ยงัไม่รู้จกัสนิค้ำไทย

1.	 ผูป้ระกอบกำรไม่รูจ้กัตลำดและพฤติกรรมผูบ้รโิภค 

ใน	UAE/ตะวนัออกกลำง	ท�ำให้ไม่ได้ก�ำหนดลกูค้ำ 

เป้ำหมำยทีช่ดัเจน	สนิค้ำอำจไปวำงในจดุท่ีไม่ตรงกับ

ลกูค้ำเป้ำหมำย

2.	 ผูป้ระกอบกำรไทยขำดควำมสำมำรถเชงิรกุด้ำนกำรตลำด

ต่ำงประเทศ	ส่วนใหญ่ต้องกำรขำยสินค้ำแล้วจบ	ไม่ให้

ควำมส�ำคญักำรท�ำงำนแบบพันธมติรเพือ่เพิม่โอกำส 

กำรขำยร่วมกนั

3.	 ผูผ้ลติขนำดเลก็ไม่พร้อมจะลงทนุท�ำฉลำกอำหำรเป็น

ภำษำอำรบกิ	ท�ำให้ผูน้�ำเข้ำเปล่ียนไปหำรำยอืน่/ 

ประเทศอืน่	

4.	 สนิค้ำกลุม่ผลไม้บำงครัง้ผู้น�ำเข้ำรำยเลก็ต้องกำร 

ควำมหลำกหลำย	ในกำรสัง่ซือ้จงึต้องกำรสินค้ำหลำย

รำยกำรและปรมิำณไม่มำก	แต่ผูผ้ลติไทยไม่ค่อย 

จดักำรเรือ่ง	กำร	consolidated	ให้สินค้ำเตม็ตู	้ท�ำให้

ขำดโอกำสกำรส่งออก	ขณะที ่

รำยใหญ่กเ็น้นขำยแบบเตม็ตูเ้ท่ำนัน้	ต้องตดิต่อกบัผูน้�ำ

เข้ำรำยใหญ่เท่ำนัน้เช่นกัน

5.	 ขำดกำรท�ำกจิกรรมประชำสมัพนัธ์และกำรตลำดเกีย่วกับ

สนิค้ำไทยอย่ำงจริงจงั	ต่อเนือ่ง	และบรูณำกำร	เช่น	 

กำรแนะน�ำผลไม้สดของไทยเข้ำตลำดก็มกัท�ำแต่ผลไม้สด	

ไม่เอำผลติภณัฑ์จำกผลไม้อืน่ไปด้วย	เช่น	น�ำ้ผลไม้	 

ผลไม้กระป๋อง	ท�ำให้เสียโอกำส

1.	 รฐับำล	UAE	ส่งเสรมิให้น�ำเข้ำวัตถดุบิเพ่ือแปรรปู 

ในประเทศมำกข้ึน	ซึง่อุตสำหกรรมน�ำ้ผลไม้ก็เป็นอกีกลุม่

หนึง่ท่ีมแีนวโน้มกำรลงทนุเพิม่ขึน้	ท�ำให้มกีำรสร้ำง

แบรนด์และเข้ำถงึผูบ้รโิภคได้ดกีว่ำสนิค้ำน�ำเข้ำ

	 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน	 ในทีน่ีค้อืระดบัภำพรวมของอตุสำหกรรมผลไม้ของ

ไทยเปรยีบเทยีบกบั	UAE	 	 ส่วนสภำพแวดล้อมภำยนอกจะเป็นกำรมองบรบิทในตลำดผลิตภณัฑ์ 

ผลไม้ใน	UAE	และตะวันออกกลำง
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โอกำส-OPPORTUNITY อุปสรรค-THREAT

2.	 ในช่วงอีก	5	ปี	ข้ำงหน้ำ	มอีตัรำเตบิโตกำรบรโิภค 

น�ำ้ผลไม้แบบ	100%	และพรเีมีย่มร้อยละ	7.4	 

โดยมส่ีวนแบ่งตลำดถงึร้อยละ	40	ท�ำให้เกดิธุรกจิใหม่ 

ใน	UAE	คอืกำรผลติน�ำ้ผลไม้คัน้สดบรรจขุวด	 

และน�ำ้ผลไม้แบบ	cool	pressed	รำคำจ�ำหน่ำย 

ค่อนข้ำงสงู

3.	 สบัปะรดกระป๋องของไทยครองส่วนแบ่งตลำดอนัดับ	1	

ใน	UAE	ผูป้ระกอบกำรควรช่วงชิงโอกำสเพ่ือขยำย 

สนิค้ำกลุม่อ่ืนๆมำกขึน้

4.	 บรษัิทผูก้ระจำยสนิค้ำ/ร้ำนค้ำปลกีหลำยรำยมแีนวโน้ม

ต้องกำรน�ำเข้ำสนิค้ำโดยตรงจำกผูผ้ลติเพือ่ลดค่ำ 

ด�ำเนินกำรของคนกลำง

5.	 ขัน้ตอนกำรน�ำเข้ำสนิค้ำและอตัรำภำษีน�ำเข้ำ	UAE	ไม่

เป็นอุปสรรค	สินค้ำทีเ่ข้ำสู	่UAE	สำมำรถน�ำไปจ�ำหน่ำย

ในกลุม่	GCC	เพรำะใช้กฎระเบียบกำรน�ำเข้ำรวมท้ัง

มำตรฐำนสนิค้ำเดียวกนั

2.	 คูแ่ข่งขนัมจี�ำนวนมำกทัง้ผูผ้ลติในประเทศ	 

บรษัิทข้ำมชำต	ิและประเทศในเอเชยีด้วยกนั	ท�ำให้ตลำด

มกีำรแข่งขนัสงู

3.	 น�ำ้รสผลไม้มสีนิค้ำทดแทนจ�ำนวนมำก	และรำคำถกูกว่ำ

สนิค้ำไทย

4.	 ผูบ้รโิภคใน	UAE	และตะวนัออกกลำงมคีวำมต้องกำร

และรสนิยมในกำรบรโิภคสนิค้ำแตกต่ำงกนั	และ 

มช่ีองว่ำงทำงรำยได้มำก	ท�ำให้ต้องใช้กำรวำงแผน 

ตลำดอย่ำงรดักมุ

5.	 ภำวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลงในช่วงนีท้�ำให้ผูส้ัง่ซือ้สนิค้ำ 

มกีำรยดืเวลำช�ำระเงนิให้นำนขึน้

สภาพแวดล้อมภายนอก

ตารางสรปุการวิเคราะห์แรงกระทบทัง้ 5  ของอตุสาหกรรมผลไม้

ระดับคะแนนความน่าสนใจพารามิเตอร์

อปุสรรคระดบัปำนกลำง

อปุสรรคระดบัต�ำ่

กำรแข่งขนัระดับปำนกลำงถงึสงู

อ�ำนำจต่อรองระดบัปำนกลำงถงึสงู

อ�ำนำจต่อรองระดบัปำนกลำงถงึต�ำ่

อปุสรรคระดบัปำนกลำงถงึสงู

ควำมน่ำสนใจของตลำดมรีะดบัสงู

ภัยคุกคำมจำกกำรเข้ำสู่ตลำดของคู่แข่งรำยใหม่

อุปสรรคในกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรม

อุปสรรคในกำรออกจำกอุตสำหกรรม

สภำพกำรแข่งขันภำยในตลำด

อ�ำนำจต่อรองของผู้ซ้ือ

อ�ำนำจต่อรองของผู้จัดหำปัจจัยกำรผลิต

อุปสรรคจำกสินค้ำทดแทน

คะแนนเฉล่ีย

1.56

1.00

2.57

2.60

1.67

2.67

2.01

	 โดยภำพรวมผลติภณัฑ์ผลไม้เมอืงร้อนเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภค	UAE	ทีม่รีำยได้ระดบัปำน

กลำงถึงสูง	 เพรำะเป็นทำงเลือกใหม่เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำย	 แต่ก็ยังไม่ใช่สินค้ำที่บริโภคเป็น

ปกติในชีวิตประจ�ำวันเหมือนผลไม้ท้องถิ่น	ยกเว้นสับปะรดกระป๋องที่คุ้นเคยและบริโภคกันทั่วไป	 

เพรำะรำคำไม่แพง	 แต่ก็ไม่ได้เจำะจงเลือกว่ำต้องเป็นแบรนด์ใดเนื่องจำกสินค้ำไม่ค่อย 

มีควำมแตกต่ำง	 จำกพฤติกรรมกำรบริโภคน�้ำผลไม้และกำรที่	 UAE	 ไม่มีผลผลิตผลไม้ภำยใน 

ประเทศ	 ประกอบกับแนวโน้มกำรน�ำเข้ำเติบโตในทิศทำงที่ดี	 และไม่มีอุปสรรคทำงกำรค้ำ 
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	 รัฐบำลสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรสนับสนุนกำรลงทุน 

ภำคอุตสำหกรรมอำหำรมำตั้งแต่ปี	2537	ผลที่ตำมมำท�ำให้เกิดโรงงำนแปรรูปอำหำรเพิ่มขึ้นเป็น

อย่ำงมำก	 จำกข้อมูลล่ำสุดปี	 2556	 ของกระทรวงเศรษฐกิจ	 พบว่ำมีโรงงำนแปรรูปอำหำร	 

2,563	โรง	ด�ำเนินกิจกำรแปรรูปอำหำรที่ส�ำคัญ	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่	ขนมหวำนจำกน�้ำตำล	

โกโก้และช็อกโกแลต	เนื้อสัตว์แปรรูป	ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป	น�้ำมันพืช	น�้ำดื่ม	น�้ำอัดลม	และ 

