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ภาวะการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่มในเดือนพฤศจิกายน 2556 มีโครงการได้รับ
อนุมัติให้การส่งเสริมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ด้วย
เงินลงทุนมีมูลค่ารวม 246 ล้านบาท และมีการจ้างงาน

จ านวน 982 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

พบว่าทั้งจ านวนโครงการอนุมัติ มูลค่าเงินลงทุนและการ

จ้างงานได้ปรับตัวลดลงร้อยละ 90.00 40.49 และ 

38.91 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายเขตจะ

พบว่าในเขตที่ 1 ไม่พบโครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริม 

ในขณะที่เขตที่ 2 และ 3 จ านวนโครงการอนุมัติ มูลค่า

เงินลงทุน และการจ้างงานปรับลดลง โดยจังหวัดชุมพร

ถือเป็นเขตพื้นที่ที่มีเงินลงทุนมากที่สุด มีสัดส่วนร้อยละ 

63.47 ส าหรับกลุ่มสินค้าที่มีเงินลงทุนมากที่สุด ได้แก่ 

เนยเทียมและเนยขาว มีมูลค่าอยู่ที่ 90 ล้านบาท คิด

เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 36.53 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

รองลงมาคือ สัตว์น้ าแช่แข็ง มีมูลค่า 80 ล้านบาท 

สัดส่วนร้อยละ 32.39 และอาหารกึ่ง/ส าเร็จรูปแช่แข็ง 

มีมูลค่า 77 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 31.09 และจาก

มูลค่าของเงินลงทุนทั้ง 3 กลุ่มสินค้า จะมีผลท าให้

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 มีก าลังการผลิตสินค้า

เพื่อการบริโภคในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารปรับเพิ่มขึ้น

ประมาณ 3.8 หมื่นตัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสินค้าเนย

เทียมและเนยขาว จะมีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นในระบบ 

21,600 ตัน (ทั้งระบบก าลังการผลิตอยู่ที่ 1.5 แสนตัน

ต่อปี) ด้วยความต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบการผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหารที่เพิ่มมากขึ้น, สัตว์น้ าแช่แข็ง จะมี

ก าลังการผลิตปรับเพิ่มขึ้น 7,125 ตัน (ทั้งระบบอยู่ที่ 

1.8 ล้านตันต่อปี) และอาหารกึ่ง/ส าเร็จรูปแช่แข็ง จะมี

ก าลังการผลิตปรับเพิ่มขึ้น 9,000 ตัน (ทั้งระบบอยู่ที่ 

1.0 ล้านตันต่อปี) ส าหรับการจ้างงานพบว่ากลุ่มสินค้า

อาหารกึ่ง/ส าเร็จรูปแช่แข็ง มีการจ้างงานมากที่สุด

จ านวน 554 คน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 56.42 

รองลงมาคือสัตว์น้ าแช่แข็ง มีการจ้างงาน 393 คน คิด

เป็นร้อยละ 40.02 และเนยเทียมและเนยขาวมีการจ้าง

งาน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 3.56 โดยการจ้างงานปรับ

เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร และชลบุร ีตามล าดับ 

โครงการอนุมัติให้ส่งเสริม เดือนพฤศจกิายน 2556 

อนุมัต ิ โครงการ 
เงินลงทุน จ้างงาน 

(ล้านบาท) (คน) 

ม.ค.-พ.ย. 56 98 45,268 33,529 

พ.ย. 56 3 246 982 

พ.ย. 55 12 2,217 1,598 

เขต 1 0 0 0 

เขต 2 1 90 35 

เขต 3 2 156 947 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

 
 

 

Investment 

ภาคใต=้63.47% 

ภาคตะวันออก=36.53% 

-88.90 



 

 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารรายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนไทยรายเดือน   มกรมกราคมาคม  25525577  

FFMM--RRII--FFCC--0011  hhttttpp::////ffiicc..nnffii..oorr..tthh//  PPaaggee  2  ooff  55  

 

ดัชนีอัตราการใช้ก าลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม

อาหารและเครื่องดื่มเดือนพฤศจิกายน 2556 ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 16.17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยมีอัตราการใช้ก าลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 50.72 

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอัตราการใช้ก าลังการผลิตใน

กลุ่มสินค้าส าคัญยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 

10 โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าคือ 1. กุ้งขาวแวนนาไม 

(กุ้งแช่แข็งลดลงร้อยละ 47.86) จากอากาศที่หนาวเย็น

เพิ่มมากขึ้น ยิ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง

ให้ล าบากเพิ่มมากขึ้น กับปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะได้

