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การศึกษาดูงานดานนวัตกรรมและแนวโนมตลาดอตุสาหกรรมอาหาร 
ณ ประเทศราชอาณาจักรสเปน   ระหวางวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 

------------------------------------------ 

1. ขอมูลเบ้ืองตน 

 คณะเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบดวย เจาหนาที่ สศอ. จํานวน 2 ราย และ
เจาหนาที่สถาบันอาหาร จํานวน 4 ราย   โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาแนวโนมความตองการ
ผลิตภัณฑอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคในตลาดโลก รวมถึงรวบรวมแหลงเทคโนโลยีใหมในการผลิต
สินคาอาหาร   ซึ่งจะใชเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาสินคาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
ใหกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยอาศัยการสรางนวัตกรรมและการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาอาหารของไทย  

 ประเทศสเปนถือเปนตลาดเปาหมายหนึ่งของการศึกษาครั้งนี้ในภูมิภาคยุโรป ซึ่งเปนแหลง
ตลาดหลักเดิมของไทย   โดยที่ผานมา ประเทศไทยมีมูลคาการคากับประเทศสเปนไมตํ่ากวาหมื่นลาน
บาทตอป ซึ่งสัดสวนหลักของมูลคาการคาดังกลาวเปนการสงออกอาหารทะเลจากไทยไปสเปน 

2. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตลาดสินคาอาหารและพฤติกรรมการบริโภคในประเทศสเปน 

 ตลาดสินคาอาหารในประเทศสเปนถือเปนอีกตลาดหนึ่งในภูมิภาคยุโรปที่กําลังขยายตัว 
อยางตอเนื่องและรวดเร็ว เนื่องจากชาวสเปนมีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารนอกบานเปนประจํา 
โดยผลจากการสํารวจของ Euromonitor International พบวา ธุรกิจรานอาหารและภัตตาคารตางๆ ใน
ประเทศสเปนสามารถสรางรายไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของกลุมประเทศยุโรป มีมูลคาประมาณ 99,000 
ลานยูโร รองลงมา ไดแก ประเทศอิตาลี  สหราชอาณาจักร  ฝร่ังเศส และเยอรมนี   ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูลรานอาหาร ภัตตาคาร บาร และคาเฟในประเทศสเปนที่มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน 1 ใน 3 ของ
จํานวนธุรกิจประเภทดังกลาวทั้งหมดในภูมิภาคยุโรป   และจากแหลงขอมูลเดียวกัน ยังพบวาชาวสเปน
มีคาใชจายในการรับประทานอาหารและดื่มนอกบานโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 10 ของคาใชจายทั้งหมด
ในแตละเดือน 

 นอกจากวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวสเปนในรูปแบบขางตนแลว   ปจจัยดานการ
ทองเที่ยว และการอพยพยายถิ่นฐานของชาวตางชาติที่เขามาในประเทศสเปนยังชวยสนับสนุนให
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเติบโตขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะธุรกิจรานอาหารนานาชาติ ตามแหลง
ทองเที่ยวสําคัญในประเทศสเปน สงผลใหประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ เกิดการเปดรับและเรียนรูวัฒนธรรม
ใหมๆ ในการบริโภคอาหารของชนชาติอ่ืน 
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 สินคาอาหารที่จําหนายในประเทศสเปนสวนใหญจะกระจายผานตลาดคาสงไปยังรานคา
ปลีกรายใหญที่มีสาขาอยูตามเมืองตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อทําหนาที่เปนทั้งผูนําเขา และผูจัดจําหนาย  
โดยมักจะบริหารสต็อกสินคาและการจัดซื้อกันเองภายในกลุมเครือขาย ซึ่งมีอยูเพียงไมกี่ราย เพื่อให
กระจายสินคาไปตามซุปเปอรมารเก็ตตางๆ ไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เชน กลุม IFA Española 
มีจุดจําหนาย 4,253 แหง และกลุม Euromadi Iberica มีจุดจําหนาย 13,991 แหง 

 ในแตละวันชาวสเปนมักรับประทานอาหารหลายมื้อ และใชเวลาคอนขางมากในการ
รับประทานอาหาร แตเนื่องจากคนสวนใหญมีเวลาในการเตรียมอาหารนอย พวกเขาจึงนิยมรับประทาน
อาหารนอกบาน ประกอบกับนิสัยที่ชอบพบปะสังสรรค จึงสงผลใหรานอาหารในประเทศสเปนขยายตัว 
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะรานอาหารจานดวน และรานอาหารประเภทกินดื่ม ซึ่งเปนที่นิยมของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติดวยเชนกัน   

 อาหารประจําชาติสเปนที่รูจักกันดี คือ ปาเอญา (Paella) หรือขาวผัดสเปน ซึ่งเดิมทีจะใช
เนื้อไกเปนสวนประกอบ แตปจจุบันมีการปรับวิธีการปรุงใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น โดยเปลี่ยน
เนื้อสัตวเปนอาหารทะเล และเพิ่มสีสันของขาว ดวยหมึกจากปลาหมึกใหเปนขาวสีดําแทน   นอกจากนี้ 
ยังมีอาหารเชาที่นิยมรับประทานคูกับช็อคโกแลตรอน เรียกวา ชูโรส (Churros) หรือปาทองโกสเปน และ
อาหารวาง เรียกวา ตาปาส (Tapas) หรืออาหารจิ้มชิ้นพอดีคํา มักทานแกลมกับเครื่องดื่มตางๆ ไมวาจะ
เปนเบียร หรือ แซงเกรีย (Sangria) ซึ่งเปนไวนออนๆ ผสมผลไมหลากชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาวผัดสเปนทั้งแบบดั้งเดิม 
ที่เปนขาวสีเหลืองจากแซฟฟรอน 
(Saffron) และแบบประยุกตที่ผสม
หมึกดํา เพื่อเพิ่มสีสันของขาว 

อาหารเชาอยางหนึ่งของสเปน คลายปาทองโก 
มักเสริฟคูกับช็อกโกแลตรอน   
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3. ขอมูลจากการศึกษาดูงาน  แบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ การเยี่ยมชมนิทรรศการงานแสดง
สินคา   การเยี่ยมชมหนวยงานและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ   และการสํารวจตลาดสินคาอาหาร
ระดับตางๆ   สามารถสรุปได ดังนี้ 

 3.1 การเยีย่มชมงานแสดงสินคา Euroagro Fruits 2009 ณ เมืองบาเลนเซีย (Valencia) 

 Euroagro Fruits เปน 1 ใน 4 งานแสดงสินคาที่ 
จัดขึ้นภายใตโครงการ GASTRÓNOMA ซึ่งแบงเปน Espaidolç 
(เกี่ยวกับเบเกอรี่และขนมปง)   RestAlimed (เกี่ยวกับการจัดเลี้ยง 

ภัตตาคาร และการคาปลีก) และ Vinoélite (เกี่ยวกับไวนและเครื่องดื่ม)   โดยในสวนของงาน Euroagro 
Fruits นั้น มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีหลักสําหรับการแสดงสินคาประเภทผักผลไมสดทุกชนิดที่มี
คุณภาพและผลิตภาพสูงในประเทศสเปน ซึ่งมีเปาหมายสําคัญคือ การสรางนวัตกรรม (Innovation)   
การกาวไปสูความเปนสากล (Internationalization)   การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต (Production)   การ
สรางเอกลักษณ (Personalization) และการถายทอดความรู (Education)  

 ผูเขารวมแสดงสินคาและจัดนิทรรศการตางๆ มีจํานวนมากกวา 70 ราย ครอบคลุม
ทั้งหนวยงานภาครัฐและผูประกอบการจากภาคเอกชนในสาขาที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนดานเครื่องจักร 
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  การผลิต  การกระจายสินคา และการคาการสงออก รวมถึงดานการบริการ   
โดยสวนใหญเปนผูผลิตและผูจัดจําหนายที่สําคัญในสเปน เชน Anecoop, Surinver, Art-Fruits, 
Frutinter, García Ballester, Cañamas Hermanos, El Carril, Frutibon และ Bagú รวมถึงกลุม
สหกรณตางๆ ในเขตบาเลนเซีย   นอกจากนี้ ยังมีกลุมธุรกิจชั้นนําสมัยใหม อยางเชน Decco, Ifco 
Systems, Isagri, Maf Roda, Serplasa และ Tecnidex ซึ่งไดนําสินคานวัตกรรมของตนมาแสดงในงาน
คร้ังนี้ดวย 