น�้ำผลไม้	 ขนมขบเคี้ยว	 พำสต้ำ	 และผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกนม	 เป็นต้น	 ตลำดมีกำรแข่งขันสูงเนื่อง 

มำจำกนโยบำยกำรค้ำที่เปิดเสรี	 	 ผู้จัดหำ	 (ซัพพลำยเออร์)	 อำหำรจำกทั่วทุกมุมโลกต่ำงแย่งชิง 

ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดอย่ำงจริงจัง	 ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์จำกสหภำพยุโรป	 สหรัฐอเมริกำ	 และ

เอเชีย	 กำรน�ำเข้ำและจัดจ�ำหน่ำยทำงบกของผลิตภัณฑ์อำหำรจะด�ำเนินกำรโดยภำคเอกชน	 

กำรแทรกแซงของรัฐบำลจะถูกจ�ำกัดแค่เพียงกฎระเบียบด้ำนสุขอนำมัยและกำรติดฉลำกตำม 

ที่ก�ำหนด	 ภำคอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรของ	 UAE	 ได้มีกำรขยำยตัวอย่ำงมีนัยส�ำคัญใน 

ช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	 และเป็นแนวโน้มที่คำดว่ำจะยังเติบโตต่อไปข้ำงหน้ำ	 เนื่องจำกกำรลงทุน 

ของต่ำงประเทศและรัฐบำลท่ีพยำยำมจะเพิม่กำรผลติอำหำรในประเทศและควำมมัน่คงด้ำนอำหำร		

สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิตเริ่มที่จะผุดขึ้นพร้อมกับระเบียบที่เพิ่มขึ้น	 อย่ำงไรก็ตำม	 

UAE	 ยังคงต้องพึ่งพำกำรน�ำเข้ำอำหำรอย่ำงมำกเพื่อเติมช่องว่ำงระหว่ำงกำรผลิตภำยในประเทศ

กับควำมต้องกำรของประชำกรที่เพิ่มขึ้น

	 	 ดังน้ัน	 ผู ้ประกอบกำรอำหำรของไทยก็ยังคงมีโอกำสที่จะเข้ำไปสร้ำง 

เครือข่ำยกำรผลิตในประเทศ	UAE	และภูมิภำคตะวันออกกลำงนี้	เพรำะไทยมีควำมเข้มแข็งและ

ควำมพร้อมในหลำยด้ำนมำกกว่ำประเทศคู่แข่งอื่นๆ	 	 ซึ่งในบทนี้จะได้น�ำให้ผู้อ่ำนได้ค้นหำจุดยืน

ในตลำดนี้และเริ่มต้นแสวงหำโอกำสที่ยังรออยู่

  โอกาสการสร้างเครือข่ายการผลิต

เหมือนเช่นในยุโรปและสหรัฐอเมริกำ	 รวมทั้งผู้บริโภคมีหลำยระดับควำมสำมำรถในกำรซื้อ	 

ท�ำให้สำมำรถก�ำหนดต�ำแหน่งสินค้ำที่จะเข้ำสู่ตลำดได้ในหลำยช่องทำงและหลำยกลุ่มลูกค้ำ 

เป้ำหมำย	ขึน้กบัศกัยภำพและควำมช�ำนำญของผูผ้ลติแต่ละรำย		จงึเป็นตลำดทีท่กุประเทศผูผ้ลติ

ต่ำงสนใจเข้ำมำแข่งกัน	 เพรำะถ้ำช่วงชิงตลำดได้แล้วจะเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนระยะยำว	 และ 

เปรียบเสมือนสร้ำงโอกำสในกำรกระจำยต่อไปยังประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภำคด้วย	 ท�ำให้ตลำด

ผลิตภัณฑ์ผลไม้มีควำมน่ำสนใจในระดับสูง	 ส�ำหรับผู้ผลิตไทยแล้วก็ถือเป็นประเทศที่มีศักยภำพ 

ในกำรเข้ำไปแข่งขัน	 เพรำะมีควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบและทักษะควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิต	 

แต่สิ่งที่ขำดคือกำรด�ำเนินกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อกำรเติบโตในระยะยำว
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 กรณีศึกษาอุตสาหกรรมน�้าผลไม้

	 โครงสร้ำงอุตสำหกรรมน�้ำผลไม้ของ	 UAE	 มีโรงงำนผลิตน�้ำผลไม้หลำยแห่งใน	 UAE	 

บำงโรงงำนเป็นของบริษัทต่ำงชำติเข้ำร่วมหุ้น	 อำทิ	 น�้ำผลไม้	 ยี่ห้อ	 Capri-Sun	 และ	 Lacnor’s	 

ของฝรั่งเศส	 หลำยโรงงำนมียี่ห้อของตนเอง	 อำทิ	Masafi,	 Blubird,	 Sunblast	 ,	 Barakat	 ,	 

Frutina	

	 ในอุตสำหกรรมน�้ำผลไม้ผู ้ผลิตได้ขยำยทั้งก�ำลังกำรผลิตและทำงเลือกของสินค้ำ 

ให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น	 เช่น	 เพิ่มรสชำติของน�้ำผลไม้	 เพิ่มวิตำมินหรือกำรรวมกันของ 

น�้ำผักและผลไม้	 สร้ำงเคร่ืองหมำยกำรค้ำใหม่	 เพ่ิมขนำดของบรรจุภัณฑ์	 (1.5	 ลิตร,	 2	 ลิตร)	 

เหล่ำนี้ท�ำให้ผู้บริโภคมีทำงเลือกดื่มน�้ำผลไม้เพิ่มมำกขึ้นและท�ำให้ตลำดขยำยตัวเพิ่มขึ้น

	 อย่ำงไรก็ตำม	 น�้ำผลไม้ท่ีผลิตในประเทศสำมำรถตอบสนองตลำดได้เพียงร้อยละ	 56	

จำกควำมต้องกำรทั้งส้ิน	 ซ่ึงยังไม่รวมกำรน�ำเข้ำเพ่ือกำรส่งออกต่อ	 (Re-Export)	 ดังนั้น	 UAE	 

ยังคงต้องน�ำเข้ำสินค้ำกลุ่มนี้จำกต่ำงประเทศ

	 สภำพตลำดน�้ำผลไม้โดยรวมใน	 UAE	 มีกำรแข่งขันรุนแรง	 เพรำะมีผู้ผลิตน�้ำผลไม ้

จำกทั่วโลกเข้ำมำท�ำตลำดใน	UAE	เป็นเวลำนำนแล้ว	ทั้งในส่วนของสินค้ำที่เป็นแบรนด์ระดับโลก	

(Global	Brand)	หรือแบรนด์ท้องถิ่นที่ร้ำนค้ำปลีกน�ำมำท�ำตลำด	รวมทั้งต้องแข่งขันกับเครื่องดื่ม

ชนิดอื่นที่มีหลำกหลำยในตลำด	 ส่งผลท�ำให้รำคำจ�ำหน่ำยที่ผู ้ประกอบกำรได้รับอยู่ในระดับ 

ค่อนข้ำงต�่ำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 ตลำดที่มีควำมแตกต่ำงของผู้บริโภคอย่ำงมำกเช่น	 UAE	 จึงสำมำรถ

พบเห็นสินค้ำพรีเม่ียมเป็นตัวเลือกด้วยเช่นกัน	 เช่น	 น�้ำผลไม้อินทรีย์	 น�้ำผลไม้คั้นสดใหม่ทุกวัน 

บรรจุขวดผลิตโดยโรงงำนที่มีระบบสุขอนำมัยระดับสำกล

แสดงปรมิำณและมลูค่ำตลำดน�ำ้ผลไม้ในประเทศหลกัตะวนัออกกลำง

ปี 2558 UAE ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน

มูลค่ำตลำด	(ล้ำนบำท)

ปริมำณ	(ล้ำนลิตร)

อัตรำเปล่ียนแปลงเฉล่ียต่อปี

เชิงมูลค่ำ	(%)	ปี	2558-2563

มูลค่ำตลำดแยกตำมชนิด

100%	Juice	

25-99%	Juice

Juice	drink	(<24%)

23,790.3

390.5

7.4

9,700.5(40.8%)

5,630.2(23.7%)

8,459.6(35.5%)

7,681.5

862.1

5.9

6,671.9(17.7%)

8,716.7(23.1%)

22,292.9(59.2%)

42,647.4

821.9

14.8

7,170.8(16.8%)

17,277.6(40.5%)

18,199(42.7%)

ท่ีมา : Euromonitor International
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ภำพ	น�ำ้มะพร้ำวชนดิต่ำงๆ	ในซเูปอร์มำร์เกต็รฐัดูไบ	

(เรยีงล�ำดบัจำกผลติภณัฑ์ทีม่รีำคำต่อหน่วยต�ำ่ไปหำสงู)

	 จำกรำยงำนของหลำยส�ำนักวิจัยต ่ำงประเมินว ่ำแนวโน้มกำรด่ืมน�้ำผลไม ้ใน

ตะวันออกกลำงและ	UAE	จะขยำยตัวเพิ่มขึ้นอีกมำก	เพรำะเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดับกระหำยและ

มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย	โดยประเมินว่ำในปี	2563	ประชำกรในภูมิภำคนี้จะมีอัตรำบริโภคน�้ำผลไม้

ต่อคนต่อปีสงูกว่ำในยโุรป	โดย	Euromonitor	ประเมนิปรมิำณจ�ำหน่ำยน�ำ้ผลไม้แต่ละกลุม่ดงัภำพ

ที่	4.32	โดยมีปัจจัยขับดันที่ส�ำคัญ	ได้แก่

• รำยได้ของประชำกรที่เพิ่มสูงขึ้น

• ผู้บริโภคต้องกำรควำมหลำกหลำยด้ำนรสชำติมำกขึ้น	 จำกกำรเดินทำงไปศึกษำ	

ท�ำงำน	หรือท่องเที่ยวในต่ำงประเทศ

• กำรแข่งขันของธุรกิจค้ำปลีก	ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยมำกขึ้นเพื่อดึงดูด

ลูกค้ำ	

• กำรที่ผู้ผลิตน�้ำผลไม้พยำยำมปรับปรุงและพัฒนำออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลำดมำก

ขึ้นเพื่อขยำยตลำด

• แนวโน้มกำรใส่ใจในสุขภำพท�ำให้เลือกบริโภคน�้ำผลไม้สด/	100%	มำกขึ้น	
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ภำพ	คำดกำรณ์ปรมิำณจ�ำหน่ำยน�ำ้ผลไม่ในตลำด	UAE	ปี	พ.ศ.	2563

ท่ีมา : Euromonitor International. Juice in UAE, December 2015. 