กลับคืนมาจ านวนใกล้เคียงก่อนเกิดวิกฤตโรคระบาดขึ้น 

และด้วยความต้องการของตลาดที่ยังมีต่อเนื่อง ท าให้

ผู้ผลิตและแปรรูปกุ้งขาวในบ้านเราต้องเผชิญกับต้นทุน

ที่เพิ่มสูงขึ้นจากระดับราคาวัตถุดิบในตลาดตามกลไก

ราคา โดยเฉพาะผู้ที่น าเข้ากุ้งขาวจากต่างประเทศ ซึ่ง

อาจส่งผลต่อผลก าไรต่อหน่วยของสินค้าที่ส่งออกให้ลด

น้อยลงจากช่วงที่ผ่านมา 2. ผลไม้แปรรูป (สับปะรด

กระป๋องลดลงร้อยละ 38.41, น้้าผลไม้ลดลงร้อยละ 

35.51) ผลผลิตที่เริ่มเข้าสู่ตลาดปรับลดลงตามฤดูกาล

เก็บเกี่ยวที่มี (โดยเฉพาะสับปะรด) ซึ่งส่งผลต่อระดับ

การผลิตของโรงงานที่ต้องปรับลดลง ขณะที่ระดับราคา

วัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตในตลาด เมื่อ

พิจารณาความต้องการของตลาดที่ชะลอตัวลงตาม

ประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญ ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อ

ผู้ผลิตและแปรรูปของไทยที่ส่งออก ซึ่งท าให้ภาคธุรกิจ

ต้องพยายามผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ให้ได้เพิ่ม

มากขึ้นจากช่วงระยะเวลาที่เหลือ 3. ทูน่ากระป๋อง (ปรับ

ลดลงร้อยละ 23.17) ผู้ผลิตและแปรรูปของไทยต่าง

ปรับระดับการผลิตให้ลดลง เพื่อสอดคล้องกับปริมาณ

ค าสั่งซื้อที่ชะลอตัวลง ขณะที่ระดับราคาวัตถุดิบได้ปรับ

ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิต 4. เนื้อไก่

แช่แข็ง/แช่เย็น (ปรับลดลงร้อยละ 13.51) จากภาค

การผลิตที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อน ด้วยปัจจัย

จากปริมาณส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น ตามการคาดหมายของ

ร้านค้าปลีกในต่างประเทศ กับความต้องการของตลาดที่

คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 

 
 

อัตราเปลี่ยนแปลงของดัชนีอัตราการใชก้ าลังการผลิต 

กลุ่มผลติภัณฑ์ พ.ย. 55 พ.ย. 56 % ∆ 

153210: แป้งมัน/กลูโคส 66.87 75.19 12.44 

151410 : น้ ามันพืช 40.42 42.30 4.65 

154920: เครื่องปรุงรส 92.27 92.58 0.33 

151110: เนื้อไก่แช่แข็ง 70.03 60.57 -13.51 

153310: อาหารสัตว์ 72.56 56.70 -21.86 

151210: ทูน่า/ปลากระป๋อง 66.52 49.35 -25.82 

151310: ผลไม/้ผักกระป๋อง 44.85 29.45 -34.33 

151220: ปลาและกุ้ง 49.35 30.70 -37.79 

ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 

Industry Overview 
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การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในช่วง

เดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่าทั้งสิ้น 30,240 ล้าน

บาท ปริมาณน าเข้ารวม 9.67 แสนตัน เมื่อเทียบกับช่วง

เดือนที่ผ่านมา ทั้งมูลค่าและปริมาณปรับตัวลดลงร้อย

ละ 14.73 และ 18.16 กลุ่มประเทศที่ไทยน าเข้าสินค้า

มากที่สุด ได้แก่ อาเซียน (สัดส่วนมูลค่าร้อยละ 13.74) 

ญี่ปุ่น (13.78) และสหภาพยุโรป (8.34) กลุ่มวัตถุดิบ

ที่มีมูลค่าน าเข้าลดลง ได้แก่ ธัญพืชเพื่อบริโภค (ลดลง

ร้อยละ 25.27), สัตว์น้ าอื่นๆ (6.72) และทูน่าแช่แข็ง 

(4.80) ค าสั่งซื้อของร้านค้าปลีกที่ปรับลดลง สะท้อน

ภาพความต้องการบริโภคในตลาดที่ชะลอตัว จึงส่งผล

ให้มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบโดยรวมติดลบ ขณะที่กลุ่มสินค้า

ที่มีมูลค่าน าเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ กุ้งสดแช่แข็ง (เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 53.55), ปลาหมึกสดแช่แข็ง (47.43), นม/

ครีมเล้ียงทารก (22.09) และกากพืชน้ ามัน (14.09) 

การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในช่วง

เดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่าทั้งสิ้น 74,847 ล้าน

บาท ปริมาณส่งออกรวม 2.34 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งมูลค่าและปริมาณปรับตัวลดลง

ร้อยละ 8.10 และ 15.57 กลุ่มประเทศที่ไทยส่งออก

สินค้ามากที่สุด ได้แก่ อาเซียน (สัดส่วนมูลค่าร้อยละ 

18.64) ญี่ปุ่น (13.77) และสหรัฐอเมริกา (10.68) 
กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ น้ าตาลทรายดิบ 
(ลดลงร้อยละ 21.15) ส่งออกไปยังอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น

และเกาหลีใต้, กุ้งสดแชแข็ง (36.58) สหรัฐฯ ญี่ปุ่น
และแคนาดา, ข้าวนึ่ง (33.20) เบนิน แอฟริกาใต้ และ

เยเมน, กุ้งแปรรูป (22.15) สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหราช

อาณาจักร และสับปะรดกระป๋อง (9.64) สหรัฐฯ 

เยอรมนี และรัสเซีย ส าหรับกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออก

เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวขาว5-10% (เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.66) 

ส่งออกไปยังอิรัก อังโกลา และโมซัมบิก, เครื่องดื่มไม่มี

แอลกอฮอล์ (19.01) เวียดนาม พม่า และกัมพูชา   

มันส าปะหลังเม็ดและเส้น (11.37) จีน ญี่ปุ่น และ

ฟิลิปปินส์ และสตาร์ซท าจากมันส าปะหลัง (9.00) จีน 

ไต้หวัน และอินโดนีเซีย 
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การน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่า

ทั้งสิ้น 5,401 ล้านบาท และปริมาณน าเข้ารวม 1.33 

แสนตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งมูลค่าและ

ปริมาณปรับลดลงร้อยละ 4.52 และ 19.59 ประเทศที่

ไทยน าเข้าสินค้ามากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย (สัดส่วน

มูลค่ าร้อยละ 27.46) มาเลเซีย  (19.57) และ

เวียดนาม (16.96) มูลค่าน าเข้าโดยรวมของไทยปรับ

ลดลง ตามก าลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดที่ชะลอตัว ซึ่ง

ส่งผลต่อปริมาณน าเข้าวัตถุดิบในกลุ่มประเทศอาเซียน

ให้ปรับลดลงตาม กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าน าเข้าลดลงคือ 

อาหารปรุงแต่งใช้เลี้ยงทารก (ลดลงร้อยละ 25.12), 

สัตว์น้ าอื่นๆ (6.72), ผักและผลไม้ปรุงแต่ง (5.24) 

และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ขณะที่กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่า

น าเข้าเพิ่มขึ้นคือ กาแฟ ชาและเครื่องเทศ (เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 6.09), เนื้อสัตว์ส าหรับบริโภค (0.57) และข้าว/

ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (0.15) 

การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีมูลค่า

ทั้งสิ้น 14,447 ล้านบาท และปริมาณส่งออกรวม 5.61 

แสนตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งมูลค่าและ

ปริมาณปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 และ 17.09 ตลาด

ส าคัญที่ไทยส่งออกมากสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย (สัดส่วน

มูลค่าร้อยละ 18.70) กัมพูชา (17.52) และมาเลเซีย 

(15.06) ความต้องการบริโภคในตลาดภูมิภาคอาเซียน
ยังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และยังคงเป็นกลุ่มสินค้าเพื่อการ

บริโภคประจ าวัน ท าให้มูลค่าส่งออกสินค้าโดยรวมของ

ไทยปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออก

เพิ่มขึ้นคือ ข้าวโพด (เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.41), ไก่สดแช่

แข็ง (29.13), ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (28.36), 

อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (17.07) และนม/

ผลิตภัณฑ์ (14.44) ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าส่งออก

ลดลงคือ กุ้งสดแช่แข็ง (56.24), ข้าวสาร (31.67), 

น้ าตาลทราย (26.03), ผลไม้สดแช่แข็ง (4.65) และ

ไขมัน/น้ ามันจากพืชและสัตว์ (3.49)    
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เวียดนามคาด การค้าข้าวปี 57 รุนแรงขึ้น    

เลขาธิการสมาคมอาหารเวียดนาม หรือ วีเอฟเอ 

“นายฮุน มินห์ หู” ระบุว่า เมื่อปีที่ผ่านมา เวียดนามมี

การส่งออกข้าวทั้งสิ้น 6.68 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า

โดยรวม 2,890 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 55 มี
การปรับตัวลดลงในแง่ปริมาณถึง 13.45% และลดลง

ในแง่มูลค่า 16.12% ระดับราคาข้าวโดยเฉลี่ยเมื่อปีที่

ผ่านมา อยู่ที่ตันละ 433.07 ดอลลาร์ ลดลง 13.79 

ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งเลขาธิการสมาคมชี้ว่า เมื่อปีก่อนมีการ

จัดหาผลผลิตจนล้นตลาดโลก ขณะที่ความต้องการใน

ตลาดดั้งเดิมจ านวนหนึ่งกลับร่วงลง โดยอินโดนีเซียไม่มี

การซื้อข้าวแต่อย่างใด อีกทั้งฟิลิปปินส์ และมาเลเซียก็

ปรับลดปริมาณน าเข้าลง 

อย่างไรก็ตาม การขายข้าวจะได้แรงชดเชยบางส่วน 

จากการส่งออกผ่านทางชายแดนเวียดนาม-จีน ที่เพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งท าให้เห็นว่าการส่งออกข้าวของเวียดนามใน

ปีนี้ส่อเค้าที่จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เหมือนกับเมื่อ

ปีที่ผ่านมา เพราะความต้องการในตลาดโลกยังคงทรง

ตัวในระดับสูงทั้งเมื่อเร็วๆ น้ี มีรายงานจากกลุ่มประเทศ

น าเข้าข้าวมีผลผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีความ

ต้องการน าเข้าข้าวลดลง ขณะที่ประธานวีเอฟเอ “นาย

เจือง ถั่นห์ ฟง” ชี้ว่า ปัจจัยลบอีกอย่างหนึ่งส าหรับการ

ส่งออกข้าวของเวียดนาม คือ การที่รัฐบาลไทยมีความ

พยายามอย่างต่อเนื่องในการระบายข้าวออกมาในปีนี้ 

ท าให้เกิดความท้าทายอย่างมากส าหรับผู้ส่งออกข้าวของ

เวียดนาม ส่วนเลขาธิการสมาคมยังมองว่าอินเดียซึ่ง

ปัจจุบันครองต าแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สุดของโลก 

อาจจะเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวจากระดับ 9.6 ล้าน

ตันเมื่อปีที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 10 ล้านตันในปีนี้ โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นการส่งออกข้าวบาสมาติ ซึ่งเป็นข้าวชื่อดัง

ของประเทศ ส่วนข้าวนึ่งและข้าวหัก (เช่นเดียวกับ

ปากีสถาน) ก็คาดว่า จะยังมีปริมาณการส่งออกมากถึง 

3 ล้านตัน ดังนั้นเวียดนามควรเตรียมความพร้อมรับมือ

กับการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากไทยที่

จะเร่งระบายข้าวในสต็อก ทั้งการส่งออกข้าวขาวและข้าว 

 
 

 

หอมมะลิ 
ทั้งนี้ แม้ความต้องการข้าวในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้จะลดลง แต่ภูมิภาคนี้ จะยังคงเป็นตลาดค้าข้าวราย

ส าคัญของโลก และมีการท าสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 

เป็นจ านวนมากด้วย โดยเลขาธิการสมาคม แสดงความ

เชื่อมั่นว่า ข้าวเวียดนามที่มีราคาแข่งขันได้ และเป็นข้าว

ใหม่ จะท าให้เวียดนามมีความสามารถทางการแข่งขัน

เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น โดย

ก่อนหน้านี้ “นายดวง เฝือง เถ่า” รองผู้อ านวยการกรม

ส่งออกและน าเข้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

เวียดนาม เรียกร้องให้บรรดาผู้ส่งออกเพิ่มการส่งเสริม

การค้าในตลาดต่างประเทศ ขณะที่คณะเจรจาการค้า ก็

เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม 

ปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม เพื่อลดต้นทุนในการ

ผลิต/ปลูกข้าวให้ลดลง แต่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ประธานวี

เอฟเอบอกด้วยว่า ภาคเกษตรกรรมควรเร่งพัฒนาเมล็ด

พันธุ์ที่มีคุณภาพสูง และปลูกพืชหลากหลายสายพันธุ์ 

ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาด รวมทั้งพุ่งเป้าไปในเรื่องการ

สร้างแบรนด์ ส าหรับข้าวเวียดนามให้มากขึ้น 

ที่มา : ส านักข่าวเวียดนาม 

World Rice Markets and Trade 

Item 2011 2012 2013* 2014* % ∆ 
การค้าข้าว 36.24 39.11 38.31 40.23 5.00 

ผลผลิตข้าว 449.23 465.82 469.50 471.15 0.35 
การบริโภค

ข้าว 
445.44 460.04 466.79 473.08 1.35 

สต็อกข้าว 98.64 104.41 107.12 105.18 -1.80 
 

Exporter 2011 2012 2013* 2014* % ∆ 

India 4.64 10.25 10.50 10.00 -4.76 

Thailand 10.65 6.95 6.70 8.50 26.87 

Vietnam 7.00 7.72 7.20 7.50 4.17 

Pakistan 3.41 3.40 3.30 3.40 3.03 

Source: USDA (January 2014) 
Unit: Million Metric Tons (Milled Basis) *Forecast 

Factors affecting trade 


