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“หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

 บทบาทหนา้ที่สินคา้เกษตรและสินคา้ประมง ปี 2019 
 

 

เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2562  คุณกลินท์  สารสิน ประธานกรรมการ หอการคา้ไทยและสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย โดย ดร.พจน ์ อร่ามวฒันานนท ์รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการสายงานธุรกิจสินคา้เกษตรและอาหาร กล่าววา่ ตาม

นโยบายของหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดเ้น้นการขบัเคล่ือน Trade & Services 

4.0 ดว้ยการใชน้วตักรรม (Innovation) และความคิดสรา้งสรรค์ (Creativity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ขบัเคล่ือนใหเ้กิดข้ึนจริง (Execution) ดว้ยการพฒันา และยกระดบัความสามารถทางการแข่งขนั  
 

 หากกล่าวถึงธุรกิจเกษตรและอาหารของไทย นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดย 

สดัส่วนของภาคการเกษตรต่อ GDP ของประเทศไทย ในปี 2017 อยูท่ี่รอ้ยละ 8.2 และจ านวนแรงงาน

ใน ภาคการเกษตร มีจ านวนทั้งส้ินกวา่ 11.78 ลา้นคน คิดเป็นรอ้ยละ 31.5 ของแรงงานทั้งหมด และ

คิดเป็นครวัเรือนของประเทศไทยทั้งหมดมากกว่ารอ้ยละ 50 ของครวัเรือนทั้งหมดของประเทศ จาก

นโยบายของ ประธานกรรมการ (คุณกลินท์ สารสิน) ไดว้างแผนขบัเคล่ือนธุรกิจเกษตรและอาหาร เพื่อ

พฒันา ส่งเสริม และแกไ้ขปัญหาธุรกิจเกษตรและอาหารใหส้ามารถยกระดบัเกษตรและอาหารทั้ง Value 

Chain ของสมาชิกผูป้ระกอบการและประเทศชาติ  โดยไดก้ าหนดบทบาทหน้าท่ีสินคา้เกษตรและอาหาร 

ของหอการคา้ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปี 2019 ตั้งแต่ ตน้น ้ า คือ การร่วมมือกับ

เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในมิติต่างๆ กลางน ้า คือ การบูรณาการ     

ในการดูแลถ่ายทอดความรูว้ิชาการ การพฒันาตั้งแต่กระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ ์การแปรรูป

ผลิตภณัฑ ์การจดัการคุณภาพสินคา้ เพื่อเสริมสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครวัเรือนเกษตรกรไทย และ ปลายน ้า 

คือ การส่งเสริมมาตรฐานสินคา้เกษตร และหาช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้

สมาชิกผูป้ระกอบการหอการคา้ทัว่ประเทศสามารถแข่งขันไดอ้ย่างยัง่ยืน  โดยไดก้ าหนดกลไกการ

ขบัเคล่ือน ดงัน้ี 

1) ดา้นการส่งเสริมการผลิต โดยส่งเสริมการพฒันา ปรบัปรุง หรือเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑใ์ห้

ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาศัยเครือข่ายหอการคา้ไทยท่ีมีศักยภาพท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียงให้

ค าแนะน า ตลอดจน การขยายตลาดในและต่างประเทศร่วมกันซึ่งหอการค้าไทย จะด าเนินการ

ขบัเคล่ือนโครงการ เพื่อส่งเสริมสมาชิกผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

1.1) หอการคา้ไทย จะร่วมลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้ง

ทางดา้นการผลิต การตลาด และอ่ืนๆ 



2 

1.2) โครงการ Big Brother ภาคการเกษตร โดยใหบ้ริษัทขนาดใหญ่ สมาคมการคา้ท่ี

เก่ียวกับ Modern Trade เป็นพี่เล้ียงใหก้ับผูป้ระกอบการขนาดเล็กและเกษตรกร เพื่อสรา้งองค์ความรู ้

และนวตักรรมมาบริหารจดัการองคก์ร  

1.3) โครงการส่งเสริมและพฒันาการปลูกพืชที่มีระดบัราคาสูง เพื่อยกระดบัรายได้

ของภาคเกษตรกร อาทิ สมุนไพร อินทผาลมั และโกโก ้เป็นตน้ 

2) ดา้นนวัตกรรมและการแปรรูป  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพและการสรา้งมูลค่าเพิ่มดว้ย

นวตักรรม (Value Added) จากวตัถุดิบทางการเกษตรท่ีมีความหลากหลายผ่านการวจิยัและพฒันาใหม้ี

นวตักรรม และการถ่ายทอดองคค์วามรูข้องเครือข่ายภาคธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ  

2.1) หอการคา้ไทย จะร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันอาหาร ผ่านโครงการ

แปรรูปสินคา้เกษตรดว้ยนวตักรรม  

2.2) หอการค้าไทย จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย  คณะ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในการพฒันาสินคา้เกษตรดว้ยการน านวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

สินคา้เกษตร โดยเฉพาะพืชสมุนไพร 

3) ด้านการตลาด  โดยหอการค้าไทย ให้ความส าคัญกับ  “การตลาดน าการผลิต”                

เพื่อสรา้งความแตกต่างใหก้บัสินคา้และผลิตภณัฑ ์โดยการขบัเคล่ือนดงัน้ี                  

3.1) สรา้งความรว่มมือกับผูป้ระกอบการคา้ปลีกขนาดใหญ ่ในการน าสินคา้เกษตร

ไปจ  าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคในประเทศ 

3.2) สรา้งความร่วมมือกับผูป้ระกอบการทั้งในและต่างประเทศในการน าสินคา้

เกษตรกรไปสู่ตลาดโลก 

3.3) สรา้งเครือข่ายระหว่างหอการคา้ไทย หอการคา้จงัหวัด ในการกระจายสินคา้ 

เพื่อลดปัญหาสินคา้เกษตรลน้ตลาด  

3.4) ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อกระจายรายไดไ้ปยงัครวัเรือนภาคเกษตร 

และสรา้งรูปแบบการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยนื  

3.5) ส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดสินคา้สมุนไพร เพื่อแปรรูปสรา้งมูลค่าเพิ่ม และ

เน้นเจาะกลุ่ม Niche Market 

3.6) ผลักดันการส่งออกสินคา้สัตวน์ ้ า โดยการส่งเสริมการน าเขา้สัตวน์ ้ าเพื่อน ามา

ผลิตเป็นสินคา้เพิ่มมูลค่าชั้นสูงเพื่อการส่งออก 
 

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กล่าวสรุปว่า พรอ้มกันน้ี ด้วยนโยบายเกษตรเข้มแข็งของ

นายกรฐัมนตรี อาทิ  1) การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 2) การบริหารจัดการพื้ นท่ีเกษตรกรรมตาม

แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 3) การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  4) การ

บริหารจดัการทรพัยากรน ้า และ 5) การส่งเสริม Cluster สถาบนัเกษตรกรใหม้ีความเขม้แข็ง จะน าไปสู่

ความรว่มมือ และสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัภาคเกษตรของไทยตั้งแต่ตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า ต่อไป 
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ดร.ผณิศวร ช านาญเวช นายกกิตติคุณ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และ ประธาน

คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง กล่าวว่า สถานการณ์สินคา้ประมงไทยปี 

2561 โดยการส่งออกสินคา้ประมง หมวดอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง โดยภาพรวมมีปริมาณการส่งออก

ลดลงรอ้ยละ 5 มูลค่าเงินบาทลดลงรอ้ยละ 15 (มูลค่าเงินสหรฐัฯ ลดลงรอ้ยละ 10)  ซึ่งประเทศท่ีมี

การส่งออกขยายตัวเพิ่มข้ึนคือในกลุ่มประเทศแถบเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น ไตห้วนั เวียดนาม ฮ่องกง ขณะท่ี

ตลาดส่งออกหลักมีอัตราลดลงอย่างต่อเน่ือง อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต ้

รวมถึงกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  
 

หากพิจารณารวม 11 เดือนแรกของปี 2561 การส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งมีปริมาณ 

432,643 ตัน มูลค่า 81,885 ลา้นบาท หรือ 2,557 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอ้ยละ 5 14 และ           

9 ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัปี 2560 

อย่างไรก็ตาม ในปลายปี 2561 เป็นปีท่ีอุตสาหกรรมประมง มีภาพลักษณ์โดยรวมท่ีดีข้ึน 

เน่ืองจากสถานการณห์ลกัท่ีชว่ยสนับสนุนและส่งเสริม 3 ประเด็นคือ 

1) รายงานกระทรวงการต่างประเทศสหรฐั จดัระดับสถานการณ์การคา้มนุษยข์องไทย (TIPs 

Report) เล่ือนระดบัจาก Tier 2 watch ข้ึนเป็น Tier2 

2) การบริหารจัดการด้านประมงของไทย ท าใหส้หภาพยุโรปเห็นถึงความมุ่งมัน่ในการ

แกปั้ญหาดา้นประมง ทั้งการแกก้ฎหมาย จดัระเบียบเรือ ตรวจสอบยอ้นกลับสินคา้ ดา้น

แรงงาน และวางระบบตรวจสอบแรงงานท่ีศูนย ์PIPO 

3) กุง้ไทยฟ้ืนจากโรค EMS จากผลผลิตปี 2557 217,000 ตัน ปรบัตัวเพิ่มข้ึนจนปี 2561 

ตวัเลขอยูท่ี่ 251,000 ตนั  
 

โอกาสในปี 2562  ของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งไทยดา้นการจับจากทะเลและ

การเพาะเล้ียง ดงัน้ี   

1) จากทะเลหรือจากการจบัตามธรรมชาติ ซึ่งจากท่ีทางรฐับาลของไทยไดม้ีการจดัระเบียบเรือ 

ระบบการจดัการดา้นเอกสารตรวจสอบยอ้นกลับท่ีดี จะเป็นการสรา้งโอกาสในเพิ่มการน าสินคา้ท่ีจบั

จากธรรมชาติมาเพื่อแปรรูปส่งออก ท าใหสิ้นคา้ประมงของไทยไดร้บัความเชื่อมัน่จากประเทศผูน้ าเขา้

เพิ่มข้ึน และมีแนวโน้มท่ีจะขยายปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึนในตลาดหลกั  

2) จากการเพาะเล้ียง นอกจากภาครฐัและหน่วยงานเก่ียวขอ้งจะส่งเสริมในภาคการเล้ียงแลว้ 

หากภาครฐัมีการสนับสนุนเพิ่มการน าเขา้วตัถุดิบและสินคา้ก่ึงแปรรูปเพื่อน ามาผลิตเป็นสินคา้แปรรูป

ชั้นสูง (value added) จะเป็นการเพิ่มมูลค่าสินคา้ส่งออกใหก้บัสินคา้อาหารแช่เยอืกแข็งของไทย และ

เสริมใหไ้ทยเป็นประเทศผูผ้ลิตอาหารสู่ตลาดโลกดว้ย  
 

ดร.ชนินทร ์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า สถานการณ์และ

แนวโน้มการส่งออกสินคา้ทูน่า ตัวเลขการส่งออกสินคา้ทูน่าและอาหารสัตวเ์ล้ียงกระป๋อง (ท าจาก

ปลา) เพิ่มข้ึนในปี 2018 เฉล่ียทั้งปี มีปริมาณ 600,400 ตนั มูลค่า 82,620 ลา้นบาท หรือ 2,580 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2017 คิดเป็น 6%, 5% และ 11% ตามล าดบั โดยแบ่งเป็น 
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1) การส่งออกทูน่ากระป๋องและทูน่าลอยด์ ในปี 2018 เฉล่ียทั้งปี มีปริมาณ 513,940 ตัน 

มูลค่า 72,990 ลา้นบาท หรือ 2,280 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2017 คิดเป็น 5%, 4% และ 

10% ตามล าดบั 

2) การส่งออกอาหารสัตว์เล้ียงกระป๋อง(ท าจากปลา) ในปี 2018 เฉล่ียทั้งปี มีปริมาณ แต่ 

86,480 ตัน มูลค่า 9,630 ลา้นบาท หรือ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากปี 2017 คิดเป็น 

17%, 16% และ 23% ตามล าดบั 

จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าทูน่าเติบโตเพิ่มข้ึน เน่ืองจากทัว่โลกให้

ความส าคญัและยอมรบัสินคา้สตัวน์ ้าท่ีมาจากการท าประมงอยา่งยัง่ยนื และมีการปกป้องสิทธิมนุษยชน  

ตลาดมีแนวโน้มดีข้ึน สินคา้มีมูลค่าเพิ่มและส่งออกไดดี้มาก   
 

และคาดว่าในปี 2019 จะเตบิโตได ้10%  เน่ืองจากแนวโน้มวตัถุดิบมีเสถียรภาพ และภาครฐั

ใหค้วามช่วยเหลือในการท าประมงอย่างยัง่ยืน (Sustainability) การตรวจสอบยอ้นกลับ(Traceability) 

และการปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Protection) ท าใหป้ระเทศต่าง ๆ ใหก้ารยอมรบัสินคา้

สตัวน์ ้าของไทย  นอกจากน้ี ทางอุตสาหกรรมทูน่าไดส้นับสนุนการท าประมงพื้ นบา้นและพาณิชย ์โดย

รบัซื้ อปลาโอท่ีจบัจากเรือไทย ซึ่งชาวประมงไดร้บัประโยชน์เพิ่มข้ึนจากปลาท่ีตวัใหญ่ข้ึน และรบัซื้ อสตัว์

น ้าจากเรือประมงพื้ นบา้นและเรือประมงพาณิชยอ่ื์น ๆ เพื่อน ามาเป็นวตัถุดิบในการท าสินคา้อาหารสตัว์

เล้ียงดว้ย 
 

คณุวิศิษฐ ์ ล้ิมลือชา  นายกสมาคมผูผ้ลิตอาหารส าเร็จรูป กล่าววา่ สถานการณอุ์ตสาหกรรม

อาหารและอาหารส าเร็จรูป ปี 2561 มีปริมาณการส่งออก 8 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 3.2  มูลค่าการ

ส่งออก 21,415 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 7.3 การส่งออกอาหารส าเร็จรูปโดยรวมมี

ปริมาณการส่งออก 2.8 ลา้นตนั ขยายตวัเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 1  มูลค่าการส่งออก 191,065 ลา้นบาท หรือ 

5,939 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยหดตัวลงรอ้ยละ 2 ในรูปเงินบาท และ ขยายตัวรอ้ยละ 3 ในรูปเงิน

ดอลลารส์หรฐัฯ สินคา้ท่ียงัขยายตวัไดดี้ในปี 2561 น้ี ไดแ้ก่  

1) สินคา้กลุ่มอาหารทะเล มีปริมาณ 114,817 ตัน ขยายตัวรอ้ยละ 11.9 มูลค่าการส่งออก 

12,908 ลา้นบาท หรือ 403 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอ้ยละ 4.8 และรอ้ยละ 10.4 ตามล าดับ 

โดยสินคา้ท่ีขยายตัวโดดเด่น คือ ซาร์ดีนและแมคเคอเรลกระป๋อง ซึ่งซาร์ดีนกระป๋อง มีปริมาณการ

ส่งออก 63,796 ตัน ขยายตัวรอ้ยละ 22.4 คิดเป็นมูลค่า 4,703 ลา้นบาท หรือ 147 ลา้นเหรียญ

สหรฐัฯ ขยายตัวรอ้ยละ 22.6 และ รอ้ยละ 28.9 ตามล าดับ ตลาดส่งออกหลักคือ แอฟริกาใต ้ญ่ีปุ่น 

และออสเตรเลีย ยงัขยายตวัไดดี้ในทุกตลาด  สินคา้แมคเคอเรลกระป๋อง มีปริมาณการส่งออก 31,502 

ตนั ขยายตัวรอ้ยละ 18 คิดเป็นมูลค่า 2,718 ลา้นบาท หรือ 85 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตัวรอ้ยละ 

21.8 และ รอ้ยละ 28.8 ตามล าดบั ตลาดส่งออกหลักคือ ญ่ีปุ่น จาไมกา้ และ สหรฐัฯ โดยตลาดญ่ีปุ่น

และจาไมกา้ยงัขยายตวัไดดี้  

2) สินคา้กลุ่มผักและผลไม ้สินคา้ท่ียงัขยายตัวไดดี้คือ ขา้วโพดหวานกระป๋อง กะทิ และกลุ่ม

ผลไมอ้บแหง้ โดยขา้วโพดหวานกระป๋อง ปริมาณการส่งออก 228,796 ตนั ขยายตวัรอ้ยละ 10 มีมูลค่า 

6,880 ลา้นบาท หรือ 214 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตัวรอ้ยละ 3.6 และรอ้ยละ 9 ตามล าดับ ตลาด

ส่งออกหลักคือ ญ่ี ปุ่น เกาหลี และไต้หวันซึ่งขายตัวได้ดีในทุกตลาด กะทิ มีปริมาณการส่งออก 
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261,422 ตนั ขยายตวัรอ้ยละ 7.7 มีมูลค่า 13,840 ลา้นบาท หรือ 432 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวั

รอ้ยละ 6.4 และรอ้ยละ 12.2 ตามล าดบั ตลาดส่งออกหลกัคือ สหรฐัฯ และออสเตรเลียยงัขยายตวัดี 

3) สินคา้กลุ่มเครื่องปรุงและอาหารพรอ้มรับประทาน มีปริมาณการส่งออก 683,141 ตัน 

ขยายตวัรอ้ยละ 3 มีมูลค่า 43,621 ลา้นบาท หรือ 1,424 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ขยายตวัรอ้ยละ 1 และ

รอ้ยละ 4 ตามล าดบั สินคา้ท่ียงัขยายตวัไดดี้ คือ ซอสถัว่เหลือง ซอสพริก น ้าปลา ซอสหอยนางรม และ

เครื่องแกงต่าง ๆ   
 

ทั้งน้ี ปี 2562 การส่งออกอาหารส าเร็จรูปจะสามารถขยายตวัรอ้ยละ 5 อันมาจากโอกาส

ทางการคา้ในการขยายตลาดเขา้สู่ประเทศกลุ่มตลาดใหม่ เช่น ละตินอเมริกา แอฟริกา ตะวนัออกกลาง 

การเพิ่มยอดขายในกลุ่มประเทศท่ีซบเซาในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา รวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะ 

CLMV ท่ีก าลงัขยายตวัไดดี้  ส าหรบัอุปสรรคของอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน

ท่ีสืบเน่ืองมาจากปีท่ีผ่านมา, ความผนัผวนของราคาน ้ามนั ท าใหก้ าลงัซ้ือของประเทศผูค้า้น ้ามนัลดลง, 

การถูกตัดสิทธิ GSP ของสหภาพยุโรปและสหรฐัฯ ในสินคา้บางรายการของไทย ท าใหค้วามสามารถ

ทางการแข่งขันลดลง อีกทั้งประเทศคู่แข่งยงัไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางการคา้ท่ีดีกว่า เช่น GSP+ , FTA 

รวมถึงสภาวะสงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรฐัฯ ท่ียงัคงยืดเยื้ อท าใหบ้รรยากาศการคา้โลกไม่สดใส 

และส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก เป็นตน้ 

 

----------------------------------------- 

 

จดัท าโดย คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมตอ่เน่ือง 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 


