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บทคัดย่ อ
บทความนี้วเิ คราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการส่ งออกสิ นค้าอาหารแปรรู ปของไทยไปยังตลาด
อาเซียนของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมผลการวิจยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
ผูป้ ระกอบการ 10 รายและผูร้ ับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและการลงสารวจพื้นที่ใน
อาเซียน 5 ประเทศระหว่างระหว่างเดือนธันวาคม 2555- พฤษภาคม 2558 ของผูเ้ ขียนพบว่าตลาด
สิ นค้าอาหารแปรรู ปในอาเซี ยนแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ ตลาดที่พ่ ึงพาสิ นค้าจากไทย ตลาดที่
ผูบ้ ริ โภคมีความต้องการเกินอุปทานในประเทศ และตลาดที่ผผู้ ลิตท้องถิ่นเข้มแข็ง สาหรับปั ญหาและ
อุปสรรคสาคัญในการส่ งออกแบ่งออกได้เป็ นปัญหาด้านความสามารถของผูป้ ระกอบการเอง คือ การ
บริ หารผลิตภัณฑ์และการบริ หารการผลิต และปั ญหาด้านความสามารถของหน่วยงานรัฐบาล คือ การ
ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่ งออก ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดปลายทางและการขาดนโยบายส่ งออกระดับชาติ
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ที่มีประสิ ทธิภาพ ตอนท้ายของบทความจะกล่าวถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสาหรับผูป้ ระกอบการ
ข้อจากัดของงานวิจยั และงานวิจยั ในอนาคต
คาสาคัญ: สิ นค้าอาหารแปรรู ป ตลาดอาเซียน ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ความสามารถ
ของผูป้ ระกอบการ ความสามารถของหน่วยงานรัฐบาล