 

  อาหารจิ้มรูปแบบตางๆ นิยม
รับประทานกับเบียร หรือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลต่ํา ที่เรียกวา แซงเกรีย 
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 นอกเหนือจากการแสดงผลิตภัณฑเดนของผูประกอบการแตละรายแลว   กิจกรรม
สําคัญภายในงานยังประกอบดวย การพบปะและติดตอธุรกิจ   การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ    
การเยี่ยมชมศูนยเทคโนโลยีจําลอง   และการตั้งจุดชิมผลิตภัณฑตามจุดตางๆ เพื่อใหผูเขาเยี่ยมชมงาน
ไดล้ิมรสชาติของอาหารจากผักและผลไมภายในงานอยางทั่วถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ผลิตภัณฑที่พบเห็นในงานสวนใหญจะเนนการนําสินคาประเภทตางๆ จากผลสมมา

แสดง เนื่องจากเมืองบาเลนเซียมีชื่อเสียงในเรื่องการเพาะปลูกสม รวมถึงผลผลิตสมจากเมืองอื่นๆ 
โดยรอบ ซึ่งประเทศสเปนจัดเปนประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปนี้ที่สงออกผลไซตรัส (Citrus) สด รวมถึง
การสงออกในรูปของน้ําผลไมสด 100% และน้ําผลไมเขมขน (Concentrate)   ทั้งนี้ จากการสอบถาม
ผูผลิตภายในงานทําใหทราบวาราคาสมในตลาดสหภาพยุโรปขณะนี้กําลังตกต่ํา เนื่องจากความตองการ
ตลาดลดลง อันเปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ   อยางไรก็ตาม พบวาตลาดตะวันออกกลางกําลังมีความ
ตองการเพิ่มข้ึน ซึ่งนาจะเปนแหลงระบายสินคาที่อาจตกคางภายในประเทศไดอีกทางหนึ่ง  

 ผลิตภัณฑที่พบมากอีกประเภทหนึ่ง คือ ผลิตภัณฑอินทรีย หรือ Organic products 
เชน อิทนผลัม มะเขือเทศ น้ํามันมะกอก และเครื่องเทศสมุนไพรที่ปลอดสารพิษ ซึ่งกําลังไดรับความนิยม
อยางมากในสเปน สวนหนึ่งเปนผลมาจากความเขมงวดเรื่องสารตกคางในอาหาร   โดยผลิตภัณฑปลอด
สารพิษที่พบในทองตลาด จะแบงออกเปน ผลิตภัณฑประเภทที่ปราศจากสารพิษโดยธรรมชาติ 100% 

 
บรรยากาศทั่วไปภายในงานแสดงสินคา 
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และประเภทที่ถูกควบคุมคุณภาพตามคําสั่งของลูกคาอยางหางสรรพสินคาชั้นนํา เชน คารฟูร และ 
เทสโก โลตัส เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดอาหารอินทรีย 

 

 

 

 

 สรุปสถานการณการบริโภค การผลิต และการตลาดสินคาผักและผลไมของสเปน  
ในป 2551 ดังนี้ 

o โดยเฉลี่ยชาวสเปนบริโภคผักและผลไมในปริมาณคอนขางมาก ประมาณ 
175.50 กิโลกรัม/คน/ป   ซึ่งผลผลิตผักผลไมที่เพาะปลูกไดจะเนนเพื่อการบริโภคในประเทศเปนหลัก  
คิดเปนสัดสวนประมาณ รอยละ 60 ของผลผลิตที่ปลูกไดทั้งหมดในสเปน   และที่เหลือจะถูกสงออกไป
จําหนายยังตลาดภายในสหภาพยุโรป โดยมีแนวโนมของการขยายตลาดสงออกผักผลไมไปยังกลุม
ประเทศนอกสหภาพยุโรปมากขึ้น  

o กลุมอาหารสะดวกซื้อ (Convenience food) จําพวกผักผลไมมีปริมาณการ
ผลิตจํานวน 62,682 ตัน (ผัก 61,594 ตัน และผลไม 1,088 ตัน) คิดเปนมูลคาประมาณ 200 ลานยูโร ซึ่ง
สวนใหญรอยละ 95 ของผลิตภัณฑในกลุมนี้ทั้งหมด เปนการจําหนายในประเทศ   และเมื่อเปรียบเทียบ
กับปกอน พบวา อาหารสะดวกซื้อกลุมผลไมมีอัตราการขยายตัวสูงมากถึงรอยละ 80   ในขณะที่ กลุม
ผักมีอัตราการขยายตัวเพียงรอยละ 2.5 เทานั้น   ซึ่งสาเหตุที่ทําใหอุตสาหกรรมอาหารประเภทสะดวกซื้อ
มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอยางเร็วนั้น เปนผลมาจากการดํารงชีวิตของคนในเมืองใหญที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มหันมานิยมอาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุหอมากขึ้น เพราะใชเวลาเตรียมเพยีงเลก็นอย 
และไมตองเสียเวลาเขาครัวมาก 

o สเปนนําเขาผักผลไมรวมประมาณ 3.3 ลานตัน (ผัก 1.9 ลานตัน และผลไม 1.4 
ลานตัน) คิดเปนมูลคารวม 2.2 ลานยูโร ซึ่งปรับตัวลดลงจากปกอน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงมูลคา  
สวนหนึ่งเปนผลมาจากภาวะผลผลิตในประเทศลนตลาด โดยเฉพาะผลไมในตระกูลไซตรัส (Citrus 
fruits) ซึ่งเปนประเภทผลไมที่นําเขามากที่สุด รองลงมาไดแก แอปเปล กลวย กีวี และสับปะรด ในขณะที่ 
มันฝร่ังเปนประเภทผักที่นําเขามากที่สุด รองลงมาไดแก มะเขือเทศ ถั่วเขียว หอมหัวใหญ และแครอท  

 

 ผลิตภัณฑน้ํามันมะกอก Organic รูปแบบตางๆ  
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o แหลงนําเขาผลไมของสเปนสวนใหญ คือ กลุมประเทศนอกสหภาพยุโรป 
โดยเฉพาะประเทศแถบซีกโลกใต (Southern hemisphere) มีสวนแบงตลาดรอยละ 62 ของปริมาณการ
นําเขาผลไมทั้งหมด   รองลงมาไดแก ฝร่ังเศส (รอยละ 13)   อิตาลี (รอยละ 10) และเนเธอรแลนด  
(รอยละ 5)   ในขณะที่ ฝร่ังเศสจัดเปนแหลงนําเขาผักขนาดใหญของสเปน มีสวนแบงตลาดรอยละ 45 
ของปริมาณการนําเขาผักทั้งหมด   รองลงมาไดแก โปรตุเกส (รอยละ 18) และเนเธอรแลนด (รอยละ 9) 
รวมถึงกลุมประเทศนอกสหภาพยุโรปที่มีสวนแบงตลาดนําเขารวมประมาณรอยละ 18 

