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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 ที่ผานมา ประเทศโรมาเนียอาจยังไมเปนที่รูจักหรือเปนที่คุนเคยนักสําหรับนักธุรกิจและคน

ไทยโดยทั่วไป ทั้งน้ี เปนดวยที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่มีความหางไกลและความเปนมาในแงที่วากอน   

ป ค.ศ. 1989 โรมาเนียมีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตที่คอนขางจํากัดตนเองอยูกับสหภาพ     

โซเวียตและประเทศสมาชิกในกลุม Warsaw Pact แตเมื่อโรมาเนียไดเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 

(European Union) ในตนป ค.ศ. 2007 (พรอมกับประเทศเขาใหมบัลแกเรีย) ทําใหโรมาเนียเปนที่

สนใจสําหรับนักลงทุนและนักธุรกิจตางชาติเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะจากกลุมประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรปที่พัฒนาแลว เน่ืองจากภายหลังการเปดประเทศ โรมาเนียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

รวดเร็ว มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ มีกาซธรรมชาติและนํ้ามัน และมีคาจางแรงงานที่ตํ่า

กวาประเทศในสหภาพยุโรป 

 จุดเดนของโรมาเนีย คือ ที่ต้ังของประเทศที่อยูใจกลางยุโรปตะวันออกและตะวันออกเฉียง

ใตบนคาบสมุทรบอลขาน โดยทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดยูเครนและมอลโดวา ทิศตะวันออกเฉียง

ใตติดทะเลดํา (Black Sea) ทิศใตติดบัลแกเรีย และทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดฮังการี และตะวันตก

เฉียงใตติดเซอรเบีย  โรมาเนียมีทาเรือนํ้าลึกที่ใหญที่สุดในแถบทะเลดําต้ังอยูที่เมือง Constanta 

สามารถเชื่อมตอไปออกทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยผานทางตะวันตกเฉียงเหนือของตุรกีและทางใต

ของบัลแกเรีย และมีแมนํ้าดานูบไหลผานตอนลางของประเทศเปนเสนทางคมนาคมทางนํ้าที่เชื่อม

ไปสูประเทศในยุโรปตะวันตก การขนสงสินคาทางนํ้าของโรมาเนีย กวารอยละ 90 เปนการขนสง

ผานทางแมนํ้าดานูบ ในขณะที่ขอดอยของโรมาเนีย คือ การขาดแคลนดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

(Infrastructure) เงินทุน แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการของภาครัฐที่ขาด

ประสิทธิภาพ  

 โครงสรางภูมิรัฐศาสตรของโรมาเนีย มีขนาดพื้นที่ประเทศประมาณ 237,500 ตารางกิโลเมตร 

(ราว 1 ใน 2 ของประเทศไทย) มีประชากรกวา 22.2 ลานคน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในป 

2552  มีมูลคาเทากับ 160.7 พันลานดอลลารสหรัฐ รายไดประชาชาติตอหัว 11,500 ดอลลารสหรัฐ 

ถือเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีระดับรายไดคอนขางสูง ในอดีตแมโรมาเนียจะเคยมีพื้นฐานเปนประเทศ

เกษตรกรรมมากอน ประมาณรอยละ 29 ของแรงงานอยูในภาคการเกษตร ซึ่งผลิตผลทางการเกษตร

มีสัดสวนรายไดตอ GDP ของประเทศ ประมาณรอยละ 8.1 แตในชวงระยะหลังที่ผานมาโรมาเนียกลับ

ประสบปญหาไมสามารถผลิตอาหารใหเพียงพอกับความตองการบริโภคภายในประเทศ เน่ืองจากที่ดิน

สวนใหญที่เคยเปนของรัฐในสมัยการปกครองระบอบคอมมิวนิสต ไดถกูเวรคืนกรรมสิทธิใหเอกชนและ
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เกษตรกรรายยอย ทําใหยากลําบากตอการวางแผนและควบคุมกําลังการผลิต กอปรกับการขาดระบบ

ชลประทานที่ดี และการมีสภาวะอากาศที่หนาวจัดยาวนาน โดยไมมีระบบการเพาะปลูกใน green house 

ก็เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหการเพาะปลูกไมไดผลเทาที่ควร แมจะมีแรงจูงใจในเร่ืองของราคาการจําหนายที่

ดี เน่ืองจากตลาดมีความตองการสินคาหรืออุปสงค  (demand) ของสินคา สูงกวาปริมาณสินคาที่มีการ

วางจําหนายในตลาด หรืออีกนัยหน่ึงคืออุปทาน (supply) ของสินคา 

 หากวิเคราะหตามทฤษฎีอุปทานและอุปสงค (Demand and Supply Analysis) โอกาสที่ไทย

จะสงสินคาอาหารไปจําหนายยังตลาดของโรมาเนียก็นาจะมคีวามเปนไปไดสงู ซึ่งเปนเร่ืองที่นาศึกษายิง่ 

เมื่อคํานึงวาโรมาเนียมีความตองการนําเขาอาหารและสินคาเกษตรกวารอยละ 70 ของความตองการ

ภายในประเทศ โดยปจจุบันสนิคาอาหารไทยที่เปนที่รูจักแพรหลายและมกีารวางจําหนายอยางกวางขวาง

แลวในตลาดโรมาเนียยังจํากัดอยูเฉพาะผลิตภัณฑประเภทสินคาอาหารปลากระปอง(มีสวนแบงตลาด

ประมาณรอยละ 30)  สําหรับสินคาอ่ืนที่ไทยมีศักยภาพในการสงออก อาทิ อาหารทะเล (กุง ปลาหมึก) 

ผักและผลไมสดและแปรรูป ยังไมเปนที่รูจักคุนเคยของผูบริโภคในโรมาเนีย ซึ่งสวนใหญจะนิยม

การบริโภคอาหารประเภทเน้ือสัตวปงหรือยาง ขนมปง เนย และไสกรอกเน้ือ  ในขณะที่อาหารทะเล

สดและอาหารทะเลแปรรูปปริมาณการบริโภคมีนอยมาก เน่ืองจากมีราคาแพงจึงไมใชตลาดสําหรับ

คนทั่วไปสวนใหญที่ยังมีฐานะไมสูดีนัก    

 อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหถึงเศรษฐภูมิศาสตรของโรมาเนียที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ

ที่ 11 ใน 27 ประเทศสมาชกิสหภาพยุโรป มีจํานวนประชากรมากเปนอันดับ 7 และมีกาํลังซือ้ (purchasing 

power parity) เปนอันดับ 8  และมกีารลงทุนตรงจากตางชาติ (FDI) นับจากที่เปดประเทศในป ค.ศ. 1989 

จนถึงปจจุบันมีจํานวนกวา 100 พันลานดอลลารสหรัฐ ตลาดใหมแหงน้ีก็นาจะมีศักยภาพเปนตลาด

รองรับสินคาอาหารของไทยในระยะยาวได นอกจากน้ี โรมาเนียยังมีกําหนดจะเขารวมในยูโรโซน 

(Euro Zone) ภายในป 2557 คืออีก 4 ปขางหนา ซึ่งเมื่อถึงเวลาน้ัน    โรมาเนียจะมีระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็ง

และพัฒนามากกวาน้ี   

 ในรายงานการศึกษาน้ี จะนําเสนอขอพิจารณาและประมวลผลการศึกษาถึงปจจัยภายนอกที่

เปนโอกาสและขออุปสรรคตามการวิเคราะหในเชิงทฤษฎี SWOT ถึงศักยภาพและความเปนไปไดที ่ 

โรมาเนียจะเปนตลาดใหมสําหรับการสงออกอาหารของไทยในอนาคต  ตลอดจนความเปนไปไดที่

จะใชโรมาเนียเปนทางผาน (gateway) ในการต้ังฐานการผลิต หรือสงออกตอ (re-export) เพื่อการ

กระจายสินคาอาหารของไทยไปสูประเทศใกลเคียงในกลุม CEEC (Central and Eastern European 

Countries) และกลุมประเทศ CIS (The Commonwealth of Independent States) ในอนุภูมิภาคยุโรป

ตะวันออกและกลาง ตลอดจนการศึกษาถึงปจจัยภายในที่เปนจุดออนและจุดแข็งของอุตสาหกรรม
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อาหารเกษตรและการสงออกสินคาอาหารของไทยไปสูตลาดโลกโดยเฉพาะการเขาสูตลาดโรมาเนีย

ที่เปนเปาหมายของการศึกษา และโดยที่ปจจุบันโรมาเนียไดเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปต้ังแตวันที่ 

1 มกราคม 2550  ดังน้ัน แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ในการนําเขาอาหารและสินคาเกษตรจึงใชระบบกฎเกณฑ 

ขอกําหนด และมาตรฐานเดียวกันกับของสหภาพยุโรป ที่มีการบังคับใชมาตรการตางๆ ทางการคาอยาง

เขมขน ทั้งที่เปนขอกําหนดเกีย่วกับภาษีศลุกากรและที่เปนมาตรการการกีดกันทางการคาและการปกปอง

ตลาด (tariff and non-tariff barriers) อาทิ ในเร่ืองของมาตรการดานสุขอนามัย  ความเปนธรรมทาง

สังคม การรักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ  

 การศึกษาพบวา แมไทยจะเปนผูผลิตและสงออกอาหารสําคัญเปนอันดับ 1 ใน 10 ของโลก 

และเปนผูสงออกอาหารและสินคาเกษตรเปนอันดับหน่ึงหลายรายการ จนมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับไป

ทั่วโลก แตไทยก็ยังมีปญหาในเร่ืองของการหาตลาดรองรับและการรักษาภาพลักษณและคุณภาพของ

สินคา อีกทั้งยังมีคูแขงที่มีศักยภาพสูงทัดเทียมหรือกาวล้ํามากกวาไทย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐ

และผูประกอบการไทยจะตองแสวงหาทางออกรวมกันเพื่อคงความไดเปรียบและรักษาไวซึ่งผลประ 

โยชนของชาวไรชาวนาไทยที่เปนกระดูกสันหลังของชาติใหยืนนานสืบไป กระทรวงการตางประเทศใน

ฐานะหนวยงานหนาดานในมิติของความสัมพันธกับตางประเทศ จึงมีบทบาทหนาที่ที่จะตองใหการ

สนับสนุนการดําเนินการของภาครัฐในการนํานโยบายสูการปฏิบัติในทุกมิติ ทั้งดานการเมอืง เศรษฐกจิ 

และสังคม และถือเปนหนาที่ที่จะตองสงเสริมผลประโยชนของไทยในตางแดนในฐานะที่เปนตัวแทน

ของรัฐบาลในการไปประจําการยังประเทศน้ัน  โดยผานสถานทูตและสถานกงสุลของไทยที่มีอยู ผู

ศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะพอมีประโยชนตอหนวยงาน องคกร และผูสนใจ

คนควา ไดใชประโยชนไมมากก็นอยจากขอมูลการศึกษาที่นําเสนอน้ี      
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ผูศึกษาขอขอบคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาที่ไดใหขอคิดเห็นและคําแนะนําในการจัดทํา