ABSTRACT
This study aims to investigate problems and barriers facing
small and medium-sized exporters of processed food products in
Thailand to ASEAN markets. The findings from qualitative research
by interviewing with 10 entrepreneurs and those who are responsible
in this industry, both public and private sectors, and the surveys in
five ASEAN countries during December 2012- May 2015, the
authors found that the ASEAN markets for processed food products
can be divided into three categories: markets that rely on products
from Thailand; markets that show the demand exceeds supply in the
country; and markets that local producers are strong. In addition, the
most important export problems experienced by those firms were
associated with the corporate capability, particularly,product
management and production management, and the government
capability, particularlythe lack of information related to exports and
information about destination markets, and the lack of effective
national export policies. Avenues for future research are discussed
along with managerial and public policy implications of the findings,
and the limitations of the study and future research.
Keywords: processed food products, ASEAN markets, small and
medium-sized enterprises, corporate capability, government
capability
1. บทนา
อุตสาหกรรมอาหารเป็ นหนึ่งในอุ ตสาหกรรมหลักของประเทศไทย มีความสาคัญทั้งในด้านการ
ส่ งออก การจ้างงาน และการส่ งเสริ มวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย (รังสรรค์, 2546) ในปี 2557 มี
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มูล ค่ า การส่ ง ออก 1,025,500ล้านบาท สู ง สุ ดในประวัติศ าสตร์ ส่ ง ออกอาหารไทย อันที่ จริ งแล้ว
โครงสร้างสิ นค้าอาหารส่ งออกของไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงนักตลอดช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา สิ นค้าอาหารสด/
วัตถุดิบ/แปรรู ปขั้นต้นมีสัดส่ วนร้อยละ 68.3 สิ นค้าอาหารสาเร็ จรู ปพร้อมรับประทานร้อยละ 31.7
ของอาหารส่ งออกทั้งหมด สาหรับตลาดส่ งออกอาหารของไทยอันดับหนึ่ งคืออาเซี ยน (ร้อยละ 22.2)
ตามด้วยญี่ปุ่น (ร้อยละ 12.9) จีน (ร้อยละ12.0) แอฟริ กา (ร้อยละ11.7) สหภาพยุโรป (ร้อยละ
10.7) สหรัฐอเมริ กา (ร้อยละ 10.7) และตะวันออกกลาง (ร้อยละ 4.2) ตามลาดับ ส่ วนแบ่งการ
ส่ งออกอาหารของไทยเทียบกับตลาดโลก ไทยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 2.43 ดารงสถานะ
ผูส้ ่ งออกอาหารอันดับที่ 14 ของโลก โดยมี คู่แข่งสาคัญในภูมิภาค คือ จีนและอินโดนี เซี ย (สถาบัน
อาหาร, 2558)
หากดูปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจพบว่าไทยมีความได้เปรี ยบด้านภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
เหมาะสมทาให้มีผลผลิตเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหารมากมายและหลากหลาย แรงงานไทย
มี ท กั ษะฝี มื อดี มี ค วามละเอี ย ด ปราณี ต พิ ถี พิ ถ ัน ผูผ้ ลิ ตก็ มี แนวโน้ม ที่ จะพัฒนาด้า นคุ ณภาพมากขึ้ น
เนื่ องจากกาลังซื้ อของชนชั้นกลางไทยมีสูงขึ้น เลือกบริ โภคอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจาก
การแข่งขันของธุ รกิ จค้าปลี กที่ เข้มงวดในการคัดเลื อกสิ นค้า ตลอดจนภาครัฐใช้มาตรการผลักดันและ
บังคับให้ผูผ้ ลิ ตอาหารปรับปรุ งโรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการไทย
ตื่นตัวในการปรับปรุ งและพัฒนามาตรฐานการผลิ ตให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อขยายการส่ งออก
และรุ กสู่ ตลาดอาเซี ยน และอาเซี ยน+6 (กรมส่ งเสริ มอุ ต สาหกรรม, 2556) อย่ า งไรก็ ดี
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยยังประสบปั ญหาและอุปสรรคในการส่ งออกอาหารแปร
รู ปไปยังตลาดอาเซี ยน ดังที่เราจะเห็นได้วา่ ผูส้ ่ งออกที่ประสบความสาเร็ จส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นกลุ่มธุ รกิ จ
ขนาดใหญ่ (สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555)
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือ่ สารวจภาพรวมของตลาดสิ นค้าอาหารแปรรู ปไทยในอาเซียน
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการส่ งออกสิ นค้าอาหารแปรรู ปของไทยไปอาเซียน
3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการแก้ไขต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูป้ ระกอบการส่ งออก
3. วิธีดาเนินการวิจัย
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งานวิจยั นี้ เป็ นงานวิชัยเชิ งคุ ณภาพจากการสัมภาษณ์ เจ้าของ ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อมของไทยที่ส่งออกอาหารแปรรู ปไปยังอาเซี ยน 10 ราย โดยเน้นสิ นค้าอาหารพร้อม
รับประทานและพร้อมปรุ ง เช่ น น้ าพริ ก น้ าปลาหวาน น้ าจิ้มและเครื่ องปรุ งรส ผลไม้อบแห้ง เนื่องจาก
เป็ นสิ นค้า ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มจากผูบ้ ริ โภคในอาเซี ย นปั จจุ บนั (กรมส่ ง เสริ ม อุ ตสาหกรรม, 2555;
2556) และสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และหน่วยงานครัวไทยสู่ ครัวโลก รวมทั้งการลงพื้นที่สารวจซู เปอร์
มาเก็ต ห้างสรรพสิ นค้า และตลาดสดในอาเซี ยน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย สิ งคโปร์
เวียดนาม และเมียนมา ระหว่างเดือนธันวาคม 2555- พฤษภาคม 2558
ตอนต่อไปจะอธิบายภาพรวมของตลาดสิ นค้าอาหารแปรรู ปของไทยในอาเซี ยนและโมเดลธุ รกิจ
การส่ งออกอาหารแปรรู ป ที่สรุ ปได้จากการลงพื้นที่สารวจ 5 ประเทศ ตามด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและ
อุ ป สรรคของการส่ ง ออกที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ น าเสนอข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและท้า ยสุ ดเป็ น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต
4. ตลาดสิ นค้ าอาหารแปรรู ปของไทยในอาเซียน
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ งที่ได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซี ยน เนื่ องจากมีที่ต้ งั
ทางภูมิศาสตร์ เป็ นศูนย์กลางของการเชื่ อมต่อในภูมิภาค มี 33 จังหวัดของไทยที่ติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปลายปี 2558 ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่ธุรกิจไทยอย่างมาก
ธุ ร กิ จ หนึ่ งที่ ไ ทยมี ค วามเข้ม แข็ ง และเห็ น โอกาสก็ คื อ ธุ ร กิ จ อาหารแปรรู ป ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
อุตสาหกรรมอาหารที่สร้างรายได้ส่งออกกว่า 2 หมื่นล้านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ตามโครงการ “ครัวไทยสู่
ครัวโลก (Kitchen of the World)” มีกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นหัวหอกสาคัญ รณรงค์ให้มีการส่ งออกอาหารแปรรู ปไทยไปยังต่างประเทศ โดยมอบเครื่ องหมาย
รับรอง “ไทย ซี เล็คท์ (Thai Select)” ให้แก่ร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ผา่ นการ
รับรองคุณภาพ ทั้งรสชาติและรู ปลักษณ์ที่มีความเป็ นไทย(สถาบันอาหาร,2558; ศุภพรรัตน์, 2547)
เมื่อลงพื้นที่สารวจซูเปอร์ มาเก็ต ห้างสรรพสิ นค้า และตลาดสดในอาเซียน 5 ประเทศ ผูเ้ ขียน
พบว่าสามารถแบ่งลักษณะตลาดอาหารแปรรู ปได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1) ตลาดทีพ่ งึ่ พาสิ นค้ าจากไทย
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ผูผ้ ลิตภายในประเทศนั้นไม่สามารถผลิ ตได้เองหรื อผลิ ตได้คุณภาพไม่ดีเท่าของไทย เช่ น เมียน
มา สปป.ลาว และกัมพูชา พบว่ามีการนาเข้าอาหารแปรรู ปจากไทยไปขายตามซู เปอร์ มาเก็ตและร้านขาย
ของชาเป็ นจานวนมาก เพราะได้เปรี ยบเรื่ องที่ต้ งั ติดกับชายแดนไทย ขนส่ งสะดวก ดังนั้น ไม่วา่ จะหันไป
ทางใดก็จะเห็นสิ นค้าอาหารแปรรู ปไทยวางขายอยูเ่ ต็มชั้นวาง แพ็คเกจหน้าตาเหมือนขายอยูใ่ นเมืองไทย
ถือเป็ นสิ นค้าพรี เมี่ยมในตลาดเหล่านี้ และได้รับความนิ ยมสู งมาก แพ็คเกจที่มีภาษาไทยจะเข้าใจว่าเป็ น
ของแท้ สิ นค้าที่ขายดีมาก ได้แก่ ผงชูรส กาแฟสาเร็ จรู ป ครี มเทียม น้ านมถัว่ เหลือง น้ าผลไม้ ขนมขบ
เคี้ยว เครื่ องปรุ งรส บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป อาหารกระป๋ อง เป็ นต้น
2) ตลาดทีผ่ ้ บู ริโภคมีความต้ องการเกินกว่ าอุปทานภายในประเทศ
แม้ผผู้ ลิตของประเทศเหล่านั้นจะผลิตสิ นค้าอาหารแปรรู ปได้เองแต่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โ ภคภายในประเทศ ผูบ้ ริ โ ภคมี ก าลัง ซื้ อ และต้อ งการสิ น ค้า ที่ ห ลากหลาย เช่ น เวี ย ดนาม
อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ เราจะพบสิ นค้าอาหารแปรรู ปไทยวางขายอยูพ่ ร้อมกับสิ นค้าจากประเทศอื่นๆ
เช่ น บะหมี่ก่ ึ งสาเร็ จรู ป น้ าผลไม้ ซอสปรุ งรส เครื่ องปรุ งอาหาร อาจมีการจัดโปรโมชัน่ สิ นค้าไทยบ้าง
เป็ นครั้งคราว แพ็คเกจจิ้งเหมือนกับสิ นค้าที่ขายในเมืองไทย แต่จะมีการติดฉลากแปลภาษาของประเทศ
นั้น บนหี บห่อด้วยตามกฎหมาย
ประเทศในกลุ่มนี้จะมีกลุ่มทุนท้องถิ่นในธุ รกิจค้าปลีกที่เข้มแข็ง เป็ นตัวแทนนาเข้าสิ นค้าจากไทย
หรื อ มี บ ริ ษ ัท การค้า (เทรดดิ้ ง ) ของไทย ท าหน้า ที่ เ ป็ นตัว กลางจัด หาสิ น ค้า เช่ น ในกรุ ง โฮจิ มิ น ห์
ประเทศเวียดนามจะมีซูเปอร์ มาเก็ตรายใหญ่ คือ Coop Mart (ราว 20 สาขา ทุนท้องถิ่น) City
Mart (ราว 10 สาขา ทุนท้องถิ่น) บิ๊กซี (ฝรั่งเศส) เมโทร (เยอรมัน) Lotte Mart (เกาหลี)
เป็ นต้น บิ๊กซี และเมโทรมีสาขาทางตอนเหนื อและตอนกลางของเวียดนามด้วย ห้างอิออนของญี่ปุ่นเปิ ด
สาขาแรกในเวียดนามปี 2011 ห้างเหล่านี้จะมีสินค้าอาหารแปรรู ปไทยวางอยูบ่ า้ งพร้อมกับสิ นค้าคู่แข่ง
จากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิ นค้าญี่ปุ่น เกาหลี และจีน
อินโดนีเซี ยจะมีซูเปอร์ มาเก็ตรายใหญ่ ได้แก่ Hero Supermarket (ราว 290 สาขาของ
กลุ่ มทุ นฮ่องกง Daily Farm) Lion Superindo (ราว 75 สาขา ของเบลเยี่ย ม
Delhaize) และ Matahari Hypermart/Foodmart (ราว 80 สาขา ทุ นท้องถิ่ น
Lippo) มี ไ ฮเปอร์ ม าเก็ ต ได้แก่ ห้า งคาร์ ฟู ร์ (ราว 90 สาขาของฝรั่ ง เศส) ร้ า นสะดวกซื้ อก็ มี
Alfamart ข อ ง ก ลุ่ ม Sumber Alfaria Trijaya แ ล ะ Indomaret ข อ ง ก ลุ่ ม
Indomarco Promatama (Salim group) สองยักษ์ใหญ่ทอ้ งถิ่ น ต่างมีสาขากันราว
5,000 แห่ ง ทั่ว ประเทศ เซเว่น อี เ ลฟเว่ น และลอว์สั น จากญี่ ปุ่ นเพิ่ ง รุ ก เข้า ตลาดในปี 2009 และ
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2011 มีบริ ษทั เทรดดิ้งสัญชาติไทยเป็ นคนกลางในการนาเข้าสิ นค้าอาหารแปรรู ปจากไทย รวมทั้งทา
ตลาดส่ งเสริ มการขายให้ดว้ ย
3) ตลาดทีผ่ ้ ผู ลิตท้ องถิ่นเข้ มแข็ง
ประเทศเหล่านี้มีกลุ่มทุนท้องถิ่นที่เข้มแข็งในการผลิตหรื อทาตลาดเช่น มาเลเซี ยและสิ งคโปร์ จะ
ไม่ค่อยพบสิ นค้าไทยที่มีแพคเกจจิ้งภาษาไทยวางขายอยูม่ ากนัก เมื่อตรวจสอบด้านหลังของหี บห่ อพบว่า
เขี ยนว่าผลิ ตในมาเลเซี ย สิ งคโปร์ และฮ่องกง จากการสอบถามทราบว่า บริ ษทั ท้องถิ่ นมาเลเซี ยและ
สิ งคโปร์ นิยมที่จะนาเข้ามาเป็ นห่อใหญ่ๆ ไม่สนใจเรื่ องความสวยงามของบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมทั้งมาตรฐานฮา
ลาล จากนั้นทาการ “รี แพค” ลงหี บห่ อขนาดเล็กใส่ ชื่อแบรนด์ของตนเองเข้าไป และดาเนินการเรื่ อง
มาตรฐานฮาลาลเอง สิ นค้าของผูส้ ่ งออกไทยจึงเหมือนการรับจ้างผลิตซึ่ งโอกาสที่จะแจ้งเกิดด้วยแบรนด์
ของตนเองจึงเป็ นไปได้ยาก
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ พบว่าโมเดลธุ รกิ จการส่ งออกอาหารแปรรู ปของไทยไปยังตลาด
อาเซียนมี 3 วิธีหลัก คือ
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วิธีที่ 1 อิมปอร์ ตโมเดล
ผลิตในเมืองไทยแล้วส่ งขายในอาเซี ยนผ่านตัวแทนจัดจาหน่ายของประเทศปลายทาง ซึ่ งมักเป็ น
ช่วงแรกๆ ที่นาสิ นค้าไปทดลองตลาด (Wild and Wild, 2012) รวมทั้งการทาการค้าผ่าน
กองทัพมดหรื อพ่อค้าชายแดน มีขอ้ ดีคือการลงทุนต่า แต่มีจุดอ่อนคือแข่งขันได้ยาก เพราะแม้ภาษีนาเข้า
เป็ นศูนย์ แต่ค่าระวางของสิ นค้าทุกตัวสู งกว่าภาษีนาเข้า ต้องกันมาร์ จิ้นส่ วนหนึ่ ง (ร้อยละ 1-2) ให้กบั
ดีลเลอร์ หรื อโฮลเซลเพื่อกระตุน้ ยอดขาย ส่ วนต่างของกาไรสุ ทธิ (net profit margin) อยู่
ประมาณร้ อยละ 7-8 ซึ่ งถื อว่าสู งแล้ว จึงจาเป็ นต้องขายให้ได้ปริ มาณมากเพียงพอ จึงเป็ นเพียงแนว
ทางการทาธุ รกิจในระยะสั้นเท่านั้น
วิธีที่ 2 มาร์ เก็ตเพลสโมเดล
ผลิ ต สิ นค้ า ในเมื อ งไทยแล้ ว ส่ งขายในตลาดอาเซี ยนผ่ า นเครื อข่ า ยการจั ด จ าหน่ า ย
(Distribution network) ของบริ ษทั ไทยในประเทศปลายทาง ซึ่ งหมายถึ งการเข้าไปตั้ง
สานักงานขายหรื อห้า งร้ า นค้า ปลี ก ของคนไทยเอง เช่ น ห้างสรรพสิ นค้า ร้ า นสะดวกซื้ อ (เช่ น ห้าง
เซ็ นทรัล อิ ออนมอลล์ ร้ า นสะดวกซื้ อของเบอร์ ลี่ ยุค เกอร์ ) และบริ ษ ทั ขนส่ ง /โลจิ ส ติก ส์ ใ นประเทศ
อาเซี ยน (เช่น เอสซี จี เทรดดิ้ง มีสานักงานใน 36 เมือง 22 ประเทศทัว่ โลก ในปี 2558 จะขยาย
เป็ น 58 เมือง 29 ประเทศ มีสานักงานในอาเซียนทุกประเทศ) ซึ่ งกลุ่มทุนใหญ่เหล่านี้ จะทาหน้าที่เป็ น
ผูก้ ระจายสิ นค้าให้ผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมอีกต่อหนึ่ งในลักษณะ “พี่จูงน้องไปด้วยกัน”
โดยในร้านจะวางขายสิ นค้าไทยราวร้อยละ 80
กรณี น้ ี ทาให้โอกาสในการเจาะตลาดอาเซี ยนเป็ นไปได้สูง เพราะจะเห็นได้จากการจัดงานแสดง
สิ นค้าไทยของกรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศซึ่ งจัดในประเทศต่างๆ พบว่ามีคนท้องถิ่นมาซื้ อเป็ น
จานวนมาก ทุกบูทขายได้หมด คนท้องถิ่นเข้าใจอยูแ่ ล้วว่าสิ นค้าไทยมีคุณภาพ ไม่เช่นนั้นผูป้ ระกอบการ
ไทยจะทาได้แค่ไปเปิ ดบูทออกงานแสดงสิ นค้าไทยและติ ดประกาศหาตัวแทนจาหน่ าย เพราะการผลิ ต
สิ นค้าขึ้นมาแล้วคิดว่าจะเข้าไปในตลาดนั้นมีอุปสรรคมากมาย บางคนไม่ได้ออร์ เดอร์ หรื อคนที่ได้ออร์
เดอร์ เมื่อบอกราคาไปแล้วอาจจะไม่ได้ขาย หรื ออาจจะขายได้แค่ล็อตแรกแต่ไม่มีล๊อตที่สอง
วิธีที่ 3 ผลิตและขายในประเทศท้องถิ่น (Local production)
ในกรณี ที่ เรี ย นรู้ ตลาดระดับหนึ่ ง จากนั้นจึ ง เข้า ไปลงทุ นตั้ง โรงงานผลิ ตและขายในประเทศ
ท้องถิ่นโดยตรง เพื่อประหยัดค่าขนส่ ง ซึ่ งการสร้างโรงงานต้องลงทุนสู งและมัน่ ใจว่ามีตลาดแน่นอน จะ
มีท้ งั การเข้าซื้ อกิจการ (M&A) การร่ วมทุน (Joint venture) หรื อการตั้งใหม่ซ่ ึ งรัฐบาลต้องมี
กระบวนการส่ งเสริ มการออกไปลงทุนในต่างประเทศ จะช่วยให้ผลิตและขายสิ นค้าราคาถูกลงได้ (สมคิด
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และสุ วทิ ย์,2552) ซึ่งเหมาะกับประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
ที่ยงั มีกาลังซื้ อไม่สูง ต้องการสิ นค้าคุณภาพรับได้ในราคาที่เหมาะสม เป็ นวิธีแก้ปัญหาการนาเข้าสิ นค้า
จากไทยที่มีราคาแพง เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ ยงไม่ได้เพราะต้องแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ ที่มีแนวโน้ม
ไปตั้งโรงงานผลิ ตในอาเซี ยนแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ดีกรณี ของผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ไปตั้งโรงงานผลิตในอาเซี ยนนั้นยังมีนอ้ ย
5. ปัญหาและอุปสรรคในการส่ งออกอาหารแปรรู ปของไทยไปอาเซียน
ปั ญหาและอุปสรรคในการส่ งออก หมายถึง ข้อจากัดทั้งหมดที่กีดขวางความสามารถของบริ ษทั
ในการเข้าสู่ ตลาด พัฒนาหรื อรักษาตลาดส่ งออกนั้น (ภูษณิ ศา, 2556) มีงานวิจยั เชิ งประจักษ์จานวน
มากที่ สารวจปั ญหาและอุปสรรคในการส่ งออกเพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ ระดับบริ ษทั
(firm level) ที่ ช่ วยผูป้ ระกอบการตัดสิ นใจและพัฒนาแผนธุ รกิ จส่ ง ออกที่ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ
ขณะเดี ยวกันก็เป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญสาหรับผูก้ าหนดนโยบายส่ งเสริ มการส่ งออกที่เหมาะสมระดับชาติ
(national level) (รัตนาและพุทธกาล, 2549)
บทความนี้ อา้ งอิงงานของ Kaleka, and Katsikeas (1995) งานของ OECD
(2009) และงานของ Siawsurat and Onel, (2011) ซึ่ งสามารถแบ่งปั ญหาและอุปสรรค
ในการส่ งออกได้เป็ น 4 ประเภทจากมุมมอง 2 มิติแบบคู่ตรงข้ามกัน คือ ภายใน-ในประเทศ ภายในต่ า งประเทศ ภายนอก-ในประเทศ และภายนอก-ต่ า งประเทศ ในรู ป แบบนี้ มิ ติ ภ ายใน-ภายนอก
(internal-external) หมายถึ ง สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกของบริ ษ ัท ขณะที่ มิ ติ ใ น
ประเทศ-ต่างประเทศ (domestic-foreign) หมายถึง ประเทศที่เป็ นตลาดปลายทาง ในที่น้ ี จะ
อธิ บ ายประเภทของปั ญหาและอุ ป สรรคแต่ ล ะอย่า งตามแนวคิ ดข้างต้น จากนั้นสรุ ป ผลที่ ไ ด้จากการ
สัมภาษณ์ ผปู ้ ระกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับการส่ งออกสิ นค้าอาหารแปรรู ปไทยในตลาด
อาเซียนตามลาดับ
แผนภาพที่ 1
ปัญหาและอุปสรรคในการส่ งออกสิ นค้ า
ภายใน-ในประเทศ (Internal-Domestic)
ขาดแคลนบุคลากรในประเทศ
โครงสร้างองค์การหรื อแผนกส่งออก
เน้นตลาดในประเทศ

ภายใน-ต่ างประเทศ (Internal-Foreign)
ต้นทุนค่าขนส่งที่สูง
ความยากลาบากในการขนส่ง
การพัฒนาลักษณะของสิ นค้าให้เข้ากับความต้องการของ
ลูกค้าในต่างประเทศ
8

ความเสี่ ยงที่เกิดจากการขายสิ นค้าในต่างประเทศ
ภายนอก-ต่ างประเทศ (External-Foreign)
กฎและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลต่างประเทศ
การขาดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ
ความยากลาบากในการติดต่อกับตลาดต่างประเทศ
การแข่งขันที่สูงในตลาดส่งออก
ความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม
การขาดการตั้งราคาที่แข่งขันได้
ค่าของสกุลเงินหรื ออัตราแลกเปลี่ยน

ภายนอก-ในประเทศ (External-Domestic)
ความยุง่ ยากของงานเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออกต้นทุน
ทางการเงินสูง
การสนับสนุนจากรัฐบาลในการฝ่ าฟันอุปสรรค
มาตรการจูงใจในการส่งออกของรัฐบาล
โครงการส่งเสริ มการส่งออกของรัฐบาล

(1) ปัญหาภายใน-ในประเทศ (Internal-domestic problems)
ปั ญหาและอุปสรรคในการส่ งออกที่สาคัญเกิ ดขึ้ นภายในบริ ษทั และตลาดภายในประเทศ เช่ น
การขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดส่ งออก โครงสร้างองค์การที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่มีแผนก
ส่ งออกที่ชดั เจน หรื อการบริ หารงานเน้นพัฒนาตลาดภายในประเทศมากกว่า
จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ระกอบการพบว่า บริ ษทั ส่ งออกส่ วนใหญ่มุ่งมัน่ ในการปรับโครงสร้ าง
องค์การ สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่เชี่ ยวชาญด้านการส่ งออก และเตรี ยมความพร้อมที่จะพัฒนาตลาด
ส่ งออกได้ดีในระดับหนึ่ งแล้ว ผูป้ ระกอบการส่ วนมากเป็ นประสบความสาเร็ จในตลาดภายในประเทศ
ก่อนและเห็นว่าตลาดภายในประเทศเริ่ มอิ่มตัว จึงต้องการเพิม่ รายได้จากการส่ งออกไปตลาดอาเซี ยน การ
บริ หารจัดงานอยู่ภายในขอบเขตที่ ควบคุ มได้จึงมี ปัญหาและอุ ปสรรคประเภทนี้ น้อย อย่างไรก็ดี ใน
อนาคตหากบริ ษทั ต้องการขยายกิ จการในตลาดอาเซี ยนมากขึ้นโดยการตั้งสานักงานตัวแทนขายหรื อตั้ง
โรงงานในอนาคตคาดว่าจะประสบปั ญหาขาดแคลนผูบ้ ริ หารไทยที่จะไปประจาอยูใ่ นต่างประเทศ (เนตร
นภา, 2555)
(2) ปัญหาภายใน-ต่ างประเทศ (Internal-foreign problems)
ปั ญหาและอุ ปสรรคเกิ ดขึ้ นภายในบริ ษ ทั เหมื อนกัน แต่ก็มีป ระสบการณ์ ในการส่ งออกไปยัง
ตลาดปลายทางแล้ว ปั ญหาและอุปสรรคที่จดั อยูใ่ นประเภทนี้ เช่น ต้นทุนค่าขนส่ งที่สูง ความยากลาบาก
ในการขนส่ ง ความยากล าบากในการพัฒนาลัก ษณะของสิ นค้าให้เข้ า กับความต้องการของลู ก ค้า ใน
ต่างประเทศ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการขายสิ นค้าในต่างประเทศ เป็ นต้น
จากการสัมภาษณ์พบประเด็นปัญหา 2 เรื่ องดังต่อไปนี้ คือ
1)การบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์พบว่าสิ นค้าของไทยยังขาดเอกลักษณ์ มีการลอกเลี ยนแบบกัน
เป็ นจานวนมากอย่างเช่นสิ นค้าโอท็อปขาดการสร้างตราสิ นค้าและประชาสัมพันธ์ตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั
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ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการมักเข้าใจผิดว่ารสชาติ อาหารไทยที่ตนคิดค้นขึ้นมาอร่ อยที่สุด
แล้ว เช่ น น้ าปลาหวาน น้ าพริ ก และต้องการคงความเป็ นไทยไว้ เชื่ อว่าผูบ้ ริ โภคต้องปรับรสนิ ยมหรื อ
สอนให้ผบู้ ริ โภคยอมรับ ซึ่ งในความเป็ นจริ งกลับพบว่าผูป้ ระกอบการที่สามารถปรับปรุ งรสชาติอาหาร
ของตนให้เข้ากับรสนิยมของผูบ้ ริ โภคมีโอกาสประสบความสาเร็ จสู งกว่า
ผูป้ ระกอบการจานวนมากยังต้องพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและเหมาะสม ซึ่ งหลาย
รายไม่เข้าใจและไม่รู้วา่ จะทาอย่างไร เช่น การบรรจุในถุงเพ้าท์ กระปุกพลาสติก รวมทั้งความจาเป็ นใน
การทาฉลาก เพิ่มคาอธิ บายหรื อวิธีการปรุ งเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่ นต่างๆ เพื่อช่ วยสร้ างความ
เข้า ใจและเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ก ับ ผลิ ตภัณฑ์ไ ด้ และควรเพิ่ ม เครื่ องหมายฮาลาลหากส่ ง ออกไปประเทศที่ มี
ประชากรชาวมุสลิม ผูป้ ระกอบการต้องเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาสิ นค้าของตนเอง สร้ างคุ ณค่าคุ ณภาพไปสู่
มาตรฐาน เพื่อไปสู่ กลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ
2) การบริ หารจัดการการผลิต ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานใน
การทาอาหารพร้อมรับประทาน (RTE: Ready-to-Eat) เช่ น การทาให้แห้ง การหมัก ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับทิ ศ ทางของอุ ตสาหกรรมที่ มี ค วามต้องการอาหารพร้ อมรั บประทาน อาหารพร้ อมปรุ ง
อาหารแช่เย็น อาหารกระป๋ อง อาหารเพื่อสุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์อบกรอบ และต้องการความหลากหลายใน
ผลิ ตภัณฑ์ นอกจากนี้ คุ ณภาพสิ นค้าในการผลิ ตแต่ละรอบมี คุณภาพไม่คงที่ และไม่ได้มาตรฐานด้าน
สุ ขอนามัยและความปลอดภัยระดับสู ง เช่น GMP ผูป้ ระกอบการส่ วนมากยังขาดเทคโนโลยีการผลิต
และเครื่ องจักรผลิตอาหารใหม่ๆ
ปริ มาณการผลิตไม่เพียงพอที่จะทาให้เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุนเทคโนโลยี ทาให้ไม่สามารถ
พัฒนาสิ นค้าใหม่ได้ตามที่ตอ้ งการ รวมทั้งปริ มาณการสั่งผลิตขั้นต่าของผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร เช่น ถุง
เพ้าท์ มีการกาหนดปริ มาณไว้ค่อนข้างสู ง หากสั่งผลิตน้อยจะทาให้ตน้ ทุนบรรจุภณั ฑ์อาหารสู งเกินไป
(3) ปัญหาภายนอก-ในประเทศ (External-domestic problems)
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการส่ ง ออกที่ เ กิ ด ขึ้ น จากสภาพแวดล้อมภายนอกของบริ ษ ทั แต่ เ ป็ น
เงื่อนไขของตลาดภายในประเทศ เช่ น ความสลับซับซ้อนของงานเอกสารที่เกี่ ยวกับการส่ งออกต้นทุ น
ทางการเงินที่สูงในการสนับสนุนการส่ งออก การขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในการฝ่ าฟันอุปสรรคของ
การส่ งออก การขาดมาตรการจูงใจในการส่ งออกที่ดึงดูดของรัฐบาล และโครงการส่ งเสริ มการส่ งออก
ของรัฐบาลที่ไม่เพียงพอ
จากการสัมภาษณ์พบประเด็นปัญหา 3 เรื่ องดังต่อไปนี้
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1) ขาดข้อมูลและความรู ้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบการเข้าไปลงทุน การขอลดภาษีส่งออกภายใต้
ข้อตกลงการค้าเสรี ที่ไทยได้ทากับประเทศต่างๆ (FTA)1 การขอรับรองคุ ณภาพหรื อมาตรฐานของ
สิ นค้ า ที่ ก าหนดโดย ผู ้ น าเข้ า เช่ น ระ บบการจั ด การสุ ขลั ก ษณะที่ ดี ในการผลิ ต (Good
Manufacturing Practices: GMP) การบริ หารจัดการเพื่อลดต้นทุนที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม (Green Productivity: GP) การจัดการมาตรฐานการผลิตสิ นค้าอาหารฮาลาล
การคานวณร่ องรอยการใช้น้ า (Water footprint) ระบบการวิเคราะห์อนั ตราย ณ จุดวิกฤตที่ตอ้ ง
ควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) ระบบการจัดการ
อาหารปลอดภัย เช่น FSSC 22000, BRC, ISO22000, IFS, ACC, CODEX,
IRA (Australia, Japan) EuroGAPetc, มอก., มผช., Thailand Trusted
Quality เป็ นต้น ซึ่ งมีมากมายหลายมาตรฐานและมี การเปลี่ ยนแปลงค่อนข้างบ่อย แต่ละประเทศมี
กฎระเบี ย บที่ แตกต่ า งกัน ยังไม่ มีก ารก าหนดให้เป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน (กรมส่ ง เสริ ม การค้าระหว่า ง
ประเทศ, 2556)
การขาดความรู้ และข้อมูลเรื่ องการจดเครื่ องหมายการค้า การป้ องกันการละเมิ ดทรั พย์สินทาง
ปั ญญา ความรู ้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายการนาผลกาไรกลับเข้าประเทศ หรื อการสร้าง
แรงจู งใจด้านภาษี หรื อสิ ทธิ พิ เศษในการนาสิ นค้าไปจาหน่ ายต่างประเทศ (กรมเจรจาการค้าระหว่า ง
ประเทศ, 2558) แม้จะมีหลายหน่วยงานของรัฐบาลคอยให้ความช่วยเหลือ ผูป้ ระกอบการก็มีอุปสรรค
การส่งออกและนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศอาเซียนที่จะได้รับสิทธิไม่ต้องเสีย
ภาษีนาเข้าหรือเสียในอัตราพิเศษที่ลดลงสาหรับสินค้าบางรายการ สินค้านั้นต้อง
เป็นสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศสมาชิกถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า
1

ตามที่บัญญัติไว้ใน Chapter 3: Rules of Origin โดยต้องแสดงหนังสือรับรอง
ถิ่นกาเนิดสินค้า Certificate of Origin: CO (Form D) ที่ออกโดยผู้มีอานาจของ
ประเทศผู้ ผ ลิ ต ประกอบการน าเข้ า ด้ ว ย นอกจากนี้ ก รณี ที่ ผู้ ป ระกอบการไทย
นาเข้าสินค้าที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศอาเซียนแล้วส่งออกไปจาหน่ายยังประเทศ
อาเซี ย นอื่น สามารถน าหนั งสื อ รั บ รองถิ่ น ก าเนิด สิ น ค้ า Form

D ที่ อ อกโดย

ประเทศผู้ผลิตเดิม (ต้นฉบับหรือสาเนาก็ได้) ไปขอหนังสือรับรองถิ่นกาเนิด The
back to back Certificate of Origin Form D จากกรมการค้าต่างประเทศ
ไม่ใช่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งมักเข้าใจผิดกัน เพื่อใช้สิทธิสาหรับ
การส่งออกสินค้านั้นไปยังประเทศอื่นๆ ได้อีกต่อหนึ่ง (จากการสัมภาษณ์)
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ในการเข้าถึ งแหล่งข้อมูล และไม่มีหน่ วยงานแบบ “วันสต๊อป เซอร์ วิส” ที่ผปู้ ระกอบการสามารถขอ
ข้อมูล ขั้นตอน และดาเนิ นการแบบครบวงจรในทันที ตัวอย่า งเช่ นการขอรั บการสนับสนุ นจากกรม
ส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลเสี ยก่อน การสอบถาม
ข้อมูล ในฐานะบุ คคลทัว่ ไปจะไม่ ได้รับการตอบรั บ ที่ ดี หรื อการติ ดต่อสอบถามส านักงานตัวแทนใน
ต่างประเทศเองโดยตรงก็มกั ให้ไปศึกษา Investment Guidebook ของประเทศนั้นๆ เอง ซึ่ ง
ต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ ไม่มีแปลภาษาไทย
2) ขาดการสนับสนุ นด้านเงินทุน และสิ ทธิ ประโยชน์ในการออกไปลงทุนในต่างประเทศหรื อ
ส่ งออก รวมทั้งความเสี่ ยงด้านการเงินระหว่างประเทศ จากการสัมภาษณ์พบว่าผูป้ ระกอบการเห็นว่าต้อง
มีสายป่ านที่ยาวพอจึงจะมีความกล้าที่จะทาการค้าในต่างประเทศ นอกจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมา
ระหว่างประเทศปลายทางกับประเทศไทยแล้ว ค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งธุ รกิจ การหาและติดต่อพาร์ ทเนอร์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีสูง ผูป้ ระกอบการส่ วนมากยังมีเงินทุนจากัด ทาให้ไม่กล้าลงทุนในการพัฒนาสิ นค้า
ขาดการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง
ผูป้ ระกอบการจานวนมากยังขาดความรู้ เรื่ องอัตราแลกเปลี่ ย น การโอนเงิ นระหว่า งประเทศ
ประกอบกับในบางประเทศระบบการโอนเงิ นระหว่างประเทศยังไม่พฒั นา ต้องโอนเงิ นใต้ดิน (ไม่ใช้
บริ การของธนาคารพาณิ ชย์) หรื อมีกฎระเบียบไม่ให้มีการโอนเงินกลับประเทศจานวนมาก เป็ นต้น จาก
ประสบการณ์ ของผูส้ ่ งออกหลายรายที่เคยทดลองซื้ อขายด้วยเงิ นสกุลต่างๆ แนะนาว่าควรซื้ อขายสิ นค้า
เป็ นเงินบาท จะช่วยลดความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign exchange risk) ได้ดีที่สุด
3) รัฐบาลไม่มีมาตรการจูงใจให้ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบธุ รกิ จใน
ต่างประเทศ ตลอดเวลาที่ ผ่านมา สานักงานส่ งเสริ มการลงทุ นของไทยมีมาตรการจูงใจมากมายให้แก่
บริ ษทั ต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย แต่ในทางกลับกัน ไม่มีมาตรการจูงใจให้แก่ผปู้ ระกอบการไทย
ที่ไปประกอบธุ รกิ จในต่างประเทศมากนัก มีเพียงการประชาสัมพันธ์ว่า การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนจะเป็ นโอกาสแก่ผปู ้ ระกอบไทยเพราะภาษีนาเข้าจะลดลงหรื อเป็ นศูนย์เท่านั้น
(4) ปัญหาภายนอก-ต่ างประเทศ (External-foreign problems)
ปั ญหาและอุ ป สรรคเกิ ดขึ้ นจากสภาพแวดล้อมภายนอกของบริ ษ ทั แต่เป็ นเงื่ อนไขของตลาด
เป้ าหมายปลายทางเป็ นหลัก เช่น ข้อจากัดที่เกิดจากกฎและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลต่างประเทศ การ
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ ความยากลาบากในการติดต่อกับตลาดต่างประเทศ การแข่งขันที่สูง
ในตลาดส่ งออก ความแตกต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม การขาดการตั้งราคาที่แข่งขันได้ และค่าของสกุล
เงินภายในประเทศที่สูง
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จากการสัมภาษณ์พบประเด็นปัญหา 3 เรื่ องดังต่อไปนี้ คือ
1) ขาดข้อมูลตลาดต่างประเทศ ต้นทุนการลองผิดลองถูกมีสูง ทั้งต้นทุนการค้นหาบริ ษทั เทรด
เดอร์ พาร์ ทเนอร์ ผูจ้ ดั จาหน่าย พันธมิตรท้องถิ่น และความสู ญเสี ยจากประสบการณ์ถูกหลอกส่ วนใหญ่
ในครั้งแรกที่เข้าไปเปิ ดตลาดในประเทศอาเซี ยน มักผ่านบริ ษทั เทรดเดอร์ หรื อบริ ษทั จัดจาหน่ายท้องถิ่นที่
มีความรอบรู ้ท้ งั กฎหมายและการค้าและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในเชิ งลึกมากกว่าชาวต่างชาติ และต้องศึกษา
ข้อกฎหมายต่างๆ อย่างละเอียด จากนั้นต่อมาก็จะเน้นหาพันธมิตรที่เป็ นดิสทริ บิวเตอร์ ทอ้ งถิ่น จากนั้นส่ ง
ทีมงานจากเมืองไทยเข้าไปทาตลาดร่ วมด้วย
ผูป้ ระกอบการขาดความรู้ทางการตลาดและแนวโน้มของอุตสาหกรรม ทาให้ไม่สามารถพัฒนา
สิ นค้าอาหารตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ โดยทัว่ ไปผูป้ ระกอบการจะขาดความช่ วยเหลื อในด้าน
ของการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาช่องทางการตลาดในต่างประเทศด้วย เนื่ องจากผูป้ ระกอบการไม่
รู ้จกั หน่วยงานภาครัฐต่างๆ และไม่สามารถขอความช่วยเหลื อจากภาครัฐในการดาเนิ นธุ รกิ จได้ที่สาคัญ
หน่วยงานภาครัฐแบ่งส่ วนงานเป็ นหน่วยงานเฉพาะด้านจานวนมาก และจะรับติดต่อประสานงานเฉพาะ
ในหน้า ที่ ข องหน่ วยงานเท่า นั้น ท าให้การติ ดต่ อขอความช่ วยเหลื อจากภาครั ฐในบางกรณี ตอ้ งติ ดต่ อ
หน่วยงานต่างๆ เป็ นจานวนมากและต้องใช้เวลาดาเนินการเป็ นเวลานาน
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2) มาตรการกีดกันการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)2 ซึ่ งมีอยูห่ ลาย
รู ปแบบด้วยกัน จะส่ งผลให้ตน้ ทุนของธุ รกิจเพิ่มขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและจาก
ความล่าช้าในการค้าขายส่ งมอบสิ นค้า กรณี ศึกษาของบริ ษทั โคคาโฮลดิ้งอินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ซึ่ ง
เป็ นผูป้ ระกอบการร้านอาหารไทยที่มีสาขาอยูใ่ นต่างประเทศมากมายรวมถึงอาเซี ยนด้วยได้ให้ความเห็ น
ว่า อุปสรรคใหญ่ของผูป้ ระกอบการธุ รกิจอาหารในตลาดอาเซี ยนเวลานี้ คือ การกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษี เท่าที่ผา่ นมา ได้ควบคุ มมาตรฐานในระดับหนึ่ งโดยการส่ งวัตถุดิบที่ผลิ ตจากประเทศไทยเข้าไปใน
ประเทศอาเซี ยน เพื่อรักษาคุณภาพของแบรนด์โคคา การส่ งเข้าไปในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นเรื่ องที่ทาได้
ยากมาก เช่น การส่ งน้ าจิ้ม ต้องให้ทางกรมประมง หรื อกรมวิทยาศาสตร์ ของไทย ตรวจรับรองว่าได้ตาม
2แบ่ ง ออกเป็ น
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กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ (1) มาตรการตอบโต้ก ารทุ่ ม ตลาด (Anti-

Dumping: AD) ประเทศผู้นาเข้าเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดเพิ่มเติมจากภาษี
นาเข้าปกติ โดยอ้างว่ามีการทุ่มตลาดจากบริษัทผู้ส่งออกมายังประเทศผู้นาเข้า
(2) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Counter-Vailing Duty: CVD) ประเทศผู้นา
เข้าเก็บอากรตอบโต้การอุดหนุนเพิ่มเติมจากภาษีนาเข้าปกติโดยอ้างว่าสินค้า
น าเข้ า ได้ รั บ การอุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลประเทศที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า นั้ น ๆ (3) มาตรการ
ปกป้องจากการนาเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) ประเทศผู้นาเข้าเก็บอากรปกป้อง
เพิ่มเติมจากภาษีนาเข้าปกติได้ โดยอ้ างว่ามีการน าเข้าที่ผิดปกติทั้งในรูปของ
การนาเข้ามาของสินค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติ หรือมีการนาเข้ามาในราคาที่
ต่ ากว่ า ปกติ (4) มาตรการสุ ข อนามั ย และสุ ข อนามั ย พื ช (Sanitary

and

Phytosanitary: SPS) การใช้มาตรฐานเรื่อง SPS ที่สูงมาก จนเป็ นอุปสรรคต่อสินค้ า
น าเข้ า ในเชิ ง พาณิ ช ย์ (5) มาตรการอุ ป สรรคเทคนิ ค ทางการค้ า (Technical
Barrier to Trade: TBT) กาหนดมาตรฐานทางการค้า เช่น การกาหนดการติด
ฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่สูงมาก จนเป็นอุปสรรคต่อสินค้านาเข้าในเชิงพาณิชย์
(6) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น นาเรื่องปัญหาโลกร้อน การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ มาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า (7) มาตรการด้านแรงงาน เช่น
สินค้านาเข้าต้องไม่ได้ผลิตโดยเด็กหรือนักโทษ เป็นต้น และ (8) NTB รูปแบบ
อื่ น ๆ เช่ น การจั ด ซื้ อ โดยรั ฐ การผู ก ขาดการน าเข้ า การก าหนดแหล่ ง ก าเนิ ด
สินค้า เป็นต้น (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552)
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มาตรฐานหรื อ ไม่ ฉะนั้น เวลาจะส่ ง ออกไปจึ ง ต้อ งส่ ง ไปตรวจทุ ก ล็ อ ต เช่ น ล็ อ ตนี้ ผลิ ต 1,000
กิโลกรัม ส่ งไปเวียดนามครั้งละ 30 กิโลกรัม แต่จะต้องตรวจเช็กทุกครั้งที่ 1,000 กิ โลกรัม แล้วที่
เหลือจะถูกเก็บเข้าสต๊อกไว้โดยจะหมดอายุภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ หากใน 1,000 กิโลกรัม ใช้ไม่หมด
ใน 6 เดือนก็ตอ้ งทิ้ง ถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายที่ผปู ้ ระกอบการต้องแบกรับเพราะในแต่ละครั้งที่มีการตรวจนั้น
จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น สิ่ งนี้ ก็ถือเป็ นการกีดกันทางการค้าอย่างหนึ่ งที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่ งอนาคตหากสามารถลด
การกีดกันทางการค้าต่างๆ เหล่านี้ลงได้ ก็จะเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการมากขึ้น
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6. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ อธุรกิจส่ งออกอาหารแปรรู ป
ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จอาหารควรเตรี ยมพร้ อมรั บการแข่งขันที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น โดยการ
ปรับมาตรฐานของธุ รกิ จให้เป็ นสากล พัฒนาบุคลากรให้มีทกั ษะและได้มาตรฐาน สร้างความเชื่ อมโยง
หรื อหาพันธมิตรในอาเซียน และร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปั ญหาและอุปสรรคดังนี้ (ดูตารางที่ 1)
ตารางที่ 1
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคให้ แก่ ผ้ ปู ระกอบส่ งออกอาหารแปรรู ปไทย
ปั ญหา
มาตรการระยะสั้น
1. การประเมินความพร้อมทาง
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ทั้งด้าน
การเงิ น บุคลากร และตัวสิ นค้า
การเข้าใจพฤติ กรรมวัฒนธรรม
และความต้องการของผูบ้ ริ โภค

2. ด้านกฎระเบียบมาตรฐานการ
นาเข้าสิ นค้าอาหารในอาเซี ยนแต่
ละ ป ร ะ เ ท ศ มี ค วามซั บ ซ้ อ น
หลากหลาย เปลี่ ย นแปลงบ่ อ ย
และมี แนวโน้ ม ที่ จะก าหนด
มาตรฐานให้เข้มงวดมากขึ้น

แนวทางการแก้ไขปั ญหา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผูป้ ระกอบการควรประเมินความพร้อมทางธุรกิจ
ก่อนที่จะออกไปแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศ
ทั้งในส่วนของเงินทุน บุคลากร รวมถึงตัวสิ นค้า
ว่ามีช่องทางและแผนที่ จะหาเงิ นทุนมาทาธุ รกิ จ
หรื อไม่ ความพร้อมของบุคลากรทางด้านภาษา
จะนาสิ นค้าชนิ ดใดไปแข่งขันกับคู่แข่ง ต้องลด
ต้นทุนการผลิต ใช้เครื่ องจักรและเทคโนโลยีเพิ่ม
ผลิตภาพของแรงงานและคุณภาพสิ นค้า รวมทั้ง
เร่ งสารวจตลาดอาเซี ยนว่ามีความต้องการสิ นค้า
อาหารประเภทใด และต้องเร่ งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ก่ อ น ที่ เ ข้ า ไ ป ท าธุ ร กิ จ การ ค้ า ใ น อ าเ ซี ย น
ผู ้ป ระกอบการต้อ งท าความเข้า ใจและศึ ก ษา
กฎระเบี ยบและข้อปฏิ บัติของแต่ละประเทศให้
ชัด เจนเสี ย ก่ อ น จะช่ ว ยให้ ท าธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ วยิ่งขึ้น โดยหน่วยงาน
ภา ค รั ฐ ค วร อ าน ว ย ค ว า มส ะ ด ว ก ใ น ด้ า น
กฎระเบียบมาตรฐาน จัดทาศูนย์ขอ้ มูลและระบบ
การรายงานข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ ทัน
เหตุการณ์ เผยแพร่ ให้แก่ผูป้ ระกอบการได้อย่าง
ทัน ท่ ว งที และมี ก ารแจ้ง เตื อ นอย่า งเป็ นระบบ
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- สถาบันอาหาร
- กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
- กรมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่า ง
ประเทศ
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ส านัก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
- ผูป้ ระกอบการ

- กรมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่า ง
ประเทศ
- กรมเจราจาการค้า ระหว่ า ง
ประเทศ
- สานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
ต่างประเทศ
- ธนาคารเพื่ อ การน าเข้า และ
ส่งออกแห่งประเทศไทย
- ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ของ
ไทย

3. การสร้างพันธมิตรทางการค้า
เช่ น ผูน้ าเข้าสิ นค้าอาหารในแต่
ละประเ ทศ และ หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข้องกับ
การนาเข้า-ส่ งออกสิ นค้าอาหาร
ของแต่ละประเทศ
4. ท าการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ สิ นค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อง
เพราะมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อ สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ข อ ง
ผูบ้ ริ โภค

เช่ น ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ หนั ง สื อ พิ ม พ์เ อกสาร
สิ่ งพิมพ์ การจัดสัมมนา รายการทีวี ฯลฯ การเข้า
ร่ วมเป็ นสมาชิ กสมาคมการค้าก็เป็ นอี กวิธีหนึ่ ง
เพื่อคอยติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่
เกิ ดขึ้ น และเพื่อรวมกลุ่มกันขอความช่ วยเหลื อ
จากภาครัฐได้สะดวกมากขึ้น
การสร้างพันธมิตรทางธุ รกิจที่ เข้มแข็งเป็ นปั จจัย
ความส าเร็ จ ที่ ส าคัญ ของการประกอบธุ ร กิ จ
ต่ า งประเทศ เพราะจะช่ ว ยสร้ า งเครื อข่ า ย
เชื่ อมโยง เอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันและสร้าง
อ านาจต่ อ รองให้ม ากขึ้ น กว่า การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
เพียงลาพัง ซึ่ งจาเป็ นต้องใช้กลไกภาครั ฐมาช่วย
ในการเจรจา
เพื่อให้สินค้าของผูป้ ระกอบการไทยเป็ นที่ รู้จัก
และตอกย้ าแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าจดจาได้ควรให้
ความส าคัญ กั บ การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหาร สร้างตราสิ นค้าหรื อแบรนด์ของประเทศ
ไทย(National Brand)ให้เป็ นที่ เชื่ อถื อ
ด้านคุ ณภาพและความปลอดภัย ซึ่ ง หน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ ควรร่ ว มมื อ กับ ผู ้ป ระกอบการและคู่ ค ้า
ท้องถิ่ น ประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารไทยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เปิ ดตัว สิ น ค้า ไทยให้เ ป็ นที่ รู้ จัก และ
สนับสนุ นข้อมู ลเชิ ง ลึ กเพื่อ กาหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด
การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูป้ ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม

5. การเข้า ถึ ง แหล่ งเงิ น ทุ น ของ
ผูป้ ระกอบการ อาทิ การเข้าไป
ร่ ว ม ง า น แ ส ด ง สิ น ค้ า ใ น
ต่ า งประเทศ การส่ ง ออกสิ น ค้า
เพื่อทดลองตลาด ผูป้ ระกอบการ
ไทยบางส่วนไม่มีเงินทุนมากพอ
มาตรการระยะกลาง
6. ขาดนโยบาย/ทิ ศ ทางการ ปรับปรุ งการทางานอย่างมีบูรณาการ การเตรี ยม
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- กรมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่า ง
ประเทศ
- สานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
ต่างประเทศ
- กรมส่ ง เสริ มอุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- สมาคมการค้าต่างๆ
- กรมส่ ง เสริ ม การค้า ระหว่า ง
ประเทศ
- สานักงานส่ งเสริ มการค้าใน
ต่างประเทศ
- กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
- สมาคมการค้าต่างๆ

-ธนาคารเพื่อการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม
-ธนาคารพาณิ ชย์
- กระทรวงการคลัง

ทุกหน่วยงาน

ท า ง า น เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น ข อ ง ที มบุ คลากรที่ มีความรู ้ ความชานาญในด้านการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริ ห ารจัด การอุ ต สาหกรรมอาหาร เพื่ อ ขยาย
ตลาดอาเซี ย น การเข้า ร่ ว มการแสดงสิ น ค้า ใน
ต่างประเทศ เพื่อเปิ ดตัวสิ นค้าให้เป็ นที่ รู้จกั และ
หาช่องทางในการจาหน่ายสิ นค้า รวมทั้งทาความ
รู ้จกั กับประเทศคู่คา้ อีกด้วย
มาตรการระยะยาว
7. โครงสร้ า งพื้น ฐานของไทย ควรร่ ว มมื อ พัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และตั้ง - กระทรวงคมนาคม
และหลายประเทศในอาเซี ย น ทบวงดูแลการค้าชายแดน ขยายสิ่ งอานวยความ - กระทรวงพาณิ ชย์
โดยเฉพาะทางชายแดนยัง ไม่ สะดวกทางการค้าให้กบั ผูป้ ระกอบการ เข่น การ
สะดวกต่ อ การขนส่ ง ค่ า โลจิ ขยายจุดกระจายสิ นค้า และการเชื่อมโยงด้านการ
สติ ก ส์ ย ัง แพง ทั้ งการส่ ง ออก ขนส่ง
สิ นค้าอาหารแปรรู ปไทยและการ
ขนส่ ง วัต ถุ ดิ บ ให้แ ก่ ร้ า นอาหาร
ไทย

ไม่ เ พี ย งแต่ รั ฐ บาลเท่ า นั้น ที่ ต้อ งเร่ ง เตรี ย มตัว ภาคเอกชนก็ จ าเป็ นต้อ งช่ ว ยตัว เอง โดยการ
พัฒนาการผลิตให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา (traceability) ได้ การเพิ่มมูลค่าสิ นค้าโดยอาศัยกล
ยุทธ์ทางการตลาด อาทิ การเปลี่ยนจากผูร้ ับจ้างผลิต (OEM) เป็ นแบรนด์ของตน สู ตรของตน หรื อ
การรวมตัวกันเป็ นแฟรนไชส์ หรื อให้รัฐบาลสนับสนุนเป็ น National Brand ก็ดี การปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการภายใต้ค วามเสี่ ย งใหม่ๆ อาทิ ความเสี่ ยงด้านแรงงาน ด้านภูมิอากาศ โรคใหม่ ๆ หรื อ
แม้กระทัง่ กระแสการเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ ผปู ้ ระกอบการอุ ตสาหกรรมอาหารต้อง
ตื่นตัวและเตรี ยมพร้อมเช่นกัน
7. ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยในอนาคต
จากการสั มภาษณ์ ท าให้ทราบว่า ผูผ้ ลิ ตอาหารแปรรู ป ส่ ง ออก เช่ น เครื่ องปรุ งรส เครื่ องแกง
สาเร็ จรู ป อาหารกระป๋ อง น้ าผลไม้ มีท้ งั ผูป้ ระกอบการรายใหญ่และผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม เนื่ องจากการส่ งออกเกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าและระบบค้าปลีกของแต่ละประเทศ
อาทิ เ ช่ น ซู เปอร์ ม าเก็ ต ดิ ส เคาน์ส โตร์ ร้ า นสะดวกซื้ อ และร้ า นขายของชาในตลาดอี ก ด้ว ย ซึ่ งเป็ น
ขอบเขตการวิจยั ที่กว้างมีความสลับซับซ้อนและจาเป็ นต้องศึ กษากลุ่ มทุ นค้าปลี กควบคู่ไปด้วยทั้งทุ น
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ท้องถิ่นและทุนต่างชาติ (Corstjens and Lal, 2014) ด้วยเวลาที่มีจากัดจึงไม่อาจสารวจลง
รายละเอียดได้ในครั้งนี้ จึงควรมีการวิจยั เพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ ยวกับธุ รกิจอาหารแปรรู ปและธุ รกิจค้า
ปลีกของแต่ละประเทศในอนาคต
งานวิจยั ครั้งนี้ เน้นศึกษาธุ รกิ จส่ งออกสิ นค้าอาหารแปรรู ป เช่น อาหารแปรรู ปที่ส่งจากประเทศ
ไทยเพื่อไปประกอบอาหารในร้ านอาหารไทย สิ นค้าอาหารแปรรู ปพร้อมทาน/พร้ อมปรุ งที่ขายให้กบั
ลูกค้าในร้านอาหารไทยหรื อซูเปอร์ มาเก็ตท้องถิ่น ไม่รวมเกษตรแปรรู ปและการตั้งโรงงานในต่างประเทศ
เนื่องจากผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไปลงทุนสร้างโรงงานแปรรู ปสิ นค้าเกษตรและอาหาร
ยังมีนอ้ ย แต่ในอนาคตเมื่อมีผปู ้ ระกอบการไทยย้ายฐานการผลิตไปลงทุนในอาเซี ยนเพิ่มมากขึ้นก็ควรเป็ น
อีกห้วข้อหนึ่งที่น่าศึกษา
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