o สเปนสงออกผักผลไมรวมประมาณ 9.3 ลานตัน (ผัก 3.9 ลานตัน และผลไม 
5.4 ลานตัน) คิดเปนมูลคารวม 8,010 ลานยูโร ซึ่งแมวาปริมาณการสงออกผักผลไมจะลดลง แตกลับ
พบวามูลคาการสงออกขยายตัวเพิ่มข้ึน เมื่อเทียบกับปกอน   ทั้งนี้ เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ถดถอย ทําใหการสงออกไปยังตลาดนอกสหภาพยุโรปลดลง เพื่อชวยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   ทั้งนี้ การสงออกผักผลไมในกลุมประเทศสหภาพยุโรปจะมีกฎระเบียบ
บังคับใหตองมีใบรับรองสินคาทุกล็อต เพื่อควบคุมเชื้อโรคตางๆ จากตนพันธุ ซึ่งปจจุบันผูผลิตทั้งหลาย
ไดนําระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) มาใช เพื่อควบคุมการผลิตและปองกันสารตกคางที่จะ
เกิดขึ้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอยางผลิตภัณฑสะดวกซื้อ 
        (Convenience food)  
        กลุมผลไม   
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 นอกจากวัตถุดิบผักผลไมที่มีในกลุมประเทศยุโรปแลว ผูผลิตและผูแปรรูปผักผลไม
สวนใหญมักจะนําเขาวัตถุดิบจากประเทศในแถบทวีปอเมริกา ไมวาจะเปนอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง 
และอเมริกาใต เชน นําเขามะพราวจากโดมินิกัน   สับปะรดจากประเทศคอสตาริกา   มะมวงจากบราซิล 
เปนตน   ทั้งนี้ ผูผลิตตางๆ ยังไมนิยมนําเขาผักผลไมจากประเทศไทย เนื่องจากมีการขนสงระยะไกล 
อาจเกิดการเนาเสียไดงาย และมีตนทุนสูง  ประกอบกับผูบริโภคชาวสเปนมักเนนรับประทานผลสด
มากกวาผลิตภัณฑแปรรูป   สําหรับผลไมจากประเทศไทยที่จัดอยูในกลุม Exotic เชน มังคุด ทุเรียน ยังมี
ราคาคอนขางสูง ซึ่งโดยปกตินิสัยของชาวสเปนแลวจะไมนิยมหามารับประทานเปนประจํา แตอาจจะซื้อ
มาลองชิมเพียงครั้งสองครั้งเทานั้น 

 

 

 

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารสะดวกซื้อ 
กลุมผัก   
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 เนื่องจากรสนิยมทั่วไปของชาวสเปนที่ชอบบริโภคผักผลไมสด ทําใหผลิตภัณฑ 
แปรรูปที่พบเห็นจะมีลักษณะแบบงายๆ เชน การปอกเปลือกและหั่นผลไมเปนลูกเตาบรรจุภาชนะ
สําหรับพรอมรับประทาน   แยมที่ผลิตจากเจลาตินผสมกลิ่นสกัดจากผลไมและดอกไม   พริกดองที่ใช
กรดมะนาวเปนตัวชวยในการเก็บรักษา    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับเทคโนโลยีการผลิตที่นาสนใจ ไดแก การเพาะพันธุพืชผักผลไมที่ตรงกับความ
ตองการของผูบริโภค เชน พริกและมะเขือที่มีขนาดใหญกวาปกติ   แตงโมแบบไรเมล็ด เปนตน   และ
นอกเหนือจากเทคโนโลยีการเก็บรักษาและคงสภาพผักผลไมที่พบเห็นทั่วไปในงานแลว ยังมีเทคโนโลยี
การประทับตราสินคาลงบนผิวผลไม รวมถึงการใชประโยชนตอเนื่องจากผลไม เชน การแปลงสภาพกรด
ในผลสมใหอยูในรูปของพลังงานไฟฟา ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดเปนพลังงานทดแทนในอนาคตไดอีก
รูปแบบหนึ่ง 

 

 

 

  

  ผลแตงโมแบบไรเมล็ด 
    ..หมดปญหาเรื่องเมล็ดติดคอ 

 
พริกขนาดใหญที่พบเห็นทั่วไป   
ในงานครั้งนี้ 

 
  

   

ผลิตภัณฑแปรรูปอื่นๆ ที่จัดแสดงในงาน 
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 3.2 การเยีย่มชมหนวยงานและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอาหาร  
ณ กรงุมาดรดิ (Madrid)  

  3.2.1 สํานกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ ประจํากรงุมาดริด 

 โครงสราง GDP ของประเทศสเปน ประกอบดวย ภาค
บริการ รอยละ 66   ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 30 และที่เหลือเปน
ภาคเกษตรกรรม   นั่นหมายความวา รายไดหลักของประเทศมาจาก
การทองเที่ยวและอสังหาริมทรัพย 

 ปจจุบันมีรานอาหารไทยที่เปดกิจการในสเปนประมาณ 
50 ราน ซึ่งนับเปนจํานวนที่ไมมากนัก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรป โดยปจจัยที่กระตุนให 
ชาวสเปนตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารไทย คือ กระแสแฟชั่นในการรับประทานอาหารนานาชาติ 
และความนิยมชื่นชอบสวนตัวหลังจากไดไปทองเที่ยวที่เมืองไทยและมีโอกาสไดชิมอาหารไทย   ทั้งนี้ 
รานอาหารไทยถูกจัดอยูในระดับพรีเมี่ยมที่มีราคาคอนขางสูง โดยเฉลี่ยคาใชจายสําหรับอาหารกลางวัน
อยูที่ประมาณ 20 ยูโร/คน/มื้อ ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการขาดแหลงวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

  

(ซาย) 
เทคนิคการประทับตราสินคา
ลงบนผิวผลไม 
(ขวา) 
การแสดงตราสินคา 
รูปแบบเดิมดวยกระดาษหอ 

  

 เทคโนโลยีการยืดอายุผักผลไม 

นวัตกรรมการแปลงกรดผลไม  
เปนพลังงานไฟฟา   
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ไทยในสเปน ทําใหตองสั่งซื้อจากประเทศอื่นที่มีชุมชนชาวเอเชียมากกวา อยางเชน ประเทศฝรั่งเศส 
เยอรมนี อิตาลี และสหราชอาณาจักร 

 พฤติกรรมการบริโภคของชาวยุโรปจะแตกตางกันไปตามเขตพื้นที่ กลาวคือ 
ชาวยุโรปตะวันตกนิยมสินคาที่มีการแปรรูปและมีมูลคาเพิ่มสูง เชน อาหารประเภทชุบแปงทอด สวนชาว
ยุโรปใตนิยมรับประทานอาหารสด ที่ไมผานการแปรรูป   ในขณะที่ ชาวยุโรปเหนือนิยมอาหารที่ตัดแตง
ชิ้นเรียบรอยแลว   อยางไรก็ตาม ผูบริโภคสวนใหญเร่ิมมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป โดยหันมารับประทาน
อาหารประเภท Ready to eat มากขึ้น เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับลักษณะการดํารงชีวิตในปจจุบัน ซึ่ง
จะเห็นไดจากการที่ชาวสเปนพยายามลดการออกไปรับประทานอาหารนอกบานใหนอยลง และเนนการ
ประกอบอาหารที่บานมากขึ้น 

 ลักษณะการกระจายสินคาของประเทศสเปนจะเนนการคากันเองภายใน
กลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกอน โดยคิดเปนสัดสวนประมาณ รอยละ 70-80 ของการคาทั้งหมด
ของสเปน   ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยดานภาษีและการขนสง ทําใหมีความไดเปรียบมากกวาการคากับกลุม
ประเทศนอกสหภาพยุโรป 

 

 

 

 

 

 

 สินคาอาหารไทยสามารถจําแนกตามการวางจําหนายในตลาดสเปนได ดังนี้ 
- กลุมผลิตภัณฑที่วางจําหนายทั่วไปและมีอนาคต ไดแก อาหารทะเล

สดและแปรรูป (เชน ปลาแซลมอน กุงลอบสเตอร)  ธัญพืช (เชน อัลมอนด วอลนัต) อาหารสัตว และ
อาหารพรอมรับประทาน 

- กลุมผลิตภัณฑที่วางจําหนายไมมากนัก แตมีอนาคตที่ดี ไดแก ผัก
ผลไมแปรรูป  น้ําผักผลไมเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑซูริมิ 

  
บรรยากาศขณะสัมภาษณ นายกิตตินันท ยิ่งเจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย) 

และถายภาพรวมกันบริเวณหองโถงสํานักงานฯ 
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- กลุมผลิตภัณฑที่ถูกตลาดกีดกัน และยากตอการเขาถึงตลาด ไดแก 
ผลิตภัณฑสัตวปก และผลิตภัณฑปศุสัตวอ่ืน 

 แมวาประเทศสเปนจะไดรับผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจถดถอย
ในชวงที่ผานมา แตกลับพบวาภาวะการสงออกสินคาอาหารไทยไปสเปนยังคงขยายตัวไดดี เนื่องจาก
เปนกลุมสินคาที่จําเปนตอการดํารงชีพ โดยในป 2551 มีมูลคาการสงออกประมาณ 8,700 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนรอยละ 54 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งกลุมสินคาอาหารทะเลแปรรูปมีการเปลี่ยนแปลงที่คอนขาง
ชัดเจน โดยเฉพาะกลุมสินคากุง ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากการดําเนินธุรกิจของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ
ฟูดส (ซีพีเอฟ) จํากัด ในกรุงมาดริด ทําใหมียอดการนําเขากุงแชเย็นแชแข็ง จากไทยเพิ่มข้ึนถึง 5 พันตัน 

 สินคาอาหารไทยในกลุมผักผลไมสวนใหญประสบปญหาดานการขนสงที่มี
ตนทุนคอนขางสูง สงผลใหสินคาเหลานี้มีราคาแพง เชน ขนุนราคาลูกละ 100 ยูโร หรือเงาะราคาแพ็คละ  
(4 ผล) 6 ยูโร    นอกจากนี้ ยังตองเผชิญภาวะการแขงขันกับกลุมประเทศละตินอเมริกา ซึ่งบางประเทศ
สามารถเพาะปลูกผลไมไทยไดหลายชนิดแลว เชน มังคุด มะมวง ลําไย   ประกอบกับความไดเปรียบ
ดานระยะทางขนสงที่ใกลกวา และการมีความสัมพันธอันแนบแนนกับประเทศสเปน เนื่องจากเคยอยู
ภายใตการปกครองของสเปนในอดีต ทําใหไดรับสิทธิพิเศษทางการคามากกวาประเทศคูคาอื่นๆ    

 ปญหาและอุปสรรคการคาอื่น ไดแก ความเชื่อมั่นของผูบริโภคชาวสเปนใน
เร่ืองสุขอนามัยและสารปนเปอนในสินคาอาหารไทย   ภาษาในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ ซึ่งสวนใหญ
ยังคงใชภาษาสเปน   วัฒนธรรมการบริโภคแบบดั้งเดิมของชาวทองถิ่นที่ปรับเปลี่ยนยาก   ข้ันตอนการ
ออกวีซาและการขอใบอนุญาตทํางานของตางดาวที่ไมเอื้ออํานวยตอนักธุรกิจไทย รวมถึงการตรวจสอบ
และกีดกันสินคาของดานศุลกากรสเปนที่ใชเวลานานและยุงยาก 

  3.2.2 หางสรรพสินคา เอล กอรเต อิงเกลซ  (El Corte Inglés) 

 เปนหางสรรพสินคาที่มีเครือขายธุรกิจขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศสเปน มีสาขาทั่วประเทศประมาณ 450 แหง   โดยเริ่มกอต้ัง
คร้ังแรกเมื่อป 2477 และดําเนินกิจการในรูปของบริษัทเอกชนเชนใน
ปจจุบัน เมื่อป 2486 เปนตนมา โดยการรวมตัวของหนวยธุรกิจตางๆ 

ทั้งซูปเปอรมารเก็ต  ไฮเปอรมารเก็ต และกลุมรานคาสะดวกซื้อ   ตอมาในป 2544 ไดขยายธุรกิจไปยัง
ประเทศโปรตุเกส และกําลังจะเปดตัวสาขาที่ประเทศอิตาลีและโรมาเนียในอนาคตอันใกล    
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 ในแตละวันมีจํานวนลูกคาเขามาซื้อสินคาของทางหางฯ ประมาณ 3 ลานคน   
โดยในจํานวนนี้ รอยละ 8-9 เปนลูกคาประจํา   ซึ่งในปงบประมาณที่ผานมา (ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ 
2551) ทางหางฯ มีรายไดรวม 17.8 พันลานยูโร เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 4.7  

 ในป 2549 ทางหางฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมการจําหนายสินคาไทย ซึ่ง
จัดโดยสํานักงานสงเสริมการคาฯ ของไทยในกรุงมาดริด  แมวาในครั้งนั้นความสัมพันธทางการคาจะ
ดําเนินไปไดดวยดี แตตอมาทางหางฯ ไดมีการเปลี่ยนนโยบายบริหารธุรกิจ ทําใหขาดการเขารวม
กิจกรรมกับหนวยงานของไทยในชวงที่ผานมา 

 ผลิตภัณฑเดนอยางหนึ่งของทางหางฯ คือ น้ํามันมะกอก ซึ่งประเทศสเปนถือ
เปนแหลงผลิตที่มีชื่อเสียงอยางมาก โดยสามารถผลิตไดเปนอันดับหนึ่งของโลก ประมาณปละ 1,000 
ลานลิตร รองลงมาไดแก อิตาลี มีปริมาณการผลิตปละ 300 ลานลิตร 

 สําหรับสินคาอาหารไทยที่ทางหางฯ นําเขามาจําหนายสวนใหญ ไดแก ผลไม
กระปอง และอาหารทะเลกระปอง รวมถึงขาว และเครื่องปรุงรส เชน ซอสพริก ซอสผัด โดยส่ังซื้อผาน
ราน Blue elephant   ซึ่งในสวนของน้ําผลไมที่มียอดจําหนายคอนขางดีในสเปน ไดแก ทับทิม สมโอ 
มะมวง มะละกอ ลําใย และผลไมรวม โดยลูกพรุนและอินทผลัมอบแหง เปนตัวเลือกหนึ่งสําหรับสินคา
ผลไมแปรรูปไทยที่จะเขามาในตลาดสเปน    อยางไรก็ตาม ทางหางฯ ไดเคยนําสินคากุงจากไทยมาวาง
จําหนายแลว แตไมไดรับความนิยมเทาที่ควร เนื่องจากชาวสเปนสวนใหญนิยมกุงทะเลมากกวากุงเลี้ยง
แบบไทย ซึ่งมีรสชาติแตกตางกัน และโดยมากรานอาหารมักนิยมนําไปประกอบอาหารตอ  สําหรับสินคา
ที่สเปนสนใจเขาไปบุกตลาดไทยนั้น  ทางหางฯ ใหความเห็นวา ไวน และขาหมูสเปน ที่เรียกวา คามอน 
(Jamon) นาจะมีโอกาสที่ดีในการเขาถึงตลาดอาหารไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑที่นาจะมีโอกาสในตลาดอาหารไทย (ซาย) ไวน และ (ขวา) ขาหมูสเปน (คามอน) 
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 จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอยางตอเนื่อง สงผลใหชาวสเปนหันมาบริโภค
สินคาในประเทศเพิ่มข้ึน และลดความตองการบริโภคสินคาอาหารไทย โดยเฉพาะสินคากรูเมต 
(Gourmet) ที่มีคุณภาพและราคาสูงกวาสินคาอาหารทั่วไป ประกอบกับภาพลักษณของรานอาหารไทย
ที่จัดอยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับรานอาหารจีน  อยางไรก็ตาม สินคาไทยที่นาจะมีศักยภาพในตลาดสเปน 
คือ ผลไม ซึ่งแมวาชาวสเปนสวนใหญจะนิยมรสชาติผลไมไทยมากกวาผลไมจากละตินอเมริกา  
แตโดยทั่วไปแลวผูบริโภคยังไมสามารถแยกความแตกตางของรสชาติผลไมจากทั้งสองแหลงได    

 ปญหาหลักของการสงออกสินคาผลไมไทย คือ ตนทุนการขนสงที่คอนขางสูง 
ทําใหผลไมไทยมีราคาแพง ซึ่งทางรัฐบาลไทยไดพยายามแกไขปญหาดังกลาวโดยการประสานความ
รวมมือระหวางบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กับทางหางฯ เพื่อเจรจาตอรองเร่ืองคาใชจายในการ
ขนสงที่เหมาะสม แตยังไมสามารถตกลงในเงื่อนไขกันได   ในขณะที่ การสงออกผลไมจากละตินอเมริกา
มีปญหาดานการบริหารจัดการที่ดี ทําใหขาดความตอเนื่องในการขนสงสินคา 

 

 

 

 

 

 
 