รายงานการศึกษาฉบับน้ีจนสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเฉพาะทานศาสตราจารย ดร. อนุสรณ ลิ่มมณี ที่ได

กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษาและไดใหคําปรึกษาในเร่ืองของเน้ือหาสาระและการปรับปรุงรูปแบบ

การนําเสนอที่เปนประโยชนยิ่งตอผูศึกษาในการเรียบเรียงหัวขอตางๆ อยางเปนรูปแบบและมีความ

ชัดเจนยิ่งขึ้นในการนําเสนอผลการศึกษาตามแบบอยางในเชิงของงานวิชาการ  

 อน่ึง ผูศึกษาใครขอถือโอกาสน้ีแสดงความขอบคุณตอทานเอกอัครราชทูตรัชฎา ถาวรเวช 

อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต (ผูบังคับบัญชาของผูศึกษาในขณะน้ัน) ที่ไดกรุณาให

คําแนะนําเกี่ยวกับหัวขอของการทํารายงานการศึกษาสวนบุคคลในคร้ังน้ี และขอขอบคุณทาน

เอกอัครราชทูตจันทิพา ภูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต ในปจจุบัน ที่ไดใหการสนับสนุน

แกผูศึกษาในการเขารวมการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ประจําป 2553 น้ี  

 นอกเหนือจากทานที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาขอขอบคุณทานผูอํานวยการ บุษฎี สันติพิทักษ  

กองยุโรป 1   ทานผูอํานวยการ ไกรรวี ศิริกุล  กองสัญชาติและนิติกรณ  และทานผูอํานวยการ      

ไผท สุขสมหมาย  สํานักสารสนเทศการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก (ปยมิตรผูรวม

ชั้นการอบรม)  ที่ไดใหความอนุเคราะหในเร่ืองของขอมูลตางๆ อยางดียิ่ง  

ทายที่สุดน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณเจาหนาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ และ

เจาหนาที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกระทรวงการตางประเทศ ที่ไดให

การอํานวยความสะดวกในเร่ืองของอุปกรณคอมพิวเตอรและอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดฝกอบรม

และการจัดทํารายงานการศึกษาดวยไมตรีจิตอันดียิ่ง  

จึงขอแสดงความขอบคุณยิ่งตอทุกทานมา ณ ที่น้ี  
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DG SANCO (European Commission’s Health and                
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การเกษตรเพื่อหลักประกันความ

ปลอดภัยของผลผลิต  

FAO (Food and Agricultural Organization) องคการอาหารและเกษตรแหง     

สหประชาชาติ  

FDI (Foreign Direct Investment)    การลงทุนโดยตรงของตางชาติ  

GDP (Gross Domestic Product)    ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

GDP (PPP) 

GDP (PPS) 

GSP (Generalized System of Preferences)   ระบบการใหสิทธิพิเศษทางการคา 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)        การประเมินความเสี่ยงและการออก

ใบรับรอง ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมใน

เร่ืองสุขอนามัยและความปลอดภัยของ

อาหารแลว ยังรวมถึงขอคํานึงในมิติ

สังคม สิ่งแวดลอม และทางเศรษฐกิจ 
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NTBs (Non-tariff Barriers:)      ขอกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี 
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     เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร   

SPS (Sanitary and Phytosanitary…...System)  มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  

Thai GAP  ระบบมาตรฐานของไทยในการผลิต  

อาหารเพื่อการสงออกที่เปนที่ยอมรับ

ของตลาดสําคัญทั่วโลก 

TPM (Thai Perishables Distribution Center   ศูนยกระจายสินคาเนาเสียงายที่ทา 

              at Munich Airport)    อากาศยานนครมิวนิค 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1       ภูมิหลังความเปนมา 

         ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาแตด้ังเดิม ประชากรประมาณรอยละ 37.6 มีอาชีพอยู

ในภาคเกษตรกรรม มีแรงงานอยูในภาคการเกษตรกวารอยละ 44 หรือประมาณกวา 16.4 ลานคน ของ

แรงงานทั้งประเทศ แมวาในระยะหลังผลิตภัณฑภาคเกษตรจะมีมูลคาลดตํ่าลง โดยในป 2547 มีมูลคา

เหลือ 0.35 ลานลานบาท และเพิ่มเปน 0.38 ลานลานบาท ในป 2551 ขณะที่ผลิตภัณฑนอกภาคเกษตรมี

มูลคา 3.33 ลานลานบาท และเพิ่มเปน 3.98 ลานลานบาท ในป 2547 และป 2551 ตามลําดับ    สําหรับ

ในป 2552 การสงออกสินคาเกษตรของไทยมีมูลคาเทากับ 16,434.4 ลานดอลลารสหรัฐ และสินคา

อุตสาหกรรมเกษตร 11,327 ลานดอลลารสหรัฐ เปนสัดสวนรอยละ 18.2 ของมูลคาการสงออกรวม และ

เปนรอยละ 9.8 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP)  เปนตลาด

รองรับผลิตผลทางการเกษตรและแหลงการจางแรงงานกวา 10 ลานคน   
 ดวยภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการทําเกษตรกรรม ทําใหไทยเปนอูขาวอูนํ้าในการผลิตอาหารสู

ตลาดโลก จนมีชื่อเสียงเปนที่ทราบกันโดยทั่ววาไทยเปนหน่ึงในประเทศหลักผูผลิตและสงออกอาหาร

รายใหญของโลก โดยเฉพาะสินคาโภคภัณฑ อยางเชน ขาว และ นํ้าตาลทราย ซึง่ไทยเปนผูสงออก

อันดับ 1 และ 3 ของโลก ตามลําดับ สินคาสงออกเกษตรสําคัญอ่ืน ๆ ของไทย ไดแก เน้ือไก                          

มันสําปะหลัง นํ้ามันปาลม ผักและผลไม นอกจากน้ี ไทยยังมีสินคาอาหารจากการประมงที่มีมูลคาการ