ภำพ	แสดงมลูค่ำกำรค้ำน�ำ้ผลไม้ของไทยและสหรฐัอำหรับเอมเิรตส์

ท่ีมา : สรุปจาก UN COMTRADE statistics
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	 จำกภำพกำรค้ำน�้ำผลไม้จะเห็นได้ว่ำถึงแม้ไทยจะมีผลไม้อุดมสมบูรณ์เป็นผู้ผลิตและ 

ส่งออกน�้ำผลไม้แต่กลับมีส่วนแบ่งในตลำด	 UAE	 และตะวันออกกลำงน้อยมำก	 ขณะที่	 UAE	 

ไม ่มีวัตถุดิบผลไม ้และพึ่ งพำกำรน�ำเข ้ำแทบทั้ งหมด	 แต ่สำมำรถส ่งออกน�้ำผลไม ้ไป 

ตลำดตะวันออกกลำงและกลุ่ม	 ACP	 มีมูลค่ำสูงกว่ำไทยมำกกว่ำ	 14	 เท่ำตัว	 แสดงถึงศักยภำพ 

ในกำรเข้ำถึงตลำดได้มำกกว่ำไทย	 ตลำดตะวันออกกลำงแม้จะมีสัดส่วนกำรน�ำเข้ำน�้ำผลไม ้

เพียงประมำณร้อยละ	 6.2	 ของมูลค่ำตลำดโลก	 แต่ก็มีทิศทำงเติบโตในทำงบวก	 เพรำะตั้งอยู ่

ในภูมิประเทศท่ีแห้งแล้ง	 ท�ำให้มีลักษณะสภำพอำกำศที่ร้อนเป็นส่วนใหญ่	 ประกอบกับน�้ำผลไม้

เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยเมื่อเทียบกับน�้ำหวำนหรือน�้ำอัดลม	 ซึ่งคำดว่ำจะมีโอกำส

ทำงกำรค้ำสดใสในอนำคตโดยเฉพำะในช่วงที่ผู้บริโภคในกลุ่มตะวันออกกลำงหันมำใส่ใจสุขภำพ

มำกขึ้นเพรำะประสบปัญหำด้ำนน�้ำหนักและสภำวะโรคอ้วน	 ดังนั้น	 กำรเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ

และสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตกับผู้ประกอบกำรใน	UAE	จะเป็นช่องทำงหนึ่งที่จะท�ำให้ไทยสำมำรถ

ขยำยกำรค้ำในตลำดตะวันออกกลำงและแอฟริกำได้มำกขึ้น
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เก็บมาเล่า

คุณปูน เหมาพรรณ (CEO)
ร้านอาหารไทย Little Bangkok

	 ผู้บริหำรร้ำนอำหำรไทย	 Little	 Bangkok	 เปิดร้ำนอำหำรใน	UAE	 มำแล้วประมำณ	 

4	 ปี	 ปัจจุบันมี	 6	 สำขำ	 และมีแผนขยำยเพ่ิมอีก	 1	 สำขำ	 มีบริกำรจัดเลี้ยง	 และมีแผนขยำย 

กำรบริกำรในรูปแบบ	Food	truck	และแฟรนไชส์		

	 มแีนวคดิ	“รสชำตแิละควำมอร่อยของธรุกจิอำหำรไทยต้องท�ำเป็นอตุสำหกรรมได้	ไม่ใช่

ขึ้นอยู ่กับทักษะของพ่อครัว	 เพ่ือแก้ปัญหำขำดแคลนเชฟ	 จึงใช้กำรผลิตจำกครัวกลำง	 

เพื่อจัดเตรียมสูตรเครื่องปรุงและพริกแกงต่ำงๆ	ก่อนกระจำยไปร้ำนสำขำ	

	 บริษัทมีกำรตั้งโรงงำนผลิตติ่มซ�ำแช่แข็งจัดส่งให้ค้ำปลีก	 ใช้แบรนด์	 Little	 Bangkok	 

มคีนงำนประมำณ	50	คน	ตัง้อยูใ่นเขต	Dubai	Investment	Park	ขณะนีต้ิม่ซ�ำแช่แขง็มวีำงจ�ำหน่ำย

ในคำร์ฟูร์และสปินนีส์	 จัดส่งธุรกิจบริกำรอำหำรทั้งระดับร้ำนอำหำรแฟรนไชส์และโรงแรม	 

เช่น	 WAGAMA	 ,	 Noodle	 House	 	 ยอดจ�ำหน่ำยมีแนวโน้มขยำยตัวดี	 มองว่าแนวโน้ม 

ตลาดติ่มซ�าแช่แข็งน่าจะยังเติบโตได้อีกมากกว่า 10 เท่า”



กลยุทธเครือข่าย
การผลิต
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แนวทางการสร้างเครือข่าย
การผลิตสินค้าเครื่องปรุงรสไทย

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตะวันออกกลาง

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

โอกาส

• ตลำดเครื่องปรุงรสใน	UAE	มีอัตรำเติบโตค่อนข้ำงสูง

• ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสไทยมีเอกลักษณ์เฉพำะท่ีโดดเด่นด้ำนรสชำติ	 ยำกต่อกำรลอกเลียน

แบบ	

• บริษัทผู้กระจำยสินค้ำ/ร้ำนค้ำปลีกหลำยรำยมีแนวโน้มต้องกำรน�ำเข้ำสินค้ำโดยตรงจำก 

ผู้ผลิตเพื่อลดค่ำด�ำเนินกำรของคนกลำง

• กำรผลิตมีคุณภำพมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับระดับสำกล

อุปสรรค

• กำรสั่งซื้อเพ่ือน�ำเข้ำไปจ�ำหน่ำยแต่ละล็อตต้องกำรสินค้ำหลำกหลำยและปริมำณไม่มำก 

รวมกันส่งไปใน	1	ตู้คอนเทนเนอร์	แต่ผู้ผลิตไทยไม่จัดกำรเรื่องกำร	consolidated	ให้สินค้ำ

เต็มตู้ตำมเงื่อนไขดังกล่ำว	ท�ำให้ส่งออกสินค้ำได้น้อยกว่ำที่ควร

• ผู้ผลิตไทยยังขำดกำรสร้ำงแบรนด์ให้ผู้บริโภคในต่ำงประเทศรับรู้ถึงควำมแตกต่ำง	

• ผู้ประกอบกำรไทยขำดข้อมลูกำรตลำดและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเชงิลกึในยเูออ	ีจงึไม่มีกำรขยำย

ตลำดเชิงรุก	

• เครื่องปรุงรสของไทยหลำยชนิดมีวิธีกำรปรุงที่ยุ่งยำกไม่ตรงกับวิถีที่คุ้นเคยของชำวอำหรับ

และเอเชียใต้

• ผู้ผลิตไทยยังไม่มีกำรผลิตและท�ำตลำดผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสไทยสไตล์อำหรับ
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รูปแบบการสร้างเครือข่าย

กลยุทธ์ภาครัฐ

Cooperative Export 

จัดตั้งบริษัทการค้าเพื่อบริหารจัด

การสินค้าส่งออก

กลุ่มผู้ผลิตที่เหมำะสม

• SMEs

1.	ส่งเสริมกำรค้ำเพื่อบริหำรจัด 

กำรสินค้ำส่งออกส�ำหรับธุรกิจ

ขนำดเล็ก

2.	ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มในรูปแบบ	

Cluster	เครื่องปรุงรส

3.	ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง 

ภำคเอกชนทั้งสองฝ่ำย

4.	รวบรวมผู้ประกอบกำร 

ที่มีศักยภำพ	(Potential	Food	

manufacturing	&	Importer	

directory)

1.	วิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหำแนวทำง

สร้ำงควำมร่วมมือรำยบริษัทเป้ำ

หมำยในกำรขยำยโอกำสทำง

ธุรกิจร่วมกัน

2.	จัดหลักสูตร	CEOs	Coaching	

for	International	business

3.	จัดหำผู้เชี่ยวชำญให้ค�ำปรึกษำ 

ด้ำนกำรร่วมทุน	 

(Joint	Venture)	

1.	 จดักิจกรรม	Food	Manufacturing	

Strategic	Alliance	กับเอกชน 

ยูเออีและตะวันออกกลำง

2.	สนับสนุนกำรใช้เทคโนโยล ี

กำรผลิตและวิจัยส่วนประกอบ

เครื่องปรุงรสเพื่อตอบโจทย ์

คนรักสุขภำพ

3.	จัดหำผู้เชี่ยวชำญกำรท�ำ	

Strategic	Alliance	เพื่อให ้

ค�ำแนะน�ำกับผู้ประกอบกำร

4.	จัดท�ำวิดีโอสั้นสำธิตกำรปรุง

อำหำรโดยใช้เครื่องปรุงรส 

แบบไทย	ทั้งเมนูอำหำรไทยและ 

เมนูอำหำรท้องถิ่น/ชำติอื่น

กลุ่มผู้ผลิตที่เหมำะสม

• รำยใหญ่

กลุ่มผู้ผลิตที่เหมำะสม

• SML

ประเภทเครื่องปรุงรสที่เหมำะสม

• ทุกประเภท

ประเภทเครื่องปรุงรสที่เหมำะสม

• กะทิส�ำเร็จรูป	น�้ำจิ้มไก่	 

น�้ำจิ้มซีฟู้ด	ซอสหอยนำงรม

ประเภทเครื่องปรุงรสที่เหมำะสม

• กะทิส�ำเร็จรูป	น�้ำจิ้มไก่	 

น�้ำจิ้มซีฟู้ด	ซอสหอยนำงรม

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะเร่งด่วน

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะกลำง

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะยำว

Joint Venture 

การร่วมทุนกับบริษัทผู้กระจายสินค้า/

ธุรกิจค้าปลีก

Contract Manufacturing & Strategic 

Alliance - production การท�าสัญญาการผลิต

และจัดท�าพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์



133ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

กลยุทธ์ภาคธุรกิจ
1.	จัดเตรียมควำมพร้อมเพื่อพัฒนำ

ศักยภำพกำรส่งออก

2.	ขอรับรองมำตรฐำนตำมที่คู่ค้ำ

ก�ำหนด	เช่น	ฮำลำล

3.	พัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ให้ตรงกับควำมต้องกำรของ

ตลำด

4.	ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรระบบ 

กำรผลิตเพื่อลดต้นทุนเพื่อให้

สินค้ำแข่งขันได้

1.	จัดตั้งทีมงำนเพื่อวิเครำะห์โอกำส 

และแนวทำงกำรด้ำนกำรร่วมทุน	

(Joint	Venture)	รวมทั้ง 

ผู้ร่วมทุนที่เหมำะสม

2.	จัดท�ำแผนธุรกิจรวมทั้ง 

กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร

รองรับกำรขยำยธุรกิจเพื่อก้ำว 

ไปสู่	International	business

3.	เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำ/ 

ระดมทุน	เช่น	น�ำบริษัทเข้ำ

ตลำดหลักทรัพย์	

1.	จัดท�ำแผนธุรกิจรวมทั้งกำร

ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรรองรับ

กำรขยำยธุรกิจ

2.	ค้นหำหุ้นส่วนทำงธุรกิจที่มี

ศักยภำพและเหมำะสม	ซึ่งท�ำได้

หลำยช่องทำง	เช่น	เข้ำร่วมงำน

แสดงสินค้ำ	กิจกรรมเจรจำธุรกิจ	

และอินเทอร์เน็ต

3.	ปรับปรุงฉลำกบรรจุภัณฑ์ให้ผู้

บริโภคสำมำรถเรียนรู้วิธีกำรใช้

เครื่องปรุงรสแต่ละชนิดได้ง่ำย
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กลุ่มผู้บริโภคอาเซียน
กลุ่มผู้บริโภคท้องถิ่นชาวเอมิเรตส์/

อาหรับ / ชาวตะวันตก

ผลิตภัณฑ์ (Product)

1.	มีรสชำติให้เลือกตำมควำมชอบ	เช่น	 

สูตรเผ็ดน้อย	สูตรหวำนน้อย	เป็นต้น

2.	ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ใช้สะดวกเหมำะกับ 

เครื่องปรุงรสแต่ละประเภท	ขนำดบรรจุกะทัดรัด 

เหมำะกับคนโสดและครอบครัวเดี่ยวของ 

ชำวอำเซียนต่ำงถิ่น	ใช้สีสันสวยงำมทันสมัย	

3.	สื่อสำรวิธีใช้ให้ชัดเจน	รวมทั้งกำรประยุกต์กับ

อำหำรชำติอื่นๆ

4.	แสดงเครื่องหมำยรับรองด้ำนคุณภำพและ 

ฮำลำล	รวมทั้งกำรรับรองอื่นๆ	ที่น่ำเชื่อถือ

ราคา (Price)

ตั้งรำคำขำยในระดับที่เข้ำถึงได้	ให้ควำมรู้สึกว่ำคุ้มกับ

คุณภำพ	(affordable	price)	สำมำรถซื้อได้บ่อย	ไม่รู้

สึกว่ำแพงเมื่อเทียบกับสินค้ำคู่แข่ง

ผลิตภัณฑ์ (Product)

1.	สร้ำงกำรรับรู้เอกลักษณ์และรสชำติอำหำรไทยแท้	

(Authentic	Thai	Taste)	และมีเรื่องเล่ำเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์	(story	telling)

2.	ปรับปรุงฉลำกให้มีภำษำอำรบิกและให้ข้อมูล 

ที่ชัดเจนในกำรปรุงหรือน�ำไปใช้

3.	ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงำม	สะดวกในกำรใช้	

มองเห็นสินค้ำที่อยู่ข้ำงในชัดเจน	เช่น	ใช้ขวดแก้ว	

สื่อภำพลักษณ์แบบพรีเมี่ยม

4.	ขนำดบรรจุ	มีหลำยขนำดให้เลือกเพรำะคนอำหรับ

มักอยู่เป็นครอบครัวใหญ่	ปรุงอำหำรแบบครัวกลำง

แล้วรับประทำนรวมกัน	ขณะที่ชำวตะวันตกจะเป็น

ครอบครัวขนำดเล็ก

5.	แสดงเครื่องหมำยรับรองด้ำนคุณภำพและฮำลำล	

รวมทั้งกำรรับรองอื่นๆ	ที่น่ำเชื่อถือ

6.	ปรับปรุงสูตรที่เน้นเพื่อสุขภำพด้วย	เช่น	 

ลดเกลือ	เพิ่ม	functional	ingredients

ราคา (Price)

ตั้งรำคำขำยระดับพรีเมี่ยมส�ำหรับสูตรรสชำติไทยแท้	

และสูตรเพื่อสุขภำพ	

กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ 
ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสไทย 
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตะวันออกกลาง

 Positioning : เครื่องปรุงรสไทยที่ชูเอกลักษณ์รสไทยแท้ คุณภาพสูงท่ี 
ราคาเหมาะสม ปรุงง่ายไม่ซับซ้อน
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กลุ่มผู้บริโภคอาเซียน
กลุ่มผู้บริโภคท้องถิ่นชาวเอมิเรตส์/

อาหรับ / ชาวตะวันตก

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

1.	ต้องกระจำยสินค้ำไปยังค้ำปลีกหลำยระดับทั้ง 

ไฮเปอร์มำร์เก็ต	ซูเปอร์มำร์เก็ต	และร้ำนสะดวกซื้อ

ที่มีท�ำเลที่ตั้งย่ำนชำวอำเชียน	จีน	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต้

อำศัย

2.	เพิ่มกำรกระจำยสินค้ำผ่ำนซูเปอร์มำร์เก็ตออนไลน์

3.	สร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียนสอนท�ำอำหำรทั้งใน

ไทยและต่ำงประเทศ		เพื่อน�ำเครื่องปรุงของบริษัท

มำใช้ในกำรสอน	เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยกับสินค้ำ	

และกำรใช้ต่อเนื่องเมื่อกลับประเทศ

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)

1.	แนะน�ำสินค้ำใหม่เข้ำตลำดโดยจัดรำคำโปรโมชั่น 

ในร้ำนค้ำปลีกชั้นน�ำ	

2.	น�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ขำยพ่วงกับสินค้ำที่เป็นที่รู้จัก	 

หรือนิยมบริโภคอยู่แล้ว	ในรำคำลดพิเศษ	และ 

จะจัดวำงแสดงสินค้ำในพื้นที่พิเศษ	

3.	ในโอกำสพิเศษ	ร่วมกับผู้น�ำเข้ำ/ห้ำงค้ำปลีกจัด

กิจกรรมสำธิตกำรปรุงอำหำรไทยและอำหำรอื่นๆ	

ที่ใช้ซอสและเครื่องปรุงไทย	เพื่อให้ผู้บริโภคชิม

4.	ท�ำ	VDO	สำธิตกำรท�ำอำหำรจำกเครื่องปรุงรสไทย	

/กำรใช้ซอสจิ้ม	เผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ใน	UAE

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

1.	ขยำยช่องทำงจ�ำหน่ำยสู่ซูเปอร์มำร์เก็ต 

แบบพรีเมี่ยม	

2.	น�ำเสนอเครื่องปรุงรสไทยที่น�ำมำผสมผสำนกับ 

เมนูอำหำรอำหรับ	ผ่ำนร้ำนอำหำรต่ำงๆ	 

เพื่อแทรกซึมสู่ผู้บริโภคในอนำคต	เช่น	น�้ำจิ้มไก่	

ซอสพริก	น�้ำจิ้มสะเต๊ะ

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

1.	จัดกิจกรรมสำธิตกำรปรุงอำหำรไทยสูตรชำววัง 

หรือดั้งเดิมผนวกในโปรแกรมกำรท่องเที่ยว 

ระดับพรีเมี่ยมส�ำหรับลูกค้ำอำหรับ/ตะวันตกที่มำ

เที่ยวไทย	เพื่อให้อำหำรไทยเข้ำถึงลูกค้ำมำกขึ้น

2.	กำรแนะน�ำสินค้ำเข้ำตลำดโดยจัดโปรโมชั่นขำยพ่วง

กับสินค้ำเครื่องปรุงอื่นๆที่เป็นที่นิยมในตลำด

3.	ในโอกำสพิเศษ	ร่วมกับผู้น�ำเข้ำ/ห้ำงค้ำปลีกจัด

กิจกรรมสำธิตกำรปรุงอำหำรไทยและอำหำรอื่นๆ	

ที่ใช้ซอสและเครื่องปรุงไทย	เพื่อให้ผู้บริโภคชิม

4.	ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอำหรับ 

เอมิเรตส์	ช่วยโปรโมตอำหำรไทย

5.	ท�ำ	VDO	สำธิตกำรท�ำอำหำรจำกเครื่องปรุงรสไทย	

/กำรใช้ซอสจิ้ม	เผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ใน	UAE	

ให้มำกขึ้น
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แนวทางการสร้างเครือข่าย
การผลิตน้ำาผลไม้ไทยพร้อมดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท
ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตะวันออกกลาง 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