  3.2.3 บริษัท CP Merchandising จํากัด  

 เปนผูนําเขาสินคาเกษตรและอาหารในเครือเจริญโภคภัณฑ 
ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญรายหนึ่งในดานธุรกิจอาหารในภูมิภาคยุโรป โดยมี
สํานักงานใหญอยูที่เบลเยี่ยม และมีสาขากระจายทั่วภูมิภาคทั้งเยอรมนี 
สวิตเซอรแลนด อิตาลี ฝร่ังเศส โดยสาขาที่สเปนเริ่มเปดธุรกิจเมื่อชวง
ปลายป 2549 

  

บรรยากาศขณะสัมภาษณและถายภาพรวมกับผูบริหารหางฯ ภายในบริเวณสํานักงาน 
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 ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ที่นําเขามาจําหนายในตลาดสเปน คือ อาหาร
ทะเล โดยเฉพาะสินคากุง ซึ่งจากแหลงขอมูลพบวา ชาวสเปนบริโภคอาหารทะเลมากที่สุด คิดเปน
ปริมาณ 1.7 แสนตัน/ป   ในขณะที่ ชาวยุโรปบริโภคอาหารทะเลทั้งหมดประมาณ 7 แสนตัน/ป   โดย
สินคากุงของบริษัทฯ ถือวามีจุดแข็งในดานคุณภาพของสินคาอยางมาก และยังไมมีคูแขงรายใดใน
ขณะนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

 สรุปสถานการณการคาของบริษัทฯ ในชวงที่ผานมา 

o ขาว : ยังมีความตองการตลาดนอยมาก เนื่องจากวัฒนธรรมการ
บริโภคขาวที่แตกตางกัน โดยชาวสเปนนิยมขาวเมล็ดสั้น ซึ่งตองใชระยะเวลาในการหุงขาวนาน แตก็มี
แนวโนมที่จะหันมาบริโภคขาวเมล็ดยาวเพิ่มข้ึน เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป กลาวคือมี
ความตองการปรุงอาหารใหพรอมรับประทานรวดเร็วขึ้น ประกอบกับกระแสความนิยมอาหารเอเชียที่
เพิ่มข้ึนดวย   อยางไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ใหความเห็นวา ขาวขาวนาจะมีโอกาสในตลาดสเปนสูงกวาขาว
หอมมะลิ เนื่องจากมีราคาถูกกวา (ขาวขาวราคาประมาณ 200 ยูโร/ตัน)   โดยขาวหอมมะลิสวนใหญจะ
ถูกสงไปจําหนายยังตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกา  

ปญหาที่พบในการสงออกขาวมายังสเปน คือ การถูกกักกันสินคาเพื่อ
ตรวจสอบ ทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการเก็บสินคา (ประมาณวันละ 150 ยูโร)   นอกจากนี้ ยังมี
ปญหาเรื่องการบริหารและควบคุมปริมาณการนําเขาขาวของสเปน ซึ่งการนําเขาขาวนอกโควตาจะตอง
เสียภาษีนําเขาในอัตราที่สูงมาก ทําใหบางครั้งตองหาทางเลี่ยงภาษี โดยการสงขาวเปลือกไปขัดสีที่
ประเทศอิตาลีกอน แลวจึงสงไปจําหนายยังประเทศสเปน  

  

บรรยากาศขณะสัมภาษณคุณสมชาย เตรียมชัยพิสุทธิ์ ผูบริหารบริษัท ฯ ประจําสาขาสเปน 
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o ไก : ยังคงประสบปญหาตอเนื่องจากการระบาดของไขหวัดนก  ทําให
บริษัทฯ ตองปรับกลยุทธดวยการสงออกไกตมสุกแทนการสงออกไกสดแชเย็นแชแข็ง   อยางไรก็ตาม 
สินคาไกของไทยยังตองแขงขันดานราคากับสินคาไกในทองถิ่นของสเปน ซึ่งมีระดับราคาที่ตํ่ากวามาก 

o เปด : แมทางบริษัทฯ จะเริ่มนําเขามาจําหนายในสเปนเมื่อปลายปที่
ผานมา แตสามารถสรางผลกําไรไดเปนอยางดี และคาดวาจะเปนผลิตภัณฑที่มีอนาคตสดใสในอนาคต 
ทั้งในรูปผลิตภัณฑเปดยางและเปดทอด 

o สัตวน้ํา : การจําหนายสินคากุงมีการขยายตัวที่ดีมาก   สวนปลาน้ําจดื 
จําพวกปลานิลไมประสบความสําเร็จในตลาดสเปน เนื่องจากมีปญหาเรื่องกลิ่นโคลน   ในขณะที่  
ปลาเผาะมีปญหาเรื่องคุณภาพน้ํา และคูแขงอยางประเทศเวียดนามที่สามารถเพาะเลี้ยงปลาพันธุ
ดังกลาวไดเชนกัน 

o อาหารกระปองและสําเร็จรูป : เชน กะทิสําเร็จรูป แกงกระปอง ซอส
หอยนางรม และซอสพริก เปนตน   สวนใหญจะนําเขาผานทางประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากการตรวจสอบ
สินคาของสเปนคอนขางมีข้ันตอนที่ยุงยาก   ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีแผนในการผลักดันสินคาอาหาร
สําเร็จรูปอ่ืน เชน เกี๊ยวกุง ปอเปยะไก ผัดไทย และกุงชุบแปงทอด โดยวางจําหนายสินคาที่หาง El Corte 
Ingles ซึ่งชวงที่ผานมา ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปดังกลาวไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี 
เนื่องจากสินคามีระดับราคา (โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 2-3 ยูโร) ที่ผูบริโภคโดยทั่วไปสามารถซื้อ
รับประทานได 

o ผักผลไม : นอกจากปญหาการเนาเสียงายของสินคากลุมนี้แลว  
ยังประสบปญหาเดียวกับสินคาอาหารอื่นๆ ของไทย นั่นคือ ข้ันตอนการตรวจสอบสินคาที่ยุงยาก ทําให
ผูนําเขาสวนใหญนิยมนําเขาสินคาผานมาทางประเทศฝรั่งเศส 

 ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในชวงที่ผานมา ทําใหชาวสเปนสวนใหญ
ที่อยูในกลุมชนชั้นกลาง ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากในประเทศ มีความระมัดระวังเรื่องการจับจายสินคามาก
ข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องการเลือกซื้อสินคาอาหาร   ดังนั้น การสงเสริมสินคาอาหารไทยจําเปนตองรวมมือ
กับพันธมิตรทางธุรกิจ เชน รานอาหารไทย เพื่อประชาสัมพันธใหผูบริโภคชาวสเปนรูจักอาหารไทยมาก
ข้ึน    อยางไรก็ตาม อาจเปนเรื่องยากที่จะขยายตลาดสินคาอาหารไทยในสเปน ภายใตภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยในขณะนี้ เนื่องจากอาหารไทยมีราคาคอนขางสูง ประกอบกับชาวสเปนโดยมากมักให
ความสําคัญกับการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพยและเสื้อผามากกวาการเลือกรับประทานอาหาร 
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 นอกจากนี้ คุณสมชายฯ ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา แนวทางการผลักดัน
สินคาอาหารไทยใหเชื่อมโยงเขากับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวสเปน เชน ทาปาส (Tapas) 
อาจเปนไปไดยาก เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตอาหารประเภททาปาสนั้นจําเปนตองใชแรงงานที่มีฝมือและ
ความปราณีตสูง ซึ่งถือเปนขอจํากัดอยางหนึ่งดานบุคลากร   ดังนั้น ผูสงออกไทยควรเนนสินคาวัตถุดิบที่
มีการแปรรูปสําเร็จแลว และพรอมที่จะนําไปประกอบอาหารเปนทาปาส เชน กุงยางบาบีคิว  ไกเทอรยิาก ิ
เปนตน เพื่อเปนสินคาทางเลือกและขยายโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการสินคาอาหารไทย 

3.2.4 สภาวิจัยแหงชาติสเปน (Spanish National Research Council ; CSIC) 

 เปนหนวยงานภาครัฐ ภายใตกระทรวงวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรมของสเปน ทําหนาที่สงเสริม ประสานความรวมมือ พัฒนา และ
เผยแพรผลงานวิจัยตางๆ ดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรจากหลากหลาย
แขนงวิชา รวมถึงการฝกอบรมและใหคําแนะนําแกสถาบันวิจัยที่เกี่ยวของ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   โดยทางสภาวิจัยฯ สามารถสรางบุคลากรดาน

