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โอกาสทอง... OTOP ไทย

ภายหลังการผ่อ นคลายมาตรการล็อ กดาวน์จากการแพร่ ระบาดของไวรัส Covid-19 ภาครัฐ ได้มี น โยบาย
สนับสนุนตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งนับป็น “โอกาสทอง” ของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า OTOP ที่ พึ่ ง พา
รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยเป็ น หลั ก แต่ ... การจะคว้ า โอกาสที่ เ ข้ า มาเพื่ อ เพิ่ ม พู น รายได้ ใ ห้ ม ากและ
มั่นคงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จาเป็นต้อ งปรับตัวและพัฒ นาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับรูปแบบและ
พฤติกรรมของลูกค้าและการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี จานวน OTOP เยอะ
กลั บ มี ร ายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า ไม่ ม ากนั ก

สินค้า OTOP ของไทย
มีจานวนมากถึง

176,739

รายการ*

ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น เพราะยอดขายสิ น ค้ า OTOP
กระจุ ก ตั ว ในจั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มเป็ น หลั ก

5 จั ง หวั ด ที่ มี ‘จานวนสิ น ค้ า OTOP’
มากที่ สุ ด ในประเทศไทย

ส่วนใหญ่ผลิตโดย
‘กลุ่มผู้ผลิตชุมชน’

จานวน OTOP

*ข้อมูลทะเบียนผลิตภัณฑ์ปี 2557 - 2562

ยอดขายสิ น ค้ า OTOP
ขยายต้ ว ต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะจากตลาดในประเทศ
ที่ เ ติ บ โตสอดคล้ อ งกั บ
ภาคการท่ อ งเที่ ย ว
ล้ า นบาท

250,000
200,000

(รายการ*)

การกระจายตัวของสินค้า OTOP
ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย
(ไม่นับรวม กทม.)

ยอดขายในประเทศ
ยอดขายในต่างประเทศ

(สินค้า)

รายได้

(พันบาท/เดือน/ร้าน)

อุบลราชธานี

755

623.5

บุรรี มั ย์

650

300.8

สุรินทร์

644

355.7

เชียงใหม่

600

2,035.8

กาฬสินธุ์

598

677.7

150,000

จั ง หวั ด ที่ มี ‘ยอดขาย OTOP’ โดยเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
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Top 3 เมืองหลัก

2016

*ต่างประเทศคานวณจากรายได้จากการนาสินค้า OTOP จัดแสดงในต่างประเทศ

รายได้ภาคการค้าปลีก
รายได้ OTOP

0.2
ล้านล้านบาท

(ไม่รวมยานยนต์)

5.5

ล้านล้านบาท

การกระจายตัวของรายได้เฉลี่ย
จากการขายสินค้า OTOP
ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย

นครปฐม

186

6,386.1

เพชรบุรี

96

3,992.5

สุราษฎร์ธานี

99

3,843.1

จานวน OTOP

(ไม่นับรวม กทม.)

(บาท/เดือน/ร้าน)

(พันบาท/เดือน/ร้าน)

** 21 จังหวัดเมืองหลักมีสัดส่วนยอดขาย OTOP คิดเป็น 42% ของยอดขายทั้งหมด **

Top 3 เมืองรอง

2015

รายได้

(รายการ*)

สัดส่วนต่อรายได้ภาคการค้าปลีก (ไม่รวมยานยนต์)
หมายเหตุ : *จานวนสินค้า OTOP นับรวมสินค้าทุกรายการที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์กับกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แม้จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

รายได้

(รายการ*)

(พันบาท/เดือน/ร้าน)

ราชบุรี

235

3,765.0

นครนายก

62

2,584.8

สระแก้ว

168

2,292.6

ที่มา : กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
1

1. กลุ่มลูกค้าหลัก คือ “นักท่องเทีย่ วชาวไทย”
ขณะที่ การเข้าถึงตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติยงั ทาได้จากัด
สัดส่วนผูซ้ อื้ สินค้า OTOP

รู้หรือไม่

...

25%

หัตถกรรม
ผ้าไหมไทย

43%
7%
ที่มา: โครงการสารวจข้อมูลู เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรม
ของนักท่องเทีย่ วเชิงลึกปี 2562 สถิตินกั ท่องเทีย่ ว
ภายในประเทศ ปี 2561 (จาแนกตามภูมภิ าคและจังหวัด)

4%

7%

สินค้า OTOP ติดดาว ปี 2562 มีทั้งสิ้น 4,830 รายการ

7%

20%

ผลิตภัณฑ์จากกล้วย น้าพริก และเนื้อหมูคิดเป็น 21% ของจานวนสินค้า OTOP ติดดาวทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์น้าพริก
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
424 รายการ
323 รายการ
265 รายการ

สมุนไพรแปรรูป
ของใช้ ของที่ระลึก

เช่น กล้วยอบ กล้วยตาก
กล้วยกวน

ผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
48%

ที่มา: Japan Tourism Agency

OTOP อาหารไทย ครองส่วนแบ่งการสูงสุด
แต่ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายไม่มากนัก ในทุกพื้นที่ขายสินค้าเหมือนๆ กัน
เพราะส่วนใหญ่เน้นใช้วัตถุดิบที่หาง่าย และแปรรูปด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน

พืชเศรษฐกิจใหม่ภาคใต้

เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพ พร้อมตีตลาดส่งออก

ผลิตภัณฑ์จาก “เห็ดแครง”

อาหาร

“แมคคาเดเมีย ราชาแห่งถั่ว”

เช่น อบแห้ง คั่วกลิ้ง แป้งแปรรูป
จุดเด่น : เพาะง่าย ปลูกได้ในสวนยาง
ขายได้ราคาและมีสารอาหารสูง

17%

เช่น อบแห้ง น้ามันสกัด
จุดเด่น : ปลูกได้ทั้งในภาคเหนือและอีสาน

“คั่วกลิ้งเห็ดแครงได้รับความนินมอย่างมาก
ทาให้มียอดสั่งสินค้าที่มากขึ้นเลื่อยๆ”

สัดส่วนจานวน
ผลิตภัณฑ์

3. OTOP ส่วนใหญ่ OFFLINE ONLY !!

ไชโยฟาร์มเห็ด จ. สุราษฏร์ธานี

“ขายแมคคาเดเมียแปรรูปได้เกือบ 1 ตันต่อเดือน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาดสร้างรายได้นับแสนบาทต่อเดือน”
คุณสุวรรณ มูลคาดี ดอยแม่แจ๋ม จ.ลาปาง

ที่มา: กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประมวลโดย: ธปท.

จานวนสินค้า OTOP ที่วางขายบน Platform ต่างๆ
Otoptoday.com

ซื้อ “สินค้าไทยหรือสินค้าท้องถิ่น”
57% ไม่เพราะช่
องทางการจาหน่ายไม่ทวั่ ถึง
คนไทย

(กรมการพัฒนาชุมชน)

23,113 รายการ

Lazada

5,550 รายการ

Shopee

ที่มา: งานวิจยั “ถอดรหัสสูตรลับแบรนด์ไทย” จัดทาโดย CMMU

คิดเป็นเพียง 13%
ของจานวนสินค้า OTOP ทั้งหมด

2,722 รายการ

Thailandpostmart.com (ไปรษณีย์ไทย)
92 รายการ

4. ปรับ Packaging...Rating พุ่งกระฉูด !
ไม่ซื้อ “สินค้าไทยหรือสินค้าท้องถิ่น”
คนไทย
ปแบบบรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูด
45% เพราะรู
ความสนใจ

เช่น หมูหยอง หมูทุบ
หมูยอ แหนม

เช่น น้าพริกเผา
น้าพริกนรก

ตัวอย่าง OTOP อาหาร ดาวรุ่ง

เครื่องดื่ม

สัดส่วน
ยอดขาย

52%

นักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยใช้จ่ายเพื่อการ Shopping ในสัดส่วนเพียง 16%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น การ Shopping มีสัดส่วนสูงถึง 34% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสินค้าในท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ สะท้อนภูมิปัญญาของคนในแต่ละพื้นที่

25%

37%

ผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก

1,042

2. กล้วย น้าพริก หมู เมนูยอดฮิต !
4%
8%

53%

อาหารไทย

583

20%
ชาวต่างชาติ

เสื้อผ้า

(ร่วมสมัย)

ค่าใช้จา่ ยเพือ่ ซือ้ สินค้าและของที่ระลึก
คนไทย
บาท/คน/วัน
ชาวต่างชาติ
บาท/คน/วัน

ปี 2562
80%

คนไทย

ต่างชาติมาไทย ซื้ออะไรกลับบ้าน ?

สินค้า OTOP ขายดีบน Online Platform
Shopee
น้าผึ้ง

Top 1

น้าผึ้ง

ลาไยอบแห้ง

Top 2

หมูเส้น

แชมพูสมุนไพร

Top 3

งานปั้นเซรามิก

Lazada

ที่มา: Shopee และ Lazada ประมาลโดย ธปท.

การทา Branding และ Packaging ของสินค้า OTOP ส่วนใหญ่ออกแบบง่ายๆ

บางส่วนใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ทันสมัย
รวมถึงขาดการใส่เอกลักษณ์ & เรื่องราวในท้องถิ่นที่ทาให้สินค้าน่าสนใจและสะดุดตา

ที่มา: งานวิจยั “ถอดรหัสสูตรลับแบรนด์ไทย” จัดทาโดย CMMU

แนวทางการเลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ บื้ อ งต้ น
ขวดแก้ ว / พลาสติ ก ใส
= สะอาด มีมาตรฐาน

สี ธ รรมชาติ ไม่ ฉู ด ฉาด

= เหมาะกับผลิตภัณฑ์อาหารและของใช้ส่วนตัว

กล่ อ งผ้ า

= หรูหรา เหมาะกับสินค้ามีมูลค่าสูง
ที่มา: คู่มือการออกแบบ และสร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์ฉบับนี้
จัดทาโดย : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ: TCDC

ตัวอย่างสินค้าไทยทีโ่ ดดเด่นเรือ่ งการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
Malai Cosmetics

Karmakamet

ใช้เอกลักษณ์ความเป็นไทยจาก
ลวดลายโขนสร้างอัตลักษณ์ที่น่าดึงดูด
ให้แก่สินค้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมที่โดดเด่น
ทั้งด้านบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมถึง
มีสินค้าที่หลากหลายและคุณภาพสูง

สบู่ข้าวไทย

Moddii ขนมไทยบรรจุกระป๋อง

นารูปทรงเมล็ดข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
มาออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสาร
กับผู้บริโภคได้อย่างทันสมัยและเข้าใจง่าย

พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุสินค้า
ทาให้สามารถตีตลาดต่างประเทศได้
ฐิ ต า เภกานนท์

ฝ่ า ยนโยบายโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ 2
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย
โทร 0 2356 7300