สงออกอยางมีนัยสาํคัญตออาชีพและอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยเฉพาะอาหารทะเลกระปองและ

แปรรูป กุงแชเย็นและแชแข็งนํารายไดเขาประเทศปละกวา 1,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ใน

ไตรมาสแรกของป 2553 (มกราคม-มีนาคม) เฉพาะหมวดสินคาอาหารมีสัดสวนการสงออกเปนรอยละ 

11.84  ของมูลคาการสงออกรวมของประเทศ และเปนสัดสวนรอยละ 2.53  ของ GDP1   
ที่ผานมาในทุก ๆ ป เกษตรกรไทยมักจะประสบกับปญหาราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่าเน่ืองจาก

ปริมาณผลผลิตลนตลาด โดยเฉพาะ ขาว และสินคาเนาเสียงาย ทําใหภาครัฐตองเขาไปจัดการดูแลและ

หามาตรการในการแกไขเยียวยา เพื่อชวยเหลือเกษตรกรซึ่งเปนคนยากจนสวนใหญของประเทศ 

มาตรการในการแกไขปญหาระยะสั้น อาทิ การรับจํานําและการประกันราคาผลผลิต สําหรับการแกไข

                                                 

1 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   http://www2.oae.go.th/pdffile/commodity.pdf 
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ปญหาระยะยาว จําเปนตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ มีการวางแผนยุทธศาสตรในระดับชาติ 

และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางมีบูรณาการ มาตรการที่เปนที่นิยมใชกัน คือ การ

ควบคุมปริมาณการผลิต การจัดต้ังตลาดซื้อขายโภคภัณฑลวงหนา  การกระตุนการบริโภค

ภายในประเทศ การแปรรูปผลผลิตใหเปนผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรม และการหาตลาดตางประเทศ

เพื่อการระบายสินคา ซึ่งในการดําเนินความพยายามเพื่อการสงออกไมวาจะเปนสินคาปฐมภูมิหรือ    

ทุติยภูมิก็มักตองเผชิญกับปญหาในเร่ืองของคูแขงและการกีดกันทางการคาตาง ๆ ทั้งในรูปของภาษีและ

ที่มิใชภาษี (tariff and non-tariff barriers)  

สําหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย มีความสําคัญสูงตอเศรษฐกิจและรายไดของประเทศ

โดยมีมูลคารวมเปนรอยละ 28.3 ของ GDP มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 13 ตอป และเปนตลาดรองรับ

ผลิตผลทางการเกษตรและการจางแรงงานกวา 10 ลานคน ประเทศไทยไดกําหนดวิสัยทัศนที่จะเปนผูนํา

ในการสงออกสินคาอาหารมูลคาเพิ่มสูงสําหรับอาหาร 4 หมวดใหญ ไดแก อาหารที่ผลิตจากสินคาประมง 

ธัญพืช ผัก/ผลไม และเน้ือสัตว รวมถึงการผลิตสินคามูลคาเพิ่มจากนํ้าตาล และมันสําปะหลัง เพื่อการ

สงออก สินคาสงออกของไทยมากอันดับ 1 ไดแก กุงแชแขง็ (สวนแบงตลาดรอยละ 14)  ทูนากระปองและ

แปรรูป ไกแปรรูป และสับปะรดกระปอง (สวนแบงตลาดรอยละ 43)  

แนวโนมในป 2553 ของการสงออกอาหารของไทย คาดวาจะมีการปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัว

ของเศรษฐกิจโลก โดยประมาณการมูลคาที่ 793,000 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 7.5 

สินคาสงออกหลักที่คาดวาจะขยายตัวเพิ่ม ไดแก ไกและสัตวปก ทูนากระปองและแปรรูป ปลากระปอง

และแปรรูป ผัก/ผลไมกระปองและแปรรูป เคร่ืองปรุงรส ปาลมนํ้ามัน มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ

อาหารสําเร็จรูป  

จากความสามารถในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วจากการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

ทําใหภาวะตลาดทั่วโลกมีการแขงขันเขมขนขึ้นกวาแตกอน ตลาดนําเขาสินคาอาหารของไทยที่สําคัญ 

ไดแก กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มีสัดสวนรอยละ 22.46  กลุมประเทศเอเชียตะวันออก (จีน ญ่ีปุน 

ไตหวัน และเกาหลีใต) สัดสวนรอยละ 19.38  สหรัฐอเมริกา รอยละ 13.45  และกลุมประเทศสหภาพ

ยุโรป ในสัดสวนรอยละ 14 ซึ่งตลาดด้ังเดิมเหลาน้ีเร่ิมมีการอ่ิมตัวและมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการ

นําเขาสินคาอาหารที่ซับซอนและเขมงวดยิ่งขึ้นทั้งในเร่ืองของเงื่อนไขดานสุขอนามัยและในบริบท

เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม สําหรับประเทศที่เปนคูแขงสงออกสินคาอาหารสําคัญของไทย ไดแก จีน 

เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา   

ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐที่จะตองดําเนินการในอันที่จะรักษาตลาด

ด้ังเดิมเอาไว ขณะเดียวกันก็ตองเสาะแสวงหาแหลงตลาดใหม ๆ ใหไดเพิ่มมากขึ้นเพื่อการรองรับผลิตผลทาง

การเกษตรและผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรมอาหาร ที่มีแนวโนมวาจะมีปริมาณการผลิตและความหลากหลาย

ของตัวสินคาเพิ่มสูงขึ้นตามวิวัฒนการของกระแสโลก 
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นโยบายหน่ึงของรัฐบาลไทยชุดปจจุบันที่แถลงตอรัฐสภา นําโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ในหัวขอนโยบายเศรษฐกิจ วาดวยการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจในภาคการเกษตร (ขอ 4.2.1) มีสาระสําคัญประกอบดวย 1) การเรงรัดการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกสทางการเกษตร 2) สงเสริมอาชีพและขยายโอกาสการ

ทําประมง พัฒนาศักยภาพสินคาปศุสัตว และ 3) ดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและการตลาดสินคา

เกษตร เรงรัดการสงออกสินคาอาหารและการหาตลาดใหมในทุกภูมิภาค  

ในสวนของภูมิภาคยุโรปตะวันออกที่มีศักยภาพจะเปนตลาดใหมสําหรับการระบายสินคา

อาหารสงออกของไทย เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ภายหลังการลมสลายของจักรวรรดิสหภาพโซเวียต

ในป 2532 กลุมประเทศยุโรปตะวันออกสวนใหญไดเขารวมเปนสมาชิกของสหภาพยุโรป (European 

Union – EU) โดยในป 2547 ไดรับสมาชิกใหม 10 ประเทศ ไดแก ไซปรัส  เอสโตเนีย  ฮังการี  ลัตเวีย  

ลิธัวเนีย  มอลตา โปแลนด  สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย และสโลวีเนีย และในป 2550 รับเพิ่มอีกสอง

ประเทศ คือ โรมาเนีย และบัลแกเรีย  โดยรวมแลวแมโรมาเนียและบัลแกเรียจะมีระดับการพัฒนาที่ดอย

กวา ฮังการี โปแลนด และสาธารณรัฐเช็ก (เมื่อเปรียบเทียบกันเองในกลุมประเทศยุโรปตะวันออก) แต

ประเทศทั้งสองก็มีระดับการพัฒนาในดานเศรษฐกิจที่สูง และมีศักยภาพที่จะเปนตลาดใหมสําหรับการ

สงออกสินคาอาหารเกษตรของไทยได โดยเฉพาะโรมาเนียที่มีจุดเดนในเร่ืองของที่ต้ังภูมิรัฐศาสตรใน

การเชื่อมโยงยุโรปตะวันตกกับยุโรปตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต ทั้งการคมนาคมทางบกและทาง

นํ้า นอกเหนือจากปจจัยภายในที่โรมาเนียไมสามารถผลิตอาหารใหเพียงพอตอความตองการบริโภค

ภายในประเทศ ทําใหตองมีการนําเขาสินคาอาหารกวารอยละ 70 ของอุปสงคตลาด โดยภายหลังการเขา

เปนสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 ระบบเศรษฐกิจของโรมาเนียและบัลแกเรียไดมีการ

เติบโตอยางรวดเร็ว ความตองการบริโภคสินคาตาง ๆ มีอัตราการเพิ่มสูงและมีความตองการสินคาที่มี

ความหลากหลายเพิ่มสูงขึ้น  

ศักยภาพของโรมาเนียในเชิงภูมิรัฐศาสตร มีที่ต้ังเปนสวนหน่ึงของคาบสมุทรบอลขานตอนบน

อยูในอนุภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต (หรือที่เรียกโดยรวมวายุโรปตะวันออกและกลาง) ทิศเหนือ

และตะวันออกเฉียงเหนือติดยูเครนและมอลโดวา ตะวันออกเฉียงใตติดทะเลดํา ทิศใตติดกับบัลแกเรีย 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดฮังการี และตะวันตกเฉียงใตติดเซอรเบีย มีขนาดพื้นที่ประเทศ 238,391 ตาราง

กิโลเมตร (ราวรอยละ 46 ของประเทศไทย) มีจํานวนประชากรกวา 22.21 ลานคน (สถิติ ป 2552) 

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เทากับ 160.7 พันลานดอลลารสหรัฐ รายไดประชาชาติตอหัว 

11,500 ดอลลารสหรัฐ มีขนาดประเทศเปนอันดับ 9 และประชากรมากเปนอันดับ 7 ในกลุมประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป การเติบโตทางเศรษฐกิจกอนวิกฤตการเงินโลกป 2551 อยูในอัตราเฉลี่ยรอยละ 7.7  

การคาทวิภาคีระหวางไทยกับโรมาเนีย โรมาเนียเปนคูคาอันดับที่ 93 ของไทย เปนอันดับที่ 20 

ของการคาระหวางไทยกับสหภาพยุโรป และอยูในอันดับ 8 ของการคาไทยที่มีกับกลุมประเทศยุโรป
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ตะวันออก2  สถิติป 2550 มีมูลคาการคารวม 117.75 ลานดอลลารสหรัฐ  ป 2551 มีมูลคา 132.17 ลาน

ดอลลารสหรัฐ   และป 2552 มีมูลคากวา 91 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออก 72.21 ลานดอลลาร

สหรัฐ  และนําเขา 18.79 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาสงออกสําคัญของไทยไปโรมาเนีย ไดแก อาหาร

ทะเลกระปองและแปรรูป วงจรพิมพ เคร่ืองคอมพิวเตอร/อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา รถยนต/ 

อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง แผงวงจรไฟฟา หมอแปรงไฟฟาและสวนประกอบ เหล็ก/ 

เหล็กกลาและผลิตภัณฑ อัญมณีและเคร่ืองประดับ โดยโรมาเนียเปนตลาดสงออกอันดับที่ 91 ของ

การคาไทยกับโลก และอันดับที่ 20 ของไทยกับสหภาพยุโรป สินคานําเขาสําคัญจากโรมาเนีย ไดแก 

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑโลหะ ยุทธปจจัย เสื้อผา

สําเร็จรูป เคร่ืองมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ผาผืน กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ไมซุง ไมแปร

รูปและผลิตภัณฑ และเปนตลาดนําเขาอันดับที่ 85 ของการคาไทยกับโลก และอันดับที่ 21 ของไทยกับ

สหภาพยุโรป โดยไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคาโรมาเนียมาตลอด  

 

1.2       วัตถุประสงคของการศึกษา 
1)  เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงอุปทานและอุปสงคดานสินคาอาหารของโรมาเนียกับลูทางโอกาสที่

ไทยจะเจาะตลาดแหงน้ีเพื่อเปนตลาดใหมของการสงออกสินคาอาหารของไทย รวมถึงการใชโรมาเนีย

เปนศูนยในการกระจายสินคาอาหารของไทยไปสูกลุมประเทศในอนุภูมิภาคยุโรปตะวันออกและยุโรป

ตะวันออกเฉียงใต พรอมขอเสนอแนวทางการดําเนินการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยให

ภาพรวมเกี่ยวกับภาวะตลาดสินคาอาหารของโรมาเนีย ทั้งในดานการผลิต การสงออก การนําเขา และ

ประเทศที่มีแนวโนมจะเปนคูแขงสําคัญของไทยในการแยงชิงสวนแบงตลาด 
2) เพื่อตอบสนองตอนโยบายและแผนยุทธศาสตรในมิติดานเศรษฐกิจวาดวยการสงเสริมการ

สงออกสินคาเกษตรของไทย และนโยบาย “ครัวไทยสูโลก” ของรัฐบาล 
3)  การศึกษาถึงโอกาสและขออุปสรรค ตลอดจนจุดเดน จุดดอย ของโรมาเนียในทางการคา

และการลงทุนในปจจุบันเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับเอกชนไทยที่สนใจจะเขาไปทําการคาหรือลงทุน

ในดานสินคาอาหารเกษตรในโรมาเนีย 
4) เพื่อนําเสนอประเด็นการศึกษาในเชิงวิชาการที่จะสามารถอางอิงและนําไปใชประโยชนเพื่อ

การศึกษาเพิ่มเติมหรือเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหวางแผนของหนวยงานภาครัฐ และการศึกษาของ

ผูสนใจทั่วไป 
         

                                                 
2   กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ   “ลําดับประเทศคูคา” 
http://www.dtn.go.th/dtn/tradeinfo/trade_statistic.php?sub=3 
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1.3        ขอบเขตการศึกษา 
             1)  ศึกษาถึงรูปแบบ และความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกลไกตลาดของโรมาเนียภายหลังการลม

สลายของจักรวรรดินิยมสหภาพโซเวียตจากสังคมนิยมสูประชาธิปไตยที่มีผลตอการเปดประเทศ และ

ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากระบบการคาภายในกลุมประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสตไปสูระบบ

เสรีประชาธิปไตยในแนวทางของ market oriented economy  

              2)  พัฒนาการของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค/และภูมิภาค (sub-regional 

/and regional economic blocs) ที่สําคัญในยุโรป และการมีผลตอการกาํหนดทิศทางนโยบายและ

รูปแบบความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกกลุม โดยศึกษากรณีของสหภาพยุโรป  

3)  ศึกษาภาวะตลาดสินคาอาหารในปจจุบันของโรมาเนีย กําลังการผลิต การสงออกและนําเขา

โดยเฉพาะประเภทสินคาอาหารที่มีศักยภาพตอการสงออกของไทย  

              4)  การประเมินศักยภาพของโรมาเนียในอันที่จะเปน potential market สําหรับสินคาสงออก

สําคัญของไทย ขนาดการรองรับของตลาด และคูแขง โดยการวิเคราะหถึงปจจัยสําคัญที่มีผลตออุปสงค

และกําลังซื้อของตลาดภายในประเทศของโรมาเนีย              

               5)    ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสภาวะการคาและการลงทุนดานสินคาอาหารของบริษัทตางชาติใน     

โรมาเนีย และวิเคราะหถึงโอกาสของภาคเอกชนไทยที่จะเขาไปลงทุนในโรมาเนีย 

               6)     ศึกษาภาพรวมเกี่ยวกับปจจัยบวกและปจจัยลบของโรมาเนียในเชิงการคาและการลงทุน

สําหรับประเทศนอกสหภาพยุโรป ตลอดจนการสรางกลไกเพื่อการติดตามความเปลี่ยนแปลงในดาน

กฎระเบียบ ขอกําหนด และเงื่อนไขดานสุขอนามัยอาหาร ที่อาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของไทย   

 7)  ศึกษาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของโรมาเนีย เพื่อประเมินถึงศักยภาพใน

การเปนศูนยกลางการกระจายสินคาเกษตรและอาหารของไทยไปสูกลุมประเทศตลาดใหมในอนุภูมิภาค

ยุโรปตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต และกลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (The Commonwealth of

Independent States - CIS)3          

 

1.4        ระเบียบวิธีการศึกษา                   

      การศึกษาจะมุงเนนการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ  และรายงานการศึกษาที่เกี่ยวของ  เพื่อการ

นําเสนอและวิเคราะหในเชิงคุณภาพ (qualitative study) เกี่ยวกับภาวะตลาดสินคาอาหารของโรมาเนีย 

การศึกษาปจจัยแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและที่เปนอุปสรรคตอการนําเขาสินคาอาหารจากไทย โดยอาศัย

                                                 
3   ปจจุบันเหลือสมาชิก 11 ประเทศ ประกอบดวย รัสเซีย ยูเครน คาซัคสถาน เบลารุส อาเซอรไบจาน 

อุซเบกิสถาน เติรกเมนิสถาน อารเมเนีย ทาจิกิสถาน คิรจิสถาน และมอลโดวา  
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แนวคิดการวิเคราะหในเชิงอุปสงคและอุปทาน (Supply and Demand Analysis) และการวางแผนเชิงกล

ยุทธในอันที่จะดําเนินการใหไดผลบรรลุตามเปาประสงคที่ต้ังไว โดยใชทฤษฎี SWOT ในการวิเคราะห

ถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการเจาะตลาดใหมแหงน้ี และการเชื่อมโยงไปสูตลาด

ประเทศใกลเคียงในยุโรปตะวันออกเฉียงใตและกลาง และการใชประโยชนจากกฎระเบียบทาง

การคาของสหภาพยุโรป เพื่อแสวงหาลูทางสําหรับการสงออกสินคาอาหารของไทยเขาสูตลาดสหภาพ

ยุโรปโดยรวม 

  แนวทางการวิเคราะห จะอิงขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการศึกษาในเบื้องตนเปนหลัก และอาศัย

ความรูความเขาใจจากประสบการณจริงที่ไดปฏิบัติงานในพื้นที่ (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

บูคาเรสต) ที่ผูศึกษาไดไปประจําการในฐานะนักการทูตใชประกอบในการศึกษาวิเคราะห โดยจะนําเสนอ

ผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณา และการอางอิงถึงแหลงที่มาของขอมูลและสถิติเพื่อประโยชน

แกผูสนใจในการสืบคนเพิ่มเติมและการนําไปใชในโอกาสตอไป 

 

1.5        ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 

  1)   ใหเห็นภาพรวมสภาวะตลาดและอุปสงคในดานสินคาอาหารของโรมาเนีย การวิเคราะหถึง

ศักยภาพของโรมาเนียในการเปนตลาดใหมสําหรับการสงออกสินคาอาหารและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

อาหารของไทย 

  2)  ขอเสนอแนะหมวดสินคาอาหารสงออกของไทยที่มีศักยภาพตอการนําเขาของโรมาเนีย และ

การเพิ่มมูลคาการคาและการลงทุนระหวางกัน 

3)   สรุปผลการศึกษาและวิเคราะหในบทสุดทาย ประกอบดวยขอเสนอแนวทางยุทธศาสตร

และกลยุทธในการดําเนินการสูเปาหมาย ที่ชัดเจนและคาดหมายผลไดอยางเปนรูปธรรม (โดยไมจํากัด

เฉพาะที่เปนบทบาทของกระทรวงการตางประเทศ)  

4) การนําไปใชประโยชนเพื่อการกําหนดนโยบายหรือการจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan) 

ของหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการตอบสนองแผนยุทธศาตรแหงชาติวาดวย “ครัวไทยสูโลก” ใน

ภูมิภาคยุโรปตะวันออกและกลาง 

5)   เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการอางอิงและศึกษาตอยอด 

 

 

 



 
 

 

บทที่ 2 

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
 

 การศึกษาวิเคราะหในรายงานฉบับน้ีจะอาศัยกรอบแนวคิดในเร่ืองของอุปสงคและอุปทาน 

(Supply and Demand Analysis) ในการวิเคราะหถึงความเปนไปไดที่โรมาเนียจะเปนตลาดสําหรับ

สินคาอาหารสงออกของไทย และการใชทฤษฎี SWOT ในการกําหนดแผนกลยุทธเพื่อการดําเนินการ

ใหบรรลุเปาหมาย 
 
2.1        การวิเคราะหเชิงอุปสงคและอุปทาน (Supply & Demand Analysis) 

         เปน1แบบจําลอง1พื้นฐานที่อธิบายความสัมพันธของผูซื้อและผูขายสินคาในตลาดที่มีการแขงขัน 

โดยถือวาอุปสงคและอุปทาน เปนตัวแปรที่กําหนดปริมาณและ 1ราคา1ของ1สินคา1แตละชนิดในตลาด                                             

              อุปสงค   คือ ปริมาณความตองการสินคา 1 ณ เวลาใดเวลาหน่ึง โดยความตองการดังกลาวน้ีตอง

เปนความตองการที่สามารถจายได (willingness to pay) หรือตองเปนอุปสงคที่มีศักยภาพ (effective 

demand)  โดยทั่วไปมักใชเพื่อแสดงความสัมพันธกับระดับราคา โดยอุปสงคจะมีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขามกับระดับราคา กลาวคือ เมื่อระดับราคาสินคาเพิ่มขึ้น ความตองการสินคาชนิดน้ันจะ

ลดลง คําวาอุปสงคน้ีอาจใชไดกับทั้งบุคคลและระดับประเทศ เชน อุปสงคมวลรวม (aggregated 

demand)  ซึ่งหมายถึงความตองการสินคาและบริการ1ทั้งประเทศ 

             อุปทาน คือ ปริมาณเสนอขายสินคา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง (และตองมีความสามารถในการผลิต

ปริมาณสินคาในระดับการผลิตที่ยินดีเสนอขายดวย) อุปทานในที่น้ีอาจใชหมายถึง หนวยผลิต หรือ

ผูผลิต1ก็ได โดยปริมาณอุปทานจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับระดับราคา กลาวคือ เมื่อระดับ

ราคาสินคาเพิ่มขึ้น ผูขายจะยินดีเสนอขายสินคาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น4       

 กฎอุปสงคและกฎอุปทาน อธิบายถึงความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณสินคา เมื่อปจจัย

อ่ืนๆ คงที่ หากปจจัยอ่ืนเกิดความเปลี่ยนแปลง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุปสงคหรืออุปทาน คือปริมาณ

อุปสงคหรือปริมาณอุปทานจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ทุกระดับราคา ปจจัยกําหนดอุปสงคสําคัญที่มัก

กลาวถึงไดแก รายได ราคาของสินคาอ่ืนที่เกี่ยวของ รสนิยม ความคาดหวัง จํานวนผูซื้อ ในขณะที่ปจจัย

ที่กําหนดอุปทานมักกลาวถึง ตนทุนปจจัยการผลิต เทคโนโลยี ความคาดหวัง และจํานวนผูขาย5  

                                                 
4  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี “อุปสงคและอุปทาน” 
5 ที่มา   http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-29464.html                                                                                                                                                       

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-29464.html
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          สิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงในหลักการของอุปสงคและอุปทานไดแก 1ความยืดหยุน 1 (elasticity) ใน

ทฤษฏีของอุปสงคและอุปทาน ความยืดหยุนคือการวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงคหรืออุปทาน

ตอปจจัยที่กําหนดอุปสงคหรืออุปทาน การศึกษาความยืดหยุนที่มักนํามาพิจารณาคือความยืดหยุนตอ

ราคา ซึ่งเปนความเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงคหรืออุปทานที่มีตอความเปลี่ยนแปลงของราคา 

 
2.2       การวิเคราะหเชิงทฤษฎี  SWOT Analysis           

    SWOT  เปนตัวยอที่มีความหมาย ดังน้ี  

S -  Strengths  - จุดแข็ง หรือขอไดเปรียบ  

W - Weaknesses  - จุดออน หรือขอเสียเปรียบ  

O - Opportunities  - โอกาส ที่จะดําเนินการได  

T - Threats  - อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงาน               

ความหมายของ SWOT Analysis  เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน 

เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการใน

อนาคต  หลักการสําคัญของ SWOT  ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ 

สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก  ดังน้ันการวิเคราะห SWOT  จึงเรียกไดวาเปนการ

วิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) 

รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอก

และภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก

องคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีที่มีตอองคกรธุรกิจ จุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่ง

ขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตาม

กลยุทธขององคกรที่เหมาะสมตอไป             

ประโยชนของการวิเคราะห SWOT  เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งที่เปนปจจัย

ภายนอกและปจจัยภายในองคกร  ซึ่งปจจัยเหลาน้ีแตละอยางจะชวยใหเขาใจวามีอิทธิพลตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการ

บรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน 

โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมายองคกรในทางกลับกัน

อุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร       

ข้ันตอน/วิธีการดําเนินการทํา  SWOT Analysis  การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขต

ของปจจัยที่กวาง ดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ขององคกร ทําใหมีขอมูลในการ

กําหนดทิศทางหรือเปาหมายที่จะถูกสรางขึ้นมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจาก

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99_(%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C)&action=edit&redlink=1
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โอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถกําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลด

จุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได ภายใตการวิเคราะห SWOT น้ัน จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกองคกรโดยมีขั้นตอน ดังน้ี  

การประเมินสภาพแวดลอมภายในองคกร   จะวิเคราะหเกี่ยวกับทรัพยากรและความสามารถ

ภายในองคกรทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อ

การประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดาน

โครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน 

วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมาขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณ

และผลกลยุทธกอนหนาน้ีดวย  

        - การประเมินจุดแข็งขององคกร (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจาก

มุมมองของผูที่อยูภายในองคกรน้ันเองวาปจจัยใดภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนของ

องคกรที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกรได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็ง

ขององคกร   

        -   การประเมินจุดออนขององคกร (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะหปจจัยภายใน

จากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรน้ัน ๆ เองวา ปจจัยภายในองคกรที่เปนจุดดอย ขอเสียเปรียบของ

องคกร ที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร                                 

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกองคกรน้ัน 

สามารถคนหาโอกาสและอุปสรรคทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจทั้งในและระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ นโยบายการเงินการงบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตรารู

หนังสือของประชาชน การต้ังถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี คานิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราช

กฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหมๆและพัฒนาการ

ทางดานเคร่ืองมืออุปกรณที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการใหบริการ  

        -   การประเมินโอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัย

ภายนอกองคกร ปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบประโยชนทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการของ

องคกรในระดับมหภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลาน้ีมาเสริมสรางใหหนวยงานเขมแข็งขึ้นได   

       -   การประเมินอุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัย

ภายนอกองคกรปจจัยใดที่สามารถสงผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะกอใหเกิดความเสียหายทั้ง

ทางตรงและทางออม ซึ่งองคกรจําตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมีความแข็งแกรงพรอมที่จะ

เผชิญแรงกระทบดังกลาวได                                                                                       
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การระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดออน และ

โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ดวยการประเมินสภาพแวดลอม

ภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ใหนําจุดแข็ง-จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาส-

อุปสรรคจากภายนอก เพื่อดูวาองคกรกําลังเผชิญสถานการณเชนใดและภายใตสถานการณเชนน้ัน 

องคกรควรจะทําอยางไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห SWOT ดังกลาวน้ี องคกรจะอยูในสถานการณ 4 

รูปแบบดังน้ี                                                                                                                   

       สถานการณท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส)  สถานการณน้ีเปนสถานการณที่พึงปรารถนาที่สุด 

เน่ืองจากองคกรคอนขางจะมีