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อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 
และสินค้าอาหารทะเลของไทยในตลาดยุโรป 

 
         โดย ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงเฮก 

 ประเทศไทยนับเป็นประเทศผู้ผลิตอำหำรรำยส ำคัญประเทศหนึ่งของโลก และอุตสำหกรรมอำหำรของไทยก็เป็น 
อุตสำหกรรมที่ส ำคัญที่น ำรำยได้จำกกำรส่งออกเข้ำสู่ประเทศเป็นมูลค่ำที่สูง โดยสนิค้ำอำหำรหลำยรำยกำรเป็นสินค้ำ 
ส่งออกส ำคัญในอันดับต้น ๆ ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลกรมศุลกำกรของไทยใน World Trade Atlas สถิติกำรส่งออก 
สินค้ำส ำคัญของไทยในปี 2557 สินค้ำประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปเป็นสินค้ำส่งออกที่มมีูลค่ำสูงเป็นอันดับที่ 8 ของสินค้ำ 
ส่งออกทั้งหมด ธัญพืชเป็นอันดับ 10 ปลำและอำหำรทะเลเป็นอันดับ 15 อำหำรแปรรูป (Preserved Food) เป็นอันดับ 
16 และอำหำรประเภทอ่ืน ๆ เป็นอันดับที่ 17 ของสินค้ำส่งออกส ำคัญ เป็นต้น ส ำหรับรำยกำรของสินค้ำเกษตรและอำหำร 
ที่ส ำคัญและมูลค่ำกำรส่งออกสูง ได้แก่ ข้ำว อำหำรทะเลสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/กระป๋อง/แปรรูป ไก่สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/   
แปรรูป ผักแลผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรูป เป็นต้น 

 ในกลุ่มของอุตสำหกรรมอำหำรนั้น สินค้ำอำหำรทะเลและประมงของไทย ทั้งอำหำรทะเลสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/ 
กระป๋อง/แปรรูป ทูน่ำกระป๋อง และกุ้งสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรูป เป็นสินค้ำส่งออกประเภทเกษตรและอำหำรที่ส ำคัญ 
ล ำดับต้น ๆ ของไทย มีก ำลังกำรผลิตประมำณ 3 ล้ำนตันต่อปี มีมูลค่ำกำรส่งออกถึง 8,767 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 
ซึ่งนับได้ว่ำไทยเป็นประเทศผู้ผลิต/ผู้ส่งออกที่มีศักยภำพในกลุ่มสินค้ำดังกล่ำว 

 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ศักยภำพ และจุดแข็งของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกอำหำรทะเลของไทย 

 ไทยเป็นประเทศผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลที่มีศักยภำพ โดยมีข้อได้เปรียบ อันได้แก่  

- ด้ำนวัตถุดิบ: ไทยมคีวำมเชี่ยวชำญในอุตสำหกรรมและ
ธุรกิจกำรประมง ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำรจัดหำ
วัตถุดิบประมงมำป้อนให้แก่อุตสำหกรรม เนื่องจำก
ผู้ประกอบกำรไทยมีประสบกำรณ์และอยู่ในธุรกิจนี้มำ
ยำวนำน มีเขตน่ำนน้ ำในกำรท ำประมงที่ยำว (long 
fertile coastline) มีกำรพัฒนำเคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีในกำรท ำประมง มีกำรพัฒนำในด้ำนของ
เรือประมง รวมถึงมีกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำประมง  (facilities and 
infrastructure) อย่ำงไรก็ดี ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำ จ ำนวนสินค้ำที่ได้จำกกำรท ำประมงนั้นลดลงเนื่องจำก
ปัญหำกำรจับปลำเกินจ ำนวน (overfishing) และต้นทุนกำรท ำประมงที่สูงขึ้นจำกรำคำน้ ำมันที่เพ่ิมสูงขึ้น 
รวมถึงต้นทุนต่ำง ๆ ที่สูงขึ้นจำกกำรปรับปรุงระบบในด้ำนแรงงำนและสภำพกำรท ำงำน 
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- ด้ำนกำรผลิต: ผู้ประกอบกำรไทยผลิตสินค้ำอำหำรทะเลโดย
มีกระบวนกำรผลิตที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  และมี
คุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล มีกำรพัฒนำปรับปรุง
กระบวนกำรผลิต ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำพัฒนำ
สินค้ำ เพ่ือให้สินค้ำมีคุณภำพและมีควำมหลำกหลำยตรงกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

- ด้ำนกำรส่งออก: ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในกำรด ำเนินธุรกิจส่งออกอำหำรทะเล 
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับจำกลูกค้ำต่ำงประเทศทั่วโลก เข้ำร่วมและด ำเนินกิจกรรมทำงกำร 
ตลำดต่ำง ๆ เพื่อให้สินค้ำอำหำรทะเลไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 
นอกจำกนี้ หน่วยงำนรัฐของไทยยังมีบทบำทในกำรประสำนแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบกำร  

ได้แก่ ปัญหำด้ำนแรงงำนในอุตสำหกรรมประมง เช่น กำรเจรจำแก้ไขปัญหำ IUU กับสหภำพยุโรป  ส่งเสริมในด้ำนกำร 
พัฒนำกำรผลิต รวมถึงส่งเสริมด้ำนกำรค้ำหรือกำรส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลของไทย อันได้แก่ กำรน ำคณะผู้ประกอบกำร 
ไทยเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำอำหำรในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

  ดังนั้น จุดแข็งของอุตสำหกรรมอำหำรทะเลของไทย กล่ำวโดยสรุป ได้แก่ 
1. ไทยมีควำมเชี่ยวชำญในกำรแสวงหำวัตถุดิบและกำรท ำประมง (sourcing) และอยู่ในท ำเลที่ตั้งที่

เหมำะสมในกำรรับซื้อวัตถุดิบ เช่น ทูน่ำ ได้จำกทั่วโลก 
2. ส ำหรับวัตถุดิบจำกกำรเกษตร เช่น กุ้งเพำะเลี้ยง เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงของไทยเป็นผู้มีประสบกำรณ์ 
3. ผู้ประกอบกำรไทยมีเครือข่ำยหรือ supply chain ทีค่รบวงจร ตั้งแต่กำรจัดหำวัตถุดิบ กำรผลิต 

จนถึงช่องทำงกำรกระจำยสินค้ำอำหำรทะเลไปยังตลำดส ำคัญ 
4. ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพในกำรผลิต โดยสำมำรถผลิตสินค้ำอำหำรทะเลที่มีกระบวนกำรผลิตและ 

คุณภำพกำรผลิตตำมมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
5. ผู้ประกอบกำรไทยมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวทั้งในด้ำนกำรผลิตและกำรส่งออก โดยเฉพำะด้ำน 

คุณภำพและมำตรฐำนที่ประเทศผู้น ำเข้ำโดยเฉพำะตลำดหลักซ่ึงเป็นประเทศพัฒนำแล้วได้มีกำร 
ปรับปรุงและออกกฎระเบียบด้ำนมำตรฐำนที่มีควำมเข้มงวดมำกขึ้น 

6.  หน่วยงำนภำครัฐของไทยให้ควำมส ำคัญกับอุตสำหกรรมนี้ และด ำเนินกำรเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหำ 
อุปสรรคต่ำง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบกำร เช่น กำรเจรจำแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เช่น ปัญหำประมงกับประเทศ 
ต่ำง ๆ กำรเจรจำแก้ไขปัญหำ IUU กับสหภำพยุโรป เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีให้กับสินค้ำอำหำรทะเล 
ของไทย ภำครัฐยังให้กำรส่งเสริมในด้ำนกำรพัฒนำกำรผลิต และส่งเสริมด้ำนกำรค้ำกำรส่งออก เช่น 
กำรจัดกำรเจรจำจับคู่ธุรกิจกับผู้น ำเข้ำต่ำงประเทศ กำรจัดงำนแสดงสินค้ำอำหำรในประเทศไทย 
(THAIFEX) เพ่ือเป็นเวทีกำรค้ำที่ส ำคัญให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย  และกำรน ำคณะผู้ประกอบกำรไทย 
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เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำส ำคัญในต่ำงประเทศ เช่น งำน Seafood Expo Global ที่กรุงบรัสเซลส์  
ประเทศเบลเยี่ยม เป็นประจ ำทุกปี เป็นต้น 

 กำรส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลของไทย 

 ภำวะกำรส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลที่ส ำคัญของไทย สรุปได้ดังนี้ 
  

(1) กลุ่มอำหำรทะเลสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/กระป๋อง/แปรรูป (ไม่รวมกุ้งสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/
แปรรูป)  
- กำรส่งออกในช่วงที่ผ่ำนมำ ปี 2553 – 2555 มูลค่ำกำรส่งออกขยำยตัวขึ้นอย่ำง

ต่อเนื่อง แต่กำรส่งออกขยำยตัวลดลงตั้งแต่ปี 2556 
- กำรส่งออกในปี 2557 มีมูลค่ำ 4,570 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ขยำยตัวลดลง -5.53 % 
- กำรส่งออกในปี 2558 (ม.ค. – ก.พ.) มูลค่ำ 642 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (-15.01 %) 
- ตลำดส่งออกส ำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย ซำอุดิอำระเบีย และ

แคนำดำ 
(2) ทูน่ำกระป๋อง 

- กำรส่งออกในช่วงที่ผ่ำนมำ ปี 2553 – 2555 มูลค่ำกำร
ส่งออกขยำยตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรส่งออกเร่ิมขยำยตัว
ลดลงเล็กน้อยในปี 2556 

- กำรส่งออกในปี 2557 มีมูลค่ำ 2341 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 
ขยำยตัวลดลง -9.36 %   

- กำรส่งออกในปี 2558 (ม.ค. – ก.พ.) มูลค่ำ 315 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ (-19.98 %) 

- ตลำดส่งออกส ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ซำอุดิอำระเบีย และอียิปต์ 
(3) กุ้งสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรูป (ไม่รวมกุ้งกระป๋อง) 

- กำรส่งออกในช่วงที่ผ่ำนมำ ปี 2553 – 2554 ขยำยตัวเพิ่มขึ้น แต่กำรส่งออกขยำยตัวลดลงเร่ือย ๆ ตั้งแต่
ปี 2555 จำกปัญหำต่ำง ๆ เช่น กำรตัดสิทธิ GSP ของสหภำยุโรป และโรคตำยด่วนในกุ้ง (EMS) 

- กำรส่งออกในปี 2557 มีมูลค่ำ 1855 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ขยำยตัวลดลง -11.51 % 
- กำรส่งออกในปี 2558 (ม.ค. – ก.พ.) มูลค่ำ 218 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (- 6.55 %) 
- ตลำดส่งออกส ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น สหรำชอำณำจักร แคนำดำ และเกำหลีใต้ 

สินค้ำอำหำรทะเลไทยในตลำดยุโรป 

อุปสงค์หรือควำมต้องกำรสินค้ำอำหำรทะเลในยุโรป 

กำรบริโภคอำหำรทะเลในยุโรปนั้นมีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ โดยในส่วนของยุโรปใต้นั้นจะบริโภค  
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อำหำรทะเลมำกกว่ำภำคอ่ืน ๆ โดยเฉพำะอิตำลี สเปน โปรตุเกส ซึ่งจะบริโภคอำหำร
ทะเลถึงประมำณ 40 กิโลกรัมต่อคน ต่อปี ผู้บริโภคในยุโรปใต้จะบริโภคอำหำรทะเล
หลำกหลำยชนิด ทั้งปลำหมึก กุ้ง  ปู และปลำทั้งปลำที่จับได้ในภูมิภำคนั้น ๆ และ
ปลำจำกที่อ่ืน ๆ (local and tropical fish) ส ำหรับในประเทศเนเธอร์แลนด์      
เบลเยี่ยม และประเทศในแถบยุโรป ตะวันตก จะบริโภคอำหำรทะเลประมำณ 15 – 
25 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งเป็นปริมำณท่ีน้อยกว่ำยุโรปใต้ ส ำหรับผู้บริโภคในยุโรป
ตะวันออกจะบริโภคอำหำรทะเลประมำณ 5 -10 กิโลกรัมต่อคนต่อปี   

 ทั้งนี้ สินค้ำอำหำรทะเลทั้งในด้ำนปริมำณและมูลค่ำกำรน ำเข้ำของตลำด
ยุโรปนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนมูลค่ำจะเปลี่ยนแปลง
มำกกว่ำ (fluctuate) กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนปริมำณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกำร 
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนรำคำหรือรำคำของสินค้ำอำหำรทะเลมีควำมอ่อนไหวสูง (price sensitivity) 

 ส ำหรับฝร่ังเศสและสเปนเป็นผู้น ำเข้ำรำยใหญ่ในสินค้ำอำหำรทะเล โดยสเปนน ำเข้ำอำหำรทะเลจำกประเทศก ำลัง 
พัฒนำถึงประมำณร้อยละ 60 ขณะที่ฝร่ังเศสน ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวจำกประเทศก ำลังพัฒนำร้อยละ 37 ส ำหรับประเทศผู้ 
น ำเข้ำรำยส ำคัญประเทศอ่ืน ๆ อันได้แก่ อิตำลี เยอรมนี อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์นั้น จะน ำเข้ำอำหำรทะเลจำกประเทศ 
ก ำลังพัฒนำประมำณร้อยละ 30 – 40 

 ในส่วนของกุ้งนั้น กุ้งจำกเอเชีย เช่น จำกเวียดนำม อินเดีย ไทย และบังคลำเทศนั้น ส่วนใหญ่เป็นกำรน ำเข้ำหรือ 
นิยมบริโภคในประเทศกลุ่มยุโรปตะวันตกด้ำนเหนือ เช่น อังกฤษ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และฝร่ังเศส ขณะที่กุ้งจำก 
อเมริกำใต้ เช่น เอกวำดอ อำเจนตินำ เม็กซิโก นิยมน ำเข้ำหรือบริโภคในกลุ่มประเทศยุโรปใต้ เช่น อิตำลี และสเปน 

 ส ำหรับปลำ Pangasius นั้น ผู้น ำเข้ำท่ีส ำคัญของยุโรปคือ สเปน เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โดยเนเธอร์แลนด์เป็น 
ผู้น ำเข้ำรำยส ำคัญเนื่องจำกมีกำรน ำเข้ำในเชิงพำณิชย์เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศต่ำง ๆ ในยุโรปด้วย เนื่องจำกมีท่ำเรือ  
น้ ำลึกท่ีใหญ่ที่สุดในยุโรป (Port of Rotterdam) ซึ่งปลำ Pangasius ส่วนใหญ่น ำเข้ำจำกประเทศเวียดนำม 

 สินค้ำปลำทูน่ำหำงเหลืองแช่แข็ง (Frozen yellow fin tuna) นั้น ผู้น ำเข้ำรำยใหญ่ของยุโรปคือ สเปน และอิตำลี 
โดยมีสัดส่วนกำรน ำเข้ำร่วมกันถึงร้อยละ 85 ของกำรน ำเข้ำทั้งหมดในยุโรป โดยสินค้ำดังกล่ำวส่วนใหญ่น ำเข้ำมำจำก 
เม็กซิโก และจำกประเทศในเอเชีย เช่น เกำหลี เวียดนำม ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

 กำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรทะเลจำกประเทศก ำลังพัฒนำนั้นมีแนวโน้มว่ำจะค่อนข้ำงคงที่ (stable) อย่ำงไรก็ดี ยุโรปมี 
เป้ำหมำยในกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตปลำภำยในยุโรปเอง โดยกำรพัฒนำด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ (aquaculture 
operation) เพ่ือที่จะลดกำรพึ่งพำกำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรทะเลจำกต่ำงประเทศ 

 อุปทำนอำหำรทะเลในยุโรป 

 ในด้ำนกำรส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลของยุโรปนั้น ผู้ผลิตสินค้ำอำหำรทะเลรำยส ำคัญของยุโรป คือ นอร์เวย์ สเปน 
และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเนเธอร์แลนด์นั้นส่วนใหญ่จะส่งออกสินค้ำดังกล่ำวไปยังเยอรมนีและประเทศในยุโรปตะวันตก ส ำหรับ 
สเปนก็จะมีกำรส่งออกไปยังยุโรปใต้และยุโรปตะวันออก 
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 กำรส่งออกต่อ (re-export) ในสินค้ำกุ้งจำกเอเชียและอเมริกำใต้นั้น ผู้ส่งออกต่อรำยใหญ่คือ เบลเยี่ยม สเปน และ
เนเธอร์แลนด์ ส่วนปลำ Pangasius ผู้ส่งออกต่อรำยใหญ่คือ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และเบลเยี่ยม 

(แหล่งข้อมูล: CBI) 

 กำรส่งออกสินค้ำอำหำรทะเลไทยไปยังตลำดยุโรป 

 เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลของกรมศุลกำกรไทยใน World Trade Atlas สถิติกำรส่งออกปี 2014 กลุ่มสินค้ำปลำและ 
อำหำรทะเล (Fish and Seafood) ไทยส่งออกไปยังประเทศที่เป็นตลำดหลัก คือ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน อิตำลี และเวียดนำม 
ส ำหรับประเทศที่เป็นตลำดหลักในยุโรป คือ อิตำลี อังกฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด์ และ เบลเยี่ยม 

 จำกข้อมูล Eurostat ใน World Trade Atlas ส ำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมนั้น สินค้ำปลำและ 
อำหำรทะเล เนเธอร์แลนด์น ำเข้ำจำกไทยเป็นอันดับที่ 37 โดยกำรน ำเข้ำใน 5 อันดับแรกจำกประเทศไอซ์แลนด์ เยอรมนี 
เบลเยี่ยม รัสเซีย และนอร์เวย์ ส่วนเบลเยี่ยมน ำเข้ำจำกไทยเป็นอันดับที่ 31 โดยกำรน ำเข้ำ 5 อันดับแรกจำกประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ ฝร่ังเศส อินเดีย บังคลำเทศ และเวียดนำม 

 ส่วนสินค้ำกุ้ง เนเธอร์แลนด์น ำเข้ำจำกไทยเป็นอันดับที่ 21 โดยน ำเข้ำ 5 อันดับแรกจำกประเทศอินเดีย บังคลำเทศ 
เบลเยี่ยม Non-EU Suppression และเยอรมนี และเบลเยี่ยมน ำเข้ำจำกไทยเป็นอันดับที่ 19  ซึ่งน ำเข้ำ 5 อันดับแรกจำก 
ประเทศอินเดีย เนเธอร์แลนด์ บังคลำเทศ เวียดนำม และแคนำดำ 

 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำประเทศคู่แข่งส ำคัญของไทยจำกเอเชียในกลุ่มสินค้ำอำหำรทะเลในยุโรป คือ อินเดีย บังคลำเทศ 
เวียดนำม และจีน 

 ปัญหำและอุปสรรคของผู้ส่งออกไทยในตลำดยุโรป 

 ตลำดสินค้ำอำหำรทะเลในยุโรปนั้น แม้ว่ำเป็นหนึ่งในตลำดหลักที่ส ำคัญของไทยและเป็นตลำดที่มีก ำลังซื้อสูง และ
มีผู้บริโภคจ ำนวนมำก แต่ก็เป็นตลำดที่มีควำมท้ำทำยสูงและยังมีปัญหำอุปสรรคหลำยประกำรส ำหรับผู้ส่งออกไทย 
เนื่องจำก 

- เป็นตลำดที่มีกำรก ำหนดกฎระเบียบ EU ที่มีมำตรฐำนสูงและมีควำมเข้มงวด ทั้ง
มำตรฐำนด้ำนควำม  ปลอดภัย มำตรกำรด้ำนแรงงำน และสิ่งแวดล้อม 

- ผู้บริโภคยุโรปต้องกำรสินค้ำคุณภำพ สินค้ำท่ีมีมูลค่ำเพ่ิม และสินค้ำท่ีมีนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 

- ผู้บริโภคยุโรปให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อประเด็นด้ำนสังคม 
สิ่งแวดล้อม กำรใช้แรงงำน และธรรมภิบำลในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของผู้ผลิตและผู้ส่งออก ซึ่งภำพลักษณ์ ที่ดีของ
ประเทศผู้ส่งออกและผู้ประกอบกำรในประเทศผู้ส่งออกเป็น
ปัจจัยส ำคัญปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคน ำมำพิจำรณำในกำรเลือก
ซื้อสินค้ำด้วย 
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- ไทยหมดสิทธิในกำรได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีหรือ GSP จำกสหภำพยุโรปส ำหรับสินค้ำทุกตัวตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจำกไทยเป็นประเทศ Upper-middle income country ติดกันมำ 3 ป ี
ซ่ึงไม่ใช่ประเทศพัฒนำน้อยที่จะได้รับสิทธิ GSP ท ำให้อัตรำภำษีน ำเข้ำสินค้ำอำหำรทะเลจำกไทยเพิ่มสูง 
ขึ้น ท ำให้ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำอำหำรทะเลของไทยลดต่ ำลง 

- ไทยยังประสบกับปัญหำเร่ืองแรงงำน กำรค้ำมนุษย์ และ
กำรท ำประมงผิดกฎหมำยหรือ IUU Fishing  (Illegal, 
Unreported, Unregulated Fishing) โดยเมื่อวันที่ 21 
เมษำยน 2558 คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้ประกำศให้ 
ใบเหลือง (yellow card) กำรประมง IUU กับไทย ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์สินค้ำอำหำรทะลของไทย 
อย่ำงมำก รวมถึงกระทบต่อควำมเชื่อมั่นของผู้น ำเข้ำ
และผู้บริโภค โดยในที่สุดผู้น ำเข้ำก็จะหำแหล่งน ำเข้ำอ่ืนทดแทน เนื่องจำกเกรงเร่ืองควำมไม่แน่นอนใน
กำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรทะเลจำกไทย รวมถึงเกรงในเร่ืองของแรงกดดันของผู้บริโภคยุโรปที่ให้ควำมใส่ใจ
ในเร่ืองทำงสังคมเหล่ำนี้อย่ำงมำก 

แนวทำงกำรแก้ไขและกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมสินค้ำอำหำรทะเลของไทย 

1. ภำครัฐและภำคเอกชนจะต้องร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหำทำงสังคมดังกล่ำว ทั้งเร่ืองแรงงำน กำรค้ำ
มนุษย์ และที่ส ำคัญคือกำรท ำประมงผิดกฎหมำย 
ซึ่งอำจส่งผลกระทบถึงข้ันกำรให้ใบแดงจำก EU 
หรือห้ำมกำรน ำเข้ำสินค้ำประมงจำกไทย โดยกำร
ให้ข้อมูลกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออก รวมทั้งกำรด ำเนิน
มำตรกำรเพ่ือปรับกระบวนกำรผลิตสินค้ำให้เอ้ือ
ต่อด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม   

2. กำรหำแนวทำงเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันให้กับผู้ประกอบกำรไทย เช่น  กำรเจรจำ 
FTA ระหว่ำงไทยและสหภำพยุโรป ซึ่งน่ำจะเป็น
ทำงออกที่จะช่วยเยียวยำผลกระทบจำกกำรถูก
ตัดสิทธิ GSP ด้วย เพ่ือให้อัตรำภำษีน ำเข้ำสินค้ำ
ประมงและอำหำรทะเลจำกไทยลดต่ ำลงมำกที่สุด
เท่ำท่ีจะเป็นไปได้ให้ต่ ำกว่ำ MFN Rate เนื่องจำก
ประเทศคู่แข่งด้ำนกำรส่งออกอำหำรทะเลของ
ไทย เช่น ประเทศในอเมริกำกลำง ซึ่ง FTA ระหว่ำงสหภำพยุโรปกับประเทศดังกล่ำวน่ำจะมี 
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ผลบังคับในปี 2016 ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรไทยควรหำแนวทำงในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอ่ืน  
เช่น กำรลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้ำนเพื่อลดต้นทุน กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต และกำรน ำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมำใช้เพื่อกำรพัฒนำสินค้ำ เป็นต้น   

3. กำรส่งเสริมระบบกำรตรวจสอบคุณภำพและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอุตสำหกรรมแปรรูปสัตว์น้ ำใน 
เบื้องต้น เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนสุขอนำมัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล   

4. กำรส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำอำหำรทะเล เพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำงกำรตลำดและขยำยตลำด 
5. ส่งเสริมกำรขยำยตลำดไปยังตลำดใหม่ที่มีศักยภำพ ลดกำรพึ่งพำตลำดหลักเดิม รวมถึงกำรขยำยฐำนกำร 

ผลิตไปยังประเทศอ่ืนและไปยังตลำดหลัก เพ่ือใช้ประโยชน์จำกต้นทุนด้ำนภำษีและโลจิสติกส์ และลด 
ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
        ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงเฮก 
        เมษำยน 2558 

 
  

 
 
 