• อำกำศที่ร้อนเกือบทั้งปีประกอบกับคนมุสลิมไม่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท�ำให้น�้ำผลไม้เป็น

เครื่องดื่มที่ได้รับควำมนิยมมำก

• ผู้ใหญ่วัยท�ำงำนตอนปลำยท้ังคน	 Local	 และชำติตะวันตกเป็นผู้บริโภคท่ีมีก�ำลังซื้อสูง	 

เน้นคุณภำพสินค้ำมำกกว่ำรำคำ

• ประชำกรยูเออีและกลุ่มประเทศ	 GCC	 เป็นประเทศที่ประสบปัญหำโรคอ้วนในอันดับต้นๆ	

ของโลก	จึงนิยมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ

• น�้ำผลไม้ที่ผลิตในประเทศไทยแข่งขันได้ยำกเพรำะอุปสรรคด้ำนต้นทุนค่ำขนส่งและ 

อำยุผลิตภัณฑ์	(Shelf	life)	สั้น

• สำมำรถกระจำยสินค้ำออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงได้สะดวกโดยเฉพำะกลุ่ม	 

GCC	ที่มีกำรยกเว้นภำษีระหว่ำงกัน

• ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รูจั้กผลไม้ไทยดจีำกกำรเดนิทำงเข้ำมำท่องเทีย่ว	เดก็วยัรุน่และคนหนุม่สำว

วัยท�ำงำนตอนต้นท่ีเป็นคนท้องถิ่น	 (Local)	 รวมทั้งแรงงำนต่ำงชำติ	 (Expat)	 ชำวเอเชียใต้

และอำเซียน	เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในตลำดแต่มีก�ำลังซื้อไม่สูง	อ่อนไหวด้ำนรำคำ

• ผู้บริโภคในตะวันออกกลำงส่วนใหญ่ยังยึดติดและคุ้นเคยกับเครื่องดื่มที่มีรสชำติหวำน

• ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นคนยคุใหม่นยิมกจิกรรมทีส่ร้ำงประสบกำรณ์	ชอบค้นหำข้อมลูทำงอนิเทอร์เนต็

และทดลองสินค้ำใหม่ๆ	

• ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ในตลำดอย่ำงคนอินเดียและคนฟิลิปปินส์คุ้นเคยกับกำรบริโภคน�้ำมะม่วง	

และรู้จักน�้ำสับปะรด	น�้ำส้มดี

• ต้นทุนสินค้ำไทยยังสูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง

• ผู้ผลิตรำยเล็กไม่สำมำรถ	Supply	สินค้ำให้ลูกค้ำได้ต่อเนื่อง
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รูปแบบการสร้างเครือข่าย

กลยุทธ์ภาครัฐ

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ

(Foreign Direct Investment: FDI)

กลุ่มผู้ผลิตที่เหมำะแก่กำรสร้ำงเครือข่ำย

• ขนำดกลำง-ใหญ่	หรือบริษัทที่มีประสบกำรณ์ส่งออก

ประเภทน�้ำผลไม้ที่เหมำะแก่กำรสร้ำงเครือข่ำย

• น�้ำผลไม้พร้อมดื่ม	(น�้ำผลไม้คั้นสด,	น�้ำผลไม้	100%,	

น�้ำผลไม้	25-50%	(Nectars))	(น�้ำผลไม้ส่วนใหญ ่

ไม่สำมำรถผลิตเป็นน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม	100%	ได้	 

ต้องน�ำมำเจือจำงและปรุงแต่งรสชำติก่อน)

ชนิดน�้ำผลไม้ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำย

• น�้ำมะพร้ำว	น�้ำสับปะรด	น�้ำมะม่วง	น�้ำลิ้นจี่	 

น�้ำมะขำม	น�้ำมะนำว	น�้ำแตงโม	น�้ำผลไม้ผสม	 

(ในทำงปฏิบัติน�้ำผลไม้คั้นสดอำจต้องมีกำรผสม 

พืชผักผลไม้หลำกหลำยชนิดเข้ำไปด้วยเพื่อให ้

มีรสชำติกลมกล่อมและเพิ่มคุณประโยชน์)

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะกลำง-ยำว

1.	จัดหำผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยกำรลงทุนในยูเออี	

เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับนักลงทุนไทย

2.	จัดกิจกรรม	Sharing	เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ ์

ในกำรด�ำเนินธุรกิจในยูเออี	โดยนักธุรกิจไทย 

ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรท�ำตลำดยูเออี

กลุ่มผู้ผลิตที่เหมำะแก่กำรสร้ำงเครือข่ำย

• ขนำดกลำง-ใหญ่

ประเภทน�้ำผลไม้ที่เหมำะแก่กำรสร้ำงเครือข่ำย

• เครื่องดื่มน�้ำผลไม้	(Fruit	juice	drink)	และน�้ำผลไม้

ปรุงแต่งกลิ่น	(น�้ำผลไม้ผสม)	

ชนิดน�้ำผลไม้ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำย

• น�้ำมะพร้ำว	น�้ำสับปะรด	น�้ำมะม่วง	น�้ำลิ้นจี่	น�้ำส้ม	

น�้ำมะนำว	น�้ำองุ่น	น�้ำผลไม้ผสม	

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะสั้น

1.	จัดหำเทคโนโลยีใหม่ๆ	ทั้งกำรผลิตและบรรจุภัณฑ์

เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำน�้ำผลไม้	พร้อมถ่ำยทอด

ให้ผู้ประกอบกำร

2.	ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรน�ำพืชผลทำงกำร

เกษตรรวมทั้งสำรสกัดธรรมชำติมำเติมแต่งเพิ่ม 

คุณประโยชน์ให้กับน�้ำผลไม้

การส่งออกโดยตรง

(Direct Exportation)
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กลยุทธ์ภาครัฐ

3.	ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีกำรแปรรูป 

เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ให้มีควำมสดใหม่แบบ

ธรรมชำติและยืดอำยุผลิตภัณฑ์ได้นำนขึ้น	เช่น	

เทคโนโลยีควำมดันสูง	(HPP)	พร้อมทั้งสนับสนุน 

ให้ผู้ผลิตเข้ำถึงเทคโนโลยีดังกล่ำวได้ในต้นทุนที่ต�่ำ

4.	จัดท�ำมำตรกำรให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำและกำรประกัน

ควำมเสี่ยงให้กับผู้ประกอบกำรไทยที่ไปลงทุน 

ต่ำงประเทศ

5.	กำรเจรจำและลงนำมสนธิสัญญำภำษีซ�้ำซ้อนกับ 

ยูเออีและประเทศในตะวันออกกลำงที่มีแนวโน้มเป็น

ฐำนกำรลงทุน

1.	จัดท�ำแผนธุรกิจ	(Business	model)	และวิเครำะห์

ควำมเป็นไปได้ของโครงกำรในกำรไปลงทุนโดยตรง

ในต่ำงประเทศ

2.	กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร	(Reorganization)	 

เพื่อรองรับกำรเป็นบริษัทข้ำมชำติ	(Multinational	

Company:	MNCs)

3.	ศึกษำกฎระเบียบด้ำนกำรลงทุนในยูเออ ี

อย่ำงละเอียด

4.	ศึกษำกฎระเบียบของกำรออกไปลงทุนยังต่ำง

ประเทศของผู้ประกอบกำรไทยในทุกมิติอย่ำง

ละเอียด	เช่น	ระเบียบกำรให้วงเงินไปลงทุน 

โดยตรงในต่ำงประเทศ	สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ	

5.	เตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำ/ระดมทุน	เช่น	 

น�ำบริษัทเข้ำตลำดหลักทรัพย์	จัดท�ำแผนธุรกิจ 

อย่ำงละเอียด	เป็นต้น

6.	จัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญที่เป็นคนท้องถิ่นที่มีควำมรู้ด้ำน

กำรตลำดและระเบียบกฎหมำยกำรลงทุนในยูเออี	

7.	วิเครำะห์และค้นหำหุ้นส่วนในกำรกระจำยสินค้ำใน 

ยูเออีรวมทั้งประเทศเป้ำหมำยในตะวันออกกลำง

3.	จัดอบรบเชิงปฏิบัติกำรกฎหมำยและมำตรฐำน

อำหำร	(Food	Standards	and	Regulations)	

ของยูเออี/GCC,	Halal	

4.	กิจกรรม	Learning	by	doing	ขั้นตอน/

กระบวนกำรปฏิบัติในกำรส่งออกสินค้ำรวมทั้ง

กำรเตรียมเอกสำรและขั้นพิธีกำรทำงศุลกำกร

5.	กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ	(Business	Matching)	

ระหว่ำงผู้ผลิตน�้ำผลไม้ของไทยกับผู้น�ำเข้ำ/ 

ผู้กระจำยสินค้ำ/ร้ำนค้ำปลีก

6.	กิจกรรม	Open	house	ผู้ผลิตไทยสร้ำง 

ควำมมั่นใจให้ลูกค้ำ	

1.	จัดท�ำแผนธุรกิจ	(Business	model)	เพื่อเป็น 

กรอบแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจไปสู่เป้ำหมำย 

ของบริษัท

2.	พัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำร

ของผู้บริโภค

3.	ศึกษำข้อกฎหมำยและมำตรฐำนอำหำรให้ละเอียด

เพื่อรองรับกำรผลิตสินค้ำให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนด

4.	จัดท�ำมำตรฐำนและขอกำรรับรองสินค้ำเพื่อ 

กำรส่งออก	เช่น	มำตรฐำน	Halal

5.	ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพื่อลดต้นทุน

กำรผลิตและแข่งขันได้

6.	ศึกษำขั้นตอน/กระบวนกำรปฏิบัติในกำรส่งออก

สินค้ำอย่ำงละเอียด

7.	เข้ำร่วมกิจกรรม/งำนแสดงสินค้ำเพื่อหำลูกค้ำ

กลยุทธ์ภาคธุรกิจ
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ผู้บริโภคชาวเอเชียใต้

ผลิตภัณฑ์ (Product)

1.	เน้นกลุ่มเครื่องดื่มน�้ำผลไม้	(Fruit	Drink)	ที่เป็น 

น�้ำผลไม้ผสมต�่ำกว่ำ	25%	ร่วมกับกำรใช้กลยุทธ์

กำรลดปริมำณควำมเข้มข้นของน�้ำผลไม้ที่ผสมลง	

(เช่น	น�้ำผลไม้ผสม	15%	เป็นน�้ำผลไม้	10%)	 

และเพิ่มลูกเล่นโดยกำรใส่เนื้อหรือวุ้นผลไม้เพื่อ 

เพิ่มรสสัมผัสและประสบกำรณ์ในกำรบริโภค

2.	เลือกกลุ่มน�้ำผลไม้เมืองร้อน	(Tropical	fruit)	 

ที่มีศักยภำพและควำมโดดเด่นของไทย	ได้แก่	 

น�้ำมะพร้ำว	น�้ำสับปะรด	น�้ำมะม่วง	น�้ำลิ้นจี่	 

น�้ำมะขำม	และน�้ำผลไม้ผสม	เพื่อสร้ำง 

ควำมแตกต่ำงให้กับตลำด

3.	บรรจุในกระป๋อง	แช่เย็นช่วยเพิ่มควำมสดชื่น	 

ควรปรับขนำดบรรจุให้เล็กลง	เพื่อให้รำคำแข่งขัน

ได้กับน�้ำอัดลม	ส�ำหรับสูตรที่มีเนื้อสัมผัสควรบรรจุ

ในขวดพลำสติกใสหรือขวดแก้ว

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

1.	ซูเปอร์มำร์เก็ต	และไฮเปอร์มำร์เก็ต

2.	ร้ำนสะดวกซื้อ	ร้ำนขำยของช�ำดั้งเดิม

3.	ร้ำนสะดวกซื้อในปั๊มน�้ำมัน	

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)

1.	ลดรำคำ

2.	กำรจัดบูทชิม

3.	กำรโฆษณำ	ณ	จุดขำย

ราคา (Price)

รำคำแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีจ�ำนวนมำก 

ในตลำด	

กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการ
น้ำาผลไม้ไทยพร้อมดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และตะวันออกกลาง 

 Positioning : นำ้าผลไม้เมืองร้อน ทางเลือกที่แตกต่างและคุณค่าทางโภชนาการ
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ผู้บริโภคท้องถิ่นชาวเอมิเรตส์ / อาหรับ

ผู้บริโภคชาวอาเซียน

ผลิตภัณฑ์ (Product)

1.	น�้ำผลไม้พร้อมดื่ม	100%	(Premium-fresh)	 

น�ำเสนอผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้เมืองร้อน	(Tropical	

fruit)	ของไทยที่มีคุณค่ำ	แตกต่ำงจำกที่มีในตลำด	

เพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภำพ

2.	บรรจุภัณฑ์ใสที่มองเห็นน�้ำผลไม้	เช่น	ขวดแก้ว	 

เพ็ท	พลำสติกใส

3.	มีฉลำกภำษำอำรบิกระบุข้อมูลที่ส�ำคัญชัดเจน	เช่น	

วันหมดอำยุ	ชนิดน�้ำผลไม้	วิธีเก็บรักษำ

ผลิตภัณฑ์ (Product)

1.	น�้ำผลไม้ที่มีควำมเข้มข้นต�่ำถึงน�้ำผลไม้	100%

2.	บรรจุกล่อง	UHT	กระป๋อง	ขวดพลำสติก

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

1.	ร้ำนน�้ำผลไม้

2.	ร้ำนเฉพำะทำงเพื่อสุขภำพ

3.	ซูเปอร์มำร์เก็ต	และไฮเปอร์มำร์เก็ต

4.	ร้ำนอำหำรและโรงแรม

5.	สถำนที่ออกก�ำลังกำย

6.	บริกำรจัดส่ง	

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

1.	ซูเปอร์มำร์เก็ต	และไฮเปอร์มำร์เก็ต

2.	ร้ำนสะดวกซื้อ	ร้ำนขำยของช�ำดั้งเดิม

3.	ร้ำนสะดวกซื้อในปั๊มน�้ำมัน

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)

1.	รำคำพิเศษช่วงแนะน�ำสินค้ำ

2.	ส่วนลดเมื่อซื้อตำมจ�ำนวนโปรโมชั่น

3.	กำรจัดบูทชิม

4.	เครื่องดื่มต้อนรับ	(welcome	drink)	เมื่อเข้ำมำ

รับประทำนอำหำรไทย

5.	กำรโฆษณำ	ณ	จุดขำย

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)

1.	ลดรำคำ

2.	กำรจัดบูทชิม

3.	กำรโฆษณำ	ณ	จุดขำย

ราคา (Price)

รำคำเหมำะสมกับคุณภำพพรีเมี่ยม

ราคา (Price)

รำคำสูงกว่ำคู่แข่งขันในตลำดเล็กน้อย



141ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

ผู้บริโภคชาวตะวันตก

ผลิตภัณฑ์ (Product)

1.	น�้ำผลไม้พร้อมดื่ม	100%	(Premium-HPP)	 

น�ำเสนอผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้เมืองร้อน	(Tropical	

fruit)	ของไทยที่มีคุณค่ำ	แตกต่ำงจำกที่มีในตลำด	

เพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่รักสุขภำพ

2.	บรรจุภัณฑ์แบบรับประทำนครั้งเดียวหมด	ขวดเพ็ท	

ขวดแก้ว	สร้ำงควำมรู้สึกพรีเมี่ยมและมองเห็น 

น�้ำผลไม้

3.	ควรมีตรำรับรองระบบคุณภำพ	มำตรฐำนอินทรีย์		

Fair	trade	หรืออื่นๆ	เพื่อสร้ำงคุณค่ำเพิ่มขึ้น

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

1.	ร้ำนน�้ำผลไม้

2.	ร้ำนเฉพำะทำงเพื่อสุขภำพ

3.	ซูเปอร์มำร์เก็ต	และไฮเปอร์มำร์เก็ต

4.	ร้ำนอำหำรและโรงแรม

5.	สถำนที่ออกก�ำลังกำย

6.	บริกำรจัดส่ง	

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)

1.	รำคำพิเศษช่วงแนะน�ำสินค้ำ

2.	ส่วนลดเมื่อซื้อตำมจ�ำนวนโปรโมชั่น

3.	กำรจัดบูทชิม

4.	เครื่องดื่มต้อนรับ	(welcome	drink)	เมื่อเข้ำมำ

รับประทำนอำหำรไทย

5.	กำรโฆษณำ	ณ	จุดขำย

ราคา (Price)

รำคำเหมำะสมกับคุณภำพพรีเมี่ยม
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แนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตอุตสาหกรรม
ประมงไทยในการผลิตน้ำามันปลาจากผลพลอยได้
ในอุตสาหกรรมประมงแปรรูปในโมร็อกโก

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
โอกาส

• โมร็อกโก	เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบซำร์ดีนคุณภำพดี

• มีผลพลอยได้	(by	product)	จำกอุตสำหกรรมซำร์ดีนสำมำรถน�ำมำแปรรูปเป็น 

น�้ำมันปลำดิบและบริสุทธิ์	เพื่อจ�ำหน่ำยในประเทศและส่งออก	

• ไทย	มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปและผลพลอยได้	 

(by	product)	และได้รับกำรยอมรับด้ำนคุณภำพมำตรฐำนในตลำดโลก	

• กำรใช้ประโยชน์จำกส่วนเหลือใช้ในอุตสำหกรรมประมงร่วมกัน	 เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

มลูค่ำเพิม่	(High	value	fishery	products)	น�ำไปสูก่ำรสร้ำงโอกำสทำงกำรค้ำและกำรขยำย

ตลำดใหม่ทั้ง	2	ประเทศ

อุปสรรค

• ขำดกลไกกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำกำรลงทุนจำกภำครัฐ	 ที่เป็นรูปธรรมและ

กำรสนับสนุนภำคเอกชนเพื่อเข้ำสู่ภำคกำรค้ำกำรลงทุนในโมร็อกโกอย่ำงต่อเนื่อง

รูปแบบการสร้างเครือข่าย

Joint Venture การร่วมทุนกับบริษัทผู้แปรรูปปลาซาร์ดีน และอื่นๆ ในโมร็อกโก

ผลิตน�้ามันปลาดิบ (Crude oil)

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะสั้น

ผลิตน�้ามันปลาบริสุทธิ์ (Refine oil)

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะกลำง-ยำว
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กลยุทธ์ภาครัฐ

กลยุทธ์ภาคธุรกิจ

1.	จัดกิจกรรมน�ำนักลงทุนไทยส�ำรวจและก�ำหนด/

เจรจำลู่ทำงกำรลงทุนในอุตสำหกรรมน�้ำมันปลำ 

และอุตสำหกรรมประมงร่วมกับผู้ประกอบกำรใน

โมร็อกโก	ผ่ำนควำมร่วมมือของสมำคมนักธุรกิจ

ไทย-โมร็อกโก

2.	จัดหำผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศด้ำนเทคโนโลย ี

กำรสกัดน�้ำมันปลำจำกซำร์ดีน	เพื่อถ่ำยทอดองค์

ควำมรู้ให้ผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำย

3.	จัดหำผู้เชี่ยวชำญและที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย 

กำรลงทุนในโมร็อกโก	

4.	สร้ำงควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนใน

อุตสำหกรรมประมงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 

ของไทย-ภำคเอกชนในโมร็อกโกอย่ำงต่อเนื่อง

1.	จัดเตรียมแผนธุรกิจในกำรสร้ำงพันธมิตรทำง 

กำรผลิตในอุตสำหกรรมน�้ำมันปลำ	(Crude	oil)	

จำกซำร์ดีน	แมคเคอเรล	และอื่นๆ

2.	เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรระดับผู้เชี่ยวชำญ 

ด้ำนเทคนิคกำรผลิต	

3.	บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตเข้ำรับกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีกำรสกัดน�้ำมันปลำจำกซำร์ดีน	 

จำกหน่วยงำนภำครัฐหรือจัดจ้ำงด้วยตนเอง

4.	ประสำนควำมร่วมมือกับสภำนักธุรกิจไทย-โมร็อกโก	

หรือสถำนทูตไทยประจ�ำกรุงรำบัต	เพื่อพบผู้ผลิต

อุตสำหกรรมประมงเป้ำหมำย

5.	ศึกษำคู่มือกำรลงทุนในโมร็อกโกอย่ำงละเอียด	และ

ควรต้องจัดจ้ำงที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย

กำรค้ำ-กำรลงทุนในโมร็อกโก

6.	จัดท�ำแผนกำรตลำดของบริษัทร่วมทุน	เพื่อเตรียม

พร้อมในกำรท�ำตลำดหรือกำรกระจำยสินค้ำ	Crude	

oil	เข้ำสู่อุตสำหกรรมเกี่ยวข้องในโมร็อกโก/ยุโรป

1.	ศึกษำวิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหำควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์

น�้ำมันปลำในตลำดเป้ำหมำย

2.	ศึกษำเทคโนโลยีกำรสกัดน�้ำมันปลำให้มีผลผลิต

และคุณภำพสูง	เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง

3.	ศึกษำกำรน�ำน�้ำมันปลำสกัดบริสุทธ์ไปใช้ใน 

อุตสำหกรรมอื่นๆ	เพื่อสร้ำง	Demand

4.	สนับสนุนผู้ประกอบกำรไทยเพื่อสร้ำงเครือข่ำย 

กำรผลิตสินค้ำประมงชนิดอื่นๆ	เช่น	ส่งเสริม 

กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำที่ไทยเชี่ยวชำญ	ผลิตและ

แปรรูปเพื่อขยำยตลำดในโมร็อกโก	และ 

เข้ำสู่ตลำดยุโรป	ลดปัญหำกำรกีดกันกำรค้ำที่ไม่ใช่

ภำษีในตลำดยุโรป

1.	พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง	(High	

value)	เช่น	ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อสุขภำพที ่

มีน�้ำมันเป็นส่วนประกอบ	น�้ำสลัด	(ใช้น�้ำมันปลำ

ทดแทนหรือผสมกับน�้ำมันชนิดอื่น)	 

อุตสำหกรรมเบเกอรี่เพื่อสุขภำพ	เครื่องส�ำอำง	

และยำ	เป็นต้น

2.	ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น�้ำมันปลำจำกซำร์ดีน 

ที่มีคุณภำพสูง



144 ตลาดใหม่... MENA (ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ)

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ราคา (Price) 

• พัฒนำผลิตภัณฑ์น�้ำมันปลำในรูปของน�้ำมันดิบเพื่อกำรส่งต่อไปยังอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง	 ทั้งในประเทศ

โมร็อกโกและตลำดต่ำงประเทศ	เช่น	ไทย	

• พฒันำผลติภณัฑ์น�ำ้มนัปลำบรสิทุธิส์�ำหรบัผูบ้รโิภคในรปูแบบแคปซลู	และจ�ำหน่ำยเข้ำสู่อตุสำหกรรมอำหำร

เสริมในโมร็อกโก	และผลิตภัณฑ์เพื่อกำรส่งออกไปยังตลำดต่ำงประเทศ	เช่น	ตลำดสหภำพยุโรป	เป็นต้น	

• วิจัยผลิตภัณฑ์น�้ำมันปลำบริสุทธิ์ในรูปแบบใหม่	เพื่อเพิ่มทำงเลือกให้ผู้บริโภค		เช่น	เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ 

ท่ีมีส่วนผสมของน�้ำมันปลำ	 โดยควรมีกำรสื่อสำรถึงผู ้บริโภคโดยตรงในด้ำนคุณประโยชน์	 มำตรฐำน 

ควำมปลอดภัย	 กำรผลิตตำมหลักศำสนำ	 ซึ่งผู้บริโภคชำวโมร็อกโกให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับ	 1	 และควรม ี

หลักฐำนกำรวิจัยเพื่อรับรองควำมน่ำเชื่อถือในเรื่องคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

• ค้ำปลีกสมัยใหม่	 เช่น	ร้ำนสะดวกซื้อ	ซูเปอร์มำเก็ต	ไฮเปอร์มำเก็ต	ได้แก่	Marjane	Holding,	Hyper	SA,	

and	GroupeChaabi	เป็นต้น		

• ผ่ำนคนกลำงหรือผู้แทนจ�ำหน่ำยในท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ร้ำนค้ำเฉพำะทำง	

• ร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำเพื่อสุขภำพโดยเฉพำะร้ำนขำย

• กำรโฆษณำเน้นท่ีตัวผู ้บริโภคโดยตรง	 เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์	 เป็นจุดขำยที่ส�ำคัญ	 

และควรมี	2	ภำษำ	ได้แก่	ภำษำฝรั่งเศส	และอำหรับ

• กำรใช้พนักงำนขำยช่วยโฆษณำและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์	 หรือกำรโฆษณำผ่ำนเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์	 

และควรมีเอกสำรหรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิงด้วย

ด้ำนกำรก�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยปลีก	 เนื่องจำกน�้ำมันปลำเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมซ่ึงมีระดับรำคำสูง	 ในขณะท่ี

ประชำกรส่วนใหญ่ของโมรอ็กโกมรีำยได้ต่อหวัค่อนข้ำงน้อย	กลุม่เป้ำหมำยในกำรท�ำตลำดของผลิตภณัฑ์น�ำ้มนัปลำ

จึงควรเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอ�ำนำจซื้อสูง	 โดยเน้นจ�ำหน่ำยในกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น	 Niche	market	 คือรำยได ้

ค่อนข้ำงสูง	 แต่มีควำมต้องกำรซื้อ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่อำศัยในเมืองใหญ่ที่ท�ำงำนในส�ำนักงำน	 

และหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ	ทั้งนี้	ต้องมั่นใจว่ำรำคำที่ตั้งมีควำมเหมำะสมกับคุณค่ำและปริมำณที่ผู้บริโภคได้รับ

กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการไทย
อุตสาหกรรมน้ำามันปลาในโมร็อกโก
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แนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตน้ำาผลไม้ไทย
พร้อมดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิทในโมร็อกโก

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
โอกาส

• โมร็อกโก	:	ตลำดน�้ำผลไม้พร้อมดื่ม	25-99%	ในโมร็อกโกมีแนวโน้มเติบโตสูง	และผู้น�ำเข้ำ

ในโมร็อกโกมีควำมต้องกำรน�ำเข้ำน�้ำผลไม้พร้อมดื่มและผลไม้แปรรูปจำกไทย	

• ไทย	:	มผีลไม้ประจ�ำถิน่ทีส่ำมำรถน�ำมำแปรรปู	สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกสนิค้ำทีผ่ลติจ�ำหน่ำย

ในโมร็อกโก	

• ไทย-โมร็อกโก	 :	 มีสมำคมธุรกิจไทย-โมร็อกโก	 เป็นหน่วยงำนภำคเอกชนในโมร็อกโกที ่

เกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงนักธุรกิจไทยและโมร็อกโก	 ท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำและเป็น

ตัวกลำงเพื่อน�ำไปสู่กำรค้ำกำรลงทุนร่วมกัน

• 

อุปสรรค

• ขำดกลไกกำรขับเคล่ือนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำจำกภำครัฐท่ีเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง	 

ท�ำให้ภำคเอกชนไม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดกำรค้ำได้		

รูปแบบการสร้างเครือข่าย

การส่งออกโดยตรง (Direct Exportation)

น�้าผลไม้ไทยพร้อมดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะสั้น

น�้าผลไม้ไทยพร้อมดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท

ระยะเวลำด�ำเนินงำน

• ระยะกลำง-ยำว
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กลยุทธ์ภาครัฐ
1.	สนับสนุนให้มีกำรเจรจำกำรค้ำกับสภำธุรกิจ

ไทย-โมร็อกโก	เพื่อขยำยโอกำสกำรค้ำร่วมกัน 

อย่ำงต่อเนื่อง	

2.	จัดหำผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศด้ำนกำรตลำดใน

โมร็อกโก	

3.	ประเมินควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทยในกำรเข้ำสู่

ตลำดน�้ำผลไม้และผลไม้แปรรูปในโมร็อกโก	 

เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ	และส่งเสริม 

ผู้ประกอบกำรไทยในแต่ละด้ำน	เพื่อลดปัญหำ

อุปสรรคในกำรเข้ำสู่ตลำด

4.	สนับสนุนช่องทำงกำรกระจำยผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้

และผลไม้แปรรูปของไทย	ผ่ำนช่องทำงธุรกิจบริกำร

อำหำรในโมร็อกโก

5.	สร้ำงกำรรับรู้มำตรฐำนกำรผลิตอำหำรฮำลำลของ

ไทยในโมร็อกโกอย่ำงต่อเนื่อง	

1.	ศึกษำวิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหำควำมต้องกำรของ 

ตลำดเฉพำะกลุ่ม	เช่น	ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 

เพื่อผู้ป่วยโรคอ้วน	ผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่มีควำม 

เหมำะสมในกำรบริโภคช่วงถือศีลอดของ 

ชำวมุสลิมในโมร็อกโก	เป็นต้น

2.	พัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ต้นแบบ	ที่ตรงตำม 

ควำมต้องกำรของตลำด	

3.	ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตไปสู่ผู้ประกอบกำร 

ที่มีศักยภำพในกำรเข้ำสู่ตลำดผลไม้แปรรูปเฉพำะ

กลุ่มในโมร็อกโก	

กลยุทธ์ภาคธุรกิจ
1.	จัดท�ำแผนกลยุทธ์กำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรตลำด	

(Marketing	Strategic	Alliance)	เพื่อเตรียมพร้อม

ในกำรท�ำตลำดหรือกำรกระจำยสินค้ำน�้ำผลไม้	/	 

ผลไม้แปรรูป	ในโมร็อกโก

2.	เตรียมควำมพร้อมบุคลำกรด้ำนกำรตลำดใน

โมร็อกโก

3.	จัดจ้ำงที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎระเบียบ 

กำรน�ำเข้ำน�้ำผลไม้/ผลไม้แปรรูปในโมร็อกโก

4.	ประสำนควำมร่วมมือกับสภำนักธุรกิจไทย-โมร็อกโก	

หรือสถำนทูตไทยประจ�ำกรุงรำบัต	เพื่อพบผู้น�ำ 

เข้ำน�้ำผลไม้และผลไม้แปรรูปในโมร็อกโก	

5.	กำรจัดท�ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยร่วมกับตัวแทน

จ�ำหน่ำยในโมร็อกโก

6.	กำรเข้ำร่วมกิจกรรม	Business	matching	 

ที่หน่วยงำนภำครัฐด�ำเนินกำร

1.	พัฒนำผลิตภัณฑ์ผลไม้ประจ�ำถิ่นของไทย	หรือ 

ผลไม้เมืองร้อน	เช่น	สับปะรด	มะม่วง	ลิ้นจี่	ฝรั่ง	

มะพร้ำว	ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ 

ให้กับผลิตภัณฑ์	และเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอำหำรสูง	

ด้วยกำรน�ำวัตถุดิบชนิดอื่นที่มีใยอำหำรสูงและ 

ให้ประโยชน์ต่อร่ำงกำย	เช่น	วุ้นมะพร้ำว	 

ว่ำนหำงจระเข้	มำผสมลงในน�้ำผลไม้	เพื่อขยำย

ตลำดไปยังกลุ่มผู้รักสุขภำพ	และผู้ควบคุมน�้ำหนัก	

หรือผู้เป็นโรคอ้วน	ซึ่งโมร็อกโกก�ำลังประสบปัญหำ

ดังกล่ำว
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ผลิตภัณฑ์ (Product)

ช่องทางกระจายสินค้า (Place)

ราคา (Price) 

• เน้นเครือ่งดืม่ทีม่ส่ีวนผสมของผลไม้ประจ�ำถิน่ของประเทศไทย	เช่น	มะม่วง	สับปะรด	กล้วย	มะพร้ำว	เป็นต้น

เพรำะเป็นวัตถุดิบที่ไทยผลิตได้ในคุณภำพดี	 และโมร็อกโกมีผลผลิตไม่เพียงพอหรือไม่ได้มีกำรเพำะปลูก	 

มำเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต	 โดยจะต้องปรับรสชำติให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 ดังน้ัน	 หำกมี 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่จึงจ�ำเป็นที่ผู้ประกอบกำรจะต้องท�ำกำรทดสอบตลำดเพื่อให้สำมำรถพัฒนำรสชำติ

ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคในโมร็อกโกได้	

• บรรจภุณัฑ์น�ำ้ผลไม้พร้อมดืม่ทีน่ยิม	จะนยิมเป็นบรรจุภัณฑ์แบบกล่อง	รองลงมำบรรจภุณัฑ์แบบกระป๋อง	และ

แบบขวดพลำสติก		

• ค้ำปลีกสมัยใหม่	 เช่น	ร้ำนสะดวกซื้อ	ซูเปอร์มำเก็ต	ไฮเปอร์มำเก็ต	ได้แก่	Marjane	Holding,	Hyper	SA,	

and	GroupeChaabi	เป็นต้น		

• ผ่ำนคนกลำงหรือผู้แทนจ�ำหน่ำยในท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่ร้ำนค้ำปลีกดั้งเดิม	

• ร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำเพื่อสุขภำพ

• ผ่ำนช่องทำงภัตตำคำร	โรงแรม	ร้ำนอำหำรต่ำงชำติ	ก็เป็นอีกช่องทำงที่จะเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยระดับบนได้	

ด้ำนกำรก�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยปลกี	เนือ่งจำกผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีำยได้ค่อนข้ำงน้อย	กำรก�ำหนดรำคำจงึท�ำได้ไม่สงู

นัก	 หำกสินค้ำไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ชัดและต้องกำรแข่งขันกับรำยอ่ืนๆ	 อย่ำงไรก็ตำม	 ผลไม้แปรรูปและ 

น�้ำผลไม้พร้อมดื่มที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศถือเป็นสินค้ำระดับพรีเมี่ยม	 เป้ำหมำยผู้บริโภคจึงควรเป็นกลุ่ม	 

Niche	market	คือ	ผู้มีรำยได้สูง	ซึ่งนิยมซื้อสินค้ำจำกค้ำปลีกสมัยใหม่

กลยุทธ์การตลาดสำาหรับผู้ประกอบการส่งออก 
น้ำาผลไม้ไทยพร้อมดื่มบรรจุภาชนะปิดสนิท 
ในโมร็อกโก

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

• กำรโฆษณำเน้นที่ตัวผู้บริโภคโดยตรง	 เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์	 เป็นจุดขำยท่ีส�ำคัญ	 และ 

ควรมี	2	ภำษำ	ได้แก่	ภำษำฝรั่งเศส	และอำหรับ

• กำรโฆษณำที่เน้นคุณประโยชน์	 คุณภำพ	 และสรรพคุณของผลไม้ไทย	 โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ 

ด้ำนกำรควบคุมน�้ำหนัก	 เพรำะปัจจุบัน	 ประชำกรโมร็อกโกประสบปัญหำโรคอ้วนเป็นจ�ำนวนมำก	กำรดื่ม 

น�้ำผลไม้ท่ีมีส่วนผสมที่ช่วยระบบขับถ่ำยจะมีโอกำสสูงในกำรขยำยตลำด	 ทั้งนี้	 ผลิตภัณฑ์ของไทยอำจยัง 

ไม่เป็นที่คุ้นเคยต่อกำรบริโภคของชำวโมร็อกโก	อำจต้องมุ่งเน้นให้เห็นด้ำนประโยชน์ที่ได้รับเป็นส�ำคัญ	
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 (ตะวันออกกลางและแอฟ
ริกาเหนือ)

ความทาทายของตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
คือ การที่ประเทศสวนใหญไมสามารถผลิตอาหารไดเพียงพอ
กับความตองการในประเทศ ตองพึ่งพาการนำเขาอาหารจำนวนมากในแตละป.....  
ขณะที่ ไทยเปนแหลงผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ สงออกติดอันดับ 15 ของโลก 
แตทวากลับเจาะเขาไปตลาดนี้ ไดนอยมาก..... 
นาจะถึงเวลาที่เราตองมาทบทวน เพื�อบุกตลาดนี้กันอยางจริงจังเสียที!!!…

สถาบันอาหาร  กระทรวงอุตสาหกรรม
2008 ซอยอรุณอมรินทร  36 ถนนอรุณอมรินทร
แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  10700
โทร : 0 2886 8088 แฟกซ : 0 2883 5853
http://fic.nfi.or.th
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