
 

สถานการณ์การค้าปลีกอาหารในเม็กซิโก  
 
ข้อมูลเบื้องต้น 

เม็กซิโก ถือเป็นอีกหนึ่งตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและน่าสนใจส าหรับ
ผู้ประกอบการไทย โดยเศรษฐกิจเม็กซิโกขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.8 ใน
ปี 2564 หลังจากที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิต-19 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยส าคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ 
ภาคเกษตรกรรมที่เติบโตขึ้นร้อยละ 2.9 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
ขึ้นร้อยละ 6.5 และภาคธุรกิจการบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.0 
อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 เศรษฐกิจเม็กซิโกได้รับ
ผลกระทบอีกครั้งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์          
เดลตา และสายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในห่วงโซ่
อุปทาน หากแตซู่เปอรมารเก็ตยังคงเป็นธุรกิจที่ส าคัญที่เปิดให้บริการ

ตามเวลาท าการปกติ โดยยังคงยอดขายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนให้ความส าคัญกับสินค้าจ าเป็นต่อ                    
การด ารงชีวิตอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care) แม้จะมีข้อจ ากัดเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บ้างก็ตาม 

จากรายงานการส ารวจรายได้และการใช้จ่ายในครัวเรือนแห่งชาติ (National Survey of 
Income and House Spent: ENIGH) ประจ าปี ชี้ให้เห็นว่าในปี 2562 ผู้บริโภคชาวเม็กซิกันใช้เงินจ านวน 
3,750 เปโซเม็กซิโก หรือประมาณ 6,670.50 บาท ต่อเดือน ในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม และ 3,793 เปโซ
เม็กซิโก หรือประมาณ 6,746.99 บาท1 ต่อเดือน ในปี 2564 โดยมีซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าลดราคา และร้านค้า
ราคาพิเศษส าหรับสมาชิก เป็นธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะที่
ยอดขายอาหารและเครื่องดื่มขยายตัวขึ้น เนื่องจากชาวเม็กซิกันท าอาหารและรับประทานอาหารที่บ้านมากขึ้น 
เพราะท างานและเรียนที่บ้าน นอกจากนี้ ยอดขายสินค้าเพ่ือสุขภาพยังเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้บริโภคชาว
เม็กซิกันต้องการป้องกันการติดเชื้อโรคและปรับปรุงพฤติกรรมการกิน 
 
ภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกในเม็กซิโก 

สมาคมผู้ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าแห่งชาติ (National Retailers and Department Stores 
Association: ANTAD) เผยว่าในปี 2564 เม็กซิโกมีซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด 3,284 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 2,507 
แห่ง และร้านค้าเฉพาะทาง (Specialized Store) 40,559 แห่ง ทั้งนี้ สัดส่วนยอดขายค้าปลีกในเม็กซิโก ปี 
2564 ปรากฏตาม ภาพที่ 1  
 
                                                           
1 อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกรมศุลกากร ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ส าหรับการส่งออกสินค้า ในอัตรา 1.7788 บาท ต่อ 
1 เปโซเม็กซิโก 



 

 
ภาพที่ 1 สัดส่วนยอดขายค้าปลีกในเม็กซิโก ปี 2564 

 

 
ที่มา: ANTAD Economic studies department 

 
ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) 

ส าคัญต่อการกระจายสินค้าในเม็กซิโกเป็นอย่ างยิ่ ง 
โดยเฉพาะตลาดสดหรือตลาดสาธารณะที่อากาศถ่ายเท 
(Mercados Publicos) และร้ า นค้ า ข า ยขอ งช าหรื อ                   
“โชห่วย” (Tienditas) ที่ช่วยส่งมอบความสะดวกสบาย
พร้อมทั้งราคาที่ต่ ากว่าร้านค้าประเภทอ่ืน โดยมักจะตั้งอยู่
ในชุมชนที่มีรายได้ปานกลางและต่ า ผู้บริโภคชาวเม็กซิกัน

ชื่นชอบร้านค้าประเภทดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากร้านค้าประเภทดังกล่าวมักตั้งอยู่ในเขตชุมชนมาอย่าง
ยาวนานหลายปี อีกทั้ง ยังเป็นธุรกิจครอบครัวท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีบริษัทเป็นจ านวนมากที่ผลิตแบรนด์สินค้าและ
ออกข้อเสนอพิเศษทางการส าหรับร้านค้าประเภทนี้โดยเฉพาะ  

แม้ว่าผู้บริโภคจะยังคงใช้บริการเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าและตลาดท้องถิ่นดังกล่าวในช่วงที่มี                 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ร้านค้าและตลาดเหล่านี้ต่างต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายจากการทีผู่้บริโภค
หันไปจับจ่ายสินค้าจากธุรกิจค้าปลีกแบบร่วมสมัยมากข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือสิ่งที่ต้องการ
ได้แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Shopping) อีกทั้ง ยังมีความสะอาด และมาตรการด้านสุขอนามัยและการเว้น
ระยะห่างทางสังคม  

 



 

ประเภทธุรกิจค้าปลีก 
สมาคม ANTAD ได้แบ่งประเภทธุรกิจค้าปลีกตามขนาดของสถานประกอบการ ชนิดสินค้า และ

บริการ ดังนี้ 
1. เมกามาร์เก็ต (Megamarket): สถานประกอบการค้าปลีกที่มีขนาด 10,000 ตารางเมตร 

และจ าหน่ายสินค้าทุกประเภท อาทิ อาหารและของใช้ในบ้าน สินค้าที่ไม่ใช่อาหาร สินค้าเน่าเสียง่าย เสื้อผ้า 
เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น อีกท้ัง ยังมีบริการอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ร้านขาย
ยา ร้านอาหาร ธนาคาร เมกามาร์เก็ตในเม็กซิโก ประกอบด้วย Mega (ในเครือ Soriana) Selecto (ในเครือ 
Chedraui) และ City Market (ในเครือ La Comer) 

2. ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket): สถานประกอบการที่มีขนาด 4,500 - 10,000 ตาราง
เมตร และวางจ าหน่ายสินค้าคล้ายกับเมกามาร์เก็ตและให้บริการบางประเภทร่วมด้วย ตัวอย่างไฮเปอร์มาร์เก็ตใน
เม็กซิโก ได้แก่ Walmart Supercenter และ HEB  

3. ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket): สถานประกอบการที่มีขนาด 500 - 4,500 ตารางเมตร 
โดยสินค้าส าคัญมักประกอบด้วยของช าและอาหารสด เช่น ผลไม้ ผัก และอาหารแช่แข็ง โดยทั่วไปมักจะมีบริการ
ด้านเภสัชกรรมร่วมด้วย โดยซูเปอร์มาร์เก็ตลักษณะเครือข่ายสาขาระดับภูมิภาคที่ส าคัญในเม็กซิโก ได้แก่ Casa 
Ley (พ้ืนที่คาบสมุทรแปซิฟิก) Calimax (รัฐ Baja California) Super San Francisco de Asis (ทางตอนใต้ของ
เม็กซิโก) เป็นต้น 

4. ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าราคาพิเศษส าหรับสมาชิก (Price Club): สถานประกอบการที่มีพ้ืนที่
ขนาดมากกว่า 4,500 ตารางเมตร และจ าหน่ายของช า อาหารสด เสื้อผ้า และสินค้าทั่วไป (เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ 
ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง เครื่องใช้ในบ้าน และอ่ืนๆ) ทั้งที่เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและสินค้าน าเข้า รวมทั้งสินค้า
ตามฤดูกาลหรือเทศกาล ร้านค้าประเภทนี้มักไม่ได้มีการตกแต่งร้านเป็นพิเศษ และมาพร้อมกับบริการต่างๆ เช่น 
ร้านยา ร้านแว่น และตู้กดน้ าอัดลม สินค้าส่วนใหญ่มักวางจ าหน่ายในรูปแบบขายส่งหรือจ าหน่ายส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมด้านการบริการ (Hospitality)  ร้ านค้ารูปแบบสมาชิกขนาดใหญ่ ในเม็กซิ โก ได้แก่                                   
ร้าน Sam’s Club ร้าน Costco และร้าน City Club 

5. ร้านค้าลดราคา (Discount Store): หรือที่คนเม็กซิโกเรียกว่า Bodegas ที่แปลว่าคลังสินค้า 
มักมีขนาดประมาณ 2,500 ตารางเมตร และวางจ าหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดที่มีตัวเลือกในแต่ละชนิดไม่มาก
นัก โดยราคามักต่ ากว่าราคาสินค้าในตลาดทั่วไป เนื่องจากร้านค้าไม่มีการตกแต่งและไม่มีบริการต่างๆ เพ่ิมเติม 
โดยมีร้าน Bodega Aurrera (Walmart) เป็นผู้น าร้านค้าลดราคา (ด้านยอดขาย) เนื่องจากมีร้านค้าประเภท
ดังกล่าวหลากหลายรูปแบบ เช่น Bodega Aurrera Express ที่เป็นร้านสะดวกซื้อตั้งในชุมชนรายได้ต่ า และ Mi 
Bodega ที่ตั้งในเมืองขนาดเล็ก 

6. ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store): สถานประกอบการที่มีพ้ืนที่ขนาดน้อยกว่า 500 
ตารางเมตร และเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง สินค้าที่วางจ าหน่ายมักเป็นสินค้าที่สะดวกต่อการบริโภคในระหว่าง                             
การเดินทาง (On-the-Go) และวางจ าหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ตั้งแตบ่ริการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการฝาก



 

เงิน ไปถึงศูนย์อาหาร โดยมีร้าน Oxxo เป็นร้านสะดวกซ้ือที่มีเครือข่ายรายส าคัญที่สุด รองลงมาคือร้าน 7-Eleven 
ร้าน Circle K และร้าน Supercity (ในเครือ Soriana) 

7. ตลาดขนาดเล็ก (Mini Market): ตั้งในสถานที่ขนาดเล็กกว่า 250 ตารางเมตร จ าหน่าย
สินค้าท่ีต้องใช้และซื้อเป็นประจ า (Staple Product) อาหารแช่แข็งและแช่เย็น เช่น ตลาด Walmart Express (ใน
เครือ Walmart) และตลาด Sumesa (ในเครือ La Comer) โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลของเม็กซิโกและ
บริษัทอาหารและเครื่องดื่มให้การสนับสนุนตลาดขนาดเล็ก เพ่ือส่งเสริมตลาดขนาดเล็ก ยกระดับการฝึกอบรม                        
การปฎิบัติที่ด ีและการใช้ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

8. ร้านจ าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store): ร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร 
เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ยา อุปกรณ์ออกก าลังกาย 

 
นับตั้งแต่ปี 2563 ผู้ประกอบการค้าปลีกได้เริ่มปรับตัว

ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Omni Channel หรือการท าการตลาดผ่าน
ช่องทางออนไลน์และ/หรือออฟไลน์ โดยมีการเชื่อมโยงกันอย่างไร้
รอยต่อในทุกจุดการให้บริการ เพ่ือส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่
ลูกค้าและยกระดับการให้บริการ ณ จุดขายต่างๆ จึงเป็นเรื่องปกติ
หากผู้บริโภคในเม็กซิโกจะพบเจอร้านค้าบนท้องถนนทั่วไปและบน
แพลตฟอร์มดิจิทัล ในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเครือข่ายเดินหน้า
ลงทุนในระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce 
และจับมือกับพันธมิตรแอปพลิเคชั่นเดลิเวอรี เพ่ือขยายฐานลูกค้า  

บริษัทสตาร์ทอัพบางบริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตที่จ าหน่ายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ 
หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่) เท่านั้น และมักวางจ าหน่ายสินค้าในราคาที่ อิงจากคู่แข่ง (Competitive 
Price) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าได้โดยที่ร้านค้าไม่ต้องมีหน้าร้าน หรือผู้บริโภคสามารถ
เลือกซื้อสินค้าโดยให้พนักงานน าส่งไปรับรายการสั่งซื้อสินค้าที่คลังสินค้าได้ ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์มี
ให้บริการในกรุงเม็กซิโกเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการมีแผนที่จะขยายการให้บริการลักษณะนี้ในเมืองที่มี
ประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก อาทิ มอนเตร์เรย์ (Monterrey) และกัวดาลาฆารา (Guadalajara) ในปี 2565 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รัฐบาลเม็กซิโกได้จัดตั้งหน่วยงาน 
SEGALMEX (ย่อมาจากและมีความหมายว่าความปลอดภัยในอาหารของเม็กซิโก) ภายใต้กระทรวงเกษตรและการ
พัฒนาชนบท ให้เป็นหน่วยงานหลักในการประกันราคาสินค้าเกษตรส าคัญส าหรับเกษตรกรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งมอบสินค้าอาหารพ้ืนฐาน 36 ชนิด แก่ชุมชน โดยหน่วยงาน SEGALMEX จะซื้ออาหาร
และสินค้าอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในปริมาณมาก (Bulk) และแจกจ่ายไปยังร้านค้าท้องถิ่นในชุมชนที่สมัคร
เข้าร่วมและมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเปิดร้านเพ่ือจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว โดยมีร้านค้ามากถึง 35,000 ร้าน 
และร้านค้ารถบรรทุก (Truck Store) 300 ร้าน ที่เข้าถึงพ้ืนที่ชุมชนห่างไกลและชุมชนชายขอบ และผู้บริโภคต้อง
มีใบอนุญาตในการซื้อสินค้าจากร้านค้าดังกล่าว  



 

ตารางท่ี 1 แนวโน้มผู้บริโภค 10 อันดับแรกในเม็กซิโก ประจ าปี 2565 
 

1.  ผู้บริโภคต้องเชื่อมั่นในแบรนด์และบริษัทต้องโปร่งใสมากขึ้นในด้านของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้า เช่น ส่วนผสม แหล่งผลิต และท่ีมาของส่วนผสม 

2.  แนวโน้มการบริโภคสินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Product) ก าลังเป็นที่นิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในเม็กซิโก ผู้บริโภคหันมารับประทานอาหารวีแกนหรือบริโภคอาหารจากพืชมากขึ้น เนื่องจากเหตุผล
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

3. 
 

การเลือกบริโภคอาหารสะท้อนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค เนื่องจากความเชื่อส่วนบุคคลมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 

4. 
 

ผู้บริโภคเลือกบริโภคอาหารท้องถิ่นรสชาติดั้งเดิมมากข้ึน 

5. 

 

ผู้บริโภคมองหาสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

6. 

 

ผู้บริโภคอยากลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ท าให้ผู้บริโภคต้องการประสบการณใ์หม่ๆ มากขึ้น 

7. 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนเทศกาล โอกาส และรูปแบบ                     
การรับประทานอาหาร อาทิ การรับประทานอาหารที่บ้านที่มีการน าศาสตร์ในการท าอาหาร 
(Gastronomy) มาปรับใช้ 

8. 

 

การน าส่วนผสมอาหารส่วนเกินที่เคยต้องกลายเป็นขยะเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่หรือน ามาใช้ซ้ า 
ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

9. 
 

ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจและคาดหวังที่จะมีความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น 

10. 
 

เทคโนโลยีขั้นสูงส่งผลให้มีโอกาสด้านนวัตกรรมมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

 
ปัจจัยและแนวโน้มส าคัญในกลุ่มผู้บริโภค 

ผู้บริโภคในเม็กซิโกยังคงค านึงถึงราคาสินค้าเป็นปัจจัยส าคัญ แม้ผู้บริโภคจะยอมจ่ายเงินเพ่ิม เพ่ือ
ได้สินค้าคุณภาพก็ตาม โดยตลาดเม็กซิโกแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ลูกค้าตลาดบน (High-End Consumer): ครอบคลุมถึงลูกค้ากลุ่มที่อยู่ในสังคมและมีรายได้
สูงและปานกลาง ซึ่งต่างต้องการสินค้าที่ใช้งานได้ดีคุณภาพเยี่ยม (มักเป็นสินค้าน าเข้า) 

2. ลูกค้าทั่วไป (Regular Consumer): ครอบคลุมถึงลูกค้ากลุ่มที่อยู่ในสังคมและมีรายได้ปาน
กลางและต่ า ซึ่งตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากราคา (รายงานจากธนาคารโลกชี้ว่าประชากรชาวเม็กซิกันถึงร้อยละ 
53 ด ารงชีวิตด้วยเงินจ านวน 100 เหรียญสหรัฐต่อเดือน) 

 



 

อนึ่ง ผลการศึกษาของ ส านักงานทูตเกษตรของสหรัฐฯ ในเม็กซิโก (FAS Mexico) ระบุถึง
พฤติกรรมและรูปแบบการจับจ่ายสินค้าและบริการของของผู้บริโภคชาวเม็กซิกันในปี 2564 หลังจากที่เกิด                  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่มที่ต้องท างานตามปกติเนื่องจากเป็นธุรกิจจ าเป็น พบการเปลี่ยนแปลงน้อยโดยยังคง
บริโภคอาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งและส่งอาหาร 

2. กลุ่มที่ท างานจากที่พักอาศัย พบว่ากลับมาใช้วิถีชีวิตตามปกติเร็วที่สุด เช่น การรับประทาน
อาหารนอกบ้าน การเข้าชมภาพยนตร์ เป็นต้น 

3. กลุ่มที่ยังไม่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติจนกว่าจะได้รับวัคซีนหรือรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ นอกที่พัก
อาศัย พบว่ามีแนวโน้มจะปรับวิถีชีวิตที่สุขภาพดีมากขึ้นและระมัดระวังตัว จึงมักจะปรุงอาหารเองหรือมีบุคคลใน
ครอบครัวจัดหาอาหารให้ 

นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มแม่บ้านและวัยหนุ่มสาวเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในกระบวนการ
จับจ่ายสินค้า กล่าวคือ กลุ่มแม่บ้านไม่ค่อยเปิดรับกับช่องทางการจับจ่ายที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ แต่เลือกจะ
ปรับเปลี่ยนวันและช่วงเวลาในการไปจับจ่ายสินค้าเพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัด และเลือกที่จะไปซื้อสินค้าโดยใช้เวลา
สั้นๆ เพียงคนเดียวแทนการไปพร้อมครอบครัว เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีความกังวลในคุณภาพและไม่ไว้ใจให้บุคคล
อ่ืนเลือกสินค้าอาหารแทนตนเองโดยเฉพาะ ผัก และผลไม้ ในขณะที่ ผู้หญิงที่ต้องท างานนอกบ้านจะหันไปสั่ง
อาหารเพื่อส่งที่พักอาศัย และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และปรับตัวไดม้ากกว่า  

ในแง่ของการตระหนักรู้ถึงสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้บริโภคหญิงมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร
และข้อมูลโภชนาการมากกว่า ผู้บริโภคมักจ าแนกอาหารออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ อาหารเบา 
อาหารที่ปราศจากน้ าตาลหรือไขมัน และอาหารมังสวิรัติ  นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังหันมารับประทานวิตามินและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รวมทั้งระบุถึงอาหารที่เห็นว่าส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ ส้ม ชาเขียว ขิง ขม้ิน และ
กระเทียม  

ในส่วนของระเบียบว่าด้วยการติดฉลากแบบใหม่ พบว่าแม้ผู้บริโภคจะสามารถจ าแนกฉลาก
รูปแบบใหม่ได้ทันที โดยเห็นว่าหากสินค้าติดฉลากแสดงเครื่องหมายจ านวนมากแสดงถึงสินค้านั้นไม่ดีต่อสุขภาพ  
แต่ยังคงไม่เข้าใจความหมายหรือนัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพได้ชัดแจ้งมากนัก 

ประเด็นสุดท้าย คือ การบริโภคและการรับรู้ของอาหารน าเข้า พบว่า ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า
มิได้เป็นปัจจัยชี้ถึงการจับจ่ายสินค้านั้นๆ ทั้งนี้ ได้จ าแนกจุดยืนของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่มรัก
ชาติ (รู้สึกภูมิใจในการบริโภคสินค้าที่ผลิตในประเทศและมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในอาหารที่น าเข้าอยู่บ้าง) กลุ่มที่ช่ืน
ชอบสินค้าน าเข้า (เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าสินค้าที่มาจากสหรัฐฯ ผ่านการควบคุมด้านสุขอนามัยที่ดีกว่าจึงมี
คุณภาพมากกว่าและเห็นว่าอาหารแช่แข็งที่น าเข้าสามารถน ามาปรุงได้จริงและสะดวกสบายกว่า) กลุ่มผู้บริโภคที่
ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจ (วัยหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ และหญิงวัยท างาน จะมีความเข้าใจในระเบียบและ
กระบวนการผลิตอาหารในสหรัฐฯ จึงเลือกซ้ือสินค้าน าเข้าโดยไม่ลังเล) 
 
 



 

โครงสร้างและเส้นทางการเข้าสู่ตลาดเม็กซิโก 
ผู้ประกอบการควรเลือกผู้น าเข้าหรือผู้แจกจ่ายสินค้าที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพมาร่วมมือ

เป็นพันธมิตรท้องถิ่น เนื่องจากผู้แจกจ่ายสินค้าหรือผู้น าเข้าสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านกฎระเบียบ ขั้นตอน 
ฉลาก และการน าเข้าสินค้าได้ ซูเปอร์มาร์เก็ตเครือข่ายมักมีฝ่ายจัดซื้อและน าเข้าเป็นของตัวเอง บริษัทที่ต้องการ
ติดต่อซูเปอร์มาร์เก็ตเครือข่ายขนาดใหญ่ควรมีก าลังการผลิตที่เพียงพอ เพ่ือสามารถตอบรับและผลิตสินค้าใน
ปริมาณที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก าหนดได้  

กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดเม็กซิโกมีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสินค้า                      
การแข่งขัน และตลาด ผู้ประกอบการหลายรายที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังเม็กซิโกมักเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
อาทิ งาน Expo ANTAD (ค้าปลีก) เพ่ือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดเม็กซิโก แลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อ และท า
ความรู้จักกับผู้ซื้อ (Buyer) พาร์ทเนอร์ธุรกิจที่มีศักยภาพ ผู้น าเข้า และผู้กระจายสินค้า วัฒนธรรมการท าธุรกิจของ
ชาวเม็กซิกันและรูปแบบการสั่งซื้อสินค้า โดยสินค้าบางประเภทอาจเหมาะกับบางภูมิภาคของเม็กซิโกและไม่ได้
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท้ังประเทศ 
 
กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเม็กซิโก 

ในระยะแรก ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังเม็กซิโกควรมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเม็กซิโกเพ่ือพิจารณาว่าผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่ต้องการส่งออกไปหรือไม ่
 ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีก าลังการผลิตทีเ่พียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและผู้ซื้อ 
 เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้อในเม็กซิโก โดยอาจเริ่มจากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าท้องถิ่น 
 ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทรัพยากรทั้งในด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (อาทิ พนักงาน เวลา 

ฯลฯ) มีเพียงพอและพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าตลาดเม็กซิโก 
 ประเมินว่าต้องมีการปรับสินค้าส าหรับตลาดเม็กซิโกเป็นพิเศษหรือไม่ 
 ประเมินว่าสินค้าเป็นไปตามข้อก าหนดของเม็กซิโกหรือไม่  
 ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีความรู้ที่จ าเป็นในการส่งสินค้า เช่น การเลือกบริษัทผู้ขนส่งสินค้า  การควบคุม

อุณหภูมิ และตราสารเครดิต (Letter of Credit)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การแข่งขัน 
ภาคธุรกิจค้าปลีกในเม็กซิโกมีการแข่งขันสูง โดยเม็กซิโกสามารถพ่ึงพาการผลิตสินค้าเพ่ือ       

การบริโภคในประเทศได้มากถึงร้อยละ 90 ซึ่งรวมถึงผลไม้ ผัก และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ส าหรับร้อยละ 10 ที่เหลือ 
สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศผู้ส่งออกส าคัญของเม็กซิโก เนื่องจากสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เป็นสินค้ามีคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ มีอุปทานที่มั่นคง เป็นประเทศที่อยู่ใกล้และเป็นประเทศในข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา 
(United States-Mexico-Canada Trade Agreement: USMCA) ซึ่งเป็นข้อตกลง NAFTA ที่ถูกน ามาทบทวน
และปรับปรุงใหม่เพ่ือการค้าระหว่าง 2 ประเทศ และมีการบังคับใช้ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางท่ี 2 สินค้ายอดนิยมของผู้บริโภคที่เม็กซิโกน าเข้าและการแข่งขันในปี 2564 
 

มกราคม – ธันวาคม 2564 

สินค้า ประเทศคู่ค้า มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐ) 

สินค้าเกษตร ทั่วโลก 
สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
ไอร์แลนด์ 

37,293 
24,968 
  2,613 
  1,364 

ผลิตภัณฑ์จากนม 
(Dairy Product) 

ทั่วโลก 
สหรัฐอเมริกา 
นิวซีแลนด์ 
ไม่ระบุ 

  2,474 
  1,733 
    163.2 
    152.3 

เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ ทั่วโลก 
สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
สเปน 

  2,430 
  1,979 
     400.9 
       35.5 

สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ทั่วโลก 
สหรัฐอเมริกา 
บราซิล 
ชิล ี

  1,607 
  1,327 
     161.6 
        90.7 

เนื้อโคและผลิตภัณฑ์ ทัว่โลก 
สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา 
นิการากัว 

  1,249 
     946.4 
     144.3 
     117.5 

ซุปและสินค้าอาหารที่ผ่านมา
จัดเตรียมหรือปรุงแต่งอ่ืนๆ 
(Soups and Other Food 
Preparations) 

ทั่วโลก 
สหรัฐอเมริกา 
กัวเตมาลา 
อุรุกวัย 

    968.4 
    743.6 
      44.5 
      37.2 

แหล่งที่มา: INEGI และ Trade Data Monitor 

 
 
 
 



 

ประเภทสินค้าที่มีแนวโน้มมีศักยภาพที่สุด 
ผลการศึกษาของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นว่าสินค้าผู้บริโภคและสินค้าขั้นกลาง (Intermediate-and-

Consumer Oriented Product) ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเติบโตของมูลค่าการส่งออก ในขณะที่สินค้าตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche) ยังคงมีโอกาสอย่างต่อเนื่อง จากการที่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศของเม็กซิโกมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้นและผู้บริโภคหันมาต้องการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สะดวก และคุณภาพเยี่ยม หลังจากที่มี
การแพร่กระบาดของโรคโควิด-19 ตัวอย่างอาหารที่มีโอกาสและศักยภาพในตลาดเม็กซิโก ได้แก่ 

 อาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีกระบวนการผลิตและแปรรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น โซเดียมต่ า ไขมันต่ า 
น้ าตาลต่ า เป็นต้น 

 โยเกิร์ตที่เติมโพรไบโอติกส์และปราศจากแลคโตส 
 สินค้าและเครื่องดื่มจากพืช อาทิ เครื่องดื่ม โยเกิร์ต พุดดิง ไอศกรีม ที่ผลิตจากถั่วเหลือง อัลมอนด์ 

มะพร้าว ข้าว โอ๊ต  
 อาหารที่บริโภคง่ายและสะดวก เช่น อาหารพร้อมรับประทาน อาหารกึ่งส าเร็จรูป และอาหารแช่แข็ง 
 สินค้าอาหารขนาดครอบครัว 
 อาหารสัตว์เลี้ยง (ร้อยละ 80 ของครัวเรือนในเม็กซิโกมีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย 1 ตัว) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 งานแสดงสินค้าส าคัญของเม็กซิโก 
ตารางท่ี 3 งานแสดงสินค้าส าคัญในเม็กซิโก 



 

ตารางท่ี 3 งานแสดงสินค้าส าคัญในเม็กซิโก 
 

งานแสดงสินค้า เกี่ยวกับงาน เว็บไซต์ 
Expo ANTAD งานแสดงสินค้า จัดโดยสมาคมผู้ค้าปลีกและ

ห้างสรรพสินค้าแห่งชาติ (National Retailers 
and Department Stores Association)  
ปีละ 1 ครั้ง ณ เมืองกวาดาลาฮารา 

https://expoantad.com.mx/ 

Confitexpo งานแสดงสินค้าขนมหวาน (Confectionary)  
จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ณ เมืองกวาดาลาฮารา 

https://www.confitexpo.com/en/pagina-
front/ 

Mexipan งานแสดงสินค้าขนมอบ เบเกอรี (Bakery)  
จัดขึ้นทุก 2 ปี ณ กรุงเม็กซิโก  

https://www.mexipan.com.mx/ 

Expo Café งานแสดงสินค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
ร้านกาแฟ จัดขึ้น 2 ครั้งต่อ 1 ปี ณ เมืองกวาดา
ลาฮารา 1 ครั้ง และกรุงเม็กซิโก 1 ครั้ง 

https://www.expocafe.mx/ 

Gourmet Show งานแสดงสินค้าอาหารกูร์ เมต์ (Gourmet) ซึ่ง
รวมถึงสินค้าวีแกน อินทรีย์  ไวน์  สุรา และ
ช็อกโกแลต 

https://www.gourmetshow.mx/ 

Expo Cerveza 
Mexico 

งานแสดงสินค้าคราฟตเ์บียร์ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ณ 
กรุงเม็กซิโก 

 

Agro Baja งานแสดงสินค้าเกษตรและประมง จัดขึ้นปีละ 1 
ครั้ง ณ เมืองเม็กซิกาลี 

https://www.agrobaja.com/AGGG-
4/PAGINA-ENG/index.php 

Expo Carnes y 
Lacteos 

งานแสดงสินค้าเนื้อโค เนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์
จากนม จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ณ เมืองมอนเตร์เรย์ 

https://expocarnes.com/ 

 
เว็บไซต์ที่มีประโยชน์  

 กระทรวงเกษตรของเม็กซิโก http://www.sagarpa.gob.mx/ 
 กระทรวงพาณิชย์ของเม็กซิโก https://www.gob.mx/se/  

อนึ่ง ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทยที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้าน                              
การน าเข้าสินค้ามายังสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกได้ที่ ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสูลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ทางอีเมล oaala@thaimoac.org  

 
 ท่ีมา: 

https://www.fas.usda.gov/data/mexico-retail-foods-6 
 

ฝายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กันยายน 2565 
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