
อาหารว่างสำหรับเด็กในจีน: ตลาดใหญ่ท่ีผู้ประกอบการไทยน่าจับตามอง 

 
สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า ในปี 2019 จีนมีประชากรอายุระหว่าง 0 – 15 ปี จำนวน  

249.77 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.8 ของประชากรจีนทั่วประเทศ ขณะที่เมื่อพิจารณาขนาดของตลาด
การบริโภคของประชากรที่มีอายุ 0 – 14 ปี มีมูลค่าถึง 4.5 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 20.7 ล้านล้านบาท 
ซึ่งนับเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมแม่และเด็ก โดยเฉพาะความต้องการด้านอาหารว่าง
สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อัตราแลกเปลี่ยน 1 หยวน เท่ากับประมาณ 4.6 บาท) 

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Tmall และ Alimama ยังได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มการตลาดของ
อุตสาหกรรมอาหารว่างสำหรับเด็ก พบว่าในปี 2020 ที่ผ่านมา ยอดจำหน่ายอาหารว่างสำหรับเด็กสูงขึ้นเป็น 4 
เท่าของอุตสาหกรรมอาหารว่างทั้งหมด ขณะที่ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมสำหรับเด็กของจีน (China Research 
Center for Children’s Industry) ก็ได้เปิดเผยว่า ครอบครัวร้อยละ 80 มีค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30 – 50 หรือคิดเป็นประมาณ 17,000 – 25,500 หยวนต่อครอบครัว (ประมาณ 78,200 – 117,300 
บาท) ทำให้ภาพรวมตลาดการบริโภคสำหรับเด็กอยู่ที่ประมาณ 3.9 – 5.9 ล้านล้านหยวนต่อปี หรือประมาณ 
17.94 – 27.14 ล้านล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะการบริโภคอาหารว่างสำหรับเด็กที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญ
รายการหนึ่ง  

เมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้บริโภคและแนวโน้มค่าใช้จ่ายของครัวเรือนข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กในจีนเป็นตลาดที่น่าจับตามองและมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันมีบริษัทจีนยักษ์ใหญ่หลายรายให้ความสนใจเข้ามาเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้
เกิดการแข่งขันสูงขึ้น และตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กกำลังก้าวสู่ความหลากหลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย 
ใส่ใจต่อสุขภาพเป็นสำคัญ ซึ่งพบว่า แม้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดใน 
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ตลาดอาหารว่างสำหรับเด็ก แต่ปัจจัยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารว่างสำหรับเด็กยังคง
เป็น “ความนิยมของผลิตภัณฑ์” มากที่สุด ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตรายใหม่หลายรายจึงเลือกเปิดตัวผลิตภัณฑ์
อาหารได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อาทิ สาหร่าย เอแคลร์ คุกกี้ และไส้กรอกปลา โดยสิ่งที่สร้างความ
แตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ได้ คือ ผู้ผลิตแบรนด์ยักษ์ใหญ่จะมีความพิถีพิถันด้านการคัดสรรวัตถุดิบและการผลิต
อย่างเข้มงวดมากกว่า ทำให้ผู้บริโภคไว้วางใจต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีผู้ผลิตอาหารว่าง
สำหรับเด็กแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก แต่กลับไม่พบแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากพอที่จะเป็นผู้นำของตลาด
อาหารว่างสำหรับเด็กในจีนอย่างเห็นได้ชัด 

นอกจากนี้ รายงานการสำรวจตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กของหน่วยงาน China Non-staple 
Food Circulation Association และหน่วยงาน Institute of Food and Nutrition Development 
กระทรวงเกษตรของจีน ยังได้เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา ยอดขายอาหารว่างทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 605,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 18.15 ล้านล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 30 บาท) โดยกลุ่ม
ผู้บริโภคหลักของตลาดอาหารว่างก็คือเด็ก รวมทั้งถือเป็นตลาดที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต เนื่องจาก
เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรที่ได้จากอาหารว่างสำหรับผู้ใหญ่กับเด็กแล้ว พบว่าอาหารว่างสำหรับเด็กจะมีกำไรสูง
กว่า จึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีดึงดูดให้บริษัทน้องใหม่หลายบริษัทเริ่มเข้าสู่ตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กมากขึ้น และ
ทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโต
ของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างมี
เสถียรภาพในระยะยาว 

เมื่อพิจารณาด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจ และปัจจัยที่ใช้ในการเลือกซื้ออาหารว่างสำหรับเด็ก 
พบว่า การซื้ออาหารว่างสำหรับเด็กอายุระหว่าง 0 – 3 ปี เป็นการตัดสินใจของผู้ปกครองมากถึงร้อยละ 85.8 
ขณะที่การซื้ออาหารว่างสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 – 14 ปี เป็นการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองมากที่สุดที่ร้อยละ 
89.75 โดยเด็กส่วนใหญ่ที่เลือกซื้ออาหารว่างด้วยตัวเองมักตัดสินใจเลือกซื้อจากปัจจัยด้านรสชาติเป็นอันดับแรกๆ 
รองลงมาจะเป็นของแถม และบรรจุภัณฑ์ที่น่าดึงดูด ในขณะที่คุณค่าทางโภชนาการจะเป็นปัจจัยอันดับท้ายๆ 
ที่เด็กให้ความสำคัญ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการจีนจำนวนไม่น้อยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแต่บรรจุภัณฑ์จน
อาจละเลยความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ผลิตอาหารว่าง
สำหรับเด็กในจีนหลายแห่งต่างมุ่งเน้นการขยายตลาดอาหารว่างที่มีส่วนผสมของน้ำมัน และเกลือในปริมาณมาก 
ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตขนมของเด็กในประเทศจีนต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนมาตรฐาน รวมทั้งมี
การใช้ฉลากอาหารและข้อมูลแสดงคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของแบรนด์
อาหารว่างในประเทศต่ำลงไปด้วย  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีหลายประเทศที่มีมาตรฐานสำหรับอาหารเสริมธัญพืชสำหรับทารกและเด็ก 
อาหารเสริมกระป๋องสำหรับทารกและเด็ก และอาหารเสริมทางโภชนาการ เป็นต้น เช่นเดียวกับประเทศจีนที่ 
China Non-staple Food Circulation Association ได้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี ่ยวกับอาหารทานเล่น
สำหรับเด็กในประเทศจีน โดยมีผลบังคับใช้ในเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยกำหนดมาตรฐานที่มีสาระสำคัญ
โดยสรุป ดังนี้  

1) กำหนดความต้องการสารอาหารตามอายุที่แตกต่างกัน โดยมาตรฐานนี้จัดแบ่งประเภทของ
เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 3 – 6 ปี) และเด็กวัยเรียน (อายุ 6 – 12 ปี) โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการสารอาหารตาม
ช่วงอายุที่ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตของเด็ก  

2) มาตรฐานที่แนะนำสำหรับอาหารทานเล่นสำหรับเด็กและวัยรุ่นจีน คือ อาหารที่มีน้ำตาล เกลือ 
และน้ำมันในปริมาณต่ำ รวมถึงการกำหนดปริมาณสูงสุดของโซเดียมคลอไรด์ที่มีในอาหารทานเล่น และ  
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3) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานได้กำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์

อาหารทานเล่นสำหรับเด็ก โดยต้องออกแบบให้มีความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับ
เด็กขณะรับประทาน  

จะเห็นได้ว่าจากสรุปสาระสำคัญมาตรฐานดังกล่าว ยังไม่พบการกำหนดมาตรฐานสำหรับอาหาร
สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ดังนั้น เพื่อให้ตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และ
ได้รับการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการบังคับใช้มาตรฐานในการผลิต
อาหารที่ช่วยควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะช่วยให้ตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กมีการแข่งขันในด้านการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการ และมีโอกาส
ขยายตลาดให้เติบโตทั้งในและเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย 

ปัจจุบันปริมาณและความนิยมในการบริโภคอาหารว่างประจำวันของเด็กชาวจีนมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ ปริมาณการบริโภคอาหารว่างสำหรับเด็กคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21 ของปริมาณการบริโภคอาหารของเด็กท้ังหมด โดยเด็กอายุ 3 – 5 ปี รับประทานอาหารว่าง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 71.8 ต่อวัน เด็กอายุ 6 – 12 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.7 ต่อวัน และเด็กอายุ 13 – 17 ปี คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 61.2 ต่อวัน สอดคล้องกับรายงานการสำรวจตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กท่ัวโลกในปี 2018 ของ 
QYResearch บริษัทชั้นนำด้านการวิจัยการตลาดระดับโลก ที่ได้คาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2019 – 2023 ตลาด
อาหารว่างสำหรับเด็กจะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ ประมาณร้อยละ 10 – 15  

การบริโภคอาหารว่างสำหรับเด็กในจีนกำลังอยู่ในขั้นเริ่มต้น และตลาดยังมีช่องว่างขนาดใหญ่  
จึงถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารว่างของไทยที่จะเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ในการเจาะ
ตลาดอาหารว่างสำหรับเด็กในจีน โดยเฉพาะการติดตามพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของกลุ่ม
ผู้บริโภคหลักในตลาดอาหารว่างคือ ผู้ปกครอง และเด็กวัย 3 – 12 ปีอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดกลยุทธ์และ
วางแผนกิจกรรมในการเจาะตลาดอาหารว่างของเด็กในจีนอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีความปลอดภัยของอาหารเป็นอันดับแรก ควบคู่
ไปกับการพัฒนารสชาติให้ถูกปากผู้บริโภคชาวจีนมากที่สุด รวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์แบรนด์อาหารว่างของไทยโดยร่วมมือกับ KOL ชื่อดังของจีน หรือร่วมกับ
แบรนด์อาหารชื ่อดังของต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในตลาดจีน เพื ่อเปิดโอกาสให้
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างของไทยเป็นที่รู้จัก และเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาแบรนด์อาหารว่างของไทยให้สามารถวางจำหน่ายในตลาดจีนได้อย่างแพร่หลาย และได้รับความ
น่าเชื่อถือด้านคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

แหล่งที่มา: https://news.21food.cn/12/2899201.html 
https://food.chemlinked.com/news/food-news/china-releases-first-association-standard-for-

children-snack-food 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว 
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