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ช่ือนักศึกษา นายตุล  รอบรู 
อาจารยท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.ชนินทร  มีโภคี 
สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร (การเงินการคลัง) 
ปการศึกษา  2544 
 

บทคัดยอ 
 
 

ประเทศไทยไดรับสิทธิพิเศษทางศุลการกรเปนการท่ัวไป(GSP) จากสหภาพยุโรป  
ประมาณ  30 กวาปแลว GSP เปนการลดหยอนคาภาษีศุลกากรแกสินคาท่ีมีแหลงกําเนิดในประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงสหภาพยุโรปจะเปนผูพิจารณาใหสิทธิ GSP แตฝายเดียว จะยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงเม่ือใดก็ได เนื่องจากป 2538 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตข้ึนเปน
อยางมาก ทําใหการสงออกขยายตัวอยางตอเนี่อง เม่ือสินคาไทยมีความสามารถแขงขันกับประเทศ
ตาง ๆ ได สหภาพยุโรปจึงตัดสิทธิ GSP สินคาไทยในท่ีสุด โดยสหภาพยุโรปมีกลไกการตัดสิทธิ 
ดังนี้ 

1. สินคาเกษตร : ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิท้ังหมด     
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 

2. สินคาอุตสาหกรรม : ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิ         
ท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2541 

ดังนั้นเม่ือสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP สินคาท่ีจะมีผลกระทบมากท่ีสุดคือสินคาประมง 
และในหมวดสินคาประมง หมวดสินคาท่ีจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือหมวดสินคากุงสดแชแข็ง 
เพราะกุงสดแชแข็งเปนสินคาท่ีมีลักษณะทดแทนกันได ซ่ึงเม่ือราคาเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน จะสงผล
กระทบตอปริมาณการสงออกทําใหลดลง โดยสหภาพยุโรปจะนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศ
คูแขงทดแทนการนําเขาจากประเทศไทย 

จากการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมกุงสดแชแข็งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใชแรงงานอยาง     
เขมขน (labor Intensive) เนื่องจากตองใชฝมือความชํานาญในการคัดเลือกและการตัดแตงสินคาให
ตรงความตองการของลูกคา และปญหาหลักของอุตสาหกรรมกุงสดแชแข็ง คือปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบการผลิต แตกุงสดแชแข็งของประเทศไทยมีขอไดเปรียบ คือเปนสินคาท่ีมีคุณภาพดี และ
เปนท่ีตองการของตลาดสหภาพยุโรปโดยเฉพาะกุงท่ีมีขนาดใหญ รวมท้ังความนาเช่ือถือผูสงออก
ไทยอีกดวย 
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การวิจัยนี้เปนการอนุมานโดยใชขอมูลจากในอดีตมาคํานวนผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
เพื่อท่ีจะทราบสภาพทั่วไปของปญหาการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป 
รวมถึง   คูแขงขัน นอกตลาดสหภาพยุโรปของประเทศไทย 5 อันดับแรก ไดแก สาธารณรัฐอินเดีย,                
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเอกวาดอร, สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาชน 
บังคลาเทศ และการวิจัยนี้ใชวิธีการศึกษาของ Leamer and Stern (1970) เพื่อหาผลกระทบจากการ   
ตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการท่ัวไปของสหภาพยุโรปท่ีมีตอการสงออกกุงสดแชแข็งของ
ประเทศไทยไปสหภาพยุโรป ซ่ึงจะเกิดผลกระทบ 2 ทาง ดังน้ี 
 

1. Trade Diversion คือ การท่ีสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ทําใหกุงสดแชแข็งของ
ประเทศไทยตองเสียภาษีขาเขาในอัตราท่ีสูงข้ึน มีผลทําใหสหภาพยุโรปหันไปนําเขากุงสดแชแข็ง
จากประเทศที่ยังคงไดรับสิทธิ GSP หรือประเทศท่ียังคงเสียภาษีขาเขาในอัตราเดิมแทนการนําเขา
จากประเทศไทยเปนบางสวน   

เนื่องจากความแตกตางของอัตราภาษีสงผลใหเกิดความแตกตางของราคาท่ีเพิ่มสูงข้ึน          
สงผลใหความตองการบริโภคกุงจากประเทศไทยลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันนอกตลาด        
สหภาพยุโรปของประเทศไทย 5 อันดับแรก     

จากการคํานวณพบวาเม่ือสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2542 จะมีผลทําใหสหภาพยุโรปนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยลดลงเปนมูลคาถึง 
1,207,807,856.29 บาท   
 

2. Trade reduction คือการท่ีสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ทําใหกุงสดแชแข็งท่ีเคยไดรับ
สิทธิ GSP นั้น ตองเสียภาษีขาเขาตามอัตราปกติ (MFN rate) มีผลทําใหสหภาพยุโรปลดการบริโภค
กุงสดแชแข็งจากประเทศไทยลง โดยสวนหนึ่งอาจเปนการหันไปบริโภคกุงสดแชแข็งท่ีผลิตใน          
สหภาพยุโรปแทน 

จากการคํานวณพบวาเม่ือสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2542 จะมีผลทําใหสหภาพยุโรปนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยลดลงคิดเปนมูลคาถึง 
501,404,126.89 บาท  
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ABSTRACT 

 

Thailand has been entitled to obtain the benefits on GSP from the European Union for 
more than 30 years. GSP is a reduction of customs taxes levied from the imported goods 
originating from the developing countries. The European Union will solely provide the special 
right and can also cancel or change this special right. The economic competition in Thailand has 
grown up extensively during the year 1995 (B.E. 2538) resulting in exporting the goods to EU 
markets to be continually expanded. When the exported goods from Thailand was of the quality 
equivalent to or competitive to the goods from other countries, the EU has then finally set up a 
measure to cancel the right of Thailand from obtaining the GSP, as follows: - 
1. Agricultural goods: The rights have been reduced to half of the normal rights since January 1, 

1997, and the entire existing rights have been cut off since January 1, 1999. 
2. Industrial goods: The rights have been reduced to half of the normal rights since January 1, 

1997 and the entire existing rights have been cut off since January 1, 1998. 
When the EU has cancelled the rights on GSP, The most adverse impact is the frozen 

shrimp product because the frozen shrimp product is replaceable. If there is a change of increased 
price, it will decrease to exporting quantities decrease. 
     The study found that the frozen shrimp industry is a kind of labor intensive because of 
experience and skills are required to be used for selecting and trimming the goods to meet 
customers' requirements. The major problem of frozen fresh shrimp industry is the lack of raw 
materials for production, However, the advantage of the frozen fresh shrimp from Thailand is that 
it is a good quality product and is required by the markets in the EU, especially the larger size of 
shrimps, including the reliability of Thai exporters. 
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This research has been estimated by employing the data gathered from the past to 
calculate the outcome to be happened in the future, for the purpose of getting to know the general 
situation of the frozen fresh shrimp export problems from Thailand to the EU, including the trade 
competitors outside the EU markets of Thailand. In the first 5 ranks, namely Republic of India, 
Republic of Indonesia, Republic of Ecuador, People Republic of China, People Republic of 
Bangladesh. This research used the method of Leamer and Stern (1970), to determine the impacts 
resulted from the denying of the EU on GSP rights of Thailand which is generally established by 
the EU to obstruct the exportation. The frozen fresh shrimp product exported from Thailand to the 
EU will be affected as follows: - 
1. Trade diversion - The result from denying of the EU on GSP rights of Thailand  
will cause Thailand to pay import taxes in the higher rate on the frozen fresh shrimp products. 
This will cause the EU to divert to import the frozen fresh shrimp products from other countries 
which are still entitled with the GSP rights, or from the countries which are still paying the 
original rate of import taxes in stead of importing from Thailand, for some parts of the importing 
products. 

Due to the difference of tax rate affects the difference of the increased price, resulting in 
the EU Market demand of shrimp consumption from Thailand to decrease comparing with the 
competitors outside EU of Thailand, in the first 5 Ranks. 

The calculation found that when EU has cut off the whole GSP rights from Thailand 
since January 1, 1999, it would result in reduction of frozen fresh shrimp product importation, in 
the amount of 1,207,807,856.29 Baht. 

2.   Trade reduction - When the EU has denied the GSP rights from Thailand, it has 
caused the Thai frozen fresh shrimp exporting products, which used to be entitled to obtain GSP 
to pay for import taxes in the normal rate (MFN rate) to decrease, The result is that the EU 
demand on frozen fresh shrimp products for consumption will then be lessened, some consumers 
will divert to buy the products produced with in the EU instead. 
        The calculation found that the EU denying on GSP of Thailand since January 1, 1999 
caused the reduction of importing the frozen fresh shrimp products from Thailand in the amount 
of 501,404,126.89 Baht. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1. ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 

ระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการท่ัวไป(Generalized System of Preferences - GSP)       
คือระบบการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไปที่ประเทศพัฒนาแลวใหแกสินคาท่ีมี
แหลงกําเนิดในประเทศที่กําลังพัฒนา โดยการลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขาใหสินคาท่ีอยูในขาย
ไดรับสิทธิพิเศษทางการคา ท้ังนี้ประเทศผูใหสิทธิพิเศษฯ จะเปนผูใหแตฝายเดียว  

จากตารางท่ี 1 มูลคาการสงออกภายใต GSP ของสินคาไทยไปยังทุกประเทศ ในป 2538         
มีมูลคา9,984.71 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไดเพ่ิมเปน 10,512 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2540 และมูลคา     
การสงออกภายใต GSP ของสินคาไทยไปสหภาพยุโรป ในป 2538 มีมูลคา 5,348 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ไดเพิ่มเปน 5,487.32 ลานเหรียญสหรัฐฯ ป 2540 จนในป 2543 มีมูลคา 2,724.91 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

กลุมประเทศ 2538 2539 2540 2541 2542 2543
สหภาพยุโรป 5,348.63    5,208.31    5,487.32    3,806.36    2,782.26    2,724.91    
สหรฐัอเมรกิา 2,394.49    2,313.15    2,520.00    2,692.62    1,952.65    2,203.32    
ญ่ีปุน 1,670.16    1,999.09    1,862.83    1,478.31    1,606.37    1,871.59    
สมาคมการคาเสรแีหงยุโรป 217.02       214.46       216.84       203.84       209.89       220.74       
แคนาดา 192.64       226.81       259.47       227.02       185.91       209.37       
กลุมสังคมนิยม 161.77       132.99       165.98       139.67       165.21       144.78       

รวมท้ังหมด 9,984.71    10,094.81  10,512.44  8,547.82    6,902.29    7,374.71    
ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

ตารางที่ 1   แสดงสถิติการขอใชสิทธิ GSP ของสินคาไทย
มูลคา : ลานเหรยีญสหรฐั
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 ระบบ GSP หลัก 3 ระบบ ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน ซ่ึงเปนระบบท่ี
สินคาไทยไดใชสิทธิ GSP มากท่ีสุด คือมีมูลคามากกวารอยละ 90 ของท้ังหมด สาระสําคัญของท้ัง 3 
ระบบคลายกันแตแตกตางกันในรายละเอียดบางเร่ืองรวมท้ังวิธีบริหารดวย 

ระบบ GSP สหภาพยุโรป ประเทศไทยเร่ิมโครงการท่ี 1 ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2514 
เปนตนมากําหนดใหมีการทบทวนแกไขทุก 10 ป โดยโครงการที่ 1 ตั้งแตป 2514 ถึง 2523 ,โครงการ
ท่ี 2 ตั้งแต ป 2524 ถึง 2533 ตอมามีการเจรจา GATT รอบอุรุกวัยใชเวลาเจรจานานมาก ทําใหมีการ
ขยายตออายุโครงการท่ี 2 ออกเปนสินคาอุตสาหกรรม ตั้งแตป 2534 ถึง 2537 และสินคาเกษตร ตั้งแต 
2534 ถึง 2539 และโครงการท่ี 3 มีระยะเวลา 10 ป แบงเปนรอบแรก 4 ป สินคาอุตสาหกรรม 
(Chapter 25-97) ตั้งแต 1 มกราคม 2538 ถึง 31 ธันวาคม 2541 สินคาเกษตร(Chapter 1-24) ตั้งแต 1 
กรกฎาคม 2539 ถึง 30 มิถุนายน 2542 และจะมีการทบทวนรอบใหมระยะเวลาโครงการ 3 ป 
ระยะเวลา 3 ป ตั้งแต 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2544 โดยจะรวมสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเขาดวยกัน การที่ระยะเวลาการให GSP ของสหภาพยุโรปส้ันลงเพราะการให GSP เปน
การสูญเสียรายไดจากคาอากรขาเขา ทําใหตองมีการชดเชยรายไดท่ีสูญเสียไปจาก GSP ทําใหสหภาพ
ยุโรปตองมีการตออายุโครงการ หรือเร่ิมโครงการใหมท่ีใชระยะเวลาใหส้ันลง และปรับโครงการให
เล็กลง (จากเอกสารวิเคราะหเร่ือง    บทสรุปสําหรับผูบริหารระบบการใหสิทธิพิเศษทางศุลกากร 
GSP  ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา) 

ภาษี GSP ลดหยอนจากอัตราภาษีนําเขาปกติในสัดสวนท่ีแตกตางตามประเภทของสินคา     
ซ่ึงแบงประเภทสินคาท่ีกระทบตอผูผลิตในสหภาพยุโรปออกเปน 4 กลุมคือ Very sensitive 15% , 
Sensitive 30% , Semi-sensitive 65% และ Non-sensitive 100%  

การตัด GSP ภายใตโครงการท่ี 3 รอบแรกสหภาพยุโรป ไดใชมาตรการตัดสิทธิ GSP 
ประเทศท่ีมีความสามารถในการแขงขันไดแลว โดยมีหลักเกณฑ 2 แบบดังนี้ (จากการสัมมนาเร่ือง 
GSP สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2541)  

1. ตัดท้ังประเทศ ขณะน้ีอยูระหวางจัดทําเกณฑการตัดสิทธิโดยมุงจะตัดประเทศท่ีมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจแลว 

2.    ตัดสินคาบางรายการของบางประเทศ พิจารณาจากสถิติการนําเขาของ สหภาพยุโรป 
2.1 กฏ 25% สินคาของประเทศท่ีมีสัดสวนการนําเขาของสหภาพยุโรป เม่ือเทียบ

กับมูลคารวมท่ีสหภาพยุโรป นําเขาจากประเทศผูรับสิทธิทุกประเทศ ตั้งแต 
25% ข้ึนไป 

2.2 ระดับการพัฒนาและความสามารถในการแขงขัน โดยพิจารณาจากการคํานวณ
ดัชนี 2  ตัวคือ 
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 - ดัชนีระดับการพัฒนา (Development Index : DI) โดยคํานวนจากรายไดตอหัว                    
ตอคนของประเทศนั้น ๆ(Yt/ POPt) / (Yeu / POPeu) กับปริมาณสินคาสงออกท้ังหมด(Xt)                            
เม่ือเทียบกับปริมาณสินคาท่ีสงไปยังสหภาพยุโรป (Xeu) 

 สูตรคํานวนคา DI = {[log(Yt / POPt) / (Yeu / POPeu)]+log(Xt / Xeu)} 
                               2 

 ทางสหภาพยุโรปใชสถิติป 1991 มาคํานวนไดคา DI ของประเทศไทยเทากับ -1.22 
- ดัชนีความชํานาญ (Specialization Index : SI) โดยวัดจากอัตราสวนของสวน 

แบงตลาดของกลุมสินคานั้นตอการนําเขาท้ังหมดของสหภาพยุโรปเปรียบเทียบกับสวนแบง
การตลาดของประเทศนั้น ๆ ตอการนําเขารวมของสหภาพยุโรปหากมีอัตราสวนสูงแสดงวามี
ความสามารถในการแขงขันสูง 
  สูตรคํานวนคา SI = [(มูลคานําเขากลุมสินคาจากประเทศผูรับสิทธิ / มูลคา 
นําเขากลุมสินคานั้นจากท่ัวโลกของสหภาพยุโรป) / (มูลคานําเขารวมจากทุกกลุมสินคาจากประเทศ 
ผูรับสิทธิ / มูลคานําเขาทุกกลุมสินคาจากท่ัวโลกของสหภาพยุโรป)] 
 

กรณีกลุมสินคาประมงสหภาพยุโรปใชสถิติป 1994 มาคํานวนไดคา SI ของประเทศไทย     
เทากับ 5.22 (จากการสัมมนาเร่ือง GSP สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2541) 

แลวนําคา DI และ SI ของประเทศไทยมาเปรียบเทียบกับตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2   แสดงการเปรียบเทียบคา DI และ SI ของประเทศไทย เพื่อพิจารณาการตัดสิทธิ GSP 
               DI  SI           DI(ประเทศไทย)             SI(ประเทศไทย) 
มากกวา -1.00  มากกวาหรือเทากับ 1.00  
ตั้งแต -1.00 ถึง -1.23    มากกวาหรือเทากับ 1.50             -1.22     
ตั้งแต -1.23 ถึง -1.70    มากกวาหรือเทากับ 5.00                                                        5.22 
ตั้งแต -1.70 ถึง -2.00    มากกวาหรือเทากับ 7.00 
นอยกวา -2                     ไมตัดสิทธิ 

 
ซ่ึงเปนความสัมพันธของระดับรายไดประชาชาติ จํานวนประชากร มูลคาการนําเขาของ     

สหภาพยุโรป และสวนแบงตลาด ซ่ึงตามเกณฑนี้ทําใหประเทศผูรับสิทธิถูกตัดสิทธิ 33 ประเทศ     
รวมท้ังไทยดวย 
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การคืนสิทธิ ไมมี เนื่องจากผลการตัดสิทธินี้จะบังคับใชไปตลอดอายุโครงการ GSP จึงไม
มีการเปดทบทวนใด ๆ เพื่อคืนสิทธิใหในโครงการปจจุบัน  

   สินคาท่ีไทยถูกตัด GSP ภายใตมาตรการตัดสิทธิสินคาบางรายการในขอ 2.2 ทําใหสินคา   
ไทยถูกตัดสิทธิรวมกับประเทศอ่ืน ๆ 9 กลุมสินคาดังนี้ (จากการสัมมนาเร่ือง GSP สหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2541) 
 
ตารางท่ี 3   แสดงพิกัด กลุมสินคา และประเทศที่ถูกสหภาพยุโรปตัด GSP  
          พิกัด(Chapters)              กลุมสินคา                     ประเทศท่ีถูกตัด GSP 
HS 03,1604,1605,1902.20.10 ประมง    ไทย 
HS 06-08   พืชผักและผลไม  ชิลี,เม็กซิโก,ไทย 
HS 16-23   ผลิตภัณฑอาหารปรุงแตง อารเจนตินา,บราซิล,ไทย 
HS 39-40   ผลิตภัณฑพลาสติกและยาง เกาหลีใต,มาเลเซีย,ไทย 
HS 42-43   ผลิตภัณฑทําจากหนัง  เกาหลีใต,จีน,ไทย,อินเดีย 
HS 61-63   เส้ือผา   เกาหลีใต,จีน,ไทย,มาเลเซีย 
HS 64-67   รองเทา              เกาหลีใต,จีน,ไทย,อินโดนีเซีย 
HS 71   เคร่ืองประดับ  เกาหลีใต,จีน,ไทย,บราซิล 
HS 94-96   เบ็ดเตล็ด   เกาหลีใต,จีน,ไทย 

 
กลไกการตัดสิทธิ กําหนดเปนขั้นตอน ดังนี้ 
1. สินคาเกษตร : ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิท้ังหมด 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 
2. สินคาอุตสาหกรรม : ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิ 

ท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2541 
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 จากท่ี รศ.ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม และ รศ.ชนินทร มีโภคี (2540) ทําการวิจัยเร่ือง          
“ผลกระทบจากการที่สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP สินคาไทย 9 กลุมสินคา”  พบวาการสงสินคาออก
ไปยังสหภาพยุโรปนั้น   มีการใชสิทธิ GSP  ในอัตราที่สูงมากคือประมาณรอยละ 62.61 ของมูลคา
การ  สงออกไปสหภาพยุโรปในป 2538  และมูลคาการสงออกสินคาไทยไปสหภาพยุโรปท่ีใชสิทธิ 
GSP  ไดมีการเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วมาโดยตลอด   ในดานสินคาเกษตรและประมงพบวารายการที่ถูก
ตัดสิทธิท้ัง  12  หมวดจาก 24 หมวดนั้น มีมูลคารวมถึงกวารอยละ 88 ของการสงออกสินคาเกษตร
ท้ังหมดไปสหภาพยุโรปพิจารณา ในระดับ 6 หลัก  พบวาเปนสินคาประมง 28 รายการ  และสินคา
พืชผัก     ผลไมและอาหารอีก 57 รายการ รวม 85 รายการ  ท่ีสําคัญไดแก กุงสดแชแข็ง สับปะรด กุง
ปรุงแตง และปลาหมึก สินคาเกษตรและประมงเหลานี้จะมีอัตราภาษีปกติคอนขางสูง  คือประมาณ
รอยละ        5 - 15   สําหรับสวนตางระหวางอัตราภาษีปกติ   กับอัตราภาษี GSP นั้น  สินคาประมง
สวนใหญจะมีสวนตางอัตราภาษีรอยละ 5 - 8   และสินคาเกษตรสวนใหญมีสวนตางอัตราภาษีรอยละ 
1 – 6  

ในดานสัดสวนการสงออกท่ีใชสิทธิ GSP  พบวา  สินคาประมงมีสัดสวนสูงสุด  คือ      
รอยละ 78.6   สินคาหมวดพืชผักมีรอยละ 47.5  และสินคาหมวดผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดื่มมีคิด
เปน    รอยละ 40.6 

สวนสินคาอุตสาหกรรมท่ีถูกตัดสิทธิ GSP จะมี 15 หมวด  มีมูลคาการขอใชสิทธิ GSP        
คิดเปนรอยละ 48  ของการขอใชสิทธิ  GSP  ของสินคาอุตสาหกรรมท้ังหมด โดยมีสินคาท่ีสําคัญ  คือ  
รองเทา  อัญมณี   และรูปพรรณเงิน    เปนตน 

สวนสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญมีอัตราภาษีปกติอยูในชวงรอยละ 5 - 15   แตมีสวนตาง
ระหวางอัตราภาษีปกติกับอัตราภาษี GSP ไมมากนัก    กลาวคือสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญมีสวน
ตางอัตราภาษีไมเกินรอยละ 3 

สินคาอุตสาหกรรมมีสัดสวนการสงออกท่ีใชสิทธิ GSP  คอนขางสูง  เชน  หมวดอัญมณี       
มีสัดสวนนี้สูงสุดคือรอยละ 73.9  หมวดพลาสติกและยางมีสัดสวนรอยละ 69.9    และหมวดเส้ือผา    
มีสัดสวนตํ่าสุดคือรอยละ 34.4  

ในดานระดับการพึ่งพา GSP นั้น   พบวาในบรรดาสินคาเกษตรและประมงท่ีมีการพึ่งพา
สูงคือกุงแชงแข็ง ปู และอาหารเล้ียงสุนัขและแมว สวนสินคาอุตสาหกรรมมีการพึ่งพาในระดับ           
ปานกลาง 

การลดสิทธิ GSP ลงรอยละ 50 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2540 โดยสหภาพยุโรป  กอใหเกิด
ผลทําใหการสงออกลดลง โดยเปนการลดลงในสินคาประมง 266.73 ลานบาท สินคาพืชผักผลไมและ
อาหาร 93.84 ลานบาท  และสินคาอุตสาหกรรม 361.02 ลานบาท รวมแลวทําใหการสงออกลดลง   
รอยละ 0.06 เม่ือเทียบกับการสงออกรวมของไทยป 2537 
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 หากพิจารณาในสวนของกุงสดแชแข็งพบวากุงสดแชแข็งนับเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญ
ของประเทศไทย กุงสดแชแข็ง นับเปนรายการสินคาสงออกท่ีสําคัญอันดับ 8 ของประเทศไทย             
โดยสัดสวนตอการสงออกรวมประมาณรอยละ 4 มูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของไทยเพิ่มข้ึนจาก 
31,708.6 ลานบาท ในป 2535 มาเปน 50,302.0 ลานบาทในป 2538 แตสําหรับป 2539 นั้นพบวาการ  
สงออกกุงสดแชแข็งของไทยมีปริมาณสงออกลดลงรอยละ 8 และมีมูลคาลดลงรอยละ 14 โดยมี
ปริมาณการสงออกกุงสดแชแข็งประมาณ 161,488 เมตริกตัน คิดเปนมูลคารวม 43,404 ลานบาท   
อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงครองความเปนผูนําการสงออกกุงสดแชแข็งมากท่ีสุดในโลกท่ีสงออก
ไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และตลาดญ่ีปุน สําหรับในป 2540 พบวาประเทศไทยยังคงครองสวนแบง
การตลาดในสหรัฐฯ สูงสุด ในเดือนมกราคม ตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 16.43 ในขณะท่ีตลาด    
สหภาพยุโรปลดลงรอยละ 17 
 สําหรับตลาดสหภาพยุโรป พบวามีความสําคัญเปนอันดับ 3 รองจากตลาดสหรัฐฯ และ
ตลาดญ่ีปุนโดยมีมูลคาสงออกประมาณ 5 พันลานบาท อยางไรก็ตามตลาดกุงแชแข็งในสหภาพยุโรป
เปนตลาดท่ีมีการแขงขันสูง  โดยมีคูแขงท่ีสําคัญคือ เอกวาดอร  อินเดีย  และอินโดนีเซีย 
 จากการศึกษาพบวาจากการถูกลดสิทธิ GSP  50 % จะทําใหกุงแชแข็งจากประเทศไทยเสีย
ภาษีในอัตรารอยละ 8.10 – 9.72  ซ่ึงสูงกวาอัตราภาษีท่ีประเทศคูแขงท่ีไดรับสิทธิ GSP  ตองเสียคือใน
อัตรารอยละ 4.20 – 5.04 คอนขางมาก  ความแตกตางของอัตราภาษีสงผลใหความแตกตางของราคา
เพิ่มสูงข้ึน  สงผลใหความตองการบริโภคกุงจากประเทศไทยลดนอยลง 
 จากการคํานวณพบวา  หากราคาของกุงจากประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะสงผลให
ปริมาณการนําเขากุงจากประเทศไทยลดลงถึงรอยละ 1.0449  ดังนั้น จากการประมาณการโดยใช    
ขอมูลป 2537  เปนปฐาน  พบวาผลของการเพิ่มภาษีนําเขาจะทําใหสหภาพยุโรปนําเขากุงแชแข็งจาก
ประเทศไทยลดนอยลงคิดเปนมูลคาถึงกวา 200 ลานบาท  หรือคิดเปนการสงออกลดลงรอยละ 4.4 
ของการสงออกป 2537 
 ตัวเลขการสงออกท่ีลดลงรอยละ 4.4  ดูจะเปนตัวเลขท่ีนอยมากเม่ือเทียบกับการคาดการณ
ของผูสงออกโดยทั่วไป  นายแพทยมารุต  มัสยวาณิช ท่ีปรึกษาสมาคมอาหารแชแข็งไทยคาดวาผล
จากการถูกตัดสิทธิพิศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จะทําใหการสงออกกุงไทยไปสหภาพยุโรป ในป 
2540 มีมูลคาลดลงรอยละ 50 และเปนตัวเลขท่ีต่ํากวาการสงออกกุงไปตลาดสหภาพยุโรปในชวง
เดือนมกราคม 2540 ท่ีมีมูลคาลดลงรอยละ  17 
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 ดังนั้นปญหาการลดลงของการสงออกกุงในป 2540  จึงไมสามารถอธิบายดวยการลดสิทธิ 
GSP   ของสหภาพยุโรปแตเพียงประการเดียว  จากการศึกษาพบวาปญหาท่ีสําคัญกลับเปนปญหาดาน
ซัพพลายของกุงไทยเองที่มีปริมาณนอยไมเพียงพอตอการสงออกและสงผลใหราคากุงไทยสูงกวา
ของประเทศคูแขงมากข้ึน  อยางไรก็ตามราคาท่ีสูงนี้ (ปจจุบันกุงขนาด 30 ตัวตอกิโลกรัม                 
ราคากิโลกรัมละ 250 บาท)  จะกลายเปนแรงจูงใจใหมีการเล้ียงกุงมากข้ึน  คาดวาในชวงไตรมาสท่ี 3 
เปนตนไป จะมีปริมาณกุงออกสูตลาดมากข้ึน  ซ่ึงจะทําใหราคาลดลง 
 จากสภาพดังกลาวจะเห็นไดวาปญหาสิทธิพิเศษ GSPไมไดเปนคําตอบท้ังหมดของการ       
สงออกกุงท่ีตกตํ่าลง  แตกรณีท่ีตลาดนี้มีคูแขงมากและไทยเปนประเทศเดียวท่ีถูกตัดสิทธิพิเศษทาง
ภาษีอากร (GSP) ยอมจะมีผลในระยะยาวตอการสงออกกุงไปตลาดสหภาพยุโรป  ความจําเปนในการ
หาตลาดใหม  เชน  จีน  และเกาหลีใต  และการผลิตกุงประเภทที่มีการสรางมูลคาเพิ่ม เชน กุงชุปแปง
จึงเปนทางออกท่ีสําคัญในการปรับตัวรับปญหาการตัดสิทธิ GSP 
 

การศึกษาในคร้ังนี้จะประมาณการเพ่ือใหทราบถึงมูลคาการลดลงของปริมาณการสงออก     
กุงสดแชแข็งไปสหภาพยุโรปหลังจากถูกตัด GSP 100% ในวันท่ี 1  มกราคม 2542 เพื่อหามาตรการ
รองรับและแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดในท่ีสุด 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมกุงสดแชแข็งของประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาสภาวะการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทย  และคูแขงขันไป            

สหภาพยุโรป  
3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการตัดสิทธิพิ เศษทางศุลกากรเปนการท่ัวไปของ               

สหภาพยุโรปต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 ท่ีมีตอการสงออกกุงสดแชแข็งไป           
สหภาพยุโรปของประเทศไทย 
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3. ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. ศึกษาในชวงเวลาระหวางป ค.ศ.1988 ถึง ค.ศ.2000  
2. กุงสดแชแข็งท่ีทําการศึกษาใชระบบพิกัดศุลกากรระบบฮารโมไนซ ประเภท 030613 
3. ใชวิธีการของ Leamer and Stern (1970) มาศึกษาผลของ Trade Diversion และ                            

Trade Reduction ในการวัดผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการ
ท่ัวไปของสหภาพยุโรปท่ีมีตอการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไปสหภาพ
ยุโรป และการสงออกของประเทศไทย  

4. ประเทศคูแขงขันนอกตลาดสหภาพยุโรปของประเทศไทย 5 อันดับแรก ไดแก        
สาธารณรัฐเอกวาดอร, สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย,     
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย 

 
4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1. เพื่อทราบถึงสภาพท่ัวไปของปญหาการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไป        

สหภาพยุโรปรวมถึงคูแขงขัน นอกตลาดสหภาพยุโรปของประเทศไทย 5 อันดับแรก 
2. เพื่อทราบถึงผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการท่ัวไปของ                    

สหภาพยุโรปท่ีมีตอการสงออกกุงสดแชแข็งไปสหภาพยุโรปของประเทศไทย 
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บทท่ี 2 
 

โครงรางทางทฤษฎ ี
 
การตรวจเอกสาร 
 

พงษนรินทร รัตนรังสิกุล (2532) ทําวิทยานิพนธเร่ืองระบบการใหสิทธิพิเศษทาง
ศุลกากร(GSP)ของสหรัฐอเมริกาแกประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความสําคัญของ
ระบบ GSP และประเมินความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนแกประเทศไทยจากการถูกตัดสิทธิ GSP 
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาจะใชมาตรการยกเลิก การให GSP แกสินคาไทย ถาประเทศไทยไมปฏิบัติ
ตามขอเรียกรองในการ     แกไขกฎหมายเพื่อความคุมครองทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐอเมริกา 
เชน เร่ืองลิขสิทธ์ิ software สิทธิบัตรยา  

ในการศึกษาไดพยายามวิเคราะหท้ังระดับจุลภาคและมหภาคคอนขางละเอียด
พอสมควร    แตเปนการศึกษาผลในระยะส้ันเทานั้น โดยมีสมมติฐานใหอุปทานสินคาสงออกมี
ความยืดหยุน     เปนอนันต (infinity) และกําหนดใหการผลิตมีลักษณะเปน constant cost 
production ผลการศึกษา 

โครงสรางการสงออกของไทยปรากฏวาระบบ GSP ของสหรัฐอเมริกา มีความสําคัญ
ตอ    การสงออกไทยคอนขางนอย เนื่องจากการใช GSP ของไทยเม่ือเปรียบเทียบกับการสงออก
รวมไปสหรัฐอเมริกาอยูในระดับตํ่าเพียงรอยละ 24.84 ของมูลคาการสงออกในป 1987 และในการ
วิเคราะหโดยใชทฤษฎี Preference Marginal  

ผลปรากฏวาประเทศไทยไดรับประโยชนจากการใช GSP คิดเปนมูลคาเพียง $15.62 
ลาน หรือรอยละ 6.64 ของมูลคาการสงออกภายใตระบบ GSP ในป 1985 นอกจากนี้การใช GSP 
ยังมี      ขอจํากัดหลายประการ เชนตองผานหลักเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสินคา ซ่ึงเปนคุณสมบัติ
ของสินคาท่ีจะไดรับ GSP ตองมีมูลคาวัตถุดิบภายในประเทศรวมกับตนทุนการผลิตโดยตรงไมต่ํา
กวารอยละ 35 ของราคาสินคาจากโรงงาน การกําหนดเพดานมูลคาการสงออก ฯลฯ สําหรับการ
ประเมินความ       เสียหายจากการถูกตัด GSP โดยการวิเคราะหดุลยภาพเฉพาะสวนในระยะส้ัน 
แสดงใหเห็นวายังไมอาจสรุปไดแนชัดวา การท่ีสหรัฐอเมริกาตัด GSP จะเปนอุปสรรคสําคัญตอ
การสงออกไทย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคาความยืดหยุนของการทดแทนระหวางสินคาออกไทย กับสินคา
จากประเทศผูสงออกอ่ืนๆ และคาความยืดหยุนระหวางสินคาออกจาก Asian Nics ซ่ึงเปนคูแขงท่ี
สําคัญของไทยกับประเทศ      ผูสงออกอ่ืนๆ  

ในการศึกษาไดพิจารณาแบงคาความยืดหยุนของการทดแทนเปน 2 ชวง มีคาระหวาง      
0.01-1.50  และ  1.51 - 5.00  ในกรณีท่ีกําหนดใหคาความยืดหยุนของการทดแทนท้ังระหวาง
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สินคาออกไทยกับผูสงออกอ่ืนๆ  และระหวาง Asian  Nics  กับผูสงออกอ่ืนๆ  มีคาระหวาง 1.51 - 
5.00     การยกเลิกสิทธิพิเศษฯ ท่ีใหแกสินคาไทยจะทําใหการสงออกลดลงมากกวาทุกกรณีท่ีคา
ความยืดหยุนอยูในชวงอ่ืนกลาวคือ  สินคาสงออกไทยลดลงระหวาง $63.99 - $190.52 ลาน คิดเปน
รอยละ 14.12 - 42.10 ของมูลคาการสงออกภายใตระบบ GSP  

 ในป 1987  และถากําหนดใหคาความยืดหยุนอยูในชวง 0.01 - 1.50 จะมีผลทําใหการ
สงออกไทยลดลงเพียง $0.43 - $63.58 ลาน หรือคิดเปนเพียงรอยละ 0.01 - 14.05 ของมูลคาการ
สงออกภายใตระบบ GSP  ในป 1987  

ดังนั้นจึงไมอาจสรุปไดวา การตัดสิทธิพิเศษฯ ของสหรัฐอเมริกา จะเปนอุปสรรคสําคัญ
ตอการสงออกไทย  นอกจากนี้ในการศึกษายังไดสํารวจความคิดเห็นจากผูประกอบธุรกิจดานการ
สงออกจํานวน 23 ราย เพื่อประเมินผลท่ีคาดวาไทยจะไดรับความเสียหายจากการถูกตัดสิทธิพิเศษ
ฯ  ผลที่ไดจากการสํารวจแตกตางกันไป  ข้ึนอยูกับความสามารถในการแขงขันของธุรกิจประเภท
นั้น  ลูทางการสงออกและอัตราภาษีปกติท่ีจะไดรับความเสียหายไมไดรับสิทธิพิเศษฯ ในธุรกิจท่ี
เสียภาษีระบบ MFN  ในอัตราตํ่า และมีลูทางการสงออกสูง  จะไมไดรับผลกระทบมากนัก  
ผูประกอบการบางรายใหความเห็นวา  ถาไมไดรับความชวยเหลือดานภาษีศุลกากรจะทําใหไม
สามารถสงผลิตภัณฑใหมๆ     ไปแขงขันในตลาด สหภาพยุโรปได 
 

ปรียา ประทีปจินดา(2533) การคาของประเทศไทยกับกลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
“พิจารณาผลการลดการกีดกันทางการคาภายใตระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป” 

การศึกษาการคาระหวางประเทศไทยกับกลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  โดยพิจารณาผล
การลดการกีดกันทางการคาภายใตระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป (Generalized 
System of Preference = GSP)  มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหนโยบายการใหความชวยเหลือทาง
การคา และผลของการใหความชวยเหลือ ตลอดจนอุปสรรคและขอจํากัดตางๆ ในการใชสิทธิพิเศษ
ฯ ของกลุมประชาคมเศรษฐกิจยุโรปท่ีมีตอการสงออกสินคาไทย   มีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะ
สินคาออกท่ีสําคัญ 4 หมวด ไดแก ผาฝาย  เคร่ืองแตงกายช้ันในถัดแบบนิตต้ิงหรือโครเชต  เคร่ือง
แตงกายช้ันนอกของผูหญิง เด็กออน เด็กหญิง   และสัตวน้ําทะเลปรุงแตงหรือรักษามิใหเสีย  โดย
กําหนดความสัมพันธของสมการโครงสรางในแบบจําลองใหอุปสงคของ EEC ตอสินคาออกไทย
เปนฟงกช่ันของตัวแปรราคาเปรียบเทียบระหวางสินคาออกไทย  และสินคาออกจากประเทศอ่ืนๆ 
ไปยัง EEC ตัวแปรมูลคาสินคาเขาของ EEC จากท่ัวโลก สมการอุปทานสินคาออกไทยไปยังEEC 
เปนฟงกช่ันของตัวแปรราคาสุทธิซ่ึงผูสงออกไทยไดรับในการขายสินคา และตัวแปรอุปทาน
สินคาออกจากประเทศไทยไป       ท่ัวโลก 
 การศึกษาแสดงใหเห็นวา การลดหยอน ยกเวนภาษีศุลกากรแกสินคาออกไป  มีผลทําให
ราคาเปรียบเทียบระหวางสินคาออกไทยเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันลดลง  ผูบริโภค EEC จะมีอุป
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สงคตอสินคาไทยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันทําใหผูสงออกไทยสามารถขายสินคาไดในราคาสุทธิ    
สูงขึ้น ผูสงออกจะมีอุปทานการสงออกเพิ่มข้ึน  การไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรโดยการ       
ลดหยอน     ยกเวนภาษีศุลกากรจาก EEC  ทําใหเกิดการขยายตัวการคาใน  2  ลักษณะ  คือ Trade 
Expansion Effect เปนการขยายตัวของสินคาออกไทยในตลาด EEC   เพื่อทดแทนการผลิตภายใน 
EEC  และ Trade   Substitution   Effect เปนการขยายตัวของสินคาออกไทยเพื่อทดแทนการนําเขา
ของ EEC จากประเทศคูแขงขัน ซ่ึงไมไดรับสิทธิพิเศษฯ การขยายตัวท้ัง 2 ลักษณะ จะเกิดข้ึนท้ังใน
ระยะส้ันและระยะยาว  การขยายตัวดังกลาวจะมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญหลาย
ประการ ไดแก ความแตกตางระหวางอัตราภาษีศุลกากรภายใตระบบ GSP และ MFN  คาความ
ยืดหยุน  อุปสงคการนําเขาของ EEC ตอราคาในระยะส้ันและระยะยาว ปริมาณสินคาออกจาก
ประเทศไทยไปยัง EEC ขอสังเกตคาความ  ยืดหยุนอุปสงคและอุปทานตอราคาท่ีประมาณไดจาก
แบบจําลองในระยะส้ันมีคาคอนขางต่ํา ท้ังนี้เนื่องจากขอมูลในการศึกษาเปนขอมูลรายไตรมาส  
การปรับตัวของผูบริโภค EEC และผูสงออกไทยในระยะส้ันจึงมีคอนขางนอย ผูบริโภค EEC และ
ผูสงออกไทยมีพฤติกรรมการบริโภค การสงออก   เปนไปตามสมมติฐานความลาชาในการปรับตัว   
ในระยะยาวคาความยืดหยุนอุปสงคและอุปทานตอราคามีคาเพ่ิมข้ึน  ผลจากการคํานวณการ
ขยายตัวการสงออกอันเนื่องจากไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแสดงใหเห็นวาการใหความ
ชวยเหลือทางการคาภายใตระบบสิทธิพิเศษทางศุลกากร  ทําใหสินคาออกไทยขยายตัวและจะมี
บทบาทอยางยิ่งตอการขยายตัวในระยะยาวเม่ือ           ผูบริโภค  ผูผลิตสามารถปรับตัวไดเต็มท่ี  
อยางไรก็ตามในการศึกษาพบวาแม EEC จะใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกสินคาออกไทยท้ัง
ประเภทเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงทอ  แตการใหสิทธิพิเศษฯ ดังกลาวยังมีขอจํากัดหลาย
ประการ  ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการสงออกไทยจึงควรไดรับการพิจารณาหาแนวทางแกไข
ปญหา  ลดขอจํากัดตางๆ เพื่อใหการใชนโยบายการใหความชวยเหลือ      ดังกลาวบรรลุ
วัตถุประสงคอยางแทจริง  
 

สมชาย   เอกสุวรรณ (2534) ทําวิทยานิพนธเร่ืองการวิเคราะหผลกระทบของระบบสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรที่มีตอการสงออกของกลุมอาเซียน ( Analysis  of  the effects of Generalized 
System of Preferences (GSP) on ASEAN’ s Exports )   

ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรท่ีประเทศพัฒนาแลวใหแกประเทศกําลังพัฒนานั้น             
มีจุดมุงหมายท่ีชวยใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถสงสินคาออกแขงขันกับสินคาจากประเทศกําลัง
พัฒนา  และขณะเดียวกันก็ชวยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศกําลังพัฒนาดวย 

จากผลประโยชนท่ีคาดวาประเทศกําลังพัฒนาจะไดัรับจากระบบสิทธิพิเศษฯ ทําให
ประเทศพัฒนาแลวท่ีใหสิทธิพิเศษฯ บางประเทศโนมเอียงท่ีจะทําการตอรองทางการคาใหลักษณะ
พหุภาคี เพื่อใหประเทศท่ีไดรับสิทธิพิเศษฯ ปฏิบัติตามขอเรียกรองตางๆ มิฉะนั้นจะทําการระงับ
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การไดรับสิทธิพิเศษฯ ของประเทศท่ีจะไดรับจากประเทศพัฒนาแลวกลุมประเทศอาเซียนเปน
ประเทศกําลังพัฒนากลุมหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายพหุภาคีของประเทศพัฒนา
แลว  อันเปนผลจากระดับการพัฒนาประเทศท่ีอยูในระดับสูงและความสามารถในการสงออกท่ี
สูงข้ึนในชวง 10 ป     ท่ีผานมางานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะวัดผลประโยชนท่ีกลุมประเทศอาเซียน
ไดรับจากระบบสิทธิพิเศษฯวามีมากนอยเพียงไร  เพื่อใชในการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนใน
การดําเนินนโยบายทางการคาของรัฐ  ภายใตแรงกดดันจากประเทศคูคาท่ีสําคัญท่ีใหสิทธิพิเศษฯ 
แกกลุมประเทศอาเซียนท่ีตองการใหประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนทําการเปดตลาดการนําเขาแก
สินคาจากประเทศเหลานั้น 

ผลการวิเคราะหท่ีได  ช้ีใหเห็นถึงผลประโยชนท่ีกลุมประเทศอาเซียนไดรับมีคาอยูใน
ระดับสูงท้ัง 3 ตลาด  การนําเขาท่ีสําคัญอันประกอบดวย  กลุมประชาคมยุโรป  ประเทศญ่ีปุน  และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดังนั้นรัฐบาลของแตละประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน ควรท่ีจะดําเนินนโยบายในการใช
ประโยชนจากระบบสิทธิพิเศษฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด   โดยใหขอมูลเกี่ยวกับประเภทและชนิด
ของสินคาท่ีไดรับสิทธิพิเศษฯ  แกผูผลิตของตน  รวมทั้งทําการปรับปรุงขบวนการผลิตของตนให        
สอดคลองกับเง่ือนไขในการไดรับสิทธิพิเศษฯ  ท้ังนี้เพื่อหลีกเล่ียงการถูกตอบโตทางการคาจาก
ปญหา  Anti - Dumping  และ Anti - Subsidy และในขณะเดียวกันก็ชวยใหอุตสาหกรรมภายใน
ของตนมีความเขมแข็งดวย  เนื่องจากปญหาการคาในลักษณะ Inter trade. ของสินคาอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเอง  ซ่ึงเม่ือสงสินคาไปยังประเทศพัฒนาแลวจะไมไดรับสิทธิ
พิเศษฯ   เนื่องจากไมสอดคลองกับเงื่อนไข Rule  of  Origin  ของระบบสิทธิพิเศษฯ 
 
 ปรีชา วงศอรุณ(2537) ทําวิทยานิพนธเร่ืองยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจในความสัมพันธ        
ไทย-ประชาคมยุโรป(พ.ศ.2530-2535) 
 การศึกษาวิจัยนี้ เกิดข้ึนดวยความตระหนักในความสําคัญของประชาคมยุโรป ภายหลัง 
พ.ศ. 2535   ในฐานะเปนประเทศคูคาท่ีสําคัญอยางยิ่งของประเทศไทย โดยเนนศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประชาคมยุโรป  ในชวงพ.ศ. 2530 – 2535  ในประเด็นท่ี
สําคัญ ๆ ภายใตกรอบแนวคิดของทฤษฎีเกี่ยวพันและผลประโยชนแหงชาติ  ไดแก  การรวมเปน
ยุโรปตลาดเดียว     การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหภาพยุโรป  กรณีพิพาททางการคาระหวาง
ประชาคมยุโรปและประเทศไทย  การเจรจาแกตตรอบอุรุกวัยในประเด็นเร่ืองสินคาเกษตร  การ
ปฏิรูปนโยบายการเกษตรรวม  และการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปยังตลาดประชาคมยุโรป  
ท้ังนี้ปจจัยภายนอกท่ีจะมีสวนสําคัญ  หรือสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศไทย และ
ประชาคมยุโรป  ไดแก    การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมืองของกลุมประเทศยุโรปกลาง ยุโรป
ตะวันออกและอินโดจีน   สวนปจจัยภายในประเทศน้ัน  มุงเนนศึกษาถึงทาที นโยบายและการ
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ดําเนินมาตรการของหนวยงานราชการ และภาคเอกชนตอการรวมเปนยุโรปตลาดเดียว  การเจรจา
เพื่อแกไขหรือระงับขอพิพาท   ทางการคากับฝายประชาคมยุโรป     การเจรจาแกตตรอบอุรุกวัย
ภายใตกรอบของกลุมเครนสและการเจรจา เพื่อจัดทําขอตกลงวีอีอารเกี่ยวกับการสงออก
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 

การศึกษาวิจัยนี้มีจุดมุงหมายสําคัญท่ีจะศึกษา ทําความเขาใจและประมวลผลปจจัย         
ดังกลาว เพื่อคาดการณวา  ภาวะการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ดังกลาว   มีผลกระทบตอประเทศไทยและ
สัมพันธภาพท่ีมีตอประชาคมยุโรปอยางไรบาง  โดยเฉพาะนับต้ังแตประชาคมยุโรปกาวไปสูความ
เปน   ยุโรปตลาดเดียวในพ.ศ. 2536 แลว  ภาวะการสงออกสินคาไทยไปยังตลาดประชาคมยุโรปจะ
มีการเปล่ียนแปลงในแงสงผลกระทบหรือสรางโอกาสมากนอยเพียงใด  ประการสําคัญประเทศ
ไทยควรที่จะกําหนดและดําเนิน ยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจอยางไร  จึงจะสามารถสรางเสริม
ความสัมพันธระหวาง     ประชาคมยุโรปและประเทศไทยใหแนนแฟนยิ่งข้ึน  เพื่อทําใหประเทศ
ไทยไดรับผลกระทบจากการรวมเปนยุโรปตลาดเดียวนอยท่ีสุด  และเพื่อใหประเทศไทยไดรับ
ประโยชนจากภาวะการเปล่ียนแปลงดังกลาวมากท่ีสุดในระยะยาว 
 จากการศึกษาวิจัย ปรากฏผลวา การรวมเปนยุโรปตลาดเดียวนี้  มีความสําคัญตอการ      
สงออกสินคาไทยไปยังประชาคมยุโรปนับตั้งแตพ.ศ. 2536  เปนอยางมาก   ซึ่งประเทศไทย
จะตองผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน ตรงตามท่ีประชาคมยุโรปกําหนดไว  จึงจะสามารถสงออกได
มากข้ึน    แตโดยขอเท็จจริง  ปรากฏวา การปรับตัวของประเทศไทยเพ่ือรอบรับการรวมเปนยุโรป
ตลาดเดียวนี้ เปนไปอยางลาชาและขาดซ่ึงประสิทธิภาพ  อันเปนผลมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการ 
คือ ความ      ขัดแยงหรือขาดความเปนเอกภาพของหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะ
ระหวางกระทรวงพาณิชยกับกระทรวงการตางประเทศ และระหวางหนวยงานราชการตางๆ ท่ี
รับผิดชอบในเร่ืองการตรวจสอบมาตรฐานสินคาปญหาการเปล่ียนแปลงและวิกฤติการณทาง
การเมืองในประเทศไทย ท่ีเกิดข้ึนในชวง พ.ศ. 2533 – 2535  

ในขณะเดียวกัน  ประเทศไทยก็มีขอพิพาททางการคากับประชาคมยุโรปหลายๆ กรณี
โดยท่ีกรณีพิพาทเหลานี้ ประชาคมยุโรปลวนแตเปนผูกลาวหาท้ังส้ินและในการเจราเพื่อยุติขอ
พิพาท        ดังกลาว ขอสรุปของหลายๆ กรณีก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน  นั่นคือ ประเทศไทยตอง
ยอมรับและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีประชาคมยุโรปเปนฝายกําหนด ซึ่งเปนผลมาจากการที่ประเทศ
ไทยขาดอํานาจตอรองใดๆ กับฝายประชาคมยุโรป 

สวนการเจรจาแกตตรอบอุรุกวัยในประเด็นเร่ืองสินคาเกษตรนั้น  ก็นับวาสงผลกระทบ
ตอ  สัมพันธภาพระหวางประเทศไทยและประชาคมยุโรป โดยเฉพาะกับฝร่ังเศสอยูไมนอย  เพราะ    
ประชาคมยุโรปไมพอใจตอบทบาทของกลุมเครนส (ซ่ึงประเทศไทยมีสวนรวมสําคัญในการจัดต้ัง)  
ท่ีรวมมือกับสหรัฐฯ กดดันประชาคมยุโรปใหลดเลิกการอุดหนุนสินคาเกษตร โดยเฉพาะทาทีของ
ฝร่ังเศส ซ่ึงไมพอใจตอบทบาทของกลุมเครนสและประเทศไทยเปนอยางมาก  เนื่องจากมีสวน
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สําคัญทําใหภาพพจนของฝร่ังเศสเสียหาย  ในแงเปนอุปสรรคกีดขวางทําใหการเจรจากแกตตรอบ
อุรุกวัยไมประสบความสําเร็จ  ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีประชาคมยุโรป (ภายใตการผลักดันของ
ฝร่ังเศส) จะดําเนินมาตรการกีดกันสินคาไทยมากข้ึนโดยอางเหตุผลตางๆ เพื่อเปนการตอบโต 

และในขณะเดียวกัน ถึงแมประเทศไทยจะกระตือรือลนตอการเจรจาแกตตรอบอุรุกวัย
เปนอยางมาก โดยเฉพาะบทบาทในการริเร่ิมใหกอตั้งกลุมเครนส  แตเม่ือพิจารณาถึงปจจัย
ภายในประเทศแลว กลับปรากฏผลในทางตรงกันขาม กลาวคือ ไดรับความสนใจหรือความสําคัญ
จากหนวยงาน    ราชการ  มหาวิทยาลัย  ตลอดจนภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของนอยมาก  หรือแมแต
กระท่ังกลุมเกษตรกรเอง   ก็แทบจะไมมีความรูความเขาใจใดๆ เกี่ยวกับการเจรจาเลย  จะมีก็แต
เฉพาะกระทรวงพาณิชยโดยเฉพาะเจาหนาท่ีกรมเศรษฐกิจการพาณิชยเทานั้นท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด  
ดังนั้นกระทรวงพาณิชย         จึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทาทีและนโยบายของประเทศไทย
ตอการเจรจาดังกลาวนี้ หรืออาจไดวาการเจรจาเร่ืองสินคาเกษตรภายใตแกตตรอบอุรุกวัยนี้ เปน
เร่ืองของเจาหนาท่ีกระทรวงพาณิชยโดยเฉพาะ 

เม่ือกลาวถึงความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประชาคมยุโรป จําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองกลาวถึงผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เพราะผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจหลัก และ
เปนสินคาสงออกของไทยไปยังประชาคมยุโรปท่ีทํารายไดมากท่ีสุดเปนอันดับ 2 รองจากเส้ือผา
สําเร็จรูปปญหาสําคัญสําหรับการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังไปยังตลาดประชาคมยุโรปก็คือ 
การที่ตองถูกจํากัดปริมาณการสงออกในแตละปตามขอตกลงวีอีอาร  ซ่ึงเปนผลมาจากการผลักดัน
ของฝร่ังเศส ท้ังนี้ในเจรจาจัดทําขอตกลงฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2534 – 2537) ซ่ึงกระทรวงพาณิชยเปน
หนวยงานหลักของไทยท่ีรับผิดชอบในการเจรจานั้น ปรากฏวา ฝายไทยไมประสบความสําเร็จใดๆ 
เลย ในการเจรจาขอเพิ่มโควตาเขาประชาคมยุโรป เพราะมักจะถูกฝร่ังเศสคัดคานอยูเสมอ 

ในขณะเดียวกัน การปฏิรูปนโยบายเกษตรรวม ก็สงผลกระทบอยางรุนแรงตอการสงออก        
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย และเม่ือพิจารณารวมกับผลการเจรจาแกตตรอบอุรุกวัย  ท่ีจะทํา
ใหระบบการคาสินคาเกษตรในตลาดโลกดําเนินไปอยางเสรีนั้น  ก็สามารถคาดการณไดวา ราคา
และปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยไปยังประชาคมยุโรปในอนาคต มี
แนวโนมท่ีจะลดตํ่าลงเร่ือยๆ ซ่ึงเปนผลกระทบท่ีไมสามารถจะหลีกเล่ียงไดเลย 

แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวา แนวโนมความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประชาคม        
ยุโรป  จะดําเนินไปในลักษณะท่ีสินคาไทยอาจจะถูกกีดกันมากข้ึน ประสบปญหาการแขงขันมาก
ข้ึนและประชาคมยุโรปอาจจะหันไปใหความสําคัญตอกลุมประเทศยุโรปตะวันออก  ยุโรปกลาง
และอินโดจีนมากข้ึน (ในแงของความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและเงินลงทุน)   เพราะฉะน้ัน วิธีการ
หนึ่งท่ีจะชวยลดความรุนแรงของผลกระทบตางๆ ท่ีจะอาจจะเกิดข้ึนไดก็คือ ประเทศไทยควรท่ีจะ
เขาไปมีสวนรวมในการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองของกลุมประเทศดังกลาวโดยตรงมากข้ึน  
โดยเฉพาะในภูมิภาค    อินโดจีน ขณะเดียวกัน ก็ควรที่จะเขาไปมีสวนรวมตอกระบวนการแกไข
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ปญหาวิกฤติการณในอดีต    ยูโกสลาเวีย หรือเหตุการณระหวางประเทศอ่ืนๆ (ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต) ท่ีเกี่ยวของกับประชาคมยุโรป หรือประชาคมยุโรปใหความสําคัญ ในลักษณะท่ีสอดคลอง
กับนโยบายของประชาคมยุโรปตอเหตุการณนั้นๆ  และสอดคลองกับผลประโยชนของประเทศ
ไทย 

นอกจากนี้ ประเทศไทยควรจะเนนใหความสําคัญของการดําเนินนโยบายกับประชาคม        
ยุโรปภายใตกรอบของอาเชี่ยน-ประชาคมยุโรปมากขึ้น เพราะสามารถสรางอํานาจตอรองไดดีกวา
การดําเนินนโยบายในรอบทวิภาคี ระหวางประเทศไทยและประชาคมยุโรปเหมือนท่ีผานๆ มา               
ในขณะเดียวกัน ปจจัยภายในประเทศก็จะตองมีการปรับปรุงในรูปของการตั้งคณะกรรมการสงเสริม
และเจรจาการคาไทย-ประชาคมยุโรปเปนการเฉพาะ  เพื่อใหการดําเนินงานสรางเสริมความสัมพันธ      
ตลอดจนการเจรจากับฝายประชาคมยุโรปมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม และ ชนินทร มีโภคี (2540) ทําการวิจัยเร่ือง “ผลกระทบจาก
การที่สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP สินคาไทย 9 กลุมสินคา”  ใชวิธีวิเคราะหแบบดุลยภาพบางสวน 
และ  คํานวนหาผลกระทบระยะส้ัน โดยไมไดรวมเอาผลกระทบทางออมท่ีเกิดจาก multiplier 
effect ซ่ึงเปนผลกระทบระยะยาว การท่ีสหภาพยุโรปตัด GSP นั้นจะมีผลกระทบตอการสงออก
ของไทยไป         สหภาพยุโรปไดสองทาง ไดแก Trade diversion หมายถึง การที่สหภาพยุโรปหัน
ไปนําเขาจากประเทศอ่ืนท่ียังคงไดรับสิทธิ GSP แทนการนําเขาจากประเทศไทย หลังจากท่ีสินคา
ของไทยตองเสียภาษีขาเขาท่ีสูงกวาประเทศดังกลาว และ Trade reduction  หมายถึง การที่สหภาพ
ยุโรปลดการนําเขาจากประเทศไทย เนื่องจากสหภาพยุโรปลดการบริโภคสินคานําเขาจากไทย และ
หันไปบริโภคสินคาท่ีผลิตภายในสหภาพยุโรปแทน หลังจากท่ีสินคาของไทยตองเสียภาษีขาเขาท่ี
สูงข้ึน 

สําหรับประเทศไทยแลว  สหภาพยุโรปนับเปนตลาดสงออกท่ีสําคัญ  และในการ
สงออกไปสหภาพยุโรปนั้น   มีการใชสิทธิ GSP  ในอัตราท่ีสูงมากคือประมาณรอยละ 62.61 ของ
มูลคาการ สงออกไปสหภาพยุโรปในป 2538  แตในปจจุบันสหภาพยุโรปไดดําเนินการลดสิทธิ
พิเศษท่ีใหกับ สินคาจากประเทศไทยลง 9 กลุมสินคา  เปนสินคาอุตสาหกรรม 6 กลุม  และสินคา
เกษตรและประมง 3 กลุม    สําหรับสินคาอุตสาหกรรม 6 กลุม จะมีการลดสิทธิพิเศษ GSP 
คร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540  และจะตัดสิทธิลงโดยส้ินเชิงในวันท่ี 1 มกราคม 2541  สวน
สินคาเกษตร และประมงนั้น  จะมีการลดสิทธิพิเศษคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540   และจะ
ตัดสิทธิ GSP ลงโดยส้ินเชิงในวันท่ี   1 มกราคม 2542 

มูลคาการสงออกสินคาไทยไปสหภาพยุโรปท่ีใชสิทธิ GSP  ไดมีการเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วมาโดยตลอด   ในดานสินคาเกษตรและประมงพบวารายการท่ีถูกตัดสิทธิท้ัง  12  หมวดจาก 
24 หมวดนั้น มีมูลคารวมถึงกวารอยละ 88 ของการสงออกสินคาเกษตรท้ังหมดไปสหภาพยุโรป
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พิจารณา ในระดับ 6 หลัก  พบวาเปนสินคาประมง 28 รายการ  และสินคาพืชผักผลไมและอาหาร
อีก 57 รายการ รวม 85 รายการ  ท่ีสําคัญไดแก กุงสดแชแข็ง สับปะรด กุงปรุงแตง และปลาหมึก 

สินคาเกษตรและประมงเหลานี้จะมีอัตราภาษีปกติคอนขางสูง  คือประมาณรอยละ 5 - 
15   สําหรับสวนตางระหวางอัตราภาษีปกติ   กับอัตราภาษี GSP นั้น  สินคาประมงสวนใหญจะมี
สวนตางอัตราภาษีรอยละ 5 - 8   และสินคาเกษตรสวนใหญมีสวนตางอัตราภาษีรอยละ 1 - 6 

ในดานสัดสวนการสงออกท่ีใชสิทธิ   พบวา  สินคาประมงมีสัดสวนสูงสุด  คือ  รอยละ 
78.6   สินคาหมวดพืชผักมีรอยละ 47.5  และสินคาหมวดผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองดื่มคิดเปนรอย
ละ 40.6 

สวนสินคาอุตสาหกรรมท่ีถูกตัดสิทธิ GSP จะมี 15 หมวด  มีมูลคาการขอใชสิทธิ GSP        
คิดเปนรอยละ 48  ของการขอใชสิทธิ  GSP  ของสินคาอุตสาหกรรมท้ังหมด โดยมีสินคาท่ีสําคัญ  
คือ  รองเทา  อัญมณี   และรูปพรรณเงิน    เปนตน 

สวนสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญมีอัตราภาษีปกติอยูในชวงรอยละ 5 - 15   แตมีสวน
ตางระหวางอัตราภาษีปกติกับอัตราภาษี GSP ไมมากนัก    กลาวคือสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญมี
สวนตางอัตราภาษีไมเกินรอยละ 3 

สินคาอุตสาหกรรมมีสัดสวนการสงออกท่ีใชสิทธิ GSP  คอนขางสูง  เชน  หมวดอัญ
มณี       มีสัดสวนนี้สูงสุดคือรอยละ 73.9  หมวดพลาสติกและยางมีสัดสวนรอยละ 69.9    และ
หมวดเส้ือผา   มีสัดสวนตํ่าสุดคือรอยละ 34.4  

ในดานระดับการพ่ึงพา GSP นั้น   พบวาในบรรดาสินคาเกษตรและประมงท่ีมีการ
พึ่งพาสูงคือกุงแชงแข็ง ปู และอาหารเล้ียงสุนัขและแมว สวนสินคาอุตสาหกรรมมีการพ่ึงพาใน
ระดับ         ปานกลาง 

การลดสิทธิ GSP ลงรอยละ 50 โดยสหภาพยุโรป  กอใหเกิดผลตอประเทศไทย  ดังนี้ 
1. ทําใหการสงออกลดลง โดยเปนการลดลงในสินคาประมง 266.73 ลานบาท สินคา 

พืชผักผลไมและอาหาร93.84 ลานบาท  และสินคาอุตสาหกรรม 361.02 ลานบาท   รวมแลวทําให
การสงออกลดลงรอยละ 0.06   เม่ือเทียบกับการสงออกรวมของไทยป 2537 

2 . การลดลงของการสงออกทําใหรายไดประชาชาติลดลง 1,176.23 ลานบาท แยกเปน 
ภาคเกษตร 592.87 ลานบาท และภาคอุตสาหกรรม 592.66 ลานบาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.032 ของ 
รายไดประชาชาติป 2537 

3. การลดลงของรายไดประชาชาติสงผลใหการลงทุนมวลรวมภายในประเทศลดลง   
เปนมูลคา 467.55 ลานบาท   อันจะมีผลตอเน่ืองใหมีการจางงานลดลง 34,418 คน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ซ่ึงเปนขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data)  
ในชวงป  พ.ศ.2514 ถึง พ.ศ.2543 รวมระยะเวลา 29 ป โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 

1. ขอมูลจากกรมเศรษฐกิจการพาณิชย 
2. ขอมูลจากกรมการคาตางประเทศ 
3. ขอมูลจากกรมศุลกากร 

                4. ขอมูลจาก FAO Year Book of Fishery statistics 
   5. ขอมูลจากกรมประมง 
   6. ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   7. ขอมูลจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
   9. ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 
   10. ขอมูลจากสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย 

                 11. ขอมูลจากวารสารเครือเจริญโภคภัณฑ 
   12. ขอมูลจาก EUROSTAT 
   13. ขอมูลจาก International Financial Statistics Yearbook 
   14. ขอมูลจาก World Shrimp Farming 1999  

 

การวิเคราะหขอมูล 
 
  ในการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิติ ดังน้ี 
   - การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) อธิบายถึงสภาพท่ัวไปของ    

ปญหาการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป  
    - การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ดวยแบบจําลองทางเศรษฐมิติ  

เปนการวิเคราะหแบบดุลยภาพบางสวน โดยประมาณการคาสมการอุปสงคตอสินคาสงออก 
กุงสดแชแข็งของไทย ไปสหภาพยุโรปท่ีใช GSP ซ่ึงจะไดคาความยืดหยุน และนําไปคํานวณ 
หาผลกระทบของการถูกตัด GSP ท่ีมีตอการสงออกกุงสดแชแข็งของไทยในระดับ 6 digit  
ตามพิกัดศุลกากรแบบซีเอ็น(CN) 030353 และแบบฮารโมไนซ(HS) 030613 
 

อนึ่งในการคํานวณหาผลกระทบของ GSP ท่ีมีตอการสงออกของไทยนั้น จําเปนตอง
อาศัย    ขอมูลจาก กองสิทธิประโยชนทางการคา กรมการคาตางประเทศ กรมศุลกากร เปนหลัก 
หากขอมูลไมเพียงพออาจตองต้ังสมมติบางประการเพ่ือประกอบการวิเคราะห 
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ผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ของสหภาพยุโรป จะมีผลทําใหราคากุงสดแชแข็งจาก
ประเทศไทยสูงข้ึน มากกวากุงสดแชแข็งท่ีสหภาพยุโรปนําเขาจากประเทศอ่ืนๆ ทําใหการสงออก    
กุงสดแชแข็งไปสหภาพยุโรปลดลงมากหรือนอยจะสามารถดูไดจากทฤษฎีของ Leamer and Stern 
(1970) ไดเขียน ไวในหนังสือช่ือ Quantitative International Economics จากการตัดสิทธิ GSP จะมี
ผลทําใหประเทศไทยเสียภาษีแพงข้ึน จึงเกิดผลกระทบดังนี้ 

1. Trade Diversion  
2. Trade Reduction  

 
 

วิธีการศึกษาผลกระทบตอการสงออก 
 

การศึกษานี้จะใชวิธีการวิเคราะหแบบดุลยภาพบางสวน และเปนการคํานวณหา
ผลกระทบในระยะส้ัน โดยไมไดรวมเอาผลกระทบทางออมท่ีเกิดจาก Multiplier Effect ซ่ึงเปน
ผลกระทบ   ระยะยาว (จากธรรมวิทย เทอดอุดมธรรม และชนินทร มีโภคี, 2540) 

การท่ีสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP นั้น จะมีผลกระทบตอการสงออกกุงสดแชแข็งของ
ประเทศไทยไปสหภาพยุโรปไดสองทาง ไดแก  

1. Trade diversion หมายถึง การที่สหภาพยุโรปหันไปนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศ
อ่ืนท่ียังคงไดรับสิทธิ GSP (ประเทศคูแขงขันนอกตลาดสหภาพยุโรปของประเทศไทย 5 อันดับ
แรก     ไดแก สาธารณรัฐอินเดีย,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเอกวาดอร, สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ) แทนการนําเขาจากประเทศไทย หลังจากท่ีกุง
สดแชแข็งของประเทศไทยตองเสียภาษีขาเขาในอัตราท่ีสูงกวาประเทศดังกลาว 

2. Trade reduction หมายถึง การที่สหภาพยุโรปลดการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศ
ไทย เนื่องจากสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปลดการบริโภคกุงสดแชแข็งจากประเทศไทย และหันไป
บริโภคกุงสดแชแข็งท่ีผลิตภายในสหภาพยุโรป หลังจากกุงสดแชแข็งของไทยตองเสียภาษีขาเขา
ในอัตราท่ีสูงข้ึน  
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วิธีการวัดผลกระทบดังนี้ 
 

1. Trade diversion 
การท่ีสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ทําใหกุงสดแชแข็งของประเทศไทยตองเสียภาษีขาเขา

ในอัตราที่สูงข้ึน มีผลทําใหสหภาพยุโรปหันไปนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศท่ียังคงไดรับสิทธิ 
GSP หรือประเทศท่ียังคงเสียภาษีขาเขาในอัตราเดิมแทนการนําเขาจากประเทศไทยเปนบางสวน  

 

การศึกษา Trade diversion มีขอสมมติดังนี้ 
1. ตนทุนสวนเพิม่ (Marginal cost) กุงสดแชแข็งของประเทศไทยท่ีสงออกมีคาคงท่ี 
2. สําหรับสหภาพยุโรป กุงสดแชแข็งท่ีนําเขาจากประเทศไทยและจากประเทศอ่ืน ๆ  

เม่ือเปนสินคาประเภทเดียวกันตามระบบ CN และ HS นั้นสามารถทดแทนกันได แตไมสามารถ 
ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ (Imperfect substitutes) 
 

เม่ือสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP การนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยจะลดลงดังนี ้
(เฉพาะสวน Trade diversion) 

ΔMt   =  (S′- S)Mw    --------------- (1) 

               ΔMt   =  มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากไทยท่ีลดลง อัน

เนื่องจากการ 
                                  ตัดสิทธิ GSP  

               Mw     =  มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งรวมจากท่ัวโลกของสหภาพยุโรปโดยไม

รวม 
                การคากุงสดแชแข็งภายในกลุมสหภาพยุโรป 

S   =    Mt 

                Mw  

S′  =    Mt′ 

                 Mw  
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Mt  เปนมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย กอนท่ีจะมีการ 

ตัดสิทธิ GSP 

Mt′ เปนมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทยใหม หลังจาก

ท่ีประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP  

Mw สามารถแบงเปนดังนี ้

1. การนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย (Mt) 

2. การนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีไมรวม
การ 

            นําเขาจากประเทศไทย (Mn )  

ฉะนั้น    Mw   =  Mt   +  Mn   --------------- (2) 

  

   S   =         Mt    --------------- (3) 

  Mt  +  Mn  

ถาให   K    =    Mt     ,  S  =        K  --------------- (4) 

                              Mw               K+1  

  

และ     S′   =      K′   --------------- (5)                

               K′+  1  
 

โดยท่ี  K′  เปนสัดสวนใหมภายหลังจากท่ีประเทศไทยถูกตัด GSP 
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และกําหนดใหคาความยดืหยุนของการทดแทนกนัระหวาง  Mt  กับ  Mn  

(Elasticity of substitution)1   เปนดังนี ้

 b  =    Δ      Qt         Qt           

                         Qn         Qn   --------------- (6) 

           Δ       Pt         Pt           

                         Pn         Pn 

โดยท่ี 

Qt  =  ปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย  

Qn  =  ปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศอื่น ๆ ท่ีไมรวมการ 

                นําเขาจากประเทศไทย  

Pt  =   ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย  

Pn  =  ราคากุงสดแชแข็งของประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย  

Pt   คือการเปล่ียนแปลงราคาเปรียบเทียบอันเนื่องจากการท่ีประเทศไทยถูกตัดสิทธิ 

GSP 

               Pn 

 
จาก (6) 

  Δ       Qt        =  b      Qt        Δ       Pt           Pt    --------------- 

(7) 

                Qn                   Qn                 Pn                     Pn  

 
 
 

1 คํานิยามยึดตาม Leamer and Stern (1970) 
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   สําหรับ K นั้น อาจเขียนดังนี้  K  =       Mt     =      Pt Qt 

             Mn              Pn Qn  

 

ถาใหราคากุงสดแชแข็งท่ีสหภาพยุโรปนาํเขา  Pt  มีคาคงท่ี 

                       Pn 

จะได   Δ K  =        Pt        Δ      Qt  ------------- (8)  

               Pn                 Qn 

 
แทนคา  (7)  ใน  (8) 

 

  ΔK   =        Pt         b       Qt        Δ      Pt                 Pt  

                         Pn       Qn                 Pn                    Pn  

 

               =  b  .  K  .   Δ           Pt                      Pt --------------- (9) 

                                                  Pn                    Pn      
 

เนื่องจากภายใตระบบ GSP ปจจุบันของสหภาพยุโรปนั้น ประเทศท่ีไดรับสิทธิ  GSP 
ตองเสียภาษีขาเขาดวย แตเปนอัตราพิเศษ (GSP rate) ท่ีต่ํากวาอัตราปกติ (MFN rate) และการนําเขา
จากประเทศอ่ืนบางประเทศตองเสียอัตราภาษีปกติ (MFN rate) อยูกอนแลว 

จึงให   Tn  =  อัตราภาษีกุงสดแชแข็งเฉล่ียท่ีเก็บจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย        

                             ภายใตระบบ GSP ปจจบัุน 

   Tt   =  อัตราภาษีกุงสดแชแข็งของประเทศไทยถูกเก็บ หลังจากท่ีไทยถูกตัดสิทธิ GSP       

          ซ่ึงก็คือ อัตราภาษีปกติ (MFN rate) 
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ดังนั้น 

Δ        Pt                      Pt        =       Pt (1 + Tt)          Pt             Pt        

            Pn                     Pn                Pn (1 + Tn)         Pn             Pn 
         

       =   ( 1 + Tt )   –   1 

            ( 1 + Tn )  
 

       =   Tt  -  Tn  --------------- (10) 

             1  +  Tn   
 

เพื่อความสะดวกให       h     =   Tt  -  Tn  --------------- (11) 

             1  +  Tn   

แทนคา  (11)  ใน  (9) 
 

ΔK   =  b  .  K  .  h   --------------- (12) 
 
 

K′ – K   =  b  .  K  .  h   
 
 

K′ =  K ( 1 + b . h )   --------------- (13) 
 
 

แทนคา  (13)  ใน  (5)  จะได 
 

S′ =     K ( 1 + b . h )  --------------- (14) 
     K ( 1 + b . h ) + 1 
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แทนคา  (4)  และ (14)  ใน  (1)  จะได 
 

 ΔMt  =        K ( 1 + b . h )    K        Mw  --------------- (15) 

                    K ( 1 + b . h ) + 1  K + 1  
 
 

การศึกษานี้ใชสูตรจากสมการ (15) สําหรับคํานวณหาผลกระทบตอการสงออกกุงสด
แชแข็งของประเทศไทยท่ีเปน Trade diversion เม่ือไทยถูกตัด GSP 
 
 

 ในการคํานวณผลกระทบดังกลาวนี้ จะใชขอมูลในระดับ 6 หลัก ตามพิกัดศุลกากรระบบ    
ฮารโมไนซ โดยใชขอมูลป ค.ศ. 1995 เปนปฐาน  
 
 

 สําหรับคาความยืดหยุนของการทดแทนกันนั้น การศึกษานี้จะอาศัยแนวคิดของ Leamer 
and Stern (1970) โดยใชสมการรูป log-linear ดังนี้2 
  

 ln  (Qt / Qn)  =  a  +  b1 ln Pt  +  b2 ln Pn  +  c ln Y  +  d ln Py--------------- (16) 
 
 

 ในสมการนี้ a เปนคาคงท่ี สวนสัมประสิทธ์ิของ b1 จะเปนคาความยืดหยุนที่ใชใน 
สมการ (15) 
 

โดยท่ี 
 Y  =  GDP ของสหภาพยุโรป ซ่ึงแสดงถึงระดับรายไดของสหภาพยุโรป  
 

 Py = GDP deflator ของสหภาพยุโรป ซ่ึงแสดงถึงระดับราคาท่ัวไปในสหภาพยุโรป 
 
 

 ในการประมาณคาสมการ (15) และ (16) นั้น การศึกษาน้ีจะใชวิธี OLS (Ordinary Least 
Square) สําหรับขอมูลนั้นจะอาศัยขอมูลชวงระหวางป ค.ศ. 1988 – 2000 จํานวน 13 ป 
 
 

 

2สําหรับขอถกเถียงทางทฤษฎีนั้น โปรดดู Leamer and Stern (1970) หนา 56 – 
74 
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2. Trade reduction 
การที่สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ทําใหกุงสดแชแข็งท่ีเคยไดรับสิทธิ GSP นั้น ตองเสีย

ภาษี ขาเขาตามอัตราปกติ (MFN rate) มีผลทําใหสหภาพยุโรปลดการบริโภคกุงสดแชแข็งจาก
ประเทศไทยลง โดยสวนหนึ่งอาจเปนการหันไปบริโภคกุงสดแชแข็งท่ีผลิตในสหภาพยุโรปแทน 

การศึกษา Trade reduction มีขอสมมติดังนี้ 
1. ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost) กุงสดแชแข็งของประเทศไทยท่ีสงออกมีคาคงท่ี 
2. สําหรับสหภาพยุโรป กุงสดแชแข็งท่ีนําเขาจากประเทศไทยและจากประเทศอ่ืน ๆ        

เม่ือเปนสินคาประเภทเดียวกันตามระบบ CN และ HS นั้นสามารถทดแทนกันได แตไมสามารถ 
ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ (Imperfect substitutes) 
                เม่ือสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP การนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจาก
ประเทศไทย จะลดลงดังนี้ 

 ΔMt  =  Δ( Pt . Qt )    --------------- (17) 

 ΔMt  = มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทยท่ีลดลง อัน

เนื่องจากการตัดสิทธิ GSP  

 Pt       =  ราคากุงสดแชแข็งท่ีนําเขาจากประเทศไทย 

 Qt      =  ปริมาณการนาํเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย 

 ถาใหราคากุงสดแชแข็งนําเขาจากประเทศไทยท่ีไมรวมภาษีขาเขา (Pt) มี
คาคงท่ี (เปนผลสืบเนื่องจากขอสมมติฐานขอแรก)  

 ΔMt  =  Pt Δ( Qt )    --------------- (18) 

 กําหนดใหความยืดหยุนของราคา (Price Elasticity) ของอุปสงคกานําเขากุงสดแชแข็งของ 
สหภาพยุโรป เปนดังนี ้

 β  =  Δ Qt / Qt    --------------- (19) 

           Δ Pt / Pt  
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               Δ (Pt / Pt) =  เปนสัดสวนการเปล่ียนแปลงราคาของกุงสดแชแข็งนําเขาจาก

ประเทศไทย  
เม่ือมีการตัดสิทธิ GSP โดยเปรียบเทียบระหวางราคาหลังจากตัดสิทธิ GSP ซ่ึงรวมภาษีขาเขากับ 
ราคากอนท่ีจะมีการตัดสิทธิ GSP ซ่ึงไมมีภาษีขาเขา 

                Δ (Pt / Pt) =   ( 1 + t ) Pt – Pt      =   t  --------------- (20) 

                                  Pt 

โดยท่ี  t  =  อัตราภาษีปกติ (MFN rate) – อัตราภาษี GSP (GSP rate) 

จากสมการท่ี  (19)  และ  (20)  จะได   Δ Qt  =  β  .  t  .  Qt  ------------ (21) 

แทนคาสมการท่ี  (21)  ใน  (18)  จะได    

Δ Mt  =  β  .  t  .  Pt Qt  =  β  .  t  . Mt       --------------- (22) 

โดยท่ี  Mt  =  มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยโุรปจากประเทศไทย เปน

มูลคาการนําเขากอนท่ีจะถูกตัดสิทธิ GSP 
 

การศึกษานีใ้ชสูตรสมการ (22) สําหรับคํานวณหาผลกระทบตอการสงออกกุงสดแช
แข็งของประเทศไทย ท่ีเปน Trade reduction เม่ือประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP 
 

               ในการคํานวณผลกระทบดังกลาวนี้ จะใชขอมูลในระดับ 6 หลัก ตามพิกัด
ศุลกากรระบบ    ฮารโมไนซ โดยใชขอมูลป ค.ศ. 1995 เปนปฐาน  
 

  สําหรับคาความยืดหยุนตอราคา  (β)  นั้น การศึกษานีจ้ะอาศัยแนวคิดของ 
Leamer and Stern (1970) โดยใชสมการรูป log – linear ดังนี ้

  ln Qt  =  α + β ln Pt + γ ln Y   --------------- (23) 
 

ในการประมาณคาสมการ (23) นั้น การศกึษาน้ีจะใชวิธี OLS (Ordinary Least  Square) 
สําหรับขอมูลนั้นจะอาศัยขอมูลชวงระหวางป ค.ศ.1988 – 2000 จํานวน 13 ป 
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บทท่ี 3 
 

สภาพท่ัวไปของอุตสาหกรรมกุงสดแชแขงของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป 
 
               กุงแชแข็งคือกุงท่ีผานกรรมวิธีเยือกแข็งโดยใหมีระยะเวลาการตกผลึกอยาง
รวดเร็วใหมีอุณหภูมิท่ีบริเวณจุดกึ่งกลางกุง -18 องศาเซลเซียสหรือตํ่ากวาโดยสม่ําเสมอตลอดเวลา 
               กุงสดแชแข็งท่ีไทยสงออกมี 2 รูปแบบ คือ Block Frozen เปนการแชแข็งรวมกัน
หลายชนิด ในกลองเดียวกัน และ Individual Quick Frozen เปนการแชแข็งเปนตัว ๆ หรือช้ินเดียว 

สําหรับกุงท่ีสงออกไปจําหนายในตางประเทศนิยมผลิตกันในรูปแบบตางๆ กันดังน้ี 
1)Whole หรือ Head-on Shell-on กุงท่ีไมเด็ดหัว ไมปอกเปลือก 
2)Headless Shell-on กุงเด็ดหัวไมปอกเปลือก 
3)Peeled and Deveined กุงเด็ดหัว ปอกเปลือก ตัดหาง ผาหลังเอาไสออก 
4)Peeled Undeveined  กุงเด็ดหัว ปอกเปลือก ตัดหาง ไมผาหลัง 
5)Peeled and Deveined Tail on กุงเด็ดหัว ปอกเปลือก ผาหลัง ไมตัดหาง 
6)Peeled Undeveined Tail on กุงเด็ดหัว ปอกเปลือก ไมผาหลัง ไมตัดหาง 
กุงแชแข็งสงออกจะตองไดมาตรฐานตามท่ีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด 
 

โครงสรางอุตสาหกรรม (รายละเอียดตามแผนภาพแสดงโครงสรางอุตสาหกรรมกุงสดแชแข็ง 29) 
กุงแชแข็งเปนอุตสาหกรรมท่ีเนนการสงออก และไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก            

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ปจจุบันมีโรงงานผลิตกุงแชแข็งในประเทศไทยท้ังส้ิน  34  
โรงงาน  มีผูผลิตรายใหญประมาณ 17 ราย โดย 14 ราย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  
 

วัตถุดิบ 
               กุงท่ีใชในการผลิต ไดแก กุงแชบวย กุงกุลาดํา และกุงโอคัก (SCHOOL PRAWN) 
เนื่องจากกุงกุลาดํามีราคาดีและเกษตรกรนิยมเล้ียง มากกวา 95% จึงใชกุงกุลาดําในการผลิต ในชวง 
10 ปกอน สัดสวนการใชวัตถุดิบกุงจากแหลงธรรมชาติ (รับซ้ือจากคนกลาง แพปลา และ
เรือประมง) และการเพาะเล้ียง(ฟารมกุง) เทากับ  90:10  ผลผลิตกุงจากธรรมชาติมีแนวโนมลดลง 
ในขณะท่ีการทําฟารมเพาะเล้ียงกุงไดผลดีในระยะหลังจึงใชกุงจากการเพาะเล้ียงมากกวา 50%   
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ในป 2541 มีเกษตรกรผูเล้ียง 25,997 ราย เนื้อท่ีเพาะเล้ียง  475,116  ไร มีผลผลิตกุง 
252,731 ตัน แบงเปนกุงแชบวย 2,660 ตัน, กุงโอคัก 1,307 ตัน, กุงกุลาดํา 247,458 ตัน และกุงอ่ืน ๆ 
1,306 ตัน จังหวัดท่ีมีผลผลิตมากท่ีสุดไดแก  จันทบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี และสงขลา 
(จากสรุปผลการเพาะเล้ียงกุงทะเล, 2544) 

กุงเล้ียงมักจะทําการซ้ือขายท่ีฟารม เม่ือกุงโตไดขนาด เกษตรกรจะติดตอโรงงานหรือ
พอคาขายสงตาง ๆ ใหมารับซ้ือกุง บางคร้ังโรงงานจะติดตอกับเกษตรกรตามแหลงตาง ๆ เพื่อรับซ้ือ
กุงโดยตรง หลังจากนั้นจะสุมวัดขนาดกุงในบอเล้ียง เพื่อตกลงราคาและกําหนดเวลาในการจับกุง
หากผูเล้ียงติดตอผูรับซ้ือเพียงรายเดียวก็สามารถตกลงราคาไดทันที แตหากมีผูรับซ้ือหลายรายจะมี
การประมูลราคา และขายใหกับผูท่ีใหราคาสูงสุด โดยท่ีราคากุงจะข้ึนอยูกับขนาดและคุณภาพกุง 
และภาวะผลผลิตกุงในขณะน้ัน สําหรับแหลงกุงท่ีมีคุณภาพดีจากการสอบถามผูประกอบการไดรับ
คําตอบท่ีแตกตางกัน บางรายกลาววาแหลงท่ีอยูไกลมลภาวะ เชน ทางภาคใตของประเทศ ซ่ึงยังไม
มี             อุตสาหกรรมหนาแนนมากนัก บางรายกลาววาเปนกุงภาคตะวันออก  
 

กรรมวิธีการผลิต (รายละเอียดตามแผนภาพแสดงกระบวนการผลิตกุงสดแชแข็ง 31) 
                 เม่ือรับซ้ือกุงจากแหลงตาง ๆ แลว ผูผลิตจะตรวจดูคุณภาพกุงเพื่อตัดสินใจวา
เหมาะท่ีจะนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑลักษณะใดแลวจึงนํามาผานกระบวนการแกะลางทําความ
สะอาด ตัดแตง เชน หักหัว ปอกเปลือก ผากลางตัว ตามแตละชนิดของผลิตภัณฑ นําไปลางในน้ําท่ี
ผสมคลอรีนเพื่อฆาเช้ือโรค เสร็จแลวนํามาลางน้ําสะอาดอีกคร้ังหนึ่ง คัดขนาดของกุงใหได
มาตรฐานโดยการชั่งน้ําหนักหลังจากนั้นนํามาบรรจุลงถาดเพื่อนําไปแชแข็งท่ีความเย็น -40 องศา
เซลเซียส โดยใชเวลาประมาณ 7-10 ช่ัวโมง ตามปริมาณกุงท่ีนํามาแชแข็ง เม่ืออยูในภาวะเยือกแข็ง 
แลวจึงนําออกไปบรรจุพลาสติกและ  ใสกลองกระดาษแข็งเก็บเขาหองเย็น (COLD STORAGE 
ROOM) ในอุณหภูมิ -18 ถึง -25 องศาเซลเซียส เพื่อรอจําหนายตอไป  
 
หองเย็น 

ในการผลิตสัตวน้ําทะเลแชแข็ง หองเย็นท่ีใชจะมี 2 ระบบ  
 1. หองเย็นแชแข็ง (QUICK FREEZING ROOM) : มีระดับอุณหภูมิไมต่ํากวา -40  
องศาเซลเซียส 
 2. หองแชเย็น (COLD STORAGE ROOM) : มีระดับอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส  
โดยใชเก็บรักษาสัตวน้ําทะเลที่แชแข็งมาแลว  
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ระบบแชเยือกแข็ง 
 ระบบการแชเยือกแข็งท่ีใชในปจจุบันมี 3 ระบบ คือ 
 1. AIR BLAST FREEZER : เปนการแชเยือกแข็งโดยใชอุณหภูมิประมาณ -40 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 7-10 ช่ัวโมง 
 2. CONTACT PLATE FREEZER : เปนการแชแข็งโดยผานระบบสัมผัสแผนโลหะ 
นําความเย็น แตใชระยะเวลาส้ันกวาระบบ AIR BLAST คือ ประมาณ 2 ช่ัวโมง ในอุณหภูมิ
ประมาณ  
-40 องศาเซลเซียส 
 3. INDIVIDRAL QUICK FROZEN (IQF) : เปนการแชเยือกแข็งอาหารทะเลสด และ 
กึ่งสําเร็จรูป แบบเปนช้ินโดยใชเวลาประมาณ 15-30 นาที ในอุณหภูมิประมาณ -40 องศาเซลเซียส 
สําหรับเคร่ืองจักรท่ีใชแอมโมเนีย  และ  -80 องศาเซลเซียส สําหรับเคร่ืองจักรท่ีใช
คารบอนไดออกไซด ชนิดเหลว 
 
โครงสรางตนทุนในการผลิต 

ตนทุนการผลิตท่ีสําคัญไดแก ตนทุนการผลิตกุงสดแชแข็งสวนใหญคือวัตถุดิบคือกุง    
รองลงมาเปนคาจางแรงงานท่ีใชในขบวนการผลิต นอกจากนั้นจะเปนคาสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ  
โดยสวนประกอบของตนทุนจะเปนดังนี้ 
 1.คาวัตถุดิบ(กุง)        คิดเปนรอยละ 85% 
 2.คาจางแรงงาน         คิดเปนรอยละ 10% 
 3.คาสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ  คิดเปนรอยละ 5% 
 

ฉะนั้นถือไดวาเปนอุตสาหกรรมการผลิตกุงสดแชแข็งเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการใช
แรงงานอยางเขมขน(Laber Intensive) เนื่องจากตองใชฝมือความชํานาญในการคัดเลือกและการตัด
แตงสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา (จากเอกสารวิเคราะหเร่ืองสถานการณประมงไทยป 
2542) 

 

 อยางไรก็ตามโครงสรางตนทุนดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไปบาง เพราะบางโรงงานมี     
วัตถุดิบเปนของตัวเอง เชนมีฟารมเล้ียงกุงเปนของตนเอง ทําใหคาวัตถุดิบตํ่าลง นอกจากน้ีโรงงาน
ท่ีมีขนาดใหญ ๆ  ซ่ึงซ้ือวัตถุดิบคราวละมาก ๆ ก็ทําใหอัตราสวนวัตถุดิบตํ่าลงเชนกัน 
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ทําเลที่ตั้งของโรงงาน 
 โรงงานสวนใหญจะต้ังอยูใกลแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญ ไดแก สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
สงขลา และสุราษฎรธานี แมในปจจุบัน สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ไมไดเปนแหลงวัตถุดิบท่ี
สําคัญแลว แตเม่ือ 5 ปท่ีแลว จังหวัดดังกลาวถือเปนแหลงผลิตกุงเล้ียงท่ีสําคัญของประเทศ จึงทําให
มีโรงงานอยูบริเวณดังกลาวจํานวนมาก 
    

ตลาดสงออกกุงสดแชแข็ง 
 ในชวงกอนและหลังจากท่ีสหภาพยุโรปลดสิทธิ GSP ลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2540 และตัดสิทธิ GSP ท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 ไทยมีมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งไป
ยังตลาดสหรัฐอเมริกา,ตลาดญ่ีปุน, ตลาดสหภาพยุโรป, ตลาดอาเซียน และตลาดอ่ืน ๆ เปนดังนี้  
 

ประเทศ 2539 2540 2541 2542 2543 2544
อาเซียน (9) 3,165.50      3,494.60      4,843.30      3,546.30      4,417.50      5,481.40      
สหภาพยุโรป (15) 4,231.80      3,864.70      5,972.00      2,671.10      2,432.30      4,494.70      
ญีปุ่น 12,514.00    12,277.10    12,723.70    10,983.90    13,101.10    21,413.40    
สหรฐัอเมรกิา 12,092.60    14,516.20    20,559.50    19,653.00    29,098.40    50,284.10    
ประเทศอืน่ ๆ 11,400.50    13,031.30    14,244.90    11,493.90    11,221.00    15,322.00    

รวมทัง้สิ้น 43,404.40    47,183.90    58,343.40    48,348.20    60,270.30    96,995.60    
ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

ตารางท่ี 4   แสดงมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไปยังตลาดตาง ๆ
หนวย : ลานบาท

 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดวามูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปยังตลาด    
ตาง ๆ ไดเพิ่มข้ึนมาโดยตลอดต้ังแตป 2539 และตลาดท่ีมีมูลคาการสงออกมากท่ีสุดคือตลาด
สหรัฐอเมริกา มีความสําคัญเปนอันดับท่ี 1 นับต้ังแตป 2540 จนในป 2544 มีมูลคา 50,284.10 ลาน
บาท     เพิ่มข้ึนจาก ป 2543 จํานวน 21,185.70 ลานบาท รองลงมาคือตลาดญ่ีปุน มีความสําคัญเปน
อันดับ 2 ในป 2544 มีมูลคาเพิ่มข้ึนจากป 2543 เปนจํานวน 8,312.3 ลานบาท รองลงมาเปนอันดับ
สาม คือ ตลาด                 อาเซียน และรองลงมาเปนอันดับท่ี 4 คือตลาดสหภาพยุโรป         
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หลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ลงคร่ึงหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2540 ไทยสงออกกุงแชแข็งไปสหภาพยุโรปลดลง 367.10 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออก
ป 2539 และหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ท้ังหมด ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2542        ไทยสงออกกุงสดแชแข็งไปสหภาพยุโรปลดลง 3,300.90 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ
การสงออกป 2541 

เม่ือนําขอมูลในตารางท่ี 4  มาแสดงในรูปอัตราการขยายตัวแลว เปนดังนี้ 
 

ประเทศ 2540 2541 2542 2543 2544
อาเซียน (9) 10.40         38.60         26.80-         24.60         24.10         
สหภาพยุโรป (15) 8.70-           54.50         55.30-         8.90-           84.80         
ญีปุ่น 1.90-           3.60           13.70-         19.30         63.40         
สหรฐัอเมรกิา 20.00         41.60         4.40-           48.10         72.80         
ประเทศอืน่ ๆ 14.30         9.30           19.30-         2.40-           36.50         

รวมทัง้สิ้น 8.70           23.70         17.10-         24.70         60.90         
ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

ตารางท่ี  5   แสดงอตัราการขยายตวัการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไปยังตลาดตาง
หนวย : รอยละ

 
 

จากตารางท่ี 5 จะเห็นไดวาอัตราการขยายตัวการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทย
ไปยังตลาดตาง ๆ ไดเพิ่มข้ึนมาโดยตลอด ในป 2544 ตลาดท่ีมีอัตราการขยายตัวการสงออกมาก
ท่ีสุดคือตลาดสหภาพยุโรป มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2543 ถึง 84.80% รองลงมาคือตลาด
สหรัฐอเมริกา มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก ป 2543 ถึง 72.80 %  รองลงมาเปนอันดับสามคือ
ตลาดญ่ีปุน มีความสําคัญเปนอันดับ 2 ในป 2544 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจาก ป 2543 ถึง 
63.40%  

 
หลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ลงคร่ึงหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

2540 อัตราการขยายตัวการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปลดลง 
8.7%      เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2539 และหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ 
GSP ท้ังหมด ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 อัตราการขยายตัวการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศ
ไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปลดลง 55.30% เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2541 
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 เม่ือนําขอมูลในตารางท่ี 4 แสดงในรูปสวนแบงการตลาด เปนดังนี้ 
 

ประเทศ 2539 2540 2541 2542 2543 2544
อาเซียน (9) 7.30           7.40           8.30           7.30           7.30           5.70           
สหภาพยุโรป (15) 9.70           8.20           10.20         5.50           4.00           4.60           
ญีปุ่น 28.80         26.00         21.80         22.70         21.70         22.10         
สหรฐัอเมรกิา 27.90         30.80         35.20         40.60         48.30         51.80         
ประเทศอืน่ ๆ 26.30         27.60         24.50         23.90         18.70         15.80         

รวมทัง้สิ้น 100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       
ที่มา : ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

ตารางท่ี 6   แสดงสัดสวนการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไปยังตลาดตาง ๆ
หนวย : รอยละ

 
 

จากตารางท่ี 6 จะเห็นไดวาในป 2544 ตลาดสหรัฐอเมริกามีสวนแบงการตลาดมากท่ีสุด
เปนอันดับ 1 ถึง 51.80%  รองลงมาคือตลาดญ่ีปุน 22.10% รองลงมาอันดับสามคือตลาดอาเซียน 
5.70% และตลาดสหภาพยุโรป 4.60%  

 

หลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ลงคร่ึงหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 
2540 สวนแบงการตลาดการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปลดลง 
1.5%      เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2539 และหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ 
GSP       ท้ังหมด ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 สวนแบงการตลาดการสงออกกุงสดแชแข็งจาก
ประเทศไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรปลดลง 4.70% เมื่อเปรียบเทียบกับการสงออกป 2541 
 
การกําหนดราคาขาย 

มักจะข้ึนอยูกับภาวะการแขงขันของตลาดโลกและวัตถุดิบ โดยท่ัวไปจะ MARKUP 
ประมาณ 10-13% และมีหลายราคาสําหรับกลุมลูกคาท่ีแตกตางกัน (Price Discrimination) ลูกคา     
ท่ัวไปจะกําหนดราคาตามภาวะตลาด สวนลูกคารายใหญอาจมีการตกลงซ้ือขายลวงหนา 6 เดือน    
สวนราคาจะกําหนดลวงหนากอนสงประมาณ 15-30 วันเพ่ือลดความเส่ียงดานความผันผวนของ
ราคาวัตถุดิบ  
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การเพาะเลี้ยง

การจับจากธรรมชาติ
(การทําประมง)

แพปลา

คนกลางนายหนา

โรงงานหองเย็น

ตัวแทนผูสั่งเขา
บริษัทสงออก

ผูสั่งเขาในตางประเทศ

ผูบริโภคในตางประเทศ

Flow Chart อุตสาหกรรมกุงสดแชแข็ง

ภาพที่ 1

29
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กระบวนการผลิตกุงสดแชแข็ง

รับวัตถุดิบกุง

ชั่งน้ําหนักและทําความสะอาด

คัดแยกขนาดและคุณภาพ

นํามาเรียงใสถาดและแชแข็ง

เก็บเขาหองเย็น(Cold Storage) เพื่อรอการจําหนาย

Block Frozen
Individual Quick Frozen

1. Whole 
2. Headless Shell-on
3. Peeled and Deveined
4. Peeled Undeveined
5. Peeled and Deveined Tail on
6. Peeled Undeveined Tail on

ภาพที่ 2 31
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ชองทางการจัดจําหนาย 
เนื่องจากมีผูผลิตสินคาสัตวน้ําทะเลจํานวนมาก ในขณะท่ีประเทศผูซ้ือเปนประเทศ

พัฒนาแลวไมกี่ประเทศ ผูผลิตจึงมีนโยบายกระจายสินคาใหถึงผูบริโภคใหมากท่ีสุด ในการจะ
เขาถึงตลาดตางประเทศ จําเปนตองอาศัยคนกลางในตางประเทศใหกระจายสินคาไปยังผูบริโภค 
เนื่องจากคนกลางจะมีวิธีทางการตลาดของสินคาไดดีกวา  

 
ปญหาและอุปสรรค  
 1. การขาดแคลนวัตถุดิบ จากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทะเลของไทย ท้ังนี้แมวาใน
สวนของกุงกุลาดํา จะสามารถเพาะเล้ียงได แตผลผลิตดังกลาวก็มีปริมาณไมสมํ่าเสมอและไม
สอดคลองกับความตองการของตลาด เนื่องจากในการเล้ียงกุง ตองอาศัยเงินลงทุนสูง นอกจากน้ันผู
เ ล้ียงยังตองเผชิญความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาดในบอเ ล้ียงกุงตองอาศัยเทคนิค  และ
ประสบการณสูง 

ดังนั้นหากผู เ ล้ียงไมมีความชํานาญเพียงพอ อาจทําใหผู เพาะเล้ียงกุงขาดทุนได 
นอกจากนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติหามเล้ียงกุงในพ้ืนท่ีน้ําจืด สงผลใหผลผลิตกุงท่ีจะเปนวัตถุดิบ ใน
การผลิต             กุงสดแชแข็งลดลงดวย และสงผลใหราคาวัตถุดิบมีความผันผวนตามปริมาณ
วัตถุดิบท่ีออกสูตลาดในแตละชวง ทําใหผูผลิตไมสามารถวางแผนการจัดการตนทุนการผลิตและ
การจําหนายไดอยางมี        ประสิทธิภาพ 
 2. ผูผลิตมักจะประสบปญหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพต่ํา เนื่องจากชาวประมงไมไดเอาใจใส       
เกี่ยวกับวิธีการรักษาคุณภาพสัตวน้ํา มีการใชน้ําและน้ําแข็งท่ีไมสะอาดพอ ทําใหเกิดสารปนเปอน     
ตกคาง 
 3. การขาดแคลนพอ-แมพันธุกุงท่ีมีคุณภาพและแข็งแรง ทําใหกุงมีอัตราการรอดตํ่า ซ่ึง
สาเหตุหลักเกิดจากการขยายการเพาะเล้ียงกุงในอัตราท่ีสูง สงผลใหความตองการลูกกุงเพิ่มข้ึน ซ่ึง
ลูกกุง   สวนใหญท่ีนํามาเพาะเล้ียงจะไดจากโรงเพาะลูกกุง (Shrimp Hatchery) ท่ีใชแมกุงท่ีจับจาก
ธรรมชาติและหลังจากท่ีแมพันธุวางไขแลว 2 คร้ัง จะถูกสงไปขายยังภัตตาคารหรือรานอาหารหรือ
ผูบริโภค     จึงไมมีพอแมพันธกุงท่ีถูกจับมาจากธรรมชาติกลับลงสูทะเล ทําใหพอแมพันธกุงจาก
ธรรมชาติลดลง 
 4. ตนทุนการผลิตกุงกุลาดํามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากตองพึ่งการนําเขาไขอารทีเมีย ซ่ึง
เปนอาหารสําหรับเล้ียงลูกกุง โดยสวนใหญเปนการนําเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นจากการท่ีคาเงินบาทออนตัวลง จะทําใหตนทุนการนําเขาเพิ่มข้ึน 
และสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันกับผูสงออกจากประเทศอ่ืน เชนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สามารถจับไขอารทีเมียไดภายในประเทศ 
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 5. การกําหนดระเบียบมาตรฐานดานสุขอนามัยและส่ิงแวดลอมท่ีเขมงวดของประเทศผู
นําเขา ซ่ึงนับวันจะทวีความเขมงวดมากข้ึน รวมท้ังมีรายละเอียดแตกตางกันในแตละประเทศ ทําให
การผลิตสินคาเพื่อใหสามารถสงออกไดมีความซับซอนและตนทุนการผลิตสูงข้ึน บางคร้ังยากตอ
การปฏิบัติตามไดอยางครบถวน 
 6. หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีหลายหนวยงาน และ
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบซํ้าซอนกัน ทําใหผูสงออกไมทราบแนชัดวาจะตองติดตอกับ
หนวยงานใด เม่ือตองการเอกสารการรับรองจากทางการตามท่ีผูนําเขารองขอ และการออกเอกสาร
รับรองเปนไปอยางลาชา ทําใหสินคาตองถูกกักไว ณ ทาเรือปลายทางเปนเวลานาน ซ่ึงกอใหเกิด
ตนทุนแกผูสงออก 
 7. หลังจากมีการเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนจากระบบตะกราเงินเปนแบบลอยตัว     
ทําใหผูประกอบการตองเรียนรูท่ีจะใชเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ    
อัตราแลกเปล่ียน เพื่อบริหารจัดการตนทุนกําไรของธุรกิจที่อยูในรูปของเงินสกุลตางประเทศ
เปนไปอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 8. การถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการท่ัวไปของสหภาพยุโรป 100% ตั้งแต 1 
มกราคม 2542 เปนตนมา ทําใหสินคาของประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงกวาประเทศ
คูแขงถึง 3 เทา เปนผลใหสินคาจากไทยมีราคาแพงข้ึนในสายตาผูบริโภค ทําใหสูญเสีย
ความสามารถในการสงออก 

(รวมรวมจากเอกสารวิเคราะหเร่ืองสถานการณประมงไทยป 2542 และเร่ืองภาวะการ
ผลิตและการคาสินคาประมงป 2543 และแนวโนม) 
 
นโยบายและมาตรการของรัฐบาลท่ีสําคัญ  

1. การจัดต้ังกองทุนวิจัยและพัฒนากุงและผลิตภัณฑกุง คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 19 
เมษายน 2542 ใหจัดต้ังกองทุนวิจัย และพัฒนากุงและผลิตภัณฑกุงข้ึนในกรมประมง (ขอรับเงิน
สนับสนุนทุนประเดิมจากกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศจํานวน 50 ลานบาท) เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนากุงและผลิตภัณฑกุงและผลิตภัณฑกุง  
 2. การแทรกแซงราคากุงกุลาดําป 2542 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหยืมเงินจากกองทุน
รวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรจํานวน 1,000 ลานบาท จัดสรรใหหองเย็นและผูสงออกยืมเปนเงินทุน
หมุนเวียนปลอดดอกเบ้ีย เพื่อรับซ้ืออุปทานกุงสวนเกินจํานวน 5,000 ตันจากเกษตรกร เก็บเขาหอง
เย็นเพื่อบรรเทาปญหาราคากุงตกตํ่า โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแตเดือนธันวาคม 2541 ถึง 
กันยายน 2542 
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 3. การจัดต้ังตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา รัฐสภาไดผานพระราชบัญญัติตลาดซ้ือขาย   
สินคาเกษตรลวงหนา และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2542 ซ่ึงกรมการคา
ภายในเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการจัดต้ังตลาดซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนาใหเสร็จ   
ภายในเดือนกันยายน 2543  

ในเบ้ืองตนจะใหมีการนํา 4  สินคาหลัก ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และกุง เขา
ทําการซ้ือขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนาซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีตอภาคเกษตรของไทยดังนี้ 
  3.1  เปนเคร่ืองมือในการลดความเส่ียงทางดานราคาของเกษตรกรและผูสงออก 
  3.2  เปนกลไกในการกําหนดราคาในอนาคต           
  3.3  เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด เพราะมีผูซ้ือผูขายมากราย รวมท้ังเปนแหลง 

       เผยแพรขอมูลขาวสารตลาดสินคาเกษตร 
 4. โครงการจัดหาน้ํามันราคาตํ่ามาจําหนายเพื่อชวยชาวประมงขนาดเล็ก โดยไดรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรจํานวน 470 ลานบาท เปนเงินจายขาด 420      
ลานบาท เพื่อชดเชยการขาดทุนจากการลดราคาน้ํามันใหแกชาวประมงขนาดเล็กลิตรละ 0.97 บาท 
สวนอีก 50 ลานบาท ใหองคการสะพานปลากูยืมใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือน้ํามันมา
จําหนาย ภายใตโครงการชวยเหลือราคานํ้ามันชาวประมงขนาดเล็ก โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2539 ถึง 15 สิงหาคม 2542 และขยายไปถึงส้ินเดือนสิงหาคม 2543 
 5. โครงการชดเชยราคานํ้ามันใหแกชาวประมงลิตรละ 3 บาท เพื่อชวยเหลือชาวประมงท่ีมี
เรือขนาดความยาวระหวาง 14 – 18 เมตร ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยและมีอาชญาบัตรทําการ
ประมง     ท่ีไดรับผลกระทบจากราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน โดยไดรับการสนับสนุนวงเงินจายขาด
จาก         คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) รวม 516 ลานบาท 
ระยะเวลาโครงการต้ังแต เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2543 
 6. โครงการคัดเลือกพอแมพันธุกุงกุลาดํา เพื่อผลิตลูกกุงพันธุดีและการตรวจรับรอง
คุณภาพลูกกุง โดยการคัดเลือกพอแมพันธุกุงท่ีเปนสายพันธุท่ีใหลูกกุงท่ีมีความตานทานโรค และ
ใหมีการรับรองคุณภาพลูกกุง เพื่อใหเกษตรกรมั่นใจวาไดลูกกุงท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงจะชวยปองกันการ
แพรกระจายของโรคระบาดในกุง 
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 7. โครงการฝกอบรมการเพาะเล้ียงกุงทะเล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมใหเกษตรกรมี
ความรูความเขาใจในเร่ืองการควบคุมการเกิดโรค การลดยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีท่ีใชเพ่ือลดสาร      
ตกคางในกุง วิธีการเล้ียงในพ้ืนท่ีเดิมไดเปนเวลายาวนาน โดยไมกอใหเกิดมลภาวะตอแหลงน้ํา และ
พื้นท่ีขางเคียง รวมทั้งฝกอบรมผูประกอบการที่จับพอแมพันธุกุงจากธรรมชาติ ใหมีการใชอยางถูก
วิธีและเกิดประโยชนสูงสุด เพราะในกรณีท่ีพอแมพันธุกุงท่ีรวบรวมไดจากธรรมชาติมีขนาดเล็ก
มักจะ    ถูกนํามาแชแข็งเพื่อขายเปนกุงตาย ดังนั้นหากมีการนําพอแมพันธกุงดังกลาวมาเล้ียงใหมี
ขนาดใหญข้ึน จะชวยลดอัตราการสูญเสียพอแมพันธุกุงจากธรรมชาติได 
 8. การวิจัยเพื่อทําการผลิตพอแมพันธุกุงจากการเพาะเล้ียงในบอดิน โดยกรมประมงได
เร่ิมทําการวิจัยมา ตั้งแตป 2535 เพื่อใหไดพอแมพันธุกุงกุลาดําท่ีมีคุณภาพปราศจากโรคและลดการ
พึ่งพาพอแมพันธุกุงจากธรรมชาติ ซ่ึงนับวันจะลดนอยลงตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
อาหารทะเล     แชแข็ง ซ่ึงเปนผลดีตอการผลิตกุงอยางยั่งยืนในอนาคต 
 9. การคิดคนงานวิจัยเพื่อตรวจหาโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว และโรคหัวเหลืองในกุงไดเปน
ผลสําเร็จ โดยศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค) เพื่อใชในการคัดเลือก
ลูกกุง เพื่อใชในการคัดเลือกลูกกุง หรือพอแมพันธุท่ีปลอดโรค เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรค
ดังกลาว      โดยใชวิธีท่ีเรียกวา Polymerase Chain Reaction (PCR) ซ่ึงเปนวิธีทางพันธุวิศวกรรม 
สามารถใหผลท่ีถูกตอง รวดเร็วโดยใชเวลาเพียงหนึ่งวัน ซ่ึงงานวิจัยนี้ ไดรับความนิยมจากเกษตรกร
ผูเล้ียงกุงอยางแพรหลาย 

(รวมรวมจากเอกสารวิเคราะหเร่ืองสถานการณประมงไทยป 2542 และเร่ืองภาวะการผลิต
และการคาสินคาประมงป 2543 และแนวโนม) 
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บทท่ี 4 
 

สภาวะการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยและคูแขงขันไปสหภาพยุโรป 
 
 

กุงสดแชแข็งเปนอุตสาหกรรมท่ีเนนการสงออก และไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก       
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มูลคาการสงออกภายใต GSP ของสินคาไทยไปสหภาพยุโรป ใน
ระยะ 10 ปท่ีผานมา มีมูลคาการขอใชสิทธิมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมาตลอด แตไดเร่ิมลดลงในป 2539 
กลาวคือในป 2530 มีมูลคาประมาณ 1,390 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเปน 5,348 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป 2538 ในป 2539 ลดลงเล็กนอย มีมูลคา 5,208 ลานเหรียญสหรัฐฯ และในป 2540ไดเพิ่มเปน 
5,487.32 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
ตลาดในสหภาพยุโรปนับวาเปนตลาดสําคัญเปนอันดับท่ีสามรองจากตลาดสหรัฐอเมริกา 

และตลาดญ่ีปุน ตลาดสหภาพยุโรปเปนตลาดท่ีมีการแขงขันคอนขางสูง และเปนตลาดท่ีมีศักยภาพ
ในการขยายการสงออกดวย จากสถิติการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศตาง ๆ 
ตั้งแตป 2539 ถึง 2543  ประเทศ 10 อันดับแรก ท่ีสหภาพยุโรป   มีมูลคา, อัตราการขยายตัว และ
สวนแบงตลาด การนําเขากุงสดแชแข็ง ดังน้ี 

 
               ตารางท่ี 7   แสดงมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรป ตั้งแตป 2539 ถึง 2543  

    หนวย : 1,000 
ECU  

ประเทศ 2539 2540 2541 2542 2543 
เอกวาดอร    173,301    194,624    229,044    183,248    100,149 
อาเจนตินา      51,551      36,193    127,317      113,314    231,298 
บังคลาเทศ      86,150      62,812      73,274    100,922    168,956 
เนเธอรแลนด      60,279      63,155      83,703        94,637    122,464   
อินโดนีเซีย      25,104      48,746      83,456      86,285    118,881 
สหราชอาณาจักร      55,230      59,576      75,167      79,959      96,387 
ไทย    150,999    129,909    191,649        79,305      96,387 
จีน      17,107      38,033      76,379      78,151    125,141 
อินเดีย      84,755      65,882      43,498      73,558    126,539 
ฝร่ังเศส      49,766      54,324      88,644      72,343      74,549 
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รวม 10 ประเทศ    754,242    753,254 1,072,134    961,722 1,260,602 

รวมประเทศอื่น ๆ    936,319    971,641 1,119,170 1,059,274 1,396,614 

รวมทุกประเทศ 1,690,561 1,724,895 2,191,304 2,020,996 2,657,216 
   ท่ีมา : EUROSTAT   
 

จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดวาเม่ือสหภาพยุโรปลดสิทธิคร่ึงหนึ่งในป 2540 มูลคาการ
สงออก    กุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป ยังอยูในอันดับท่ีสองรองจากเอกวาดอร  
และเม่ือ      สหภาพยุโรปตัดสิทธิท้ังหมดในป 2542 มูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศ
ไทยไป              สหภาพยุโรป ใน2542 ตกลงมาอยูในอันดับที่เจ็ด รองจากเอกวาดอร, อาเจนตินา
,บังคลาเทศ,            เนเธอรแลนด, อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร 

 
               ตารางท่ี 8   แสดงอัตราการขยายตัวของมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรป  
                                  ตั้งแตป 2539 ถึง 2543 

                                                    หนวย : รอยละ 
ประเทศ 2540 2541 2542 2543 

เอกวาดอร     12.30    17.69   -19.99  -43.55 
อาเจนตินา   -29.79  251.77   -11.00 104.12 
บังคลาเทศ   -27.09   16.66    37.73   67.41 
เนเธอรแลนด      4.77   32.54    13.06   29.40 
อินโดนีเซีย    94.18   71.21      3.39   37.78 
สหราชอาณาจักร      7.87   26.17      6.38   20.36 
ไทย  -13.97   47.53  -58.62   21.54 
จีน  122.32 100.82     2.32   60.13 
อินเดีย  -22.27 -33.98   69.11   72.03 
ฝร่ังเศส      9.16   63.18 -18.39     3.05 
รวม 10 ประเทศ    -0.13   42.33 -10.30   31.08 

รวมประเทศอื่น ๆ      3.77   15.18    5.35   31.85 

รวมทุกประเทศ      2.03   27.04  -7.77   31.48 
   ท่ีมา : EUROSTAT   

 
จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดวาเม่ือสหภาพยุโรปลดสิทธิคร่ึงหนึ่งในป 2540 อัตราการ

ขยายตัวการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป ในป 2540 มีมูลคาลดลง -

DPU



13.97% เม่ือ      เปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัวการสงออกในป 2539 และเม่ือสหภาพยุโรปตัด
สิทธิท้ังหมดในป 2542 อัตราการขยายตัวการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป 
ในป 2542 มีอัตราการขยายตัวลดลง 58.62% เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกในป 2541  
               
               ตารางท่ี 9   แสดงสวนแบงการตลาดการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรป  
                                  ตั้งแตป 2539 ถึง 2543 

หนวย : รอยละ 
ประเทศ 2539 2540 2541 2542 2543 

เอกวาดอร    10.25   11.28   10.45     9.07     3.77 
อาเจนตินา      3.05     2.10     5.81     5.61     8.70 
บังคลาเทศ      5.10     3.64     3.34     4.99     6.36 
เนเธอรแลนด      3.57     3.66     3.82     4.68     4.61 
อินโดนีเซีย      1.48     2.83     3.81     4.27     4.47 
สหราชอาณาจักร      3.27     3.45     3.43     3.96     3.62 
ไทย      8.93     7.53     8.75     3.92     3.63 
จีน      1.01     2.20     3.49     3.87     4.71 
อินเดีย      5.01     3.82     1.99     3.64     4.76 
ฝร่ังเศส     2.94     3.15     4.05     3.58     2.81 
รวม 10 ประเทศ   44.61   43.67   48.93   47.59   47.44 

รวมประเทศอื่น ๆ   55.39   56.33   51.07   52.41   52.56 

รวมทุกประเทศ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
   ท่ีมา : EUROSTAT   
 

จากตารางท่ี 9 จะเห็นไดวาสวนแบงการตลาดกอนสหภาพยุโรปลดสิทธิคร่ึงหนึ่งในป 
2540 สวนแบงการตลาดกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป ในป 2540 มีสวนแบง
การตลาด     ลดลง 1.5%  เม่ือเปรียบเทียบกับสวนแบงการตลาดในป 2539 และเม่ือสหภาพยุโรป
ตัดสิทธิท้ังหมดในป 2542 สวนแบงการตลาดกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป ในป 
2542                      มีสวนแบงการตลาดลดลง 4.7% เม่ือเปรียบเทียบกับสวนแบงการตลาดในป 
2541 
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การแขงขันในตลาดสหภาพยุโรป 
 

คูแขงขันท่ีสําคัญของไทยท่ีจะทําการศึกษาไดแก เอควาดอร, บังคลาเทศ, อินโดนีเซีย
,จีน และอินเดีย ซ่ึงประเทศเหลานี้มีความไดเปรียบดานภูมิศาสตร กลาวคือมีพื้นท่ีจับสัตวน้ําทะเล
และเนื้อท่ีเพาะเล้ียงกุงมากกวานอกจากนี้คาแรงงานยังตํ่ากวาไทยอีกดวย แตไทยก็มีขอไดเปรียบใน
การผลิตหลายประการในภาพรวมแลวไทยเปนผูครอบครองวัตถุดิบสําคัญในการผลิตมากท่ีสุด
เพราะเทคนิคการเพาะเล้ียงกุงในประเทศกวา 90% เปนแบบพัฒนาแลว มีระบบควบคุมมลภาวะได
ดีกวา ทําใหไดปริมาณผลผลิตท่ีสูง และแมวาจะเกิดโรคระบาดกุงข้ึนก็สามารถฟนตัวไดเร็ว 
นอกจากนี้ไทยยังมีขอไดเปรียบดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานรวมท้ังการขนสงในการนําวัตถุดบิไปยงั
โรงงานผลิตไดดีกวา ตลอดจนแรงงานมีความชํานาญมากกวาจึงทําใหผลิตภัณฑของไทยมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน 

 

กุงสดแชแข็ง จําแนกตามพิกัดอัตราศุลกากรของสหภาพยุโรปภายใตระบบฮารโมไนซ
ระดับ 8 digits ได 5 รายการดังนี้(จากเอกสารวิเคราะหเร่ืองการสงออกกุงสดแชแข็งภายใต GSP                 
สหภาพยุโรป, 2540) 

พิกัด     รายการ                      อัตราภาษี  
         03061310  Shrimps and prawns of the family pandalidae       12.0% 
         03061330  Shrimp of the genus Crangon   18.0% 
         03061340  Deepwater rose shrimps   14.4% 
         03061350  Shrimp of the genus Penaeus   14.4% 
         03061380   Other     14.4% 
  
             กุงสดแชแข็ง ท้ัง 5 รายการสหภาพยุโรปใหสิทธิ GSP เกือบทุกรายการยกเวน Shrimp of 
the genus Crangon ตั้งแตป 2514 เปนตนมา และตาม GSP ปจจุบันกุงสดแชแข็งสหภาพยุโรปจัด
อยูในกลุมสินคาประเภท Semi-Sensitive ไดลดหยอนจากภาษีนําเขาปกติรอยละ 65 หรือภาษี GSP 
เทากับรอยละ 35 สําหรับกุงแชแข็งของไทยเปนสินคาประมงท่ีถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ซ่ึง
ภาษีปกติและภาษี GSP สําหรับกุงสดแชแข็งท่ีสหภาพยุโรปใหสิทธิ GSP มีภาษี 2 อัตราดังนี้  
             ภาษีปกติ(%)  ภาษีGSP(%) ภาษีGSP(ถูกลด 50% 1 มกราคม2540) 

12.0      4.20              8.10 
 14.4      5.04              9.72 
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 สวนตางอัตราภาษีปกติกับอัตราภาษี GSP  มีคอนขางมาก เม่ือถูกตัดสิทธิ GSP ทําใหไทย 
ตองเสียภาษีในอัตราปกติสูงถึงรอยละ 12 และ 14.4 ในขณะท่ีประเทศคูแขงสําคัญๆ เสียภาษีใน
อัตราท่ีต่ํากวา ดังน้ี  
 ประเทศ   ภาษี GSP (%)  สวนตางจากไทย 
* ไทย   12 , 14.4 
*** เอกวาดอร  3.6   8.4 , 10.8 
* อินเดีย   4.2 , 5.04  7.8 , 9.36 
** บังคลาเทศ  0   12 , 14.4 
* กรีนแลนด  4.2 , 5.04  7.8 , 9.36 
* มาเลเซีย   4.2 , 5.04  7.8 , 9.36  
 
หมายเหตุ :      * ประเทศกําลังพัฒนาท่ีไดรับสิทธิ GSP      
      ** ประเทศพัฒนานอยท่ีสุดไดรับสิทธิยกเวนภาษี 
      *** ประเทศกลุม ANDEAN และ CENTRAL AMERICA ไดรับสิทธิโดยเสียภาษี 3.6% 

 

ความแตกตางของอัตราภาษี สงผลใหตนทุนการนําเขาของผูซ้ือเพิ่มสูงข้ึน อาจทําให     
หันไป นําเขาจากประเทศคูแขงขันท่ีไดรับสิทธิ GSP หรือมิฉะนั้นก็ผลักภาระภาษีนั้นใหกับผู
สงออกไทย ทําใหการสงออกลดลงในท่ีสุด(จากเอกสารวิเคราะหเร่ืองผลกระทบจากการถูกตัด
สิทธิ GSP ของสหภาพยุโรปตอการสงออกของไทย) 

 

สําหรับประเทศคูแขงขันท่ีทําการศึกษาจะศึกษาเฉพาะประเทศเทศคูแขงขันนอกตลาด       
สหภาพยุโรปของประเทศไทย 5 อันดับแรก ไดแกสาธารณรัฐเอกวาดอร, สาธารณรัฐประชาชน       
บังคลาเทศ, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย ดังนี้ 

 
 
 

1. สาธารณรัฐเอกวาดอร        
 ประมาณรอยละ 90 ของผลผลิตกุงของประเทศเอกวาดอรเปนกุงท่ีไดมาจากเพาะเล้ียงมี
เพียงรอยละ 10 เปนกุงท่ีจับไดจากกระแสน้ําอุนชายฝงทะเลแปซิฟก ความไดเปรียบในสภาพดินฟา
อากาศ และท่ีตั้งภูมิประเทศของเอกวาดอร ทําใหเหมาะตอการเจริญเติบโตของกุงขาว (White 
Shrimp) ท่ีมีช่ือพันธุท่ีเรียกวา ลิโธพีเนียส แวนนาเมย (Litopenaeus vannamei) ทําใหกุงเอกวาดอร
มีรสชาติดี และมี  สีสันชวนรับประทาน การเพาะเล้ียงฟารมกุงของประเทศในทวีปอเมริกา มี
จํานวนท้ังส้ิน 17 ประเทศ นับตั้งแต สหรัฐอเมริกาจนถึงประเทศบราซิล ในป 2542 มีผลผลิตกุง
ท้ังส้ิน 172,000 ตัน ในจํานวนนี้ เฉพาะเอกวาดอรประเทศเดียวผลิตกุงไดมากกวารอยละ 50 ของ
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ผลผลิตท้ังหมด หรือมีจํานวนกวา 86,000 ตัน ผลผลิตกุงของทวีปอเมริกาท้ังหมดจะมีนอยกวารอย
ละ 30 ของผลผลิตกุงท่ัวโลก และประมาณรอยละ 70 เปนกุงท่ีผลิตจากประเทศในทวีปเอเชีย 
อยางไรก็ตามเอกวาดอรเปนประเทศผูผลิตและสงออกกุงมากเปนอันดับ 2 ของโลก  
 

 เอกวาดอรสงออกกุงไปยังทวีปอเมริกามากกวารอยละ 55 ของการสงออกท้ังส้ิน (ใน
จํานวนนี้เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาฯ มีสัดสวนถึงรอยละ 52 ประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเหลือมีสัดสวน
เพียงรอยละ 3) ทวีปยุโรปมีสัดสวนรอยละ 29 และทวีปเอเชียมีสัดสวนรอยละ 16 ตลาดสงออกกุง
ท่ีสําคัญของเอกวาดอร นอกจากสหรัฐอเมริกาฯ ซ่ึงมีสัดสวนมากกวาคร่ึงหนึ่งแลว ก็มี อิตาลี 
ไตหวัน ญ่ีปุน สเปน เนเธอรแลนด ฝร่ังเศล เบลเยี่ยม ชิลิ แคนนาดา อังกฤษ จีน เยอรมันนี เม็กซิโก 
คิวบา เกาหลีใต ฮองกง โคลัมเบีย และปอรโตริโก เปนตน 
 

 กุงท่ีเอกวาดอรผลิตไดมากเรียกวากุงขาว (WHITE SHRIMP) มีจุดเดนท่ีทําใหผูบริโภค
นิยมมากกวากุงกุลาดําของไทย คือนอกจากจะมีรสชาติดีแลว ยังมีสีสันสวยงามกวากุงกุลาดําของ
ไทย ประกอบกับทางการเอกวาดอรไดใหความเขมงวดกวดขันเกี่ยวกับการเพาะเล้ียงท่ีไมทําลาย              
ส่ิงแวดลอมและการสงออกท่ีตองไดมาตรฐานคงที่ และอยางสมํ่าเสมอ จนเปนท่ียอมรับของ
นานาชาติ เชน องคการอาหารและยา (FDA)  ของสหรัฐอเมริกา ฝายสัตวแพทยของสหภาพยุโรป                    
(EU department of Veterinary) องคกรคุมครองผูบริโภคของญ่ีปุน (Consumer  Protection  
Organization  in  Japan)  และองคกรตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Food  Inspection  
Organization  of  Canada)  จึงทําใหกุงเอกวาดอรเปนท่ีนิยมแพรหลายและสามารถสงไปจําหนาย
ท่ัวโลก    
 

นอกจากนั้น ในเอกสารเผยแพรขอมูลสินคากุงของเอกวาดอร  ยังไดระบุวากุงเปน
อาหารท่ี ไมมีไขมันอ่ิมตัว  และอุดมสมบูรณไปดวย OMEGA 3  ซ่ึงชวยลดระดับไขมันในเสน
เลือดไดอีกดวย (Shrimp  does  not  contain  saturated  fat,  additionally  it  possesses  a  high  
percentage  of  Omega 3,  which  allows  to  lower  the  levels  of  cholesterol  in  blood)  จึงชวย
ทําใหสินคากุงของ 
เอกวาดอรมีศักยภาพทางดานการตลาดหรือกลยุทธการสงออกคอนขางโดดเดน 
 

ในป 2542 เอกวาดอรสงออกกุงท้ังหมด 95,000 เมตริกตัน มูลคา 617 ลานเหรียญสหรัฐ 
ตอมาการสงออกกุงท้ังหมดของเอกวาดอรใน 2 เดือนแรกของป 2543 คือ 3,000 ตันลงต่ําลงมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับป 2542 ในชวงเวลาเดียวกันท่ีเคยสงออกไดถึง 9,200 ตัน รายไดจากการสงออก
ลดลงถึง 65 % คือจาก 61.02 ลานเหรียญสหรัฐฯ เหลือเพียง 20.7 ลานเหรียญสหรัฐในตนป 2543 
เนื่องจากเกิดปญหาโรคตัวแดงดาวขาวทําใหพื้นท่ีเล้ียงกุงตองหยุดเล้ียงไปประมาณ 175,000 เฮค
เตอร (1,093,750 ไร) และคนงานกวา 500,000 คนตองตกงาน และคาดวาจะทําใหผลผลิตกุงโลก
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ขาดแคลนประมาณ 100,000 ตัน และเอกวาดอรตองใชเวลาอยางนอย 2 – 3 ป จึงจะฟนตัวกลับเขา
สูตลาดไดอีกคร้ัง และคาดวา   มูลคาในการสงออกกุงในป 2543 จะไดเพียง 300 ลานเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากท่ีเคยไดถึง 875 เหรียญสหรัฐ ในป 2541 
 

การสงออกกุงของเอกวาดอรยังประสบปญหาอยูหลายประการ เชน ปญหาขาดแคลน
ลูกกุง  ปญหาดานตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหโรงฟกกุงและบอเล้ียงกุงตองปดตัวเอง และ
ผลกระทบจากปรากฏการณ EL Nino และจากการเปล่ียนการผลิตกุงไปเปนการผลิตปลา Tilapia 
(ปลานิล) 
 

 เม่ือตนป 2544 เอกวาดอรไดทําการนําเขาตัวออนกุงจํานวน 8 ลานตัว ซ่ึงกุงเหลานี้จะโตถึง
ขนาดจับไดในเดือนเมษายน 2544 คาดวาเม่ือถึง ฤดูหนาว เอกวาดอรจะมีกุงสงออกในปริมาณ 
5,000 – 6,000 เมตริกตันตอเดือน เปรียบเทียบกับจํานวน 3,000 เมตริกตันตอเดือนท่ีเอกวาดอรทํา
การสงออกในเดือนธันวาคม 2543 และมกราคม 2544 มีการพยากรณวาในป 2544 เอกวาดอรจะ
สามารถสงออกกุงไดในมูลคาประมาณ 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมกุงของ
เอกวาดอรจะฟนตัวอยางเต็มท่ีในป 2545 
 (รวบรวมจากวารสารขาวกุง และวารสารสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยระหวางป 2540 ถึง 2543) 
 

หนวย : พัน ECU หนวย : เมตรกิตนั
ป มูลคาการสงออก อัตราการขยายตัวปรมิาณการสงออกอัตราการขยายตัว หมายเหตุ

2539 173,301             -                    31,226                 -                    กอนถูกตดั GSP
2540 194,624             12.30                 30,681                 1.75-                   ลดสิทธิ GSP 50%
2541 229,044             17.69                 35,524                 15.79                 
2542 183,248             19.99-                 29,127                 18.01-                 ตดัสิทธิ GSP 100%

ที่มา : EUROSTAT

ตารางท่ี 10   แสดงมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของเอกวาดอรไปสหภาพยุโรป

 
 

 จากตารางท่ี 10 ตั้งแตป 2539 ถึง2542 เอกวาดอรสงออกกุงแชแข็งไปยังสหภาพยุโรป โดย
มี มูลคาและปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึน หลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ใน     
สินคาเกษตร ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน 12.30 
% และมีปริมาณการสงออกลดลง 1.75% เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกในป 2539 และหลังจากท่ี
ประเทศไทยถูกสหภาพ ยุโรปตัดสิทธิ GSP ในสินคาเกษตร ตัดสิทธิท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 
2542 เอกวาดอรมีมูลคาการสงออก ลดลง 19.99 % และมีปริมาณการสงออกลดลง 18.01 % เม่ือ
เปรียบเทียบกับการสงออกป 2541   
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และจากตารางท่ี 9 หนา 41 จะเห็นไดวาในเม่ือไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 50 % 
ในป 2540 เอกวาดอรมีสวนแบงในตลาดสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน 1.03 % เม่ือเปรียบเทียบกับป 2539 
และเม่ือไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 100 % ป 2542 เอกวาดอรมีสวนแบงในตลาดสหภาพ
ยุโรปลดลง 1.38 % เม่ือเปรียบเทียบกับป 2541 

 
2. สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
 

 บังคลาเทศเปนประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียท่ีมีกุงทะเลเปนสินคาสงออกสูตลาดตางประเทศ
อยูในสิบอันดับแรกของโลก และกุงทะเลที่สงออกดังกลาวเปนกุงท่ีมาจากการเพาะเล้ียง 30,000 – 
40,000 ตัน/ป ซ่ึงเปนการนํารายไดเขาประเทศเปนเงินมหาศาล โดยการเล้ียงกุงในบังคลาเทศจะมี
อยูหนาแนนในเขตจังหวัดคุณนา (KHUNA) และเช็คกีรา (SHAKHERA) ซ่ึงเปนจังหวัดชายแดน
อยูติดกับรัฐเบงกอลตะวันตก (WEST BANGAL) ของประเทศอินเดีย พื้นท่ีเล้ียงแหลงนี้จะอยูหาง
จากชายทะเลประมาณ 60 กิโลเมตร โดยมีปาชายเลนซุนดาบัน(SUNDABAN) ซ่ึงนับวาเปนปาชาย
เลนท่ีมีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับสองของโลก  
 

 รัฐบาลบังคลาเทศไดเล็งเห็นความสําคัญของการเล้ียงกุงวา นอกจากจะทําใหประชาชนมี
งานทําแลวกุงทะเลยังเปนแหลงสินคาสงออกท่ีนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศ ดังนั้นรัฐบาล           
บังคลาเทศโดยการชวยเหลือของธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย และองคกรการเกษตรและ
อาหารโลก ไดทําการสงเสริมการเล้ียงกุง และพัฒนาการเล้ียงกุงในพื้นท่ีท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน และยัง
ขยายไปทางชายฝงทะเลตะวันออกของประเทศ  ชายฝงอาวเบงกอลในจังหวัดจิตตากอง
(CHITTAGONG) และกอกบารซาร (COXBASAR) แตทุกปจะมีปญหาพายุไตฝุน น้ําทวม ทําให
นากุงในเขตนี้ไดรับความเสียหายอยางรุนแรงเปนประจําทุกป  
 

 ดังนั้นมากกวา 90% ของการผลิตกุงเล้ียงในประเทศบังคลาเทศมาจากเขตคุณนา 
(KHUNA), เช็คกีรา (SHAKHERA) และอาณาเขตติดปาชายเลนซุนดาบัน(SUNDABAN) ใกล
ประเทศอินเดีย 
 

 การเล้ียงกุงในบังคลาเทศนั้นสามารถแบงการเล้ียงออกเปน 2 แบบใหญ ๆ ดังนี้ 
 

1.  การเล้ียงแบบก่ึงพัฒนา 
การเล้ียงแบบกึ่งพัฒนา จะมีอยูมากในแถบตะวันออกของประเทศและบางสวนในเขตดาน

ในของประเทศ แตเปนท่ีนาเสียดายท่ีเขตชายฝงแถบตะวันออกซ่ึงอยูติดกับทะเลเปดจะถูกอิทธิพล
ของไตฝุนทําใหเกิดความเสียหายรุนแรงทุกป 
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2. การเล้ียงกุงในนาขาว 
บังคลาเทศเปนประเทศเกษตรกรรม บริโภคขาวเปนอาหารหลัก เกษตรกรทําการปลูกขาว

กระจายอยูท่ัวไปทั้งประเทศ รวมไปถึงพื้นท่ีติดตอกับปาชายเลนซุนดาบัน ซ่ึงในเขตนี้จะเปนท่ีราบ
ลุมขนาดใหญ มีการทํานาขาวกันมาก แตขาขาวในเขตน้ีสามารถทําการเพาะปลูกไดเพียงคร้ังเดียว
ตอปในฤดูฝน สวนในฤดูรอน พื้นท่ีดังกลาวไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลทําใหนาขาวเสียหาย ดังนั้น
ในสมัยกอนจึงมีการปลอยท่ีดินไวเฉย ๆ ในฤดูรอน และทํานาขาวในฤดูฝน 
 

 จากความชางสังเกตของเกษตรกรนาขาวในเขตนี้ เขาพบวาทุก ๆ ป ในฤดูท่ีเขาทําการ    
ไถหวานในตนฤดูฝนจะเจอกุงกุลาดําขนาดใหญอยูเปนจํานวนมากในนาขาวของเขา และหลังจาก
นั้นเขาไดรวบรวมกุงเหลานั้นนําไปขายก็พบวาบางคร้ังทําเงินใหกับเขามากกวาเงินท่ีเขาไดรับจาก
การทํานาขาวทั้งป ประกอบกับมีการสํารวจความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําในเขตลําคลองและ
แมน้ําในบริเวณนี้ของรัฐบาลก็พบวาเปนแหลงลูกกุงกุลาดําแหลงใหญแหลงหนึ่ง โดยกุงเหลานี้จะ
ถูกกระแสน้ําพัดผานปาชายเลนซุนดาบัน เขามาเปนระยะทางถึง 60 – 100 กิโลเมตร 
 

 ความชางสังเกตดังกลาว เกษตรกรนาขาวเหลานี้จึงทําการดัดแปลงนาขาวของตนเอง โดย
ทําคันนาให สูงข้ึน ทําประตูน้ําสําหรับระบายน้ําออกตอนจับกุง และทําการรวบรวมพันธุลูกกุง
กุลาดําจากแมน้ําลําคลองเหลานี้ แลวปลอยลงในนาขาวของตนเอง หลังจากท่ีพวกเขาเกี่ยวขาวเสร็จ 
การเล้ียงกุงในนาขาวจึงเกิดข้ึน และพวกเขาจะเล้ียงกุงอยูในนาขาวเปนระยะเวลาประมาณ 4 – 5 
เดือน ตลอดฤดูรอน พอกุงไดขนาดจับขายซ่ึงเขาตนฤดูฝน พวกเขาก็จะทําการไถหวานเพื่อทํานา
ขาวกันตอไป จากการเล้ียงกุงในนาขาวท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจากท่ีผานมาการเล้ียงกุงดังกลาวจะไมสราง
ความเสียหายใหนาขาวเลย แตจะทําใหไดผลผลิตขาวสูงกวาพื้นท่ีทํานาขาวอ่ืน ๆ  
 (รวบรวมจากวารสารขาวกุง และวารสารสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยระหวางป 2540 
ถึง 2543) 
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หนวย : พัน ECU หนวย : เมตรกิตนั
ป มูลคาการสงออก อัตราการขยายตัวปรมิาณการสงออกอัตราการขยายตัว หมายเหตุ

2539 86,150               -                    10,407                 -                    กอนถูกตดั GSP
2540 62,812               27.09-                 7,239                   30.44-                 ลดสิทธิ GSP 50%
2541 73,274               16.66                 6,175                   14.70-                 
2542 100,922             37.73                 10,119                 63.87                 ตดัสิทธิ GSP 100%

ที่มา : EUROSTAT

ตารางท่ี 11 แสดงมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของบังคลาเทศไปสหภาพยุโรป

 
 

จากตารางท่ี 11 ตั้งแตป 2539 ถึง2542 บังคลาเทศสงออกกุงแชแข็งไปยังสหภาพยุโรป 
โดยมีมูลคาและปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึนมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามลําดับ หลังจากท่ีประเทศไทยถูก
สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ในสินคาเกษตร ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 บังคลา
เทศมีมูลคาการสงออก  ลดลง 27.09 % และมีปริมาณการสงออกลดลง 30.44 % เม่ือเปรียบเทียบ
กับการสงออกป 2539  และหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิท้ังหมดตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม 2542         บังคลาเทศมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน 37.73 % และมีปริมาณการสงออก
เพิ่มข้ึน 63.87 % เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2541 

และจากตารางท่ี 9 หนา 41 จะเห็นไดวาในเม่ือไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 50 % 
ในป 2540 บังคลาเทศมีสวนแบงในตลาดสหภาพยุโรปลดลง 1.46 % เม่ือเปรียบเทียบกับป 2539 
และเม่ือไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 100 % ป 2542 เอกวาดอรมีสวนแบงในตลาดสหภาพ
ยุโรปเพ่ิมข้ึน 1.65 % เม่ือเปรียบเทียบกับป 2541  

 
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

 อินโดนีเซียเปนประเทศผูผลิตกุงจากการเพาะเล้ียงรายใหญเปนอันดับท่ี 2 รองจากไทย  
ในป 2542 มีผลผลิตประมาณ 1 แสนตัน ผลผลิตลดลงจากปกอนประมาณรอยละ 23  คาดวาป 
2543  
จะสามารถผลิตไดอยางนอย 1.12 แสนตัน  (รวบรวมจากวารสารขาวกุง และวารสารสมาคมอาหาร 
แชเยือกแข็งไทยระหวางป 2540 ถึง 2543) 
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หนวย : พัน ECU หนวย : เมตรกิตนั
ป มูลคาการสงออก อัตราการขยายตัวปรมิาณการสงออกอัตราการขยายตัว หมายเหตุ

2539 25,104               -                    2,890                   -                    กอนถูกตดั GSP
2540 48,746               94.18                 4,874                   68.65                 ลดสิทธิ GSP 50%
2541 83,456               71.21                 8,384                   72.01                 
2542 86,285               3.39                   9,956                   18.75                 ตดัสิทธิ GSP 100%

ที่มา : EUROSTAT

ตารางท่ี 12   แสดงมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของอนิโดนีเซียไปสหภาพยุโรป

 
 

 จากตารางท่ี 12 ตั้งแตป 2539 ถึง2542 อินโดนีเซียสงออกกุงแชแข็งไปยังสหภาพยุโรป       
เพิ่มข้ึนในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนมาข้ึนเร่ือย ๆ มาโดยตลอดหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ 
GSP ในสินคาเกษตร ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 อินโดนีเซียสงออกกุงแชแข็ง
ไปยังสหภาพ      ยุโรป มีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน 94.18 % และมีปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึน 68.65 
% เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2539 และหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 
ในสินคาเกษตรตัดสิทธิท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 อินโดนีเซียมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน 
3.39 % และมีปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึน 18.75 % เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2541 
 

และจากตารางที่ 9 หนา 41 จะเห็นไดวาอินโดนีเซียมีสวนแบงในตลาดสหภาพยุโรป
เพิ่มข้ึนมาโดยตลอดนับต้ังแตป 2539 ถึง ป2543 มีสวนแบงการตลาด 1.48  , 2.83  ,  3.81  ,  4.27 
และ 4.47 ตามลําดับ 

 
4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 เม่ือกอนจีนมีพื้นท่ีเพาะเล้ียงกุงมากท่ีสุดในโลก(ประมาณ 20% ของการเพาะเล้ียงกุงท่ัว
โลก) และมีสวนแบงตลาดกุงสดแชแข็งเฉล่ียในสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุนประมาณ 24.39% และ 
13.41% ของปริมาณการนําเขารวม  
 ในเดือนมิถุนายน 2536 ไดเกิดโรคระบาดข้ึนในฟารมเล้ียงกุงของจีน หลังจากนั้นภายใน 1 
- 2 เดือน โรดระบาดไดแพรกระจายไปท่ัว ผลผลิตกุงในป 2536 จึงลดเหลือเพียง 3 หม่ืนตันจาก 1.4 
แสนตันในป 2535  
 จีนเปนคูแขงท่ีสําคัญของไทยในตลาดโลก การลดลงของผลผลิตจีนสงผลในอุตสาหกรรม   
กุงสดแชแข็งของไทยไดขยายตัวข้ึนมาก แตโอกาสท่ีจีนจะฟนตัวกลับมาเปนผูนําในการผลิต
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อาจจะเปนไปได หรือบางทีการเล้ียงกุงในจีนอาจตองลมสลาย และไมสามารถฟนตัวมาไดอีกเลย 
เชนเดียวกับท่ีไตหวันเคยประสบมา 
 อยางไรก็ตาม การผลิตกุงของจีนในปจจุบันยังมีขอจํากัดบางประการ เกี่ยวกับเร่ืองอาหาร
ท่ีมีคุณภาพ การอบรมกําลังคน ความรูดานเทคโนโลยีในการผลิต และระบบสาธารณูปโภคใน
ประเทศ   ท่ียังไมดีพอ 
 จากการที่จีนประสบปญหาในการผลิตเม่ือหลายปกอนทําใหจีนตองเปนผูนําเขากุงราย
ใหญ นั้น เนื่องจากจีนไดถูกรับเขาเปนสมาชิกองคกรการคาโลก (WTO) เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 
2544 ท่ีผานมารัฐบาลจีนจึงดึงดูกนักลงทุนจากท่ัวโลกไปลงทุนในประเทศโดยเปดรับเทคโนโลยี
ใหม ๆ เพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากนโยบายเปดกวางและใหเห็นถึงโอกาสอันงดงามนี้ 
ทําใหทุนและเทคโนโลยีหล่ังไหลเขาไปในจีนอยางมาก จนในปจจุบันจีนเปนผูผลิตกุงทะเลราย
ใหญดวยตนทุนถูกท่ีสุด (ประมาณ 2  เหรียญสหรัฐฯ/กุง 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 85 บาท/ กุง 1 
กิโลกรัม) และสงออกไปแขงข้ันในตลาดโลก เทาท่ีประเมินศักยภาพในการเพาะเล้ียง จีนนาจะ
ขยายการผลิตไดอีกมาก แสดงไดจากขอมูลการผลิตกุงเล้ียง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 13   แสดงปริมาณผลผลิตกุงของจีน ตั้งแตป 2542 ถึง 2545 
             หนวย : เมตริกตัน  

ป ผลผลิต เพิ่มขึ้น 
2542 85,000 0% 
2543 200,000 135% 
2544* 250,000 25% 
2545* 300,000 20% 

ท่ีมา :  World shrimp farming 
หมายเหตุ.* ประมาณการ โดยสมาพันธผูเล้ียงกุงแหงเอเชีย (ASCC) 
 

การเติบโตของจีนในการผลิตกุงนี้ คาดวาในป 2545 ผลผลิตกุงของจีนนาจะมีปริมาณ
การผลิตมากกวาไทย เหตุผลท่ีทําใหจีนประสบความสําเร็จอยางมากมายสรุปไดดังนี้ 
 

 1. เล้ียงชนิดของกุงไดเหมาะสมมาเล้ียงทดแทนกุงชนิดเกา เม่ือ 5 ปกอน (ประมาณป 
2539) จึนไดนําเขากุงขาวพีเนียส แวนนาเมย (Penaeus vannamei) หรือท่ีปจจุบันเรียกวา ลิโธพี
เนียส แวนนาเมย (Litopenaeus vannamei) ซ่ึงเปนกุงขาวจากอเมริกาใตท่ีสําคัญเขามาเล้ียงทดแทน
กุงขาวพีเนียส  โอเรียลทาลิส (Penaeus orientalis) และกุงกุลาดํา  จีนจึงประสบความสําเร็จอยาง
มากในการ  ตัดสินใจคร้ังนี้ ทําใหขณะน้ีกุงจีนท่ีผลิตเกือบท้ังหมด  (~70%) จากการเล้ียงในจีนเปน
กุงขาวแวนนาเมย      ซ่ึงสามารถสรุปขอดีของกุงขาวแวนนาเมยไดดังน้ี   
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  1. สามารถปดวงจรการผลิตได  คือ  ทุกอยางอยูในความควบคุมของมนุษยได  
ตั้งแตสามารถเล้ียงพอแมพันธุในแท็งค  หรือในบอ  ทําใหสามารถควบคุมโรคตางๆ ท่ีเปนอันตราย
ไดอยางดี  เม่ือเปรียบเทียบกับกุงกุลาดําซ่ึงตองเอาแมพันธุจากทะเลใช   บางคร้ังดี  บางคร้ังติดเช้ือ
โรคจุดขาวสูงมาก  จึงควบคุมการผลิตไมได   
  2.  ในแงของการเพาะฟกก็ทําไดงาย ตนทุนถูกกวากุงกุลาดํามาก เพราะเมื่อเอาแม
กุงจากบอท่ีเล้ียงไวข้ึนมาเพาะก็ไมตองหวงเร่ืองโรค เล้ียงไปแค พีแอล (PL) 6-8 ก็ขายนําไปเล้ียงใน
บอเล้ียงได ตนทุนคาอาหาร คาแมพันธุจึงถูกกวามาก 
  3. สวนการเล้ียงในบอใหญ กุงชนิดนี้สามารถเล้ียงไดในความหนาแนนถึง 100-
150 ตัว/ตารางเมตร โดยไมกระทบตอการเจริญเติบโตในชวง 0-20 กรัม ซ่ึงการเจริญเติบโตจะดี
มาก (เพียง 100 วันไดน้ําหนัก 16-18 กรัม/ตัว) อัตราการรอดตายสูง เพราะกุงท่ีเปนพอแมพันธุได
ผานการคัดการปรับปรุงมากหลายช่ัวอายุ จึงทําใหผลผลิตตอหนวยพื้นท่ีสูง ในไหหลํา(จีน) 
ผลผลิต 1,600-2,400 กิโลกรัม/ไร  
  4. ในแงของอาหาร กุงชนิดนี้ใชโปรตีนตํ่ากวากุงกุลาดํามาก อาหารโปรตีนเพียง 
30% ก็ทําใหกุงชนิดนี้โตไดตามศักยภาพของมัน (100 วัน ได 16-18 กรัม ท่ี 100 ตัว/ตารางเมตร) 
ขณะท่ีกุงกุลาดํา ตองการโปรตีนถึงประมาณ 40% จึงจะทําใหการเจริญเติบโตเปนปกติ ตนทุน
คาอาหารในการเล้ียงกุงขาวแวนนาเมยนี้จึงถูกกวา 
  5. ในแงของการผลิต จะเห็นวากุงขาวเวนนาเมย มีโอกาสปลอดเช้ือ (SPF) ไดงาย
กวากุงกุลาดํามาก เพราะคุมไดตั้งแตพอแมพันธุซ่ึงเล้ียงอยูในบอปลอดเช้ือ ในกุงกุลาดําจะเห็นจุดท่ี
คุมยากท่ีสุดคือ ตองเอากุงมาจากทะเล ซ่ึงควบคุมการติดเช้ือโรคโดยเฉพาะจุดขาวไมไดการผลิตจึง
ควบคุมลําบาก จากขอไดเปรียบดังกลาวขางตนทําใหยอมรับวาการเล้ียงกุงขาวเวนนาเมยขยาย
ตัวอยางรวดเร็วมาแทนท่ีกุงชนิดเดิม คือ กุงกุลาดํา และกุงขาวโอเรียลทาลิส 
 

 2. จีนมีตลาดภายในประเทศรองรับอยางมหาศาลเม่ือจีนผลิตกุงไดถูก และขายไดทุกขนาด 
(คนจีนชอบบริโภคขนาดประมาณ 12 กรัม) ทําใหมีกําลังซ้ือภายในประเทศสูงมาก ซ่ึงชวยขยาย
การผลิตใหเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว เม่ือกุงขนาดเล็กมีตลาดรองรับดี ทําใหสามารถขยายกุงขนาดใหญ 
และแขงขันในตลาดโลกไดดีขึ้น (เม่ือเปรียบเทียบกับไกไทยสงออกสวนเนื้ออก ขาไดมาก เพราะ
คนในประเทศชวยกันซ้ือสวนโครงไก ปก ขาไก และสวนอ่ืน ๆ มาบริโภค ขณะท่ีคนตางชาติ
อาจจะไมกินในสวนดังกลาวทําใหมาลดตนทุนเนื้ออก เนื้อนอง ใหสามารถแขงกับตลาด
ตางประเทศได) และเม่ือ WTO มีผลบังคับใชตอจีน ก็อาจทําใหกุงท่ีตนทุนการผลิตตํ่าของจีนเขา
ไปตีตลาดอยางรุนแรงได อยางไรก็ตามเนื่องจากจีนมีผลผลิตกุงเล้ียงมาก และชอบกินกุง 
ผลกระทบนี้อาจ ไมรุนแรงนัก แตตลาดจีนเคยเปนผูนําเขารายใหญจะหายไป เพราะทําพอกินแลว 
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 3. สาเหตุจาก 2 ขอแรก พวกผูประกอบการอาหารสัตวจากไตหวันและจีนเองไดขยายกําลัง
การผลิตอาหารกุงอยางมาก โดยจะเห็นวาใน 6 อันดับผูผลิตอาหารรายใหญในจีนเปนผูผลิตอาหาร
ไตหวันถึง 3 ราย โดยบริษัทเหลานี้ไดแนะนําเทคนิคตาง ๆ เพื่อเพื่อผลผลิตกุงของจีน ทําให
ขยายตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จนอาจกลายเปนแชมปในการผลิตกุงในอนาคต ขณะท่ีไทยยังไมมีการ
ลงทุนในจีน การผลิตกุงของจีนทํากันมากในจังหวัดทางภาคใต เพราะอากาศรอนนานกวา
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ผลผลิตในทางตอนใตของจีนนี้คิดเปนประมาณ 70% ของ
ผลผลิตของประเทศ โรงงาน   ตาง ๆ จึงต้ังอยูทางภาคใตเปนสวนใหญ (จากมณฑลฮกเก้ียน ลง
มาถึงมณฑลกวางสีและไหหลํา) แสดงได ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 14   แสดงรายช่ือบริษัทผูผลิตอาหารกุงรายใหญของจีน ป 2543 – 2545 

         หนวย : ตัน 

2543 2544 2545*
1 ยั่วไห 25,000             90,000             100,000           
2 ไหหมา (ไตหวัน) 35,000             45,000             100,000           
3 เหิงซิง (ไตหวัน) 15,000             24,000             100,000           
4 จงเหมย 14,000             20,000             30,000             
5 จินหมา (ไตหวัน) 12,000             15,000             20,000             
6 อืน่ ๆ 80,000             108,000           200,000           

181,000           302,000           550,000           

ลําดับ บรษิัท
กําลังการผลิต (ตัน/ป)

รวม  
ท่ีมา : วารสารขาวกุง 
หมายเหตุ. * ประมาณการ 
 
 

 หากป 2545 ทางภาคใตมีการผลิตอาหารกุงอยางเต็มกําลังจะไดผลผลิตประมาณ 550,000 
ตัน ซ่ึงเปนเพียง 70% ของประเทศ ดังนั้นท้ังประเทศนาจะผลิตหรือมีกําลังผลผลิตเปน 750,000 – 
800,000 ตัน/ป ซ่ึงจะสูงวาท่ีประเทศไทยผลิตได (ป 2545 คาดวาไทยจะผลิตอาหารกุงได 550,000 – 
600,000 ตัน) 
 (รวบรวมจากวารสารขาวกุง และวารสารสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยระหวางป 2540 
ถึง 2543) 
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หนวย : พัน ECU หนวย : เมตรกิตนั
ป มูลคาการสงออก อัตราการขยายตัวปรมิาณการสงออกอัตราการขยายตัว หมายเหตุ

2539 3,351                 -                    17,107                 -                    กอนถูกตดั GSP
2540 7,519                 124.38               38,033                 122.32               ลดสิทธิ GSP 50%
2541 15,384               104.60               76,379                 100.82               
2542 17,373               12.93                 78,151                 2.32                   ตดัสิทธิ GSP 100%

ที่มา : EUROSTAT

ตารางท่ี 15   แสดงมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของจีนไปสหภาพยุโรป

 

 
 จากตารางท่ี 15 ตั้งแตป 2539 ถึง2542 จีนสงออกกุงแชแข็งไปยังสหภาพยุโรป โดยมีมูลคา
และปริมาณการ สงออกเพ่ิมข้ึนมากข้ึนเร่ือย ๆ ตามลําดับ หลังจากท่ีไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ 
GSP ในสินคาเกษตร ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 จีนมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน 
124.38 % และมีปริมาณการสงออกเพิ่มข้ึน 122.32 % เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2539 และ
เม่ือไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 จีนมีมูลคาการสงออก
เพิ่มข้ึน 12.93 % และมีปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึน 2.32 % เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2541 
 

และจากตารางท่ี 9 หนา 41 จะเห็นไดวาในเม่ือไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 50 % 
ในป 2540 จีนมีสวนแบงในตลาดสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน 1.19 % เม่ือเปรียบเทียบกับป 2539 และเม่ือ
ไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 100 % ป 2542 จีนมีสวนแบงในตลาดสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน 0.38 
% เม่ือเปรียบเทียบกับป 2541 

 
5. สาธารณรัฐอินเดีย 

 

 อินเดียเปนประเทศท่ีสงออกสินคาสัตวน้ํามากเปนหนึ่งในสามอันดับแรกของโลก 
โดยเฉพาะสัตวน้ําท่ีจับไดจากธรรมชาติสามารถทํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาลทุกป ใน
ขณะเดียวกันจากการพัฒนาเคร่ืองมือการประมงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนของชาวประมง ยิ่งทําให
สัตวน้ําในธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งกุงทะเลลดปริมาณลงไปมากสงผลใหสินคาอาหารทะเลลด
ปริมาณลงไปมาก สงผลใหสินคาอาหารทะเลของอินเดียลดลงไปดวย และหนทางเดียวท่ีจะเพ่ิม
ผลผลิตสัตวน้ําเหลานี้ใหมีปริมาณเทาเดิมได คือ การเพาะเล้ียง 
 

 รัฐบาลอินเดียเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพาะเล้ียงกุง นอกจากจะเห็นวากุงเปนสัตวน้ํา
ท่ีมีราคาสูง และมีตลาดตางชาติรองรับมาก สามารถทํารายไดสูประเทศโดยการสงออกแลว การ
เล้ียงกุงยังเปดโอกาสใหมีการจางงานในชนบทมากข้ึนดวย รัฐบาลจึงไดทําการสงเสริมการ
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เพาะเล้ียงอยางจริงจังและเปนรูปธรรมมากข้ึน สําหรับการเพาะเล้ียงกุงนั้น รัฐบาลอินเดียไดทําการ
สงเสริมใน 2 ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้ 
 

1. ดานการเงินและวิชาการ 
รัฐบาลอินเดียไดขอกูเงินจากธนาคารโลกเปนจํานวน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

พรอมผูชํานาญการมาพัฒนาการเล้ียงกุงในประเทศ โดยจัดต้ังฟารมสาธิตโรงงานเพาะ
ฟกและฟารมสหกรณ ในรัฐเบงกอลตะวันตก, โอริสสา และอันตราประเทศซ่ึงเปนรัฐ
ท่ีติดกันชายฝงทะเลดานตะวันออก และใหกระทรวงพาณิชยจัดต้ังหนวยงานสงเสริม
การเล้ียงกุง ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการและใหเงินกู เงินชวยเหลือประเภทตาง 
ๆ แกผูเล้ียง 

 

2. ดานธุรกิจและการพาณิชย 
การใหความสนับสนุนในดานธุรกิจและการพาณิชยของรัฐบาลอินเดีย ถือวาเปน

การใหความสนับสนุนท่ีเปนรูปธรรมท่ีสุด และใหผลชัดเจนท่ีสุด กลาวคือรัฐบาล
อินเดียไดทําการออกกฎหมาย ดังนี้ 
1. ยกเลิกภาษีนําเขาอาหารกุงสําเร็จรูปจากท่ีเคยมีอยู 30 % ตั้งแตป 2537 ท้ังนี้

เนื่องจากรัฐบาลตระหนักดีวาในประเทศอินเดียไมมีอาหารกุงท่ีมีคุณภาพ และ
ตองใชเวลาในการพัฒนา 

2. ยกเลิกภาษีนําเขาวัตถุดิบ 20 – 80% (แลวแตชนิด) เชนปลาปน ฯลฯ ท่ีจะนํามา
ผลิตอาหารกุง เพื่อใหการผลิตอาหารกุงในประเทศมีราคาตํ่า ทําใหตนทุนการผลิต
กุงตํ่าลงไป สามารถแขงขันกับผูผลิตท่ัวโลกได 
3. สงเสริมการลงทุนและระดมเงินทุนเพื่อการเล้ียงกุง โรงงานผลิตอาหาร และ

การแปรรูปเพื่อการสงออก โดยอนุญาตใหชาวตางชาติลงทุนได 100% และไดสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ เชน ยกเวนภาษีศุลกากรเคร่ืองจักร อุปกรณการเล้ียงกุง โรงงานอาหารกุง 
โรงงานแปรรูปกุง และยังใหยกเวนภาษีนิติบุคคลอีก 5 ป 

 

การประกาศใชนโยบายดังกลาว รัฐบาลอินเดียไดใชยุทธวิธีตามคําพังเพยท่ีวา อดเปร้ียว 
ไวกินหวาน ซ่ึงเปนยุทธวิธีท่ีชาญฉลาดมาก เม่ือเทียบกับราคากุง วัตถุดิบ ซ่ึงถือวาเล็กนอยมาก เม่ือ
เทียบกับราคากุง และรายไดจากการสงออก เพราะการสงออกกุงนี้จะนํารายไดเขาสูประเทศ
มากกวาภาษี     วัตถุดิบ อาหาร หลายรอยหลายพันเทา 
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 อินเดียเปนประเทศหนึ่งซ่ึงมีศักยภาพในการเพาะเล้ียงกุงสูงมีชายฝงติดทะเลเปนแนวยาว   
ท้ังตะวันตกและตะวันออก  ปจจุบันมีพื้นที่เพาะเล้ียงกุงประมาณ 4.42 แสนไร  ไดผลผลิตประมาณ 
5.5 หม่ืนตัน  ในป 2536 ผลผลิตมากกวา 90%  ไดจากการเล้ียงแบบธรรมชาติ  กุงท่ีสงออกสวน
ใหญเปนกุงขาวทะเล  (MARINE  WHITE SHRIMP)  และกุงกุลาดํา 
 

อินเดียยังมีความไดเปรียบในการผลิตอยูหลายประการ เชนราคาท่ีดินในประเทศยังไม
สูง และคาแรงยังถูกกวาไทยประมาณ 3 - 4 เทา ทําใหการผลิตกุงของอินเดียมีตนทุนตํ่ากวาไทย
ประมาณกิโลกรัมละ 1 ดอลลารสหรัฐ 

 

 อยางไรก็ตามการเล้ียงกุงในอินเดีย ยังมีปญหาหลายประการ เชนการขาดความรูในการ
เพาะเล้ียงกุง และการขาดแคลนลูกกุงและอาหารกุงท่ีมีคุณภาพ และระบบสาธารณูปโภคท่ียังดีสู
ไทยไมได 
 (รวบรวมจากวารสารขาวกุง และวารสารสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทยระหวางป 2540 
ถึง 2543) 
 

หนวย : พัน ECU หนวย : เมตรกิตนั
ป มูลคาการสงออก อัตราการขยายตัวปรมิาณการสงออกอัตราการขยายตัว หมายเหตุ

2539 84,755               -                    19,369                 -                    กอนถูกตดั GSP
2540 65,882               22.27-                 12,979                 32.99-                 ลดสิทธิ GSP 50%
2541 43,498               33.98-                 7,792                   39.96-                 
2542 73,558               69.11                 13,296                 70.64                 ตดัสิทธิ GSP 100%

ที่มา : EUROSTAT

ตารางท่ี 16   แสดงมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของอนิเดียไปสหภาพยุโรป

 
 จากตารางท่ี 16 ตั้งแตป 2539 ถึง2542 อินเดียสงออกกุงแชแข็งไปยังสหภาพยุโรป มี
ปริมาณการสงออกลดลงหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ในสินคาเกษตร ลด
สิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 อินเดียสงออกกุงแชแข็งไปยังสหภาพยุโรป มีมูลคา
การสงออกลดลง 22.27 % และมีปริมาณการสงออกลดลง 32.99 % เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออก
ป 2539 และหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ในสินคาเกษตร ตัดสิทธิท้ังหมด
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 อินเดีย มีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน 69.11 % และมีปริมาณการสงออก
เพิ่มข้ึน 70.64 % เม่ือเปรียบเทียบกับการสงออกป 2541 
 

และจากตารางท่ี 9 หนา 41 จะเห็นไดวาในเมื่อไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 50 % ใน
ป 2540 อินเดียมีสวนแบงในตลาดสหภาพยุโรปลดลง 1.86 % เม่ือเปรียบเทียบกับป 2539 และเม่ือ
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ไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 100 % ป 2542 อินเดียมีสวนแบงในตลาดสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน 
1.65 % เม่ือเปรียบเทียบกับป 2541 
 
ประเทศผูนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย 5 อันดับแรกของสหภาพยุโรป 
 

ตารางท่ี 17   แสดงประเทศผูนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย 5 อันดับแรกของสหภาพยุโรป 
 

ลําดับที่ ประเทศ 2540 2541 2542 2543 2544
1 สหราชอาณาจักร 25.10         29.90         15.80         15.20         31.20         
2 เยอรมันนี 19.20         27.00         11.80         8.90           28.30         
3 ฝรัง่เศส 39.40         35.70         20.40         13.90         13.50         
4 อติาลี 11.40         13.60         3.80           4.50           3.80           
5 เบลเยี่ยม 5.10           8.00           2.90           3.10           3.40           

100.20       114.20       54.70         45.60         80.20         
1,516.10    1,418.90    1,274.10    1,512.70    2,187.20    

6.61           8.05           4.29           3.01           3.67           
123.00       143.50       70.40         61.00         101.80       

81.46         79.58         77.70         74.75         78.78         สัดสวนการสงออกไปสหภาพยุโรป (%

หนวย : ลานเหรยีญสหรฐัฯ

รวม 5 ประเทศ
มูลคาการสงออกรวมท้ังหมด

มูลคาการสงออกไปสหภาพยุโรป
สัดสวนการสงออกรวมท้ังหมด (%)

 
 

ท่ีมา EUROSTAT 
 
 จากตารางท่ี 17 จะเห็นไดวาสัดสวนการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปยัง 5 
ประเทศผูมีมูลคาการนําเขากุงสดแขงแข็งจากประเทศไปยังกลุมสหภาพยุโรปมากท่ีสุด ไดแก    
สหราชอาณาจักร, เยอรมันนี, ฝร่ังเศส , อิตาลี และเบลเยี่ยม นั้นในป 2540 ถึง 2544 มีสัดสวนการ    
สงออกไมต่ํากวา 70% ของมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรป  
 

ดังนั้นเม่ือพิจารณาจากสัดสวนการสงออกแลวสามารถสรุปไดดังนี้ 
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1. สหราชอาณาจักร 
จากตารางท่ี 17 จะเห็นไดวากอนท่ีประเทศไทยจะถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP           

สหราชอาณาจักรมีมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย เปนอันดับ 2 ในป 2540 มีมูลคา    
การนําเขา 25.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ   แตหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ใน    
สินคาเกษตร ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่ง ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2542 สหราชอาณาจักร มีมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งลดลง 14.10 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เม่ือเทียบกับมูลคาการนําเขา ในป 2541 แตสหราชอาณาจักรก็ยังเปนผูนําเขากุงสดแชแข็งจาก
ประเทศไทย เปนอันดับ 2 ของสหภาพยุโรป จนในป 2544 สหราชอาณาจักร เปนผูนําเขากุงสดแช
แข็งจากประเทศไทย สูงสุดอันดับ 1 ดวยมูลคาการนําเขา 31.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

 

สหราชอาณาจักรเห็นวากุงสดแชแข็งซ่ึงโดยสวนใหญแลวจะเปนกุงกุลาดําของไทยเปน
สินคาท่ีมีคุณภาพดี และเปนท่ีตองการของตลาดโดยในระยะยาวแลว กุงสดแชแข็งท่ีมีคุณภาพดี 
ขนาดใหญ จะไดรับผลกระทบนอย เนื่องจากสหราชอาณาจักรเปนตลาดของผูบริโภคที่มีฐานะดี 
กุงสดแชแข็งท่ี   คาดวาจะไดรับผลกระทบมาก คือกุงสดแชแข็งขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ี
สามารถทดแทนไดจากประเทศคูแขง ไดแก อินเดีย, บังคลาเทศ และอินโดนีเซีย ดังนั้นการสงออก
กุงสดแชแข็งของไทยควรเนนในเร่ืองการเพิ่มคุณภาพของสินคาเปนส่ิงสําคัญ เชนการรักษาความ
สด และควบคุมคุณภาพของกุงใหสมํ่าเสมอในหีบหอท่ีบรรจุ และการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
เล้ียงกุงโดยรักษาสภาพแวดลอมนิเวศวิทยาจะเปนผลดีตอการสงออกกุงแชแข็งของไทยไปสห
ราชอาณาจักรตอไปในอนาคต(จากเอกสารวิเคราะหเร่ืองบทสรุปการสงออกกุงสดแชแข็งของไทย
ไปสหภาพยุโรป, 2542) 
 

2. เยอรมันนี 
จากตารางท่ี 17 จะเห็นไดวากอนท่ีประเทศไทยจะถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP     

เยอรมันนี มีมูลคานําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย เปนอันดับ 3 ในป 2540 มีมูลคาการนําเขา 
19.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตหลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ในสินคาเกษตร 
ลดสิทธิลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิท้ังหมดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 
เยอรมันนี     มีมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งลดลง 15.20 ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับมูลคาการ 
นําเขาในป 2541 แตเยอรมันนีก็ยังเปนผูนําเขา กุงสดแชแข็งจากประเทศไทย เปนอันดับ 3 ของ       
สหภาพยุโรป จนในป 2544 เยอรมันนี เปนผูนําเขา กุงสดแชแข็งจากประเทศไทย อันดับ 2 ดวย
มูลคาการนําเขา 28.30 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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กุงสดแชแข็งของประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดในเยอรมันนีสูงสุด เนื่องจากสินคา
เปนท่ียอมรับของตลาด และเปนท่ีนิยมของผูบริโภค รวมท้ังความนาเช่ือถือของผูสงออก คุณภาพ
ของ  สินคา และการเปนแหลงอุปทานท่ีม่ังคงของประเทศไทย ถึงแมราคาสินคาจะสูงข้ึน แต
เยอรมันนีก็ยังประสงคท่ีจะนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยอยู(จากเอกสารวิเคราะหเร่ือง
ผลกระทบจากการ   ถูกตัดสิทธิ GSP ของสหภาพยุโรปตอการสงออกของไทย, 2542) 
 

3. ฝร่ังเศส 
จากตารางท่ี 17 จะเห็นไดวากอนท่ีประเทศไทยจะถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP 

ฝร่ังเศส      มีมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยมากท่ีสุดอันดับ 1 ในป 2540 มีมูลคา
การนําเขา 39.40 ลานเหรียญสหรัฐฯ หลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ใน
สินคาเกษตร ลดสิทธิ    ลงคร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิท้ังหมดตั้งแตวันท่ี 1 
มกราคม 2542 ฝร่ังเศส        มีมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งลดลง 15.30 ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือ
เทียบกับมูลคามี 2541 แตฝร่ังเศลก็ยังเปนผูนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย มากท่ีสุดเปนอันดับ 
1 ของสหภาพยุโรป จนในป 2544 ฝร่ังเศสเปนผูนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย ลดลงเปน
อันดับ 3 รองจาก สหราชอาณาจักร และเยอรมันนี 

 

ฝร่ังเศสยังพอใจท่ีจะนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยตอไป และเห็นวาอัตราภาษีท่ี   
สูงข้ึนไมใชอุปสรรคท่ังหมด ประเทศไทยยังมีขอไดเปรียบ ในดานท่ีเปนแหลงอุปทานสินคากุงสด  
แชแข็งท้ังในดานคุณภาพและปริมาณ(จากเอกสารวิเคราะหเร่ืองผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ GSP 
ของ    สหภาพยุโรปตอการสงออกของไทย, 2542) 
 

4. อิตาลี 
จากตารางท่ี 17 จะเห็นไดวากอนท่ีประเทศไทยจะถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP อิตาลี          

มีมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย อันดับ 4 ในป 2540 มีมูลคาการนําเขา 11.40 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ หลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ในสินคาเกษตร ลดสิทธิลง
คร่ึงหนึ่งต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 อิตาลี มีมูลคา
การ  นําเขากุงสดแชแข็งลดลง 9.8  ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับมูลคามี 2541  

 

อิตาลีเปนผูนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยในแถบตอนใตของสหภาพยุโรป เห็นวา
ถึงแมวากุงสดแชแข็งของประเทศไทยมีคุณภาพดี มีช่ือเสียงเปนท่ีนิยมของตลาด แตตามปกติราคา
สูงอยูแลว ดังนั้นเม่ืออัตราภาษีเพิ่มข้ึน ทําใหราคาสูงข้ึน ผูนําเขาจึงตองหันไปนําเขาจากแหลงอ่ืนที่
มีคุณภาพ    ต่ําลง เชนบังคลาเทศ จีน และอินโดนีเซีย เปนตน(จากเอกสารวิเคราะหเร่ืองผลกระทบ
จากการถูกตัดสิทธิ GSP ของสหภาพยุโรปตอการสงออกของไทย, 2542) 
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5. เบลเยี่ยม 
จากตารางท่ี 17 จะเห็นไดวากอนท่ีประเทศไทยจะถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP เบล

เยี่ยม     มีมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย อันดับ 5 ในป 2540 มีมูลคาการนําเขา 5.10 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หลังจากท่ีประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ในสินคาเกษตร ลดสิทธิ
ลง     คร่ึงหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2540 และตัดสิทธิท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 เบล
เยี่ยม          มีมูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งลดลง 5.1ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกับมูลคามี 2541  
 

ผูนําเขาในแถบประเทศตอนเหนือของยุโรป เชน สหราชอาณาจักร และเบลเยี่ยม เห็น
วาราคาไมใชปจจัยสําคัญ แมวาอัตราภาษีท่ีสูงข้ึน แตการที่คุณภาพสินคาไทยดีกวาของประเทศ
คูแขง  อ่ืน ๆ ทําให   ผูนําเขาเหลานี้ยังตองการนําเขาจากไทยอยู แมวาตองต้ังราคาจําหนายสูงข้ึนแต
คาดวายังสามารถจําหนายไดตอไปในระยะยาว นอกจากนี้ผูนําเขายังใหความสําคัญกับความ
นาเช่ือถือของ      ผูสงออก และความสมํ่าเสมอของคุณภาพสินคา และการสงมอบสินคาตรงเวลา
(จากเอกสารวิเคราะหเร่ืองผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิ GSP ของสหภาพยุโรปตอการสงออกของ
ไทย, 2542) 
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บทท่ี 5 
 

ผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการท่ัวไปของสหภาพยุโรป 
ท่ีมีตอการสงออกกุงสดแชแขง็ไปสหภาพยุโรปของประเทศไทย 

 
การคํานวณหาผลกระทบตอการสงออก 
 

การศึกษานี้จะใชวิธีการวิเคราะหแบบดุลยภาพบางสวน และเปนการคํานวณหา
ผลกระทบในระยะส้ัน โดยไมไดรวมเอาผลกระทบทางออมท่ีเกิดจาก Multiplier Effect ซ่ึงเปน
ผลกระทบ    ระยะยาว  

การท่ีสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP นั้น จะมีผลกระทบตอการสงออกกุงสดแชแข็งของ
ประเทศไทยไปสหภาพยุโรปไดสองทาง ไดแก  

1. Trade diversion หมายถึง การที่สหภาพยุโรปหันไปนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศ
อ่ืนท่ียังคงไดรับสิทธิ GSP (ประเทศคูแขงขันนอกตลาดสหภาพยุโรปของประเทศไทย 5 อันดับ
แรก     ไดแกสาธารณรัฐอินเดีย,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเอกวาดอร, สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ) แทนการนําเขาจากประเทศไทย หลังจากท่ีกุง
สดแชแข็งของประเทศไทยตองเสียภาษีขาเขาในอัตราท่ีสูงกวาประเทศดังกลาว 
 2. Trade reduction หมายถึง การท่ีสหภาพยุโรปลดการนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศ
ไทย เนื่องจากสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปลดการบริโภคกุงสดแชแข็งจากประเทศไทย และหันไป
บริโภคกุงสดแชแข็งท่ีผลิตภายในสหภาพยุโรป หลังจากกุงสดแชแข็งของไทยตองเสียภาษีขาเขา
ในอัตราท่ี สูงข้ึน  

มีขอสมมติดังนี้ 
1. ตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal cost) กุงสดแชแข็งของประเทศไทยท่ีสงออกมีคาคงท่ี 
2. สําหรับสหภาพยุโรป กุงสดแชแข็งท่ีนําเขาจากประเทศไทยและจากประเทศอ่ืน ๆ        

เม่ือเปนสินคาประเภทเดียวกันตามระบบ CN และ HS นั้นสามารถทดแทนกันได แตไมสามารถ 
ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ (Imperfect substitutes) 
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วิธีการวัดผลกระทบดังนี้ 
 

1. Trade diversion 
การท่ีสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ทําใหกุงสดแชแข็งของประเทศไทยตองเสียภาษีขาเขา

ในอัตราที่สูงข้ึน มีผลทําใหสหภาพยุโรปหันไปนําเขากุงสดแชแข็งจากประเทศท่ียังคงไดรับสิทธิ 
GSP หรือประเทศท่ียังคงเสียภาษีขาเขาในอัตราเดิมแทนการนําเขาจากประเทศไทยเปนบางสวน  

 

การศึกษานี้ใชสูตรจากสมการ (15) สําหรับคํานวณหาผลกระทบตอการสงออกกุงสด
แชแข็งของประเทศไทยท่ีเปน Trade diversion เม่ือไทยถูกตัด GSP 

 ΔM =           K ( 1 + b . h )               K        Mw --------------- (15) 

                             K ( 1 + b . h ) + 1          K + 1  
โดยกําหนดให 

  ΔMt =  มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากไทยท่ีลดลง อันเนื่องจาก

การตัดสิทธิ GSP  

 Mw =  มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งรวมจากท่ัวโลกของสหภาพยุโรปโดยไมรวม

การคากุงสดแชแข็งภายในกลุมสหภาพยุโรป 

 Mw สามารถแบงเปนดังนี ้

1. การนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย (Mt) 

2.     การนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยโุรปจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย 

(Mn) 

   K  =          Mt          =      Pt Qt 

                      Mn                 Pn Qn  
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Qt  =  ปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย (หนวย : 

เมตริกตัน) 

Qn  =  ปริมาณการนําเขาจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย (หนวย : 

เมตริกตัน) 

Pt  =  ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย  (หนวย :ดอลลารสหรัฐฯ) 

Pn  =  ราคากุงสดแชแข็งของประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย (หนวย :ดอลลาร

สหรัฐฯ)   
      

h     =   Tt  -  Tn    --------------- (11) 

             1  +  Tn   

Tn  =  อัตราภาษีกุงสดแชแข็งเฉล่ียท่ีเก็บจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย         

           ภายใตระบบ GSP ปจจุบัน 

               Tt  =  อัตราภาษีกุงสดแชแข็งของประเทศไทยถูกเก็บ หลังจากท่ีไทยถูกตัดสิทธิ GSP  

        ซ่ึงก็คือ อัตราภาษีปกติ (MFN rate) 

   Mw   =  Mt   +  Mn    --------------- (2) 
 

 ในการคํานวณผลกระทบดังกลาวนี้ จะใชขอมูลในระดับ 6 หลัก ตามพิกัดศุลกากรระบบ    
ฮารโมไนซ โดยใชขอมูลป ค.ศ. 1995 เปนปฐาน  
 

 สําหรับคาความยืดหยุนของการทดแทนกันนั้น การศึกษานี้จะอาศัยแนวคิดของ Leamer 
and Stern (1970) โดยใชสมการรูป log-linear ดังนี้2 

 ln  (Qt / Qn)  =  a  +  b1 ln Pt  +  b2 ln Pn  +  c ln Y  +  d ln Py--------------- (16) 
 

 ในสมการนี้ a เปนคาคงท่ี สวนสัมประสิทธ์ิของ b1 จะเปนคาความยืดหยุนที่ใชใน 
สมการ (15) 
 

 ในการประมาณคาสมการ (15) และ (16) นั้น การศึกษาน้ีจะใชวิธี OLS (Ordinary Least 
Square) สําหรับขอมูลนั้นจะอาศัยขอมูลชวงระหวางป ค.ศ. 1988 – 2000 จํานวน 13 ป 
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จากสมการรูป log-linear (16) ในท่ีนี้ตัวแปรตามคือ ปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของ     
สหภาพยุโรปจากประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน ๆ 

นอกจากประเทศไทย (Qt / Qn)  และมีตัวแปรอิสระ 5 ตัว  ซ่ึงคาดวามีความสัมพันธกับ (Qt / Qn)           

ตัวแปริสระ 4 ตัว ดังนี้ 
1. ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย  
2. ราคากุงสดแชแข็งของประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย  
3. GDP ของสหภาพยุโรป  
4. GDP deflator ของสหภาพยโุรป 
 

 
โดยกําหนดให 

Qt  =  ปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย (หนวย : 

เมตริกตัน) 

Qn  =  ปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย (หนวย : 

เมตริกตัน) 

Pt  =  ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย (หนวย :ดอลลารสหรัฐฯ  / เมตริกตัน)  

Pn  =  ราคากุงสดแชแข็งของประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย (หนวย :ดอลลารสหรัฐฯ / 

เมตริกตัน)         
            

Y    =  GDP ของสหภาพยุโรป ซ่ึงแสดงถึงระดับรายไดของสหภาพยุโรป (หนวย :ดอลลาร
สหรัฐฯ)  

Py  =  GDP deflator ของสหภาพยุโรป ซ่ึงแสดงถึงระดับราคาท่ัวไปในสหภาพยุโรป (หนวย : 

%) 

ในการศึกษาน้ีจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป    SPSS for Windows หาคา a  ,  b1 ,  b2 ,  c  และ  d  

ซ่ึงไดสมการรูป log-linear ดังนี้ 

 ln  (Qt / Qn)  =  53.032 -  3.492 ln Pt  +  1.854 ln Pn  -  2.138 ln Y  +  4.597 ln Py  
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ตวัแปรตาม LN(Qt / Qn)                                                             Sample : 1988 - 2000
ตัวแปรอธิบาย Coefficient เครือ่งหมายของ t-statistic Sig

สัมประสิทธิ์ทีค่าดไว
(Constant) 53.032             8.954           0.000

LN(Pt) 3.492-               - 4.940-           0.001
LN(Pn) 1.854               + 2.694           0.027
LN(Y) 2.138-               + 7.749-           0.000
LN(Py) 4.597               + 11.447         0.000

R - squared 0.952               F-statistic 39.328         
Adjust R - squared 0.927               

ตารางท่ี 18   แสดงผลการคํานวณ Trade diversion

 
 จากตารางท่ี 18 พบวาคา R

2
 มีคาเทากับ 0.952 และ Adjust R

2
 มีคาเทากับ 0.927 แสดงวา     

ตัวแปรอธิบายท่ีใชในสมการนี้คือ ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย (Pt) , ราคากุงสดแชแข็งของ

ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย (Pn) ,GDP ของสหภาพยุโรป (Y) และ GDP deflator ของ         

สหภาพยุโรป (Py) สามารถอธิบายตัวแปรตามคือปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของ     สหภาพ

ยุโรปจากประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจาก

ประเทศไทย (Qt / Qn) ได 95.20% และคา F-statistic ท่ีคํานวณไดคือ 39.328  มีคามากกวา 

F4,9(0.05) = 3.63  แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของคาตัวแปรตาม  ผลการ

ประมาณคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระสามารถแสดงไดดังนี้ 
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 1. ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย (Pt) มีความสัมพันธกับปริมาณการนําเขากุงสดแช

แข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศ

อ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย (Qt / Qn) ในทิศทางตรงขาม ซ่ึงตรงกับท่ีคาดไว กลาวคือคา

สัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเปนลบ โดยสัมประสิทธ์ิมีคา t – statistic เทากับ -4.940 ท่ีระดับนัยสําคัญ 
99% โดยคาสัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเทากับ -3.492 คือถาราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย เพิ่มขึ้น
รอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขา กุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย ลดลงถึง
รอยละ 3.492  
 

2. ราคากุงสดแชแข็งของประเทศอ่ืน ๆ  นอกจากประเทศไทย มีความสัมพันธกับ
ปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการ

นําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย (Qt / Qn) ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงตรงกับ

ท่ีคาดไว กลาวคือ    คาสัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเปนบวก  โดยสัมประสิทธ์ิมีคา t – statistic เทากับ 
2.694 ท่ีระดับนัยสําคัญ 97% โดยคาสัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเทากับ 1.854 คือถาราคากุงสดแชแข็ง
ของประเทศอ่ืน ๆ  นอกจากประเทศไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณการนําเขากุงสดแช
แข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศ
อ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย เพิ่มขึ้นถึงรอยละ  1.854 

 
3. GDP ของสหภาพยุโรป มีความสัมพันธกับปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของ               

สหภาพยุโรปจากประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน ๆ       

นอกจากประเทศไทย (Qt / Qn) ในทิศทางตรงขาม ซ่ึงไมตรงกับท่ีคาดไว กลาวคือคาสัมประสิทธ์ิท่ี

ไดมีคาเปนลบ  โดยสัมประสิทธ์ิมีคา t – statistic เทากับ –7.749 ท่ีระดับนัยสําคัญ 100%                       
โดยคาสัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเทากับ –2.138 คือถา GDP ของสหภาพยุโรป ซ่ึงแสดงถึงระดับรายได
ของสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจาก
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย 
ลดลงถึงรอยละ 2.138  

 
 
 

DPU



4. GDP deflator ของสหภาพยุโรป  มีความสัมพันธกับปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็ง
ของ  สหภาพยุโรปจากประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน 

ๆ นอกจากประเทศไทย (Qt / Qn) ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงตรงกับท่ีคาดไว กลาวคือคาสัมประสิทธ์ิท่ี

ไดมีคาเปนบวก  โดยสัมประสิทธ์ิมีคา t – statistic เทากับ 11.447 ท่ีระดับนัยสําคัญ 100% โดยคา
สัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเทากับ 4.597 คือถา GDP deflator ของสหภาพยุโรป ซ่ึงแสดงถึงระดับราคา
ท่ัวไปใน          สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพ
ยุโรปจากประเทศไทย เปรียบเทียบกับปริมาณการนําเขากุงสดแชเข็งจากประเทศอ่ืน ๆ นอกจาก
ประเทศไทย เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.597 
 
 

การคํานวณหาผลกระทบตอการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยท่ีเปน Trade 
diversion เม่ือไทยถูกตัด GSP โดยใชขอมูลป ค.ศ.1995 เปนปฐาน 

 
จากสมการท่ี 6  

   K     =       Mt      

                      Mn               

             =       169,654,000 
                     1,394,472,000 
             =      0.122 
 

จากสมการท่ี 11 

h     =   Tt  -  Tn 

                 1  +  Tn   

            =   0.12 – 0.042   
                  1 + 0.042   
            =   0.075 
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จากสมการท่ี 2 

Mw =  Mt   +  Mn 

            =  169,654,000 +  1,394,472,000  =  1,564,126,000   
 จากสมการท่ี 16 

 ln  (Qt / Qn)  =  53.032 -  3.492 ln Pt  +  1.854 ln Pn  -  2.138 ln Y  +  4.597 ln Py  

ดังนั้น b  =   b1 = -3.492 

ฉะนั้นผลกระทบตอการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยท่ีเปน Trade diversion         
เม่ือไทยถูกตัด GSP เทากับ  

แทนคา K , b , h และ Mw ในสมการท่ี 15  

 ΔMt =      0.122 ( 1-(-3.492) * (0.075) )                0.122        * (1,564,126,000)      

                 [0.122 ( 1 - (-3.492) * (0.075) )] + 1     0.122 + 1  

ΔMt = [0.0824 – 0.1085 ] * (1,564,126,000) 

         =  - 40,771,187.51 ECU 
           =  - 48,476,941.95 U$   (1 ECU : 1.189 U$) 
          =  - 1,207,807,856.29 บาท  ( 1 U$ : 24.9151 บาท)  
 

ดังนั้น จากการประมาณการโดยใชขอมูลป ค.ศ. 1995 เปนปฐาน พบวาผลของตัดสิทธิ
GSP ของสหภาพยุโรป ท่ีเปน Trade diversion  คือ การที่สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ทําใหกุงสด
แชแข็งของประเทศไทยตองเสียภาษีขาเขาในอัตราท่ีสูงข้ึน มีผลทําใหสหภาพยุโรปหันไปนําเขากุง
สดแชแข็งจากประเทศท่ียังคงไดรับสิทธิ GSP หรือประเทศท่ียังคงเสียภาษีขาเขาในอัตราเดิมแทน
การนําเขาจากประเทศไทยเปนบางสวน เม่ือไทยถูกตัด GSP ทําใหสหภาพยุโรปนําเขากุงสดแชแข็ง
จากประเทศไทยลดลงคิดเปนมูลคาถึง 1,207,807,856.29 บาท  (อัตราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียท้ังป 
ค.ศ. 1995 ;1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 24.9151 บาท) โดยสมมติใหปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็ง
จากภายในกลุมสหภาพยุโรปยังคงเทาเดิม 
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2. Trade reduction 
การที่สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ทําใหกุงสดแชแข็งท่ีเคยไดรับสิทธิ GSP นั้น ตองเสีย

ภาษีขาเขาตามอัตราปกติ (MFN rate) มีผลทําใหสหภาพยุโรปลดการบริโภคกุงสดแชแข็งจาก
ประเทศไทยลง โดยสวนหนึ่งอาจเปนการหันไปบริโภคกุงสดแชแข็งท่ีผลิตในสหภาพยุโรปแทน 

การศึกษาน้ีใชสูตรสมการ (23) สําหรับคํานวณหาผลกระทบตอการสงออกกุงสดแช
แข็งของประเทศไทย ท่ีเปน Trade reduction เม่ือประเทศไทยถูกตัดสิทธิ GSP 

Δ Mt  =  β  .  t  .  Pt Qt  =  β  .  t  . Mt       --------------- (22) 

 ΔMt  = มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทยท่ีลดลงอัน

เนื่องจากการตัดสิทธิ GSP  

 Pt       =  ราคากุงสดแชแข็งท่ีนําเขาจากประเทศไทย 

 Qt      =   ปริมาณการนาํเขากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย 

  Mt     =  มูลคาการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย 
 

 

 สําหรับคาความยืดหยุนตอราคา  (β)  นั้น การศึกษานีจ้ะอาศัยแนวคิดของ Leamer and 
Stern (1970) โดยใชสมการรูป log – linear ดังนี ้

ln Qt  =  α + β ln Pt + γ ln Y   --------------- (23) 
 

 ในการประมาณคาสมการ (23) นั้น การศึกษานี้จะใชวิธี OLS (Ordinary Least Square) 
สําหรับขอมูลนั้นจะอาศัยขอมูลชวงระหวางป 1988 – 2000 จํานวน 13 ป 
 

จากสมการรูป log-linear (23) ในท่ีนี้ตัวแปรตามคือ ปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของ      

สหภาพยุโรปจากประเทศไทย (Qt) และมีตัวแปรอิสระ 2 ตัว  ซ่ือคาดวามีความสัมพันธกับ (Qt)       

ตัวแปรอิสระ 2 ตัว ดังนี้ 
1. ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย  
2. real GDP ของสหภาพยุโรป  
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โดยกําหนดให 

Qt  =  ปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย (หนวย : เมตริกตัน) 

Pt  =  ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย (หนวย :ดอลลารสหรัฐฯ / เมตริกตัน)

  
 

Y    =  GDP ของสหภาพยุโรป ซ่ึงแสดงถึงระดับรายไดของสหภาพยุโรป (หนวย :ดอลลาร 
           สหรัฐฯ) 

 

ในการศึกษาน้ีจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS for Windows หาคา α , β และ γ  
ซ่ึงไดสมการรูป log-linear ดังนี้ 

ln  (Qt)  =  - 81.600  -  1.302 ln Pt  +  3.568 ln Y   

ตวัแปรตาม LN(Qt)                                                                    Sample : 1988 - 2000
ตัวแปรอธิบาย Coefficient เครือ่งหมายของ t-statistic Sig

สัมประสิทธิ์ทีค่าดไว
(Constant) 81.600-             3.916-           0.004         

LN(Pt) 1.302-               - 0.964-           0.363         
LN(Y) 3.568               + 4.305           0.003         

R - squared 0.717               F-statistic 10.115         
Adjust R - squared 0.646               

ตารางท่ี 19   แสดงผลการคํานวณ Trade reduction

 จากตารางท่ี 19 พบวาคา R
2
 มีคาเทากับ 0.717 และ Adjust R

2
 มีคาเทากับ 0.646 แสดงวา    

ตัวแปรอธิบายท่ีใชในสมการนี้คือ ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย  (Pt) และGDP ของ                

สหภาพยุโรป (Y) สามารถอธิบายตัวแปรตามคือปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจาก

ประเทศไทย (Qt) ได 71.70% และคา F-statistic ท่ีคํานวณไดคือ 10.115  มีคามากกวา F2,11(0.05) = 

3.98  แสดงวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของคาตัวแปรตาม ผลการประมาณ             
คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระสามารถแสดงไดดังนี ้

 1. ราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย (Pt) มีความสัมพันธกับปริมาณการนําเขากุงสดแช

แข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย (Qt) ในทิศทางตรงขาม ซ่ึงตรงกับท่ีคาดไว กลาวคือ                     
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คาสัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเปนลบ โดยสัมประสิทธ์ิมีคา t – statistic เทากับ –0.964 ท่ีระดับนัยสําคัญ 
64% โดยคาสัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเทากับ –1.302 คือถาราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทย เพิ่มขึ้น    
รอยละ 1 จะมีผลทําใหปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย ลดลงถึง  
รอยละ 1.302  
 

2. GDP ของสหภาพยุโรป มีความสัมพันธกับปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของ               

สหภาพยุโรปจากประเทศไทย (Qt) ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงตรงกับท่ีคาดไว กลาวคือคาสัมประสิทธ์ิ

ท่ีไดมีคาเปนบวก  โดยสัมประสิทธ์ิมีคา t – statistic  เทากับ 4.305 ท่ีระดับนัยสําคัญ 99% โดยคา
สัมประสิทธ์ิท่ีไดมีคาเทากับ 3.568 คือถา real GDP ของสหภาพยุโรป ซ่ึงแสดงถึงระดับรายไดของ   
สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจาก
ประเทศไทย เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 3.568  
 

การคํานวณหาผลกระทบตอการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยท่ีเปน Trade 
reduction  เมื่อไทยถูกตัด GSP โดยใชขอมูลป ค.ศ.1995 เปนปฐาน 
 จากสมการท่ี 22 

Δ Mt  =  β  .  t  .  Pt Qt  =  β  .  t  . Mt        --------------- (22) 

จาก ln  (Qt)  =  - 81.600  -  1.302 ln Pt  +  3.568 ln Y   

 ฉะนั้นคา β = -1.302 
 คา t = 0.12 – 0.042 = 0.078 

 คา Mt =  169,654,000 

 

 ดังนั้นแทนคา β  ,  t  และ Mt ในสมการท่ี 22 

Δ Mt  =  - 1.302 * 0.078 * 169,654,000 

                =  - 17,229,381.62 ECU 
                =  - 20,485,734.75  U$ (1 ECU : 1.189 U$) 
                =  - 510,404,129.89 บาท ( 1 U$ : 21.9151 บาท) 
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ดังนั้น จากการประมาณการโดยใชขอมูลป ค.ศ. 1995 เปนปฐาน พบวาผลของตัดสิทธิ
GSP ของสหภาพยุโรปท่ีเปน Trade reduction คือการท่ีสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ทําใหกุงสดแช
แข็งท่ีเคยไดรับสิทธิ GSP นั้น ตองเสียภาษีขาเขาตามอัตราปกติ (MFN rate) มีผลทําใหสหภาพ
ยุโรปลดการบริโภคกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยลง โดยสวนหนึ่งอาจเปนการหันไปบริโภคกุงสด
แชแข็งท่ีผลิตในสหภาพยุโรปแทน เม่ือไทยถูกตัด GSP ทําใหสหภาพยุโรปนําเขากุงสดแชแข็งจาก
ประเทศไทยลดลงคิดเปนมูลคาถึง 501,404,129.89 บาท (อัตราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียท้ังป ค.ศ.1995 
; 1 เหรียญสหรัฐฯ เทากับ 24.9151 บาท) 
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บทท่ี 6 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
บทสรุป 
 
 จากการที่สหภาพยุโรปลดสิทธิ GSP (100% ) ท้ังหมดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 ทําให     
กุงสดแชแข็งจากประเทศไทยเสียภาษีในอัตรารอยละ 12.00 ถึง 14.4 ซ่ึงสูงกวาอัตราภาษีของ
ประเทศ คูแขงไดรับสิทธิ GSP ตองเสียคือในอัตรารอยละ 3.6 ถึง 5.04 คอนขางมาก เชน   
สาธารณรัฐอินเดีย,สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐเอกวาดอร, สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
สาธารณรัฐประชาชน  บังคลาเทศ ซ่ึงความแตกตางของภาษีสงผลใหความแตกตางของราคาท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน และทําใหความตองการบริโภคกุงของสหภาพยุโรปจากประเทศไทยนอยลง  
 จากการศึกษาพบวาเม่ือสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP  100% สินคากุงสดแชแข็งของประเทศ
ไทย ดวยวิธีทางสถิติ จะเกิดผลกระทบดังนี้ 

1. ผลกระทบตอการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยท่ีเปน Trade diversion   
หากราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณการนําเขา         

กุงสดแชแข็งจากประเทศไทยลดลงถึงรอยละ 3.492 ดังนั้นจากการประมาณการโดยใชขอมูลป 
ค.ศ.1995 เปนปฐาน พบวาผลกระทบจากการเพิ่มภาษีนําเขาจะทําใหสหภาพยุโรปนําเขากุงสดแช
แข็งจากประเทศไทยลดลงคิดเปนมูลคาถึง 1,207,807,856.29 บาท หรือคิดเปนการสงออกลดลง
รอยละ 20.23 ของการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปในป 2541  

2. ผลกระทบตอการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยท่ีเปน Trade reduction 
หากราคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะสงผลใหปริมาณการนําเขา         

กุงสดแชแข็งจากประเทศไทยลดลงถึงรอยละ 2.618 ดังนั้นจากการประมาณการโดยใชขอมูลป 
2540 เปนปฐาน พบวาผลกระทบจากการเพิ่มภาษีนําเขาจะทําใหสหภาพยุโรปนําเขากุงสดแชแข็ง
จากประเทศไทยลดลงคิดเปนมูลคาถึง 510,404,129.89 บาท หรือคิดเปนการสงออกลดลงรอยละ 
8.54 ของการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปสหภาพยุโรปในป 2541  

 
 
อนึ่งเม่ือพิจารณาถึงมูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป

ตั้งแตกอนถูกตัดสิทธิ GSP ลงคร่ึงหนึ่งในวันท่ี 1 มกราคม 2540 พบวาต้ังแตป 2540 มีมูลคาการ
สงออก    กุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรปลดลงเปนเงิน  367,100,000 บาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกในป 2539 
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ในป 2541 มีมูลคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึนจากป 2540       
เปนเงิน 2,107,300,000 บาท เนื่องจากการปรับเปล่ียนอัตราแลกเปล่ียนเงินคาสงผลใหราคา               
กุงสดแชแข็งจากไทยถูกลง  
 

แตเม่ือสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP ท้ังหมด ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 แลวพบวาในป 
2542 มีมูลคากุงสดแชแข็งจากประเทศไทยไปยังสหภาพยุโรป ลดลง 3,300,900,000 บาท เม่ือ
เปรียบเทียบกับมูลคาการสงออกในป 2541 

 

ขอเสนอแนะ 
 
 

เนื่องจากตลาดสหภาพยุโรป มีความสําคัญเปนอันดับ 3 รองจากตลาดสหรัฐอเมริกา 
และตลาดญ่ีปุน โดยมีมูลคาการสงออกประมาณ 5 พันลานบาท อยางไรก็ตามตลาดกุงสดแชแข็ง
ของ              สหภาพยุโรปเปนตลาดท่ีมีการแขงข้ันกันสูง โดยมีคูแขงท่ีสําคัญคือ เอกวาดอร อินเดีย 
และ               อินโดนีเซีย จากการที่สหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP กุงสดแชแข็งของประเทศไทย มีผล
ทําใหสูญเสีย สวนแบงตลาดใหกับประเทศคูแขงดังกลาวซ่ึงเสียภาษีนําเขาเพียง 1 ใน 3 ของอัตรา
ปกติ เม่ือเทียบกับประเทศไทย และประเทศดังกลาวยังมีวัตถุดิบอุดมสมบูรณ คาจางแรงงาน และ
ตนทุนการผลิตตํ่าอีกดวย ทําใหประเทศไทยเสียเปรียบดานราคาการแขงขันจะยากข้ึน  

 

 สหภาพยุโรปมีหลักเกณฑการตัดสิทธิ GSP ท่ีคอนขางแนนอนโดยการอาศัยดัชนีการ
พัฒนา และดัชนีความชํานาญประกอบกัน  และสหภาพยุโรปคอนขางจะยึดหลักเกณฑนี้อยาง
ม่ันคง         และนอกจากน้ียังมีแนวโนมวา สหภาพยุโรปจะมีการตัดสิทธิ GSP มากข้ึน  ภายหลังท่ี
โครงการ GSP  ปจจุบันส้ินสุดลง (สหภาพยุโรปมีแนวโนมท่ีจะยกเลิกระบบ GSP อยางส้ินเชิงในป 
2548) ฉะนั้น ประเทศไทยคงตองเตรียมการเพ่ือการปรับตัวสําหรับการแขงขันในตลาดโลก  โดย
ไมหวังพึ่งระบบ GSP มากนัก 
 

 ดังนั้นประเทศไทยควรรวมมือกับประเทศตางๆ  เจรจาในเวทีการคาโลกเพ่ือให                        
สหภาพยุโรปลดอัตราภาษีปกติ (MFN  rate) ลง ซ่ึงจะชวยใหไทยเสียเปรียบประเทศท่ีไดรับ GSP    
นอยลง   
 

จากการศึกษาผลกระทบจาก Trade diversion พบวาสัดสวนปริมาณการนําเขากุงสดแช
แข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแข็ง ข้ึนอยูกับราคากุงสดแช
แข็งของประเทศไทย, ราคากุงสดแชแข็งของประเทศคูแขง, รายไดประชาชาติของสหภาพยุโรป 
และระดับราคาสินคาท่ัวไปของสหภาพยุโรป ตามนัยสําคัญทางสถิติ และจากการศึกษา Trade 
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reduction พบวาปริมาณการนําเขากุงสดแชแข็งของสหภาพยุโรปจากประเทศไทย ข้ึนอยูกับราคา
กุงสดแชแข็งของประเทศไทย และรายไดประชาชาติของสหภาพยุโรป  ตามนัยสําคัญทางสถิติ 

เนื่องจากประเทศไมสามารถควบคุมราคากุงสดแชแข็งของประเทศคูแขง, รายได     
ประชาชาติของสหภาพยุโรป และระดับราคาสินคาท่ัวไปของสหภาพยุโรป ดังนั้นหากประเทศไทย
มีหนวยงานท่ีจะคาดคะเนแนวโนมการเปล่ียนแปลงราคากุงสดแชแข็งของประเทศคูแขง, รายได
ประชาชาติของสหภาพยุโรป และระดับราคาสินคาท่ัวไปของสหภาพยุโรป วาปตอ ๆ ไปจะมี
แนวโนมในการเปล่ียนแปลงเปนอยางไร ประเทศไทยก็สามารถวางแผนในการผลิตกุงสดแชแข็ง
เพื่อสงออกไปสหภาพยุโรปอยางมีศักยภาพในการแขงขันไดดี  

ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาวประเทศไทยควรสรางความนาเช่ือถือใหผูสงออกไทย และ
รักษามาตรฐานความปลอดภัยของกุงสดแชแข็งจากประเทศไทย ซ่ึงมีสวนทําใหประเทศไทยไม    
สูญเสียลูกคาในตลาดสหภาพยุโรป               

ซ่ึงมีเฉพาะปจจัยดานราคากุงสดแชแข็งของประเทศไทยทม่ีสามารถควบคุมการ
เปล่ียนแปลงได โดยการลดตนทุนการผลิตลง และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของการ
สงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทย ดังนี้  
 

 1. การผลิต : ผูผลิตจะหาแหลงผลิตใหมท่ีมีตนทุนวัตถุดิบและแรงงานถูก  
ผูผลิตจะแสวงหาแหลงลงทุนใหมในประเทศกําลังพัฒนาที่คาแรงถูกกวา พื้นท่ียังไม

คอยมีปญหาส่ิงแวดลอม และรัฐบาลใหการสงเสริมการลงทุนซ่ึงปจจัยเหลานี้จะทําใหตนทุน
วัตถุดิบถูกลง เพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได เชน อินเดีย เวียดนาม เม็กซิโก เปน
ตน เนื่องจากประเทศเหลานี้มักจะขาดแหลงเงินทุนและเทคโนโลยีในการเพาะเล้ียง ตลอดจน
กรรมวิธีการผลิต และอาศัยสิทธิ GSP ของประเทศเหลานั้น บริษัทท่ีไปลงทุนในประเทศนั้น ๆ 
มักจะเปนบริษัทท่ีทําธุรกิจสัตวน้ําแบบครบวงจร กลาวคือ นอกจากจะผลิตกุงแชแข็งสงออกแลว 
ยังทําธุรกิจรวมไปถึงฟารมเล้ียงกุง โรงงานผลิตอาหารกุงดวย เชน เครือเจริญโภคภัณฑ เปนตน 
 
 

 2. ตลาด : ตลาดสงออกกุงแชแข็งยังคงมีการขยายตัวในระดับสูงโดยเฉพาะตลาดใหม  
การเตรียมแผนการตลาดท่ีใหมีการกระจายตลาดไปประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก  โดยเฉพาะ

ประเทศในเอเชีย  แมในปจจุ บันผูสงออกกุงแชแข็งไทยจํา เปนตองพึ่งพิงตลาดหลักคือ 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุนในสัดสวนสูง แตเนื่องจากปริมาณการผลิตไดจากธรรมชาติของประเทศ
ตาง ๆ ลดลง ขณะท่ีไทยสามารถผลิตกุงจากการเพาะเล้ียงเพิ่มข้ึนมากจึงทําใหมีตลาดเพ่ิมข้ึน ตลาด
มีแนวโนมดี และท่ีผานมามีอัตราการขยายตัวอยูในระดับสูง ไดแก ไตหวัน แคนนาดา ฝร่ังเศส จีน 
และเกาหลี 
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3. ผลิตภัณฑ : การแปรรูปกุงก่ึงสําเร็จรูปและสําเร็จรูปมีแนวโนมสูงขึ้น 
โรงงานผลิตกุงแชแข็ง ปจจุบันมีท้ังโรงงานที่ผลิตกุงสดแชแข็งและโรงงานแปรรูปกุง

เปน   สินคากึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูป ซ่ึงสินคาชนิดหลังมีแนวโนมท่ีเพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากการผลิต             
กุงสดแชแข็ง เปนสินคาพื้นฐานและสงไปใหบริษัทนําเขาในประเทศลูกคาแปรรูปอีกท่ีมีผูท่ีจะเขา
มาในอุตสาหกรรมไดงาย เพาะไมมีเทคโนโลยีท่ีซับซอนมากนัก แตการที่จะเปนสินคากึ่งสําเร็จรูป
ซ่ึงจะทําใหมีมูลคาเพิ่มข้ึน (VALUE ADDED) มากข้ึนนั้น ผูผลิตจะตองรูตลาดและเขาใจ
พฤติกรรมการบริโภค รูรสนิยมการบริโภคของประเทศน้ันๆ ตลอดจนจะตองมีเทคนิคการผลิตมาก
ข้ึนดวย ซ่ึงจะกลายเปนขอจํากัดประการหนึ่งท่ีจะทําใหผูผลิตรายใหมเขามาในอุตสาหกรรมไดยาก
ข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศคูแขงท่ีมีตนทุนในการผลิตสินคาพื้นฐานถูกกวา เชน เวียดนาม 
อินโดนีเซีย อินเดีย เปนตน 

 

4. เทคโนโลยีการผลิต : ใชเคร่ืองจักรแทนคนงานมากขึ้นเพื่อลดตนทุน 
เนื่องจากคาแรงงานภายในประเทศที่มีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือย ๆ เมื่อเทียบกับประเทศ

คูแขงจึงมีแนวโนมท่ีจะนําเคร่ืองจักรบางช้ินมาใชในขบวนการผลิตมากข้ึนเพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต 

5. ความรวมมือจากทางภาครัฐ 
ภาครัฐบาลควรดําเนินการชวยภาคเอกชนแสวงหาตลาดใหมหรือกระจายตลาดออกไป       

การปฏิรูประบบภาษีศุลกากรท่ีชวยลดตนทุนการนําเขาวัตถุดิบ  การแกไขปญหาพิธีการศุลกากรท่ี
ใหมีลักษณะโปรงใสและรวดเร็วมากข้ึน  การเรงคืนภาษีมูลคาเพิ่ม  การพัฒนาระบบสาธาณูปโภค   
เทคโนโลยี   ตลาดเงินและตลาดทุน  ตลอดจนการพัฒนาแรงงานใหมีคุณภาพ และภาครัฐบาลควร
วางเปาหมายท่ีเนนใหความชวยเหลือผูผลิตและผูสงออกท่ีเปนบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตลอดจน  ผูผลิตรายยอยมากกวาบริษัทขามชาติ  เนื่องจากบริษัทขามชาติสามารถปรับตัวใหดีกวา
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 

ขอจํากัดของการศึกษา 
1.ในกรณีนี้เปนการศึกษาผลกระทบจากการตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากรเปนการทั่วไป

ของ    สหภาพยุโรป ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2542 ซ่ึงจะสงผลกระทบกับการสงออกกุงสดแชแข็ง
ไป          สหภาพยุโรปของประเทศไทย ในรูปดุลยภาพเฉพาะสวน ท่ีศึกษาเฉพาะราคากุงสดแช
แข็งจากประเทศไทย,  ราคากุงสดแชแข็งของประเทศอ่ืน ๆ นอกจากประเทศไทย, GDP ของ
สหภาพยุโรป และGDP deflator ของสหภาพยุโรป แตถาศึกษาในรูปดลุยภาพรวม จะสามารถมอง
ผลกระทบจากการตัดสิทธิ GSP ไดถูกตองมากกวา  

 

DPU



2. จากการศึกษาพบวากุงท่ีนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตกุงสดแชแช็งมีหลายประเภท 
ดังนี้   กุงกุลาดํา 56 % , กุงขาว(เอเชีย) 17 % , กุงขาว(ตะวันตก)    16 % , กุงขาว(จีน) 6% ,กุงนําเงิน      
(ตะวันตก) และกุงคุรุมา(ญ่ีปุน) นอยกวา 1 %  (จากวารสาร World Shrimp Farming 1999) จึงทําให
ราคากุงสดแชแข็งของแตละประเทศมีความแตกตางกนัเนื่องจากเปนกุงคนละชนิดกนั ไมใชเปนกุง
ชนิดเดยีวกันแตราคาแตกตางกัน  
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ตารางที่ ก.2 แสดง GDP ของสหภาพยุโรป

Year Austria Belgium Denmar Finland Frence Germany Greece Ireland Italy Luxembourg Netherland Portugal Spain Sweden United Kingdom Total(ลาน.SDR) SDR:US$ US$(ลาน:US$)
1988 92,        596.10        114,007.16 80,897.        30 78        ,490.20    714,699.39    872,6       25.00        46,006.02 25,525.        84 5,          217.96     5,799.84      170,037       .17 3        5,964.87  263,044.48      134,439.08       630,432.43         3,269,782.84    0.74311           2,429,808.33    
1989 107,       965.23        132,574.47 90,852.        53 92        ,840.53    825,723.68    997,0       85.20        52,542.44 30,259.        52 6,          525.63     7,110.02      192,341       .27 4        2,514.00  312,393.37      150,684.60       624,256.10         3,665,668.59    0.76094           2,789,353.86    
1990 119,       387.76        149,568.97 100,401.       46 99        ,696.32    907,027.40    1,099,1    54.93        58,609.14 35,655.        00 8,          174.59     8,144.28      215,125       .00 5        1,849.32  363,712.19      167,679.41       749,310.81         4,133,496.58    0.70291           2,905,476.08    
1991 127,       259.65        154,482.45 101,382.       98 84        ,494.08    929,959.51    1,353,9    17.05        64,732.98 36,078.        05 9,          857.58     8,716.74      221,306       .12 5        8,941.50  397,129.64      182,974.72       767,039.47         4,498,272.52    0.69909           3,144,697.34    
1992 131,       793.72        159,425.69 103,244.       19 67        ,533.98    940,607.66    1,421,2    61.26        63,603.12 37,388.        10 9,          279.12     9,156.26      227,349       .40 6        3,229.10  375,007.93      148,938.02       666,571.43         4,424,388.98    0.72727           3,217,725.37    
1993 127,       416.07        149,818.55 96,795.        70 62        ,041.56    892,234.57    1,365,1    47.68        62,268.35 34,960.        82 9,          107.33     9,209.68      216,853       .93 5        5,435.23  312,035.43      126,748.47       685,827.96         4,205,901.33    0.72804           3,062,064.40    
1994 139,       781.39        167,642.00 108,750.       00 75        ,478.32    960,051.28    1,501,9    46.90        68,168.10 38,807.        45 10,        042.70     10,727.19    240,474       .31 6        2,936.49  337,000.83      150,742.21       726,924.73         4,599,473.90    0.68500           3,150,639.62    
1995 158,       346.67        185,890.69 122,548.       54 87        ,259.66     1,064,890.11 1,653,9    90.61        77,293.68 44,116.        13 11,        561.40     12,314.20    267,656       .90 7        1,148.13  386,657.06      173,062.63       742,239.58         5,058,975.99    0.67273           3,403,324.92    
1996 155,       765.08        180,443.29 124,081.       87 87        ,705.09     1,055,962.82 1,600,8    92.86        84,276.75 52,569.        77 13,        601.30     12,244.68    263,665       .34 7        4,746.53  390,650.00      177,769.23       887,764.71         5,162,139.32    0.69543           3,589,906.55    
1997 147,       929.62        174,924.71 120,738.       33 86        ,939.81     1,015,730.20 1,521,4    10.79        86,600.93 55,129.        79 13,        912.12     12,539.65    258,602       .94 7        2,201.33  380,579.44      170,567.26       980,353.66         5,098,160.58    0.74115           3,778,501.71    
1998 157,       859.73        186,688.58 129,454.       95 95        ,646.24     1,077,815.66 1,603,4    74.58        90,257.12 62,775.        79 15,        428.17     13,675.02    282,180       .45 7        9,548.65  411,624.08      166,554.70       996,658.82         5,369,642.54    0.71021           3,813,573.83    
1999 197,       000.00        234,000.00 88,220.        02 120       ,480.00     1,349,100.00 1,982,3    00.00        61,655.46 89,089.        00 11,        078.00     18,140.00    373,900       .00 10       6,993.00  563,000.00      122,807.27       763,733.75         6,081,496.50    1.00000           6,081,496.50    
2000 206,       000.00        246,000.00 96,375.        75 131       ,670.00     1,405,400.00 2,032,3    00.00        65,896.59 103,470.       00 11,        657.00     18,140.00    400,600       .00 11       4,025.00  606,000.00      127,096.44       868,080.27         6,432,711.06    1.00000           6,432,711.06    

หมายเหตุ.ในป 1999 สหภาพยุโรปบางประเทศเปลี่ยนใชเงินสกุลเดียวกัน 
ที่มา. International Financial Statistics Yearbook 2001
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