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 ‘อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไทย1’ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัในการสง่ออกสงู โดยในป ี2558 ภาพรวมมลูคา่สง่ออกอาหารแปรรปูไทยอยูท่ี ่17,322.36 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของมูลค่าส่งออกอาหารแปรรูปทั่วโลก โดยร้อยละ 43.2 ของมูลค่าส่งออกอาหาร
แปรรูปมาจากการสง่ออกของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไทยนบัเปน็ผูส้ง่ออกอาหารแปรรปูรายใหญอ่นัดบั 
10 ของโลก2 โดยตลาดส่งออกอาหารแปรรูปที่สำาคัญของไทย คือ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา (รวมคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 29.4 ของมูลค่าส่งออกอาหารแปรรูปในปี 2558) โดยอาหารแปรรูปที่ประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในระดับ
โลกทั้งในด้านการผลิตและการส่งออกนั้น ได้แก่ ไก่แปรรูป (HS160232) กุ้งกระป๋องและแปรรูป (HS160521 และ 
HS160529) และสับปะรดกระป๋อง (HS200820) เป็นต้น

“สิทธิพิเศษทางภาษี” ยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญ
ที่รักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันในการส่งออก

อาหารแปรรูปไทย

ที่มา : Trade Map และกระทรวงพาณิชย
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สัดสวนการสงออกอาหารแปรรูปไทยป 2558สัดสวนการสงออกอาหารแปรรูปไทยป 2558
มูลคาการสงออก 7,483.21 ลานดอลลารสหรัฐฯ

ไกแปรรูป 14.3%

กุงกระปองและแปรรูป 6.9%

สับปะรดกระปอง 4.0%

อาหารแปรรูป

89.5%
เครื่องดื่ม
10.5%

แม้ว่ามูลค่าการส่งออกอาหารแปรรูปของไทยจะหดตัวลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
แต่ยังคงสามารถรักษาขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกไว้ได้

 ภาพรวมมลูคา่ส่งออกอาหารแปรรูปไทยมแีนวโนม้หดตวัตอ่เนือ่งตัง้แต ่ปี 2556 เป็นตน้มา ซึง่เมือ่พจิารณา
ส่วนแบ่งตลาดส่งออกอาหารแปรรูปของไทยในตลาดโลกและดัชนีความได้เปรียบ (Revealed Comparative 
Advantage: RCA) ควบคู่กัน พบว่า 
  การหดตวัของมลูคา่สง่ออกอาหารแปรรปูไทยในปี 2556 เป็นผลจากวิกฤตทางด้านอปุทานในอาหาร
แปรรูปสง่ออกของไทยรายการสำาคญัอยา่งน้ำาตาล กุง้กระป๋องและแปรรปู ซึง่กระทบต่อภาพรวมขีดความสามารถ
ทางการแขง่ขนัในการสง่ออกและสว่นแบง่ตลาดส่งออกอาหารแปรรปูโลกของไทย อยา่งไรกต็ามปัจจยัดังกลา่วเปน็
เพียงปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น 

1 อาหารแปรรูป (รวมเครื่องดื่ม) คือ สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรที่สามารถบริโภคได้ เช่น น้ำาตาล ไก่แปรรูป และอาหารกระป๋อง
2 ภาพรวมมูลค่าส่งออกอาหารแปรรูปโลกในปี 2558 อยู่ที่ 538,912.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผู้ส่งออกอาหารแปรรูปรายสำาคัญได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 8.6) 

 เยอรมนี (ร้อยละ 8.0) และเนเธอร์แลนด์ (ร้อยละ 6.9)  
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  ในขณะที่แนวโน้มการหดตัวของมูลค่าส่งออกอาหารแปรรูปที่ต่อเนื่องในปี 2557-2558 เป็นผลจาก
การชะลอตัวของอุปสงค์โลกต่ออาหารแปรรูปที่สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกและส่วนแบ่งตลาดส่งออกอาหารแปรรูปโลกของไทยเม่ือ
เทียบกับช่วงปี 2556
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สวนแบงมูลคาสงออกในตลาดโลกดัชนี RCA

ขีดความสามารถในการแขงขันของการสงออก
และสวนแบงมูลคาสงออกอาหารแปรรูปไทยในตลาดโลก ป 2553-2558

ป 2553 2554 2555 2556 2557 2558

มูลคาสงออกอาหารแปรรูปไทยทั้งหมด
(ลานดอลลารสหรัฐฯ)

อัตราการขยายตัวของมูลคาสงออก (%)

14,097.67 17,883.12 19,024.01 17,873.38 17,791.12 17,322.36

16.8% 26.9% 6.4% -6.0% -0.5% -2.6%

วิกฤตอุปทานน้ำาตาล กุ้งกระป๋องและแปรรูปในปี 2556
  อุปทานน้ำาตาลโลกล้นตลาด ส่งผลให้ราคาน้ำาตาลโลกตกต่ำาประกอบกับค่าเงินเรียลของบราซิล (คู่แข่งการค้า) อ่อนตัวรุนแรงทำาให้น้ำาตาลของ
บราซิลยิ่งถูกลง คู่ค้าน้ำาตาลไทยหันไปสั่งซื้อจากบราซิล ส่งผลให้มูลค่าส่งออกน้ำาตาลไทยหดตัว 28%
  อปุทานกุง้กระปอ๋งและแปรรปูไมเ่พยีงพอตอ่คำาสัง่ซือ้ จากปญัหาโรคกุง้ตายดว่น (EMS) แพรร่ะบาด สง่ผลใหม้ลูคา่สง่ออกกุง้กระปอ๋งและแปรรปู
หดตัว 20%

ที่มา : Global Trade Atlas และศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ดัชนีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบ (RCA)

 วัดขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในการส่งออกสินค้า หาก RCA มีค่า
มากกว่า 1 หมายถึงประเทศมีความได้
เปรียบในการผลิตและส่งออกสินค้าชนิด
นั้น หาก RCA มีค่าน้อยกว่า 1 แสดง
วา่ประเทศไมม่คีวามไดเ้ปรยีบในการผลติ
และส่งออกสินค้าชนิดนั้น
 RCA ถูกนำามาใช้วิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถใน
การแข่งขันในการส่งออกของสินค้าของ
ประเทศในแต่ละช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป 
แต่ไม่สามารถนำา RCA มาเปรียบเทียบ
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของสนิค้า
ในรายการเดียวกันระหว่างประเทศได้ 
เนื่องจากมีความแตกต่างในโครงสร้าง
ส่งออกของแต่ละประเทศ

ไก่แปรรูป

ปัจจัยด้านสิทธิพิเศษทางภาษี ส่งผลต่อขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย
 ประเทศไทยสง่ออกไกแ่ปรรปูมากเปน็อนัดบั 1 ของโลก และมสีว่นแบง่ตลาดสง่ออกคดิเปน็สดัสว่นรอ้ยละ  
26.2 ของมูลค่าส่งออกไก่แปรรูปโลกในปี 2557 โดยตลาดส่งออกไก่แปรรูปที่สำาคัญของไทย คือ ญี่ปุ่นและสหภาพ
ยุโรป และมีคู่แข่งการค้าที่สำาคัญอย่างประเทศจีน (ในตลาดญี่ปุ่น) ในขณะที่ตลาดสหภาพยุโรป (EU) กลับ
ไม่มีคู่แข่งทางการค้าที่นอกเหนือไปจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปด้วยกัน นอกจากนี้การบังคับใช้มาตรการ 
โควต้าภาษีกับประเทศที่สาม (Tariff Quota) ของสหภาพยุโรป ก็เป็นเครื่องมือที่กีดกันผู้เล่นรายใหม่ในการเข้าสู่ 
ตลาดสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน
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ที่มา : Trade Map และศูนยวิจัยกสิกรไทย

ไกแปรรูปไกแปรรูป
มูลคาการสงออก 7.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ป 2557)

World export market share (%)
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 ในปี 2558 ญี่ปุ่นนำาเข้าไก่แปรรูปมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยนำาเข้าจากไทยและจีนรวมเป็นสัดส่วน
รอ้ยละ 99.6 ของมูลคา่นำาเขา้ไกแ่ปรรปูทัง้หมด ซึง่การนำาเขา้ไกแ่ปรรปูของญ่ีปุน่เปน็ไปในลกัษณะสัง่ทำาตามความ
ต้องการของลูกค้า (Made to Order) จึงทำาให้ไม่มีความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์ระหว่างไทยและจีน 
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเปรียบเทียบภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกไก่แปรรูป
ระหวา่งไทยและจนีในตลาดญีปุ่น่พบวา่ แมไ้ทยจะมคีวามเสยีเปรยีบทางดา้นตน้ทนุการผลติและคา่ขนสง่ทีส่งูกวา่ 
แตก่ารเจรจาเขตการคา้เสรญีีปุ่น่-ไทย (JTEPA) ชว่ยยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัในการสง่ออกไก่แปรรปู
ของไทยเหนือคูแ่ขง่การคา้อยา่งจนี ซึง่จะเหน็ไดจ้ากหลงัมกีารบงัคบัใช ้JTEPA ทีด่ชันคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ  
(RCA) และสว่นแบ่งตลาดส่งออกไกแ่ปรรูปของไทยในตลาดญีปุ่น่เพิม่สงูขึน้จาก 10.2 และรอ้ยละ 41.4 ในปี 2550  
มาอยู่ที่ 19.6 และร้อยละ 59.5 ในปี 2551 ตามลำาดับ ทั้งนี้ในระยะข้างหน้า ยังคงต้องติดตามผลการเจรจา
เขตการค้าเสรีไตรภาคีระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (China-Japan-Korea FTA) ซึ่งหากการเจรจาเขต
การค้าเสรีไตรภาคีสำาเร็จและมีผลบังคับใช้ ความได้เปรียบทางด้านสิทธิภาษีที่อาจมีมากขึ้นของไก่แปรรูปจาก
จีนประกอบกับต้นทุนการผลิตและการขนส่งของไทยที่สูงกว่า จะทำาให้ไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นใน 
การแข่งขันกับไก่แปรรูปส่งออกจากจีน

ตารางเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแขงขันของการสงออกไกแปรรูป
ระหวางไทยและจีนไปยังตลาดญี่ปุน

ลักษณะการผลิต รับจางผลิต (OEM) + แบรนดตนเอง
สั่งทำตามความตองการของคูคา

รับจางผลิต (OEM)
สั่งทำตามความตองการของคูคา

สวนแบงตลาดญี่ปุน ป 2558 59.6% 40%

ขอเปรียบเทียบทางดานราคา
• ราคาสงออกตอหนวย ป 2558
• ตนทุนคาระวางเรือตอหนวย ป 2558

มีตนทุนที่สูงกวาประเทศคูแขง
4.43 USD/kg
0.02 USD/kg

มีตนทุนที่ต่ำกวาไทย
4.27 USD/kg
0.01 USD/kg

สิทธิพิเศษทางภาษี
ไดเปรียบทางดานสิทธิพิเศษทางภาษี

เมื่อเทียบกับประเทศคูแขง
(JTEPA 0% ถึง 3%)

เสียเปรียบทางดานสิทธิพิเศษทางภาษี
เมื่อเทียบกับไทย

(MFN 6% ถึง 21.3%)

ปจจัยทาทายตอขีดความสามารถของไทย
ในระยะขางหนา

ญี่ปุน จีน และเกาหลีใตอยูระหวางการเจรจาเขตการคาเสรีไตรภาคี ซึ่งหากการเจรจา
บรรลุผลสำเร็จ จะสงผลใหความไดเปรียบทางดานสิทธิพิเศษทางภาษีของไทยลดลง

ที่มา : Trade Map, Japan Custom, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย รวบรวมและคำานวณโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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 นัยต่อ SME ไทย : ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปไก่ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้
มาตรฐานระดับส่งออกจำานวน 81 โรงงาน และมีจำานวน 33 โรงงาน เป็น SME ที่ส่งออกไก่แปรรูปไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งด้วยกำาลังการผลิตของโรงงานแปรรูปไก่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 20 ของกำาลังการผลิตไก่
แปรรูปทัง้ประเทศราว 243 ล้านตัว/ป ี(ทีม่า : ศนูยอ์จัฉรยิะเพือ่อตุสาหกรรมอาหาร) จงึทำาใหโ้รงงานแปรรปูไก ่
ต้องเผชิญความท้าทายมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันกับท้ังไก่แปรรูปส่งออกจากโรงงานขนาดใหญ่ของไทย  
(มีจำานวน 7 โรงงาน) และไก่แปรรูปส่งออกของจีน ทั้งในด้านกำาลังการผลิต ต้นทุนการผลิต การขนส่ง 
และอำานาจต่อรองต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งการรักษาตลาดส่งออกญี่ปุ่น
ไว้ได้คงต้องเน้นที่เรื่องมาตรฐานคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าไก่แปรรูปเพื่อฉีกตลาด เช่น  
การออกผลติภณัฑไ์กแ่ปรรูปออร์แกนิคเพือ่จบักลุม่ผูบ้รโิภคญีปุ่น่ทีใ่สใ่จสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม หรอืการขอ
ตราฮาลาลรับรองผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพื่อรองรับกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมที่กำาลังขยายตัวในญี่ปุ่น

กุ้งกระป๋องและแปรรูป

ขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยลดลง จากข้อได้เปรียบสิทธิพิเศษทางภาษีหมดไป รวมถึงต้นทุน 
การผลิตที่สูงขึ้น
 จากปัญหาการระบาดของโรคตายด่วนในกุ้ง (EMS) และการถูกตัดสิทธิ์ GSP ในการส่งออกไปยังตลาด
สหภาพยโุรปสง่ผลใหไ้ทยสูญเสียความสามารถในการแขง่ขนัในการสง่ออกและสญูเสยีความเป็นผูน้ำาในการสง่ออก 
กุ้งกระป๋องและแปรรูปให้กับคู่แข่งการค้าอย่างเวียดนาม3 โดยในปี 2557 ไทยและเวียดนามมีตลาดส่งออก
กุ้งกระป๋องและแปรรูปที่สำาคัญร่วมกัน คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป4 ท้ังนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกกุ้งกระป๋องและแปรรูประหว่างไทยและเวียดนามพบว่า เวียดนาม
มีความสามารถทางการแข่งขันสูงกว่าไทยทั้งในด้านต้นทุนทางด้านแรงงาน (ค่าจ้าง)5 ที่ต่ำากว่าซึ่งสะท้อนไปยัง 
การตั้งราคาส่งออกที่ถูกกว่าและในด้านสิทธิ์ GSP ที่ทำาให้เวียดนามเสียภาษีนำาเข้าในอัตราที่ต่ำากว่าไทยในตลาด
สหภาพยโุรป อย่างไรกต็ามดว้ยจดุแขง็ทางดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐานและธรุกจิเกีย่วเนือ่งของอตุสาหกรรมกุง้กระปอ๋ง
และแปรรูป เช่น ธุรกิจห้องเย็น และธุรกิจโลจิสติกส์ ประกอบกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร  
(Food Safety) ส่งผลให้ไทยยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งออกสหรัฐฯ และญี่ปุ่นไว้ได้แม้มีต้นทุนการผลิต
ที่สูงกว่า

3 ผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปที่ไทยและเวียดนามส่งออกคือ กุ้งต้ม กุ้งซูชิ ในขณะที่อินโดนีเซียส่งออกกุ้งกะปิ และกุ้งชุบแป้งทอด โดยกุ้งแปรรูปที่เวียดนามส่งออกมีขนาดประมาณ  

 70-80 ตัว/กก. ซึ่งเล็กกว่ากุ้งแปรรูปไทยที่มีขนาดอยู่ที่ 60-70 ตัว/กก.
4 ประเทศไทยส่งออกกุ้งกระป๋องและแปรรูปไปยังตลาด 3 ตลาดส่งออกหลักอย่าง สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.0 ของมูลค่าการส่งออกกุ้งกระป๋อง 

 และแปรรูปไทยทั้งหมดในปี 2557 ในขณะที่เวียดนามส่งออกกุ้งกระป๋องและแปรรูปไปยังทั้ง 3 ตลาดส่งออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.4 ของมูลค่าส่งออกกุ้งกระป๋องและแปรรูป 

 เวียดนามทั้งหมด
5 อุตสาหกรรมกุ้งกระป๋องและแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive industry) ค่าจ้างขั้นต่ำาที่สูงกว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการแปรรูปกุ้ง

ที่มา : National Wages and Productivity Commission (Philippines)

คาจางขั้นต่ำตอวัน
ไทย 8.37 USD

เวียดนาม 3.58-5.23 USD
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ที่มา : Trade Map และศูนยวิจัยกสิกรไทย

695x240px

กุงกระปองและแปรรูปกุงกระปองและแปรรูป
มูลคาการสงออก 5.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ป 2557)

World export market share (%)

เวียดนาม

ไทย

จีน

อินโดนีเซีย

25.2%

20.6%

19.7%

8.6%

US
482

JP
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105
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 เมื่อมองไปข้างหน้า ไทยจะเผชิญความเสี่ยงในการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก
กุ้งกระป๋องและแปรรูปไปยังทั้ง 3 ตลาดส่งออกหลัก (สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป) ให้กับเวียดนามมากยิ่งขึ้น 
เนื่องมาจาก
  เวียดนามลงนามเป็นหนึ่งในสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ซึ่งมี
สหรัฐฯ และญี่ปุ่นร่วมลงนาม การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้ส่งผลให้เวียดนามมีความได้เปรียบทางด้านสิทธิ
พเิศษทางภาษมีากกวา่เทา่ทีเ่ปน็อยู ่(ในสินคา้สง่ออกกุง้กระปอ๋งและแปรรปู) หากแตจ่ะสง่เสรมิใหม้กีารคา้ภายใน
กลุ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำาให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดส่งออกสหรัฐฯ และญี่ปุ่นให้กับเวียดนามมากยิ่งขึ้น
  เวยีดนามบรรลุขอ้ตกลงการเจรจาเขตการคา้เสรกีบัสหภาพยโุรป (FTA) ซึง่จะมผีลบงัคบัใชอ้ยา่งเป็น
ทางการในช่วงปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561 โดยในสินค้ากุ้งกระป๋องและแปรรูปจะมีการลดอากรนำาเข้าจนเหลือ
ร้อยละ 0 ภายในระยะเวลา 7 ปีตั้งแต่ FTA มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งความสำาเร็จในการเจรจา FTA 
ระหว่างเวียดนามและสหภาพยุโรปนี้จะทำาให้ไทยเสียเปรียบในเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีมากขึ้น 

 นัยต่อ SME ไทย : ผู้ประกอบการแปรรูปกุ้งควรเร่งปรับตัวเพื่อรักษาและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันในการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ากุ้งกระป๋องและแปรรูปมากขึ้น 
เพื่อจับกลุ่มผู้บริโภคใหม่และฉีกหนีการแข่งขันทางด้านราคา ร่วมมือกับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งในการพัฒนา
สนิคา้ใหเ้ปน็ไปตามความตอ้งการของคูค่า้ นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมกุง้เป็นอุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาแรงงานเปน็
สำาคัญ จึงควรร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งอย่างยั่งยืน

โรงงานผลิตปลาปนเพื่อเปนอาหารสัตว
(73 ราย)

ฟารมเพาะเลี้ยงกุง
(99 ราย)

โรงงานแปรรูปกุง
(สงออก 115 ราย)

หวงโซการผลิตและสงออกกุงแปรรูป
(Supply Chain of Processed Shrimp)

ขนสงแชเย็น
(41 ราย)

ที่มา : สสว. กระทรวงพาณิชย์ และศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2557
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เปรียบเทียบขีดความสามารถในการแขงขันการสงออกกุงกระปองและแปรรูป
ระหวางไทยและเวียดนาม ป 2557

เวียดนามมีขีดความสามารถในการแขงขันในการสงออกกุงกระปองและแปรรูปมากกวาไทย

ทั้งในดานราคาสงออก (ที่ต่ำกวา) และดานภาษีนำเขา (เสียในอัตราที่ต่ำกวา)

ราคาสงออก 10.1 USD/kg
คาขนสง 0.03 USD/kg

สงแบงตลาด 34%
ภาษีนำเขา FTA, Free

ราคาสงออก 10.5 USD/kg
คาขนสง 0.08 USD/kg

สงแบงตลาด 11.3%
ภาษีนำเขา GPS, 7%

ราคาสงออก 10.7 USD/kg

คาขนสง 0.18 USD/kg

สงแบงตลาด 24%

ภาษีนำเขา MFN, Free AD Duty,
0.93%-1.5%

ราคาสงออก 11.9 USD/kg

คาขนสง 0.14 USD/kg

สงแบงตลาด 32%
ภาษีนำเขา GPS, Free

ราคาสงออก 13.9 USD/kg
คาขนสง 0.09 USD/kg

สงแบงตลาด 6.5%
ภาษีนำเขา MFN, 20% ราคาสงออก 11.7 USD/kg

คาขนสง 0.02 USD/kg

สงแบงตลาด 43%
ภาษีนำเขา FTA, Free

ที่มา : Trade Map, European Commission, สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยกสิกรไทย

สับปะรดกระป๋อง

ศักยภาพการผลิตสูง แต่เสียเปรียบทางสิทธิพิเศษทางภาษี
 ในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกสับปะรดกระป๋องมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยครองส่วนแบ่งตลาด 
ส่งออกมากถึงร้อยละ 45.6 ของมูลค่าส่งออกสับปะรดกระป๋องท่ัวโลก โดยมีตลาดส่งออกท่ีสำาคัญอย่างสหรัฐฯ 
และสหภาพยุโรป และมีคู่แข่งการค้าที่สำาคัญอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 

ที่มา : Trade Map และศูนยวิจัยกสิกรไทย

มูลคาการสงออก 1.12 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ป 2557)

World export market share (%)

ไทย

จีน

เยอรมนี

เนเธอรแลนด

45.6%

16.3%

14.8%

4.2%

US
148

EU
147

US
101

EU
24

EU
64

US
51

EU
46

1
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สับปะรดกระปองสับปะรดกระปอง
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 หากพิจารณาขีดความสามารถทางการแข่งขันในการส่งออกสับปะรดกระป๋องระหว่างไทย ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซียในตลาดส่งออกสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปพบว่า ไทยยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในการส่งออกสับปะรดกระป๋องไว้ได้แม้จะเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนการผลิตและภาษีนำาเข้าที่เสียในอัตราที่สูงกว่า 
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย นั่นเป็นเพราะไทยมีศักยภาพในการแปรรูปสับปะรดสูง ทั้งในด้านกำาลังการผลิตและ
จำานวนโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับส่งออก รวมถึงความพร้อมของธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรม 
การผลติสบัปะรดกระปอ๋ง ในระยะขา้งหนา้หากฟิลิปปินส์และอินโดนเีซยีมคีวามพรอ้มในการขยายกำาลังการผลติ
ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามาแย่งตลาดส่งออกของไทย

เปรียบเทียบขีดความสามารถในการแขงขันการผลิตและสงออกสับปะรดกระปอง
ระหวางไทย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ป 2558

ไทย มีความไดเปรียบในดานศักยภาพในการผลิต (จำนวนโรงงานแปรรูปและกำลังการผลิตที่มากกวา)
แตเสียเปรียบในดานตนทุนการผลิต (คาแรง+รับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร) และอัตราภาษีนำเขาไปยัง EU 
ที่สูงกวาประเทศคูแขง

ผลผลิต
1.8 ลานตัน

ผลผลิต
2.2 ลานตัน

ผลผลิต
1.6 ลานตัน

ฟลิปปนส มีความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตที่ต่ำกวาไทย (คาแรงต่ำกวาไทย+โรงงานแปรรูปสับปะรดกระปองปลูกสับปะรดปอนเขาโรงงานเอง) 
และไมเสียภาษีนำเขาไปยัง EU แตเสียเปรียบในดานกำลังการผลิต (มีโรงงานแปรรูปสับปะรดกระปองนอย)

อินโดนีเซีย มีความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิตและอัตราภาษีนำเขาไปยัง EU ที่ต่ำกวาไทย 
แตมีการบริโภคสับปะรดสดภายในประเทศสูง

โครงสรางสงออก

สด/แหง น้ำสับปะรด สับปะรดกระปอง

1,600 ตัน 8.5 หมื่นตัน 4.9 แสนตัน

โครงสรางสงออก

สด/แหง น้ำสับปะรด สับปะรดกระปอง

1.4 แสนตัน 3.2 แสนตัน2.7 แสนตัน

โครงสรางสงออก

สด/แหง น้ำสับปะรด สับปะรดกระปอง

2.1 หมื่นตัน 1.7 แสนตัน900 ตัน

ราคาสงออก
เฉลี่ยตอหนวย

1 USD/kg

ราคาสงออก
เฉลี่ยตอหนวย

0.83 USD/kg

ราคาสงออก
เฉลี่ยตอหนวย

0.97 USD/kg

45.1%Share* 38.5%

CAGR** 1.5% -5.5%

Tariff GSP, 0% MFN
17.6% ถึง 25.6%

28.9%Share 12.0%

CAGR -0.4% 10.6%

Tariff GSP, 0% GSP+, 0%

18.3%Share 19.1%

CAGR 4.0% -1.6%

Tariff GSP, 0% GSP+, 0%

 นัยต่อ SME ไทย : การจัดการต้นทุนการผลิต (ต้นทุนแรงงานและต้นทุนวัตถุดิบ) จะเป็นปัจจัย
ท้าทายของ SME ไทยในระยะต่อไป หากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำากว่ามีความพร้อม 
ในการขยายกำาลังการผลิตและเข้ามาแย่งตลาดส่งออกของไทย ดังนั้นการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตแทนแรงงาน เชน่ เคร่ืองปอกสบัปะรด จะชว่ยลดตน้ทนุการผลติและลดการพึง่พงิแรงงาน
ได้ในระยะยาว  

ที่มา : Trade Map, Global Trade Atlas และศูนย์วิจัยกสิกรไทย

* คิด Market Share จากปริมาณ

** คำานวณ CAGR ปริมาณการส่งออกในช่วงปี 2553-2558



Analysis8

 กลา่วโดยสรปุ สนิคา้สง่ออกอาหารแปรรปูของไทยยงัคงรกัษาขดีความสามารถทางการแขง่ขนัไว้ได ้ 
ยกเวน้กุง้กระปอ๋งและแปรรปูทีส่ญูเสยีความสามารถในการแข่งขันไปให้เวียดนาม ท้ังน้ีปัจจยัสำาคญัประการ
หน่ึงที่คงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกท่ีสำาคัญไว้ได้ คือสิทธิพิเศษทางภาษีอากร  
ซึ่งในบางรายการส่งออกก็กำาลังจะหมดไป ในขณะที่คู่แข่งยังมีสิทธิพิเศษอยู่ เพราะการทำาข้อตกลงการค้า
เสรีกบัคูค่า้ ดังนัน้ผู้ประกอบการอาหารแปรรปูเพ่ือการสง่ออกจงึควรเรง่ปรบัตวัแตเ่นิน่ๆ เพ่ือรกัษาขดีความ
สามารถทางการแขง่ขนั โดยการสรา้งมลูคา่เพ่ิมให้แกสิ่นคา้อาหารแปรรปูมากข้ึน เพ่ือฉกีหนีการแข่งขันทาง
ด้านราคากับคู่แข่ง รวมทั้งคงคุณภาพการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล


