
 

 

การเติบโตของอาหารกึ่งส าเร็จรูปในอินเดีย 

Convenience Foods in India on a Growth Path 

เรียบเรียงโดย วิภาวรรณ ดั้นเมฆ 

 อินเดียเป็นผู้ผลิตอาหารใหญ่เป็นอันดับท่ีสองของโลก แต่มีผลผลิตจากพื้นท่ีเกษตรเพียง

น้อยนิดท่ีได้รับการแปรรูปให้เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่ม หนึ่งในเหตุผลท่ีท าให้เกิดสถานการณ์นี้น่าจะ

เป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวอินเดียท่ีนิยมรับประทานอาหารสดมากกว่าอาหารบรรจุ

ภัณฑ ์กระนั้น รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปลี่ยนไป รายได้ท่ีสูงขึ้น ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ การพัฒนา

เพื่อความทันสมัย และสัดส่วนการอพยพถิ่นฐานในอินเดีย ล้วนท าให้พฤติกรรมการบริโภค

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย                             
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เปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวเดี่ยวและรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเร่งรีบส่งผลให้การบริโภคอาหารกึ่ง

ส าเร็จรูปมีอัตราสูงขึ้น ความสะดวกจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้อาหารเหล่านี้ได้รับความนิยม 

 อาหารกึ่งส าเร็จรูปยังเป็นเรื่องใหม่ในอินเดีย แม้ว่าจะมีอาหารประเภทนี้ในประเทศพัฒนา

แล้วมานานแล้วก็ตาม อาหารเหล่านี้สะดวกในการรับประทาน ประหยัดเวลาในการท า และ

สามารถเก็บไว้ได้นานกว่า อาหารกึ่งส าเร็จรูปสามารถแบ่งเป็นอาหารกึ่งส าเร็จรูปท่ีไม่ต้องเก็บในท่ี

เย็น (shelf-stable convenience food) และอาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง ส าหรับอาหารกึ่ง

ส าเร็จรูปท่ีไม่ต้องเก็บในท่ีเย็นนั้น ประกอบด้วย (a) อาหารพร้อมรับประทาน (Ready-to-eat – 

RTE) (b) อาหารพร้อมเสิร์ฟ (Ready-to-serve – RTS) และ (c) อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-

cook – RTC) 

 หลายปีท่ีผ่านมา ด้วยการเติบโตของครอบครัวเดี่ยว การท่ีผู้หญิงและคู่แต่งงานท างานเพ่ิม

มากขึ้น ตารางการท างานท่ียุ่ง และความมั่งคั่งท่ีก าลังเจริญเติบโต ท าให้การใช้ชีวิตของผู้คน

เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้การบริโภคอาหารกึ่งส าเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นด้วย 

อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) และอาหารพร้อมเสิร์ฟ (RTS) 

 RTE และ RTS เป็นอาหารกึ่งส าเร็จรูปท่ีพร้อมส าหรับการบริโภคโดยไม่จ าเป็นต้องน ามา

อุ่นก่อน ตัวอย่างอาหารประเภทนี้ ได้แก่ มัน ถั่วทอด มาซาล่า แกงผักรวม ฯลฯ  

อาหารพร้อมปรุง (RTC) 

 RTC เป็นอาหารกึ่งส าเร็จรูปท่ีต้องน ามาปรุงก่อนจะสามารถน าไปรับประทานได้ ตัวอย่าง

อาหารประเภทนี้ เช่น กุหลาบจามุน รัสกุลล่า แป้งคัสตาร์ด ไอศกรีม พาสต้า เยลลี่และพุดดิ้ง 

บะหมี่ มักกะโรนี วุ้นเส้น เป็นต้น 

 ส าหรับอาหารกึ่งส าเร็จรูปแช่แข็ง ซึ่งต้องอาศัยความร้อนก่อนน ามารับประทานนั้น ได้แก ่

พาราต้าแช่แข็ง ซาโมซ่า มันทอด มาซาล่าโดซ่า ราวาอิดลี ฯลฯ อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งจะถูกบรรจุ

อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดอ่อนตัว (retort pouch) และมีอายุการเก็บรักษาประมาณ 18 เดือน 

 

 

 



สถานการณ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปทั่วโลก 

  “รายงานตลาดอาหารพร้อมรับประทาน: การวิเคราะห์และการประเมินโอกาส ปี 2559-

2569” โดย Future Market Insights (FMI) กล่าวว่า ในด้านมูลค่าแล้ว ตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร

พร้อมรับประทานคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 195.3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2569 การ

เพิ่มขึ้นของผู้หญิงท างาน ประชากรยุคมิลเลนเนียล และพฤติกรรมการบริโภคระหว่างเดินทาง 

ล้วนเป็นปัจจัยท่ีท าให้ตลาดอาหารพร้อมรับประทานท่ัวโลกขยายตัวขึ้น ความก้าวหน้าด้าน

นวัตกรรมในการบรรจุอาหารท าให้การบริโภคอาหารกึ่งส าเร็จรูปในประเทศพัฒนาแล้วสูงขึ้น

เช่นกัน อย่างท่ีเห็นได้ในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และรัสเซีย ซึ่งส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์

อาหารพร้อมรับประทานท่ัวโลกสูงขึ้น 

 ตลาดอาหารพร้อมรับประทานท่ัวโลกแบ่งออกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (เนื้อสัตว์/สัตว์

ปีก, ซีเรียล, ผัก, อื่นๆ) การบรรจุภัณฑ์ (กระป๋อง, แช่แข็งหรือแช่เย็น, อื่นๆ) และช่องทางการจัด

จ าหน่าย (ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าเฉพาะทาง, 

ร้านค้าออนไลน์, อื่นๆ) ในส่วนประเภทของผลิตภัณฑ์นั้น คาดว่าเนื้อสัตว์/สัตว์ปีกจะเป็นประเภท

ท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุด คือประมาณร้อยละ 45.7 ของมูลค่าท้ังหมดในปี 2559 ในส่วนการบรรจุภัณฑ์นั้น 

คาดว่าสินค้าแช่แข็งหรือแช่เย็นจะสามารถขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 8 ส่วนในด้านช่องทางการจัด

จ าหน่ายนั้น คาดว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตจะมีมูลค่าสูงท่ีสุด คือประมาณร้อยละ 

34.3 ในปี 2559 และคาดว่าส่วนแบ่งการตลาดจะขยายมากขึ้นภายในปี 2569  

 ผู้บริโภคในปัจจุบันพอใจในอาหารพร้อมรับประมาณปริมาณน้อยมากกว่าอาหารปริมาณ

มากเหมือนแต่ก่อน ปัจจัยนี้ท าให้เกิดอาหารประเภทพอดีค าและสามารถรับประทานระหว่าง

เดินทางได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานท่ีมีรสชาติดีกว่าและมี

คุณค่าทางสารอาหารมากกว่า ท้ังนี้เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าท่ีใส่ใจด้านสุขภาพด้วย 

 

การเติบโตของตลาดสินค้าอาหารกึ่งส าเร็จรูปในอินเดีย 

 อุตสาหกรรมด้านอาหารในอินเดียคาดว่าจะเติบโตเป็นอย่างมาก ภาคการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารของอินเดียครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่น ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์และ



สัตว์ปีก นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การประมง การเพาะปลูก การจัดการ

เมล็ดพันธุ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ขนมหวาน ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จากโกโก้ ผลิตภัณฑ์จาก

ถั่วเหลือง น้ าดื่ม และอาหารท่ีมีโปรตีนสูง 

 ในอินเดีย ภาคอาหารเติบโตขึ้นมาเป็นภาคการเติบโตสูงและก าไรสูงเนื่องมาจากความ

เป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ภาคอาหารแปรรูปคิดเป็น

ประมาณร้อยละ 32 ของตลาดอาหารท้ังหมดในประเทศ รัฐบาลอินเดียเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ

ในการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศ โดยได้พยายามสนับสนุนการ

ลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Ministry of Food 

Processing Industries – MoFPI) ภาคอาหารแปรรูปยังได้รับการส่งเสริมโดยนโยบายการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment – FDI) อีกด้วย อีกหนึ่งปัจจัยท่ีท าให้ภาค

อาหารแปรรูปเติบโตก็คือความตื่นตัวเกี่ยวกับสุขภาพในระยะยาว ปัจจัยท้ังหมดนี้ล้วนท าให้

อุตสาหกรรมอาหารกึ่งส าเร็จรูปในอินเดียมีการเติบโต 

 

นโยบายที่ริเริ่มโดยรัฐบาลอินเดีย 

 รัฐบาลอินเดียได้ก่อตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในปี 2529 เพื่อกระตุ้น

ภาคการแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศ โครงการและ

แผนงานต่างๆ ของกระทรวงท าให้อุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก 

 รัฐบาลอินเดียยังอนุญาตให้ FDI สามารถลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้ได้ร้อยละ 100 

ข้อมูลจากแผนกนโยบายและการส่งเสริมอุตสาหกรรม (Department of Industrial Policies 

and Promotion – DIPP) กล่าวว่ามีการลงทุนโดย FDI ประมาณ 7.54 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ระหว่างเดือนเมษายน 2543 ถึงเดือนมีนาคม 2560 นอกจากนี้ สมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย 

(Confederation of Indian Industry – CII) ยังคาดการณ์ว่าภาคการแปรรูปอาหารมีโอกาสท่ีจะ

ดึงดูดการลงทุนกว่า 33 พันล้านเหรียญสหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า และจะท าให้มีการจ้างงานกว่า 

9 ล ้านงาน 

  



ขนาดตลาด 

 ตลาดอาหารกึ่งส าเร็จรูปในอินเดียมีมูลค่าประมาณ 2,370 ล้านรูปี (ประมาณ 39.49 ล้าน

เหรียญสหรัฐ) ในปีงบประมาณ 2557 มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมจะมีมูลค่าประมาณ 6,405 

ล้านรูปี (ประมาณ 106.73 ล้านเหรียญสหรัฐ) ภายในปีงบประมาณ 2562 แนวโน้มล่าสุดแสดงให้

เห็นว่าหลายบริษัทท่ีผลิตอาหารกึ่งส าเร็จรูปก าลังเน้นไปท่ีตลาดส่งออก และเพ่ือเพิ่มการบริโภคใน

ตลาดในประเทศ ผู้ผลิตได้น าเทคโนโลยีแบบใหม่มาใช้ และเน้นสินค้าเฉพาะภูมิภาคหรือเฉพาะรัฐ

มากขึ้น 

 

ผู้ผลิตสินค้าพร้อมรับประทานรายใหญ่ของอินเดีย 

1. Kellogg’s  

 Kellogg’s มีสินค้าตั้งแต่ซีเรียลไปจนถึงขนมขบเคี้ยว ซึ่งเข้ามาตีตลาดอินเดียตั้งแต่ปี 2537 

ปัจจุบันนี้ Kellogg’s จ าหน่ายสินค้าซีเรียลเพื่อสุขภาพหลากหลายรสชาติ 

2. MTR 

 MTR ก่อตั้งมาจากร้านอาหารครอบครัว Maiya ในเมืองบังกาลอร์ในปี 2467 และตอนนี้

จ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องปรุงอาหาร ของดอง แกงพร้อมรับประทาน เกรวี่ นม เครื่องเทศ 

และขยายตลาดไปยังท่ัวโลก 

3. McCain 



 McCain ค่อนข้างใหม่ส าหรับตลาดอินเดีย โดยได้เข้ามามีส่วนใน R&D ด้านการเกษตรของ

อินเดียตั้งแต่ปี 2541 ปัจจุบัน McCain จ าหน่ายสินค้าแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวมากมาย 

 

4. ITC India (Kitchens of India) 

 Kitchens of India เน้นจ าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน เช่น แกง ข้าว ของดอง ฯลฯ ท่ี

เพียงแค่น ามาอุ่นก็รับประทานได้แล้ว  

5. Nestle (Maggi) 

 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปหรือท่ีชาวอินเดียเรียกติดปากว่า Maggi ก็ได้รับความนิยมอย่างมากใน

อินเดีย ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่รสมาซาล่าอย่างแต่ก่อนเท่านั้น แต่ยังมีรสไก่ มะเขือเทศ และเส้นบะหมี่ก็

เน้นประโยชน์เพื่อสุขภาพมากย่ิงขึ้น 

6. Gits Food Products 

 Gits Food Products ขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์ท่ีใส่ใจในบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยส าหรับอาหาร

พร้อมปรุง เคร่ืองปรุงและผลิตภัณฑ์นมต่างๆ 

 

 



7. Taj Frozen Foods 

 Taj Frozen Foods ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยเริ่มจากขนมขบเคี้ยวและ paratha แช่แข็ง

และได้ประสบผลส าเร็จอย่างสูง จากนั้นจึงเริ่มต่อยอดไปยังอาหารประเภทแกง เคร่ืองปรุงมาซาล่า 

นมแช่แข็ง และของหวาน ปัจจุบันบริษัทลงทุนไปกับโรงงานท่ีทันสมัยกว่า 1.2 พันล้านรูปี 

8. Kohinoor Foods Ltd 

 Kohinoor Foods Ltd ก่อตั้งในปี 2532 และเริ่มโดยการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน 

เช่น ข้าว แกง ซอส เคร่ืองแกง เคร่ืองปรุง และอาหารแช่แข็งต่างๆ 

9. Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (GCMMF) 

 GCMMF เป็นองค์กรตลาดผลิตภัณฑ์อาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในอินเดีย โดยมีผลประกอบการ

ประมาณ 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปี 2559-60 ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ์ของ GCMMF จ าหน่าย

ภายใต้แบรนด์ Amul และ Sagar 

 

10. Vadilal Industries Ltd 

 Vadilal ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมไอศกรีม ในปัจจุบันบริษัทได้ผลิตไอศกรีมโดย

ใช้วิธีพิเศษ และจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ Kwality, Vadilal, Badabite, Flingo และ Gourmet ซึ่ง

มีไอศกรีมหลากหลายกว่า 150 รสชาต ิ

 

 



11. Rasna Private Ltd 

 Rasna Private Ltd ผลิตตั้งแต่น้ าอัดลมและผงท าเครื่องดื่มไปจนถึงอาหารแปรรูปหลาย

ประเภท และยังได้ขยายตลาดไปยังกว่า 40 ประเทศใน 5 ทวีป และยังมุ่งมั่นในการก้าวเป็นหนึ่ง

ในผู้ผลิตน้ าอัดลมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

12. Haldiram’s Food International Ltd 

 Haldiram’s Food International Ltd เร่ิมก่อตั้งเมื่อปี 2480 โดยเป็นร้านขายขนมหวาน

และขนมขบเคี้ยวในเมือง Bikaner รัฐราชสถาน หลังจากนั้นจึงขยับขยายเป็นแบรนด์ และยังแตก

ไลน์ไปยังผลิตภัณฑ์จากนมอีกด้วย 

 

บทบาทของรัฐบาลในการสนับสนุนการส่งออกอาหารพร้อมรับประทานของอินเดีย 

 รัฐบาลอินเดียได้ริเริ่มหลากหลายโครงการเพื่อสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรกรรมใน

ระดับใหญ่เพื่อลดปัญหาผลผลิตเหลือท้ิงจากพื้นท่ีเพาะปลูก และสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูป กระทรวงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารของอินเดียได้พัฒนาหลากหลายโครงการ เช่น 

โครงการ Mega Food Parks และโครงการ Kisan Sampada เพื่อสร้างหน่วยแปรรูปโดยการใช้

โรงงานท่ีทันสมัยในระดับสากล 

 ห น่ ว ย ง า น  Agriculture & Processed Food Products Export Development 

Authority (APEDA) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียได้พยายามสนับสนุน

การส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอย่างเต็มก าลัง โดยการอ านวยความสะดวกและให้ความ

ช่วยเหลือต่างๆ แก่ผู้ส่งออกท่ีเป็นสมาชิกของหน่วยงาน ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีโรงงานท่ีทันสมัย 

และมีองค์กรตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารเกิดขึ้น  

 

 

 

 

 



 ตารางข้างล่างนี้แสดงให้เห็นการส่งออกอาหารกึ่งส าเร็จรูปแต่ละประเภท 
 2558-59 2559-60 2560-61  

(เมษายน-พฤศจิกายน) 

 จ านวน 

(ตัน) 

มูลค่า

(ล้าน

รูปี) 

มูลค่า 

(ล้าน

เหรียญ) 

จ านวน 

(ตัน) 

มูลค่า

(ล้าน

รูปี) 

มลูค่า 

(ล้าน

เหรียญ) 

จ านวน 

(ตัน) 

มูลค่า

(ล้าน

รูปี) 

มูลค่า 

(ล้าน

เหรียญ) 

อาหาร

พร้อม

รับประทาน 

353,569 34,560 527 430,069 40,463 605 269,336 28,444 441 

อาหาร

พร้อมปรุง 

768,781 30,614 469 507,642 25,304 378 331,907 16,261 252 

อาหาร

พร้อมเสริ์ฟ 

448,352 34,068 520 405,037 33,987 508 280,294 21,290 330 

รวม

ทั้งหมด 

1,570,703 99,243 1,516 1,342,748 99,755 1,492 881,536 65,996 1,023 

 

การริเริ่มโดยอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมนี้ได้ลงทุนจ านวนมหาศาลไปกับการพัฒนาโรงงานให้ทันสมัยเพื่อแปรรูป

อาหารในภาคอาหารกึ่งส าเร็จรูป การบรรจุภัณฑ์ก็ได้รับการพัฒนาจนผลิตภัณฑ์จากอินเดียได้รับ

การยอมรับท้ังจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

 นาย Ajay Palkar ผู้อ านวยการ Taj Frozen Foods กล่าวว่าด้วยอัตราการผลิตสูงและ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว จ าเป็นท่ีต้องมีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ด้วย 

เพราะค่าใช้จ่ายด้านนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าสินค้า นอกจากนี้ เขายังกล่าวเสริมว่า

ภาคอาหารกึ่งส าเร็จรูปมีการแข่งขันสูง แต่การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยรวมเป็นเรื่องส าคัญ

ท่ีสุด 

 

 

 



หนทางข้างหน้า 

 ในการท่ีพัฒนาต่อไปข้างหน้านั้น อุตสาหกรรมต้องมีการน าเครื่องมือรับประกันคุณภาพ

และความปลอดภัยของอาหารมาใช้ เช่น Total Quality Management (TQM) ซึ่งประกอบด้วย 

ISO 9000, ISO 22000, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good 

Manufacturing Practices (GMP) แ ละ  Good Hygienic Practices (GHP) ซึ่ ง จ ะ ช่ ว ย ใ ห้

อุตสาหกรรมยึดธรรมเนียมด้านคุณภาพและสุขอนามัยเป็นหลักการในการด าเนินการต่อไป ส่งผล

ให้มีการปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค การเตรียมพร้อมอุตสาหกรรมส าหรับการแข่งขันนานาชาติ  

การยอมรับจากผู้ซื้อชาวต่างชาติ และการรักษามาตรฐานของอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ

สากล 

 นาย Ajay Palkar แสดงความคิดเห็นว่า ระเบียบข้อบังคับของ FSSAI ค่อนข้างครอบคลุม

อยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ต้องมีการพัฒนาด้าน R&D ในภาคอุตสาหกรรมอาหารกึ่งส าเร็จรูปต่อไป 

นอกจากนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอันเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีราคาสูง 

รัฐบาลจึงควรมองหาลู่ทางในการกระตุ้นอุตสาหกรรมในทุกทางด้วย การสร้างงานให้แก่เกษตรกร

ก็เป็นอีกสิ่งส าคัญท่ีจ าเป็นต้องท า เพราะภาคอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูปจ าเป็นต้องใช้แรงงาน

ฝีมือจ านวนมาก 

การเติบโตอย่างรวดเร็ว 

  อุตสาหกรรมอาหารกึ่งส าเร็จรูปของอินเดียก าลังเติบโตและเป็นท่ียอมรับในต่างชาติ ท้ัง

ยังคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารกึ่งส าเร็จรูปน าเข้ามาจากไต้หวัน จีน 

และตุรกี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการพัฒนาการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์เรานี้ในประเทศ

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายโดยท่ีไม่ผลผลิตไม่ด้อยคุณภาพลง 

 ท้ังนี้ Media Today Group ได้สร้างโอกาสให้แก่ผู้สรรหาและผู้ผลิตเครื่องจักรดังกล่าว 

โ ดยจะจั ด ง าน  AgriTech India 2018 ขึ้ น ท่ี  Bangalore International Exhibition Centre 

(BIEC) ในวันท่ี 31 สิงหาคม ถึงวันท่ี 2 กันยายน 2561 นี้ 

Source: Agri Business & Food Industry, April 2018, page 10-15 