งานวิจัยไดปละกวา 2,000 คน 

 สภาวิจัยฯ  แหงนี้  จัด เปนองคกรดานงานวิจัยที่ ใหญที่ สุดในสเปน 
ประกอบดวยศูนยวิจัยยอย 138 แหง และหนวยวิจัยสนับสนุนอีก 145 แหง กระจายอยูทั่วประเทศ 
รวมทั้งมีเจาหนาที่วิจัยกวา 12,000 คน โดยดําเนินงานในสาขาวิชาหลัก 8 สาขา ไดแก มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร   ชีววิทยา   ทรัพยากรธรรมชาติ   วิทยาศาสตรการเกษตร   วัสดุศาสตร   ฟสิกส
วิทยาศาสตร   เคมีวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยีอาหาร   ซึ่งหากพิจารณาจากสัดสวนการกระจาย
คาใชจายในแตละป พบวา สาขาชีววิทยามีการใชจายงบประมาณเพื่อสรางผลงานวิจัยมากที่สุด   
รองลงมา ไดแก สาขาทรัพยากรธรรมชาติ  ฟสิกสวิทยาศาสตร  มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   โดย
สาขาเทคโนโลยีอาหารมีการใชจายงบประมาณนอยที่สุด 

 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร 
     ที่วางจําหนายใน 
     ตลาดสเปน 
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 ในป 2550 สภาวิจัยฯ  ได รับเงินทุนสนับสนุนรวม 817,687,951 ยูโร  
ในจํานวนนี้ รอยละ 68 เปนแหลงเงินทุนจากรัฐบาล   โดยมีโครงการวิจัยที่ดําเนินงานอยูรวมทั้งสิ้น 
1,878 โครงการ คิดเปนมูลคาประมาณ 271 ลานยูโร ซึ่งโครงการวิจัยดานเทคโนโลยีอาหารมีสัดสวน
ผลงานเพียงรอยละ 8.3 ในแงของปริมาณโครงการ และรอยละ 6.2 ในแงของมูลคาโครงการ 

 ตัวอยางเทคโนโลยีดานอาหารที่ทางสภาวิจัยฯ ไดพัฒนาไปสูตลาดคาขาย
จริงเรียบรอยแลว คือ การพัฒนาสายพันธุยีสตสําหรับหมักไวน เพื่อใหไวนมีกลิ่นหอมและรสชาติพิเศษ
เฉพาะ รวมถึงสามารถปองกันการบูดเสียของไวนดวย   โดยยีสตสายพันธุดังกลาวยังสามารถนําไป
ประยุกตใชไดในผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ อีก เชน นม โยเกิรต   นอกจากนี้ ยังมีการสกัดสารธรรมชาติ
บางอยางจากผลองุน ซึ่งผลวิจัยชี้วามีคุณสมบัติในการชะลอวัย (Anti-aging) ได ซึ่งสารดังกลาวถูก
นําไปผสมในนมเปรี้ยว และจัดอยูในผลิตภัณฑประเภท Functional drink   ทั้งนี้ เมื่อสภาวิจัยฯ ไดศึกษา 
ทดลอง และพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสําเร็จแลว จําเปนตองนําเสนอผลงานนั้นตอ European 
agency เพื่อขออนุมัติและรับรองความปลอดภัยของอาหารกอนที่จะผลักดันไปสูระดับการผลิตเชิง
พาณิชยตอไป 

 นอกจากนี้ ทางสภาวิจัยฯ ยังใหความสนใจในเรื่อง Active packaging เพื่อ
พัฒนาบรรจุภัณฑที่สามารถชวยยืดอายุ รักษาคุณภาพ และเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑอาหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศขณะสัมภาษณ และถายภาพรวมกันกับคณะนักวิจัยอาวุโสบริเวณหนาสภาวิจัยฯ 
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 3.3 การสํารวจตลาดสินคาอาหารระดับตางๆ ณ กรุงมาดริด (Madrid)  

 นอกจากไฮเปอรมารเก็ต (Hypermarket) ที่พบเห็นใน
หางสรรพสินคาอยาง เอล กอรเต อิงเกลซ ซึ่งเปนรานคาปลีกขนาดใหญ
ที่มีสาขาอยูทั่วประเทศ และเนนกลุมผูบริโภคระดับบนแลว ยังมีแหลง
จําหนายสินคาอาหารที่ชาวสเปนทั่วไปนิยมไปจับจายซื้อของ นั่นก็คือ 

รานสะดวกซื้อ (Convenient stores) เชน อีรอสกี้ (Eroski) และ อัลคัมโป (Alcampo) ซึ่งจัดอยูในตลาด
ระดับลาง - กลาง ที่มีสินคาราคาถูกมากมาย 

 ความแตกตางของตลาดทั้งสองกลุมที่ เห็นไดชัดเจน  คือ 
ลักษณะการจัดวางสินคา  โดยหางเอล กอรเต มีการแบงกลุมสินคา 
(Segment) และจัดวางอยางเปนระเบียบ งายตอการมองหาสินคา แตกลับ
พบวามีความผิดพลาดในการติดปายบอกชนิดสินคา โดยเฉพาะสินคาที่ไม
คุนเคย อยางเชน ติดปายแสดงชนิดผลไมผิด เปนตน   ในขณะเดียวกัน 
รานคาอยางอีรอสกี้และอัลคัมโป วางเรียงสินคาอยางงายๆ ไมมีการตกแตง
บูธมากนัก และเนนการโฆษณาสินคาลดราคา  

 นอกจากนี้ แผนพับโฆษณาสินคา (Brochure) ของรานทั้งสอง
กลุมยังมีความแตกตางกันในดานรูปแบบการนําเสนอขอมูล และคุณภาพของสิ่งพิมพ ซึ่งแผนพับของ
หางเอล กอรเต มีภาพสินคาและสีสันที่นาสนใจกวา ซึ่งสามารถดึงดูดใหกลุมลูกคาเปาหมายของตนที่มี
ระดับรายไดคอนขาสูงเขามาเลือกซื้อสินคาในรานไดมากกวา   อยางไรก็ตาม แผนพับของรานคาระดับ
ลาง – กลาง ก็สามารถดึงดูดกลุมลูกคาเปาหมายไดเชนกัน ในแงของการโฆษณาสินคาราคาประหยัด
ตามโปรโมชั่นของรานในชวงเวลานั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในยุคเศรษฐกิจถดถอย
ขณะนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ตัวอยางของความผิดพลาด 
        ในการติดปายบอกชนิดสินคา 
        โดยระบุสินคามังคุดเปนเงาะแทน 
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 จากการสํารวจตลาดทั้งสามแหง พบวาผลิตภัณฑนวัตกรรมในตลาดสินคาอาหาร
ของสเปนยังมีไมมากนัก   สวนใหญเปนกลุมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional food and 
drink) ซึ่งเปนการเติมสารสกัดที่มีคุณสมบัติและคุณประโยชนพิเศษตอรางกายไปในสินคาอาหาร
เหลานั้น เชน โยเกิรตผสมมินต   นมผสมโอเมกา-3 วิตามินจําเปนตางๆ และวานหางจรเข   ชาผสมสาร
ที่ชวยในการนอนหลับและยอยอาหาร เปนตน   สําหรับสินคาอาหารในกลุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป และกึ่ง
สําเร็จรูป พบวา นอกจากอาหารจําพวกขาวผัดรูปแบบตางๆ ที่ชาวสเปนนิยมแลว ยังมีการนําเขาอาหาร
ตางชาติมาจําหนายบาง เชน ตมยําแบบไทย  ซูชิแบบญี่ปุน  ปอเปยะแบบจีน โดยบางสวนเปนการนาํมา
ติดตราสินคาทองถิ่น หรือตราสินคาของทางหางฯ เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ตัวอยางแผนพับโฆษณาสินคา (ซาย) Eroski และ (ขวา) El Corte 

 ตัวอยางผลิตภัณฑ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
เชน น้ําผลไมผสมมินต  
นมเปรี้ยวผสม 
Prebiotics และชาผสม
สารชวยในการนอนหลับ
และการยอยอาหาร 
เปนตน 
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 เปนที่นาสังเกตวา สินคาอาหารไทยยังนําเขามาวางจําหนายในตลาดสเปนนอยมาก 
ไมวาจะในรูปอาหารแชเย็นแชแข็ง หรืออาหารสําเร็จรูป   โดยผลิตภัณฑอาหารจากเอเชียสวนใหญจะ
เปนตราสินคา Blue dragon ซึ่งเปนบริษัทผลิตอาหารสําเร็จรูปสัญชาติจีน ทั้งผลไมกระปอง กะทิ  
เสนหมี่ และบะหมี่สําเร็จรูป   สวนผลิตภัณฑขาวที่พบเปนขาวของไนจีเรีย ภายใตตราสินคา Veetee มี
ทั้งขาวบัสมาติ (Basmati) และขาวหอมมะลิแบบไทย   โดยยังไมพบผลิตภัณฑขาวจากไทยวางจําหนาย
ในตลาดที่ทําการสํารวจทั้งสามแหง 

  

 

 

 

 

 

  

ตัวอยาง
ผลิตภัณฑขาวผัด
แชเย็นแชแข็งที่
วางจําหนาย

ทั่วไปในตลาด
สเปน  

 ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารนานาชาติที่เริ่มนําเขามาจําหนายในตลาดสเปน  
เชน ตมยํา ซูชิ และปอเปยะ เปนตน 

   

  

  ตัวอยางผลิตภัณฑขาว 
จากไนจีเรียที่วางจําหนาย 
ในตลาดสเปน 
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 สําหรับกลุมสินคาเกษตรอินทรีย (Organic food) หรือสินคาอาหารปลอดสารพิษที่
แมจะมีอัตราการเติบโตของตลาดยุโรปคอนขางสูง แตยังไมพบเห็นมากนักในตลาดทั้งสามแหง สวนหนึ่ง
อาจเปนเพราะความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายของตลาดดังกลาวยังอยูในระดับตํ่า 

4. ผลการวิเคราะหศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดสเปน จากขอมูลที่ไดรับ
ระหวางการศึกษาดูงานขางตน สามารถสรุปผลการวิเคราะหได ดังนี้ 

จุดแข็ง 

 สินคาอาหารไทยเปนที่รูจักของผูบริโภคชาวยุโรป ทั้งในดานคุณภาพ ภาพลักษณ และ
รสชาติ   รวมถึงมีความหลากหลายและความแตกตางไปจากอาหารเอเชียอื่น ไมวาจะเปนอาหารจีน 
เวียดนาม หรืออินเดีย 

 หนวยงานภาครัฐของไทยใหการสนับสนุนและเสริมสรางภาพลักษณที่ดีของสินคาอาหาร
ไทย โดยการประชาสัมพันธผานสื่อส่ิงพิมพตางๆ และจัดกิจกรรมสงเสริมสินคารวมกับหนวยงานระดับ
นานาชาติอยางเปนประจําและตอเนื่อง   นอกจากนี้ ผูผลิตและผูสงออกสินคาอาหารไทยตางใหความ
รวมมือในการพัฒนาศักยภาพ และรักษาคุณภาพสินคา เพื่อใหเปนที่ยอมรับและสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคในตางประเทศ 

 

  

ตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร
สําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป

จากเอเชีย ภายใต 
ตราสินคา Blue Dragon 

ของประเทศจีน   
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 หนวยงานของไทยที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไดรวมกันศึกษาขอมูลตลาด 
เชิงลึก เพื่อเรงทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบและรสชาติของสินคาอาหารไทยใหสอดคลองกับความ
ตองการและรสนิยมในการบริโภคของตลาดตางประเทศ ซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค   
นอกจากนี้ ยังมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดใหกับสินคา
อาหารไทยใหมากขึ้น 

จุดออน 

 สินคาอาหารไทยมีความเสียเปรียบดานราคา เมื่อเทียบกับสินคาอาหารในกลุมเดียวกัน
ของประเทศคูแขงอื่น โดยเฉพาะกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่มีความไดเปรียบดานภาษีนําเขา 
และกลุมประเทศอเมริกาใต ที่มีความไดเปรียบดานการขนสง ทําใหมีตนทุนในการสงออกสินคาสูงกวา
กลุมประเทศดังกลาว   

 ผูบริโภคยังไมมั่นใจในสินคาอาหารของไทยบางกลุม โดยเฉพาะสินคาไก เนื่องจากขาว
เกี่ยวกับการระบาดของโรคไขหวัดนกในชวงที่ผานมา   ซึ่งตองอาศัยการประชาสัมพันธและสรางความ
มั่นใจใหกับผูบริโภคอยางจริงจัง แมจะใชระยะเวลาคอนขางนานก็ตาม 

โอกาส 

 รูปแบบการดํารงชีวิตและลักษณะโครงสรางประชากรของชาวสเปนเริ่มเปลี่ยนไป เชน 
ความเรงรีบในการใชชีวิตประจําวัน  การขยายตัวของกลุมผูสูงอายุและกลุมสตรีวัยทํางาน เปนตน ทําให
ชาวสเปนหันมาใหความสนใจอาหารประเภทพรอมรับประทาน (Ready to eat) และอาหารสะดวกซื้อ 
(Convenient food) รวมถึงอาหารเพื่อสุขภาพ (Health food) มากขึ้น ทั้งในกลุมควบคุมน้ําหนัก  
บํารุงกําลัง   เสริมสรางความออนวัย และปองกันโรคภัยตางๆ  

 กระแสความนิยมอาหารเอเชียที่กําลังมาแรงในกลุมประเทศยุโรป   ทําใหผูบริโภคชาว
สเปนรุนใหมเร่ิมสนใจลองรับประทานอาหารจากเอเชียมากขึ้น รวมถึงหันมาเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อนําไป
ประกอบอาหารแบบเอเชียเองที่บานดวย 

 ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพของผูบริโภคและความปลอดภัยของอาหาร   ทําใหสินคา
อาหารประเภทปลอดสารพิษกลายเปนที่ตองการของตลาดสเปนเพิ่มมากขึ้น   นอกจากนี้ ผูสงออกสนิคา
อาหารไทยยังอาจเปลี่ยนวิกฤตโรคไขหวัดนกที่เกิดกับกลุมผลิตภัณฑไกใหเปนโอกาสในการสงออก
ผลิตภัณฑอาหารกลุมอ่ืนมากขึ้น เชน อาหารทะเล เปนตน 
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อุปสรรค 

 การติดตอประสานงานทางธุรกิจ ซึ่งจะใชภาษาสเปนในการสื่อสารเปนหลัก   และในกรณี
ที่เปนการซื้อขายสินคาอาหารประเภทเดียวกัน ผูคาชาวสเปนมักใหความสําคัญกับคูคาในประเทศแถบ
อเมริกาใตมากกวา เนื่องจากมีเชื้อชาติและใชภาษาเดียวกันกับตนเอง 

 ชาวสเปน โดยเฉพาะกลุมวัยกลางคน และกลุมผูสูงอายุ มักยึดติดกับประเพณีการ
รับประทานอาหารแบบดั้งเดิม ซึ่งยากตอการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค   ทําใหตอง
อาศัยระยะเวลานานในการสรางความยอมรับและเปดโอกาสใหกับสินคาอาหารตางชาติ   ประกอบกับ
รสนิยมชอบอาหารสดมากกวาอาหารแปรรูป ทําใหสินคาอาหารไทยที่เนาเสียงาย อยางสินคาผักผลไม 
ไมเปนที่นิยมในตลาดสเปน 

 ระเบียบการขอใบอนุญาตนําเขาสินคาอาหารมายังประเทศสเปนมีข้ันตอนยุงยาก และ
เสียคาใชจายสูง โดยเฉพาะการนําเขาสินคาวัตถุดิบอาหารไทย ซึ่งไมเปนที่รูจักในกลุมเจาหนาที่ดาน
ศุลกากรของสเปนมากนัก ทําใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบสินคา   นอกจากนี้ ยังมีระเบียบการขอ
ใบอนุญาตทํางานของตางดาวที่จัดเปนอีกปญหาหนึ่งในการประกอบธุรกิจและขยายกิจการรานอาหาร
ไทยในสเปน 

 การเขาถึงตลาดสเปนโดยตรงอาจเปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากลักษณะการกระจาย
สินคาอาหารจะดําเนินการผานเครือขายและซุปเปอรมารเก็ต ภายใตตราสินคาของตนเองเปนสวนใหญ 
ทําใหตองสั่งซื้อหรือนําเขาสินคาผานประเทศใกลเคียง อยางฝรั่งเศส ซึ่งสงผลใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้น   
ประกอบกับผูจัดจําหนาย (Distributor) มีจํานวนเพียงไมกี่ราย และมักจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขตางๆ ทาง
ธุรกิจ เชน วิธีการชําระเงิน  ราคาจําหนายสินคา เปนตน ทําใหอํานาจตอรองสินคาของผูสงออกไทย
คอนขางต่ํา 

5. แนวโนมของตลาดสินคาอาหารในสเปน 

จากการสํารวจตลาดสินคาอาหารของประเทศสเปน พบวา สินคาอาหารพรอม
รับประทาน ทั้งแบบสําเร็จรูปและกึ่งสําเร็จรูป โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารแชเย็นแชแข็ง (Frozen food) 
มีแนวโนมความตองการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากลักษณะการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไป และภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ทําใหผูบริโภคชาวสเปนหันมาประกอบอาหารเองที่บานเพิ่มข้ึน และลดการใชจายเพื่อ
รับประทานอาหารนอกบานนอยลง   ในขณะที่ สินคาอาหารเพื่อสุขภาพก็มีแนวโนมความตองการ
เพิ่มข้ึนเชนกัน อันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากร ที่มีกลุมผูสูงอายุขนาดใหญข้ึน 
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ประกอบกับการเผยแพรขอมูลทางวิชาการเกี่ยวกับคุณประโยชนของสารสกัดทางธรรมชาติตางๆ ที่มีผล
ตอสุขภาพมนุษย ทําใหผูบริโภคหันมาใสใจสุขภาพของตนเองมากขึ้น 

หากพิจารณาในแงของชนิดสินคา จะพบวาสินคาในกลุมสัตวปกและสัตวเนื้อแดงมี
แนวโนมความตองการลดลง เนื่องมาจากผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงอันตรายตอสุขภาพจากการรบัประทาน
เนื้อสัตวประเภทดังกลาว   ในขณะที่ สินคาอาหารทะเล ทั้งในรูปของสดและแชแย็นแชแข็ง กลับมี
แนวโนมความตองการบริโภคเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะชาวสเปนเปนชนชาติที่นิยมรับประทาน
อาหารทะเลมาก และเชื่อวาเปนอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ   สําหรับสินคาอาหารที่คาดวาจะมี
แนวโนมความตองการเพิ่มข้ึน ไดแก ขาวขาว หรือขาวเมล็ดยาว ที่ใชระยะเวลาในการหุงขาวไมมากนัก 
สอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวสเปนที่เรงรีบ ประกอบกับการขยายตัวของชุมชนชาวเอเชีย ซึ่ง
สงผลตอวัฒนธรรมการบริโภคขาวแบบดั้งเดิมของชาวสเปน   นอกจากนี้ เครื่องปรุงรสยังเปนอีกกลุม
สินคาที่มีอนาคตในตลาดสินคาอาหารของสเปน แมวาสัดสวนการบริโภคจะไมสูงมากนักก็ตาม 

6. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ   

1) แมวากระแสความนิยมสินคาอาหารไทยที่กําลังมาแรงในกลุมผูบริโภคชาวสเปน แต
ปจจุบันกลับพบวาการบริโภคอาหารไทยยังไมแพรหลายเทาที่ควร ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากผูบริโภค
ไมไดรับทราบถึงวิธีการประกอบอาหารไทย และการใชวัตถุดิบ หรือเครื่องปรุงรสประเภทตางๆ ที่ถูกตอง  
ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรเรงประชาสัมพันธสินคาอาหารไทยใหเปนที่รูจักของผูบริโภคชาวสเปน 
ไมวาจะเปนการสงเสริมใหมีการเปดรานอาหารไทยเพิ่มข้ึน และจัดกิจกรรมแสดงสินคาหรือเทศกาล
อาหารนานาชาติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของสเปน โดยมีการสาธิตวิธีการปรุงอาหาร และการให
ขอมูลในเรื่องคุณคาทางโภชนาการ รวมถึงประวัติความเปนมาของอาหารเหลานั้น เพือ่เปดโอกาสใหชาว
สเปนไดลองชิมอาหารไทย และรูจักวัฒนธรรมการรับประทานอาหารไทย ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูบริโภค
หันมาเลือกซื้อสินคาอาหารไทยมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ หนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวควร
รวมมือกันประชาสัมพันธเชิญชวนใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวที่เมืองไทยมากขึ้น เพื่อใหประเทศไทย
รวมถึงสินคาอาหารไทย เปนที่รูจักอยางกวางขวางทั่วโลก 

2) ผูผลิตและผูสงออกสินคาอาหารไทยควรสรางความสัมพันธที่ดีกับตัวแทนผูจัดจําหนาย 
(Forwarding agent) ในพื้นที่ และจับคูพันธมิตรทางธุรกิจ (Business partners) เพื่อลดปญหาในการ
นําเขาสินคา และใหคําปรึกษาที่เกี่ยวกับการจัดวางจําหนายสินคาในประเทศสเปน เชน การติดฉลาก
สินคา และลักษณะบรรจุภัณฑที่ถูกตอง เปนตน   นอกจากนี้ ยังควรเลือกทาเรือขนสงสินคานําเขา 
(Port) ที่มีความชํานาญและรูจักสินคาอาหารไทยเปนอยางดี เพื่อลดปญหาการกักกันและตรวจสอบ
สินคา โดยเฉพาะสินคาวัตถุดิบ ซึ่งมีหลากหลายชนิด 
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3) เนื่องจากปจจุบันมีคูแขงที่ผลิตสินคาอาหารสําเร็จรูปแบบเอเชียเขาไปจําหนายในประเทศ
สเปนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะสินคาจากจีน เวียดนาม   ดังนั้น ผูสงออกไทยควรทําการตลาดในเชิงรุก
ใหมากขึ้น โดยการเรงพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายและแตกตางจากสินคาของคูแขง โดยเนน
การสรางมูลคาเพิ่ม   การสรางเอกลักษณความเปนไทย รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑที่ไมเพียงแต
สามารถเก็บรักษาอาหารใหคงสภาพไดนาน แตยังสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคใหตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาอาหารไทย 

4) กรณีที่สินคาอาหารไทยประสบปญหาการกีดกันและการนําเขาสินคา ซึ่งยากตอการแกไข
ในระยะเวลาสั้น   ดังนั้น ผูสงออกควรปรับกลยุทธทางธุรกิจของตน โดยอาจมองหาลูทางในการสงออก
สินคากลุมอ่ืน หรือชนิดอื่นแทน   ตัวอยางเชน การสงสินคาอาหารทะเลแทนสินคาไก ที่ประสบปญหา
ผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นในสินคาจากขาวการระบาดของไขหวัดนก   หรือการสงผลไมจําพวกมะพราว 
และสมโอ แทนผลไมที่เนาเสียงายอยางมะมวง เปนตน 

5) ผูผลิตและผูสงออกสินคาอาหารไทยควรติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบทาง
การคาของประเทศคูคาอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่มักจะออก
ขอบังคับใหมๆ เสมอ เพื่อใหสามารถเตรียมปรับตัวใหทันตอเหตุการณและความตองการของผูบริโภค 
ซึ่งปจจุบันไดมีแหลงขอมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนที่รวบรวมและปรับปรุงขอมูลดังกลาว เพื่อใหบริการ
แกผูที่เกี่ยวของแบบครบวงจรแลว   นอกจากนี้ ยังควรศึกษาวิถีการดําเนินชีวิต วัฒนธรรม และรสนิยม
การบริโภคอาหารของคนในทองถิ่นอยางลึกซึ้งดวย 

----------------------------------------------------- 
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