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1. ประเด็น
การเติบโตอยางรวดเร็วของการคาปลีกสมัย
ใหมชวยเกษตรกรรายยอยใหเขาสูระบบ

ตลาดไดอยางไร



2. จุดมุงหมายของการปรึกษาหารือเพื่อตอบคําถามตอไปนี้
1. ระบบขายปลีกสมัยใหม มีการจัดการในระบบหวงโซอุปทานอยางไร

2. อะไรเปนปญหา/อุปสรรคสําหรับการมีสวนรวมของเกษตรกรรายยอย
ในระบบหวงโซอุปทาน

3. จําเปนหรือไมที่เกษตรกรรายยอยตองมุงสูระบบหวงโซสมัยใหมนี้

4. การมีสวนรวมในหวงโซนี้ใหอะไรแกเกษตรกรรายยอยบาง
 ราคาดีขึ้น/กําไรมากขึ้น
 ขายไดมากขึ้น ตลาดแนนอนขึ้น
 การใชแรงงานเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น                          



3. การนําเสนอ
แหลงขอมูลหลัก

ขอมูลจาก M&M Planet Retail

ขอมูลจาก Businessthai

ขอมูลจาก Market Exchange ตัวอยางสัมภาษณ
ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
กรุงเทพฯ

 จุดเนนอยูที่ขาวและผักสด



4. การเติบโตของตลาด
ประเทศไทยมีประชากร 63 ลานคน (2546) ใหญเปนอันดับ 10 
ในเอเชีย/ออสเตรเลเซีย

ในป 2559 คาดวาประชากรจะเพิ่มเปน 70 ลาน

25% เปนคนวัยรุน < 15 ป

6% เปนคนสูงวัย > 65 ป

20% เปนคนอาศัยในเขตเมือง



4. การเติบโตของตลาด(ตอ)
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4. การเติบโตของตลาด(ตอ)
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4. การเติบโตของตลาด(ตอ)
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หาง
35.45%

นอกหาง
64.64%

4. การเติบโตของตลาด(ตอ)

744,840 ลานบาท407,400 ลานบาท

มูลคารวม 1,152,240 ลานบาท

มูลคาคาปลีกอาหาร ในหางและนอกหาง ป 2546



ความตองการของผูบริโภค 

คนไทยในเขตเมืองตอนรับไฮเปอรฯ เพราะวา
ราคาไมแพง และสะดวกสบาย
ตลาดสดยังเปนที่นิยมสําหรับสินคาสด
ป 2545 มีการซื้อผานไฮเปอรฯ 20-23 ลาน 
ครั้ง/เดือน

- 52% เพราะไมแพง
- 39% อยูใกลบาน (TDRI) 



โครงสรางตลาดขายปลีกสมัยใหม 
ตลาดไฮเปอรฯ มีการแขงขันสูงในดานราคาและสวนตาง การทํา
กําไรไมมากนัก และเปนของตางชาติ
ตลาดซุปเปอรฯ เปนของตางชาติเปนสวนใหญ ยกเวนบางหางใน
ปจจุบัน
 ผลจากการแขงขันกับไฮเปอรฯจํานวนซุปเปอรลดเหลือ 500 แหง
ซุปเปอรฯ บางบริษัทใชกลยุทธแขงกับตลาดสดและตลาดไฮเปอรฯ 
และสรางภาพลักษณของตนเองวาเปนตลาดสดใกลบาน
รานสะดวกซื้อขยายตัวเร็วสําหรับอาหารพรอมบริโภค ใกลบาน     
มีชื่อเสียง  มีประมาณ 3,600 แหงทั่วประเทศ 



ความตองการ (ตอ) 
 ประเภทสินคาที่ซื้อจากรานตางๆ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

เนื้อ ผัก-ผลไม อาหารแหง ของใชในหองนํา ของใชในบาน

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

เนื้อ ผัก-ผลไม อาหารแหง ของใชในหองนํา ของใชในบาน

%

%

ไฮเปอรมาเก็ต

ตลาดสด

ที่มา: TDRI



 พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค
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พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค(ตอ)

TDRI พบวาหลังวิกฤติเศรษฐกิจแมตลาดสด
ยังเปนแหลงหลักแตความสําคัญลดลง
ไฮเปอรมาเก็ต มาแรงและซุปเปอรมาเก็ต     
ลดความสําคัญลงดวย 



พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค(ตอ)
เอแบคโพลและกรุงเทพธุรกิจสํารวจ (2545) พบวา
1. หลังวิกฤติ 68% ของตัวอยางรานชํามียอดขายปลีกของรานชําลดลง
2. ผูบริโภคหันไปซื้อจากหางตางๆ มากขึ้น 

Tesco Lotus
Big C

TOPS

MakroAM-PM

Others

Traditional Grocery Store

7-eleven

49.4%
37.7% 22.7%

22%

15.8%
8.4%

8.1%

Note: The numbers indicate percentage of sample stores interviewed. Multiple answers are allowed.
Source: ABAC and Krungtepturakit Newspaper survey in 2002



พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค(ตอ)

 

การสํารวจผูบริโภคของสํานักเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง
อาหารปลอดภัย
กลุมอายุ 41-45 การศึกษาระดับสูงรายไดมากกวา 40,000 
บาท/เดือน เปลี่ยนมารับประทานอาหารปลอดภัย 3-4 ป
ใหความสนใจกับผลไมและผักสดมากกวาขาว
75% ซื้อผลไมและผักปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
21% ซื้อขาวปลอดภัยสม่ําเสมอ 



พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค(ตอ)

 

ตองการโปรตีน/เนื้อ ปลอดภัย แตหาซื้อไดยาก
34% แสวงหาผักผลไมสดปลอดภัย แตติงที่ราคาแพง
ผูซื้อเชื่อมั่นในรานคามากกวาใบรับรองคุณภาพ หรือตรายี่หอ
การซื้ออาหารปลอดภัย เพิ่มคาใชจาย 37.8% 
มีปญหาซื้อไมสะดวก และไมมีสินคาในเวลาที่ตองการ
TOPS และ Foodland สรางความมั่นใจใหลูกคาไดดี 

 



พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค(ตอ)
แมจะซื้อผักปลอดภัยมาหลายป แตไมสามารถแยกแยะได

 ผักอนามัย
 ผักปลอดสารเคมี
 ผักอินทรีย

ผูบริโภคสงสัยวาเหตุใดสินคาเหลานี้จึงมีราคาแพงในเมื่อ
ตนทุนต่ํากวาผักธรรมดา
ธนาคารกสิกรไทย (2539) ยืนยันจากผลการสํารวจ (780 
ตัวอยาง) วาผูบริโภคไมมีความมั่นใจในสินคาและหาซื้อ
ไดยาก 



ลักษณะของสินคาและการจัดการในตลาดหาง 

 หางซุปเปอรฯ ของไทย
 คุณภาพสูง

 หางไฮเปอรฯ
 คุณภาพคอนขางสูง

 บางหางไฮเปอรฯ (คารฟู)
 คุณภาพสูงและมีโปรแกรม “คุณภาพครบวงจร”

“ระบบสัญญาขอตกลง (ผัก 10 ชนิด)
 ราคา 15-20% สูงกวาสินคาปกติในหาง 



Supply chain management system of a modern supermarket  

 distribution centers DC Fresh products

DC Process Food

Department of
Agriculture Science

(DAS)

Laboratory

500 Suppliers

100 Suppliers
food safety program



ระบบการรับสินคาของหาง

ศูนยอาหารสด DC

ศูนยอาหารแปรรูป DC

กรมวิชาการเกษตร

หองปฏิบัติการ

เวนเดอร 500ราย

เวนเดอร 100 ราย
อาหารปลอดภัย

หางมี 2 ศูนย

ระบบการรับสินคาของหางซุปเปอรมาเกตตัวอยาง



ระบบการรับสินคาของหาง(ตอ)

เวนเดอร เสนอสินคา
ตัวอยาง

เสนอราคา ตอรองราคา เซนต
สัญญา

ราคาต่ําสําหรับ
คุณภาพมาตรฐาน

ตรวจสอบแหลงตนกําเนิด
ตรวจคุณภาพ

กระบวนการติดตอเพื่อคากับหาง



ปฏิเสธ

ผูผลิตหรือ
เวนเดอร

ศูนยกระจาย
สินคา DC

สุมตรวจ
คุณภาพ ทํา Invoice

หางสาขาในตางจังหวัด

จายเงิน
15-60 วัน

ระบบการจัดการนําเขาและจายเงิน  
หลังจากมีการตกลงทําสัญญาซื้อขายแลว



หลักเกณฑการเลือกเวนเดอรของหาง
หางเลือกเวนเดอรโดยพิจารณาจาก
1) การตรงตอเวลา ความสม่ําเสมอในการสงสินคา
2) ปริมาณสินคาตามคุณภาพที่กําหนด
3) โปรงใส ตรวจสอบยอนกลับได
4) ราคาที่เสนอขาย

* ปกติหางตองการสินคาเพียงพอสําหรับทุกสาขา แตมียกเวนใหสําหรับ
สาขาทองถิ่น เพื่อการมีสวนรวมในทองถิ่น



ตัวอยางราคาสงและราคาขายปลีกขาว (บาทตอถุง)
ความแตกตางของราคา

5%5653ขาวขาว
18.75%9580มะลิขาวกลอง 10%

10%110100มะลิขาวกลอง 100%
9%120110มะลิ 100%

ราคาสวนเพิ่ม 
(3)

ราคาขายปลีก (2)ราคาขาย
สง (1)

สินคา

หมายเหตุ: (3) = (2)  (1) เปนสวนตางที่ยังไมไดหักตนทุนการขายปลีก



ปญหาและอุปสรรคสําหรับเกษตรกรรายยอย
☯ สมมุติวาสามารถผลิตไดตามคุณภาพที่กําหนด

1. ความสามารถสงสินคาปริมาณมาก

2. ระยะเวลารับเงิน เงินทุนหมุนเวียน

3. คาใชจายตางๆ ในการจัดการสําหรับสินคาปริมาณนอย

4. ระบบฝากขาย, บางหางลดราคาเมื่อสินคาหางขามวัน

5. แมจะมีขอตกลงปริมาณขั้นต่ําที่ตองสง บางครั้งสาขาอาจสงนอย
กวานั้น ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนการสง และไมคุมทุน



การเขาสูระบบตองการเงินทุนสูง

1) การรับเงินหลังสงสินคา 15-60 วัน ทําใหตองการเงินหมุนเวียน
2) คาธรรมเนียมแรกเขา
3) ลดราคาชวงโปรโมชั่น คาโฆษณาในรายการพิเศษ
4) การวางสินคาแบรนดของหางใกลสินคาลูกคา
5) คาธรรมเนียมเมื่อหางเปดสาขาใหม (มี 2 หางที่ถูกพิพากษาวามี

ความผิดในป 2545 สําหรับขอ 2)- 4)

* ทั้งหมดนี้แตกตางระหวางหางและยืดหยุนไดโดยเฉพาะหางไทย



ผักอนามัย
• การพัฒนาและเติบโตของผักอินทรียอยูในระยะเริ่มตน
• กรีนเนต ตั้งขึ้นในป 2536 และเปนผูขับเคลื่อนสําคัญในไทยและใหเกิดการคา
ยุติธรรม

• Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) ตั้งขึ้นป 2538 ใหการรับรอง
และสงเสริมการผลิตและสงออกขาว กลวย สับปะรด หนอไมฝรั่งและขาวโพด
ฝกออน

• ไทยไมมีนโยบายเกษตรอินทรียโดยตรง
• นโยบายที่มีคือ ในแผน 7 (2535-39) เรื่องเกษตรยั่งยืนซึ่งตอเนื่องถึงปจจุบัน
• ผูผลิตสวนใหญอยูในกระบวนการปรับเปลี่ยนและเรียกชื่อกันตางๆ เชน เกษตร
ปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งตองมีสารตกคางของสารฆาแมลงต่ํากวาที่ CODEX กําหนด



เสนทางระหวางเกษตรกร – หาง
1. เวนเดอรจัดกลุมเกษตรกรและทําขอตกลงใหเกษตรกรผลิต

กรณีตัวอยาง

เกษตรกร

บริษัท 1 บริษัท 2

เวนเดอร 1

บริษัทสงออก

บริษัท 3

เวนเดอร 2

หาง 1 หาง 2



หนาที่ของเวนเดอรขั้น 1
ตรวจสารตกคาง
วางแผนการผลิต

2. เวนเดอรขายไหแก ผูรับซื้อ ซึ่งอาจเปนบริษัทหลายแหง
3. บริษัท / พอคา / เวนเดอรขั้นที่สอง  สงใหหางและหรือสงออก
4. เวนเดอรขั้นที่ 1 ไดรับเงินจากผูซื้อ 7-15 วัน
5. ไมมีสัญญาเปนวาจาและไววางใจกัน 



พอคาทองที่

นายหนา

เกษตรกร

หนวยรัฐ

องคกร
เกษตร

หนวยรัฐ

ขายสง

โรงสี

ขายปลีก ผูบริโภค

หยง

ผูสงออก สงออก

55.91% 62.45%

18.83% 12.29%

6.54%

18.97% 100% 65.59%

2.34%
1.89%

0.45%

3.95% 4.40%

13.60%
0.62%

9.38% 1.43%
40.67%

11.59%

0.40%

0.21%

40.62%
1.24%

11.61%24.97%

0.08%
9.60% 3.49%

39.03%

ระบบตลาดขาว 2539



10%

5%

30%

40%

40%
50%

55%

10%

40%

40%

40%

พอคาทองถิ่น

พอคาสงแรก

พอคาสง กทม.ฯลฯ

พอคาปลีก กทม.ฯลฯ

ผูบริโภค กทม.ฯลฯ

ยี่ปว
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Source : Khadkaew.,1999 cited by Liao et al., 2001:256

ระบบตลาดผักเชียงใหม



สรุป
1. ตลาดเติบโตขึ้นสําหรับคาปลีกสมัยใหม
2. การแขงขันของหางทําใหราคาถูกลงสําหรับผูซื้อ 
แยงสวนแบงจากรานโชวหวย

3. ตลาดสดยังคงเปนแหลงอาหารสดหลักตอไป
4. ความตองการอาหารปลอดภัยมีสูงขึ้น



สรุป
5. ราคาของผักปลอดภัยสูงกวาราคาผักทั่วไป
6. บางหางในประเทศไทยเปนศูนยเพื่อสงออกอาหารบางตัว
7. หางตางชาติมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตนทุนถูก 
ธุรกิจทองถิ่นจําตองปรับตัวอยางมาก เพื่อใหสามารถแขง
ขันได

8. ในระดับประเทศตองหาสมดุลยระหวางประโยชนที่ผู
บริโภคไดรับกับการอยูไดของรานในทองถิ่น



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก. หางขายปลีก
1. สงเสริมใหหางสนับสนุนชวยเหลือเกษตรกรในการวางแผนการผลิต 

– การตลาด โดยสรางเครือขายรวมกัน และมีหนวยงานของรัฐ
สนับสนุน

2. ลดคาธรรมเนียมในรูปแบบตางๆ
3. ลดทอนชวงเวลาชําระเงิน
4. พิจารณายกเลิกระบบขายฝาก
5. แนะนําจัดการระบบลอจิสติกส และพิจารณาการชวยเหลือเงื่อนไข

ทางการเงิน (ไมใชใหเงิน) ในระยะแรก



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข. สําหรับกลุมเกษตรกร
1. พัฒนาการวางแผนการผลิต และความปลอดภัยทางอาหาร
2. พัฒนาการจัดการดานลอจิสติกส
3. สําหรับสินคาคุณภาพดีเยี่ยมควรพิจารณาสงขายยังรานสินคา
พิเศษ

4. หางกําลังขยายตัวมาสูรานสะดวกซื้อ เกษตรกรควรพิจารณา
สงขายรานเหลานี้



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ค. สําหรับหนวยงานรัฐ
1. ลดหยอนภาษีสําหรับหางที่รวมพัฒนาเกษตรกรรายยอย
2. การตรวจสอบและออกใบรับรองสินคาปลอดภัย ใหรวดเร็ว
และกวางขวาง

3. สงเสริมใหมีแหลงจําหนายสินคา / ผักปลอดภัยทุกตลาดสด
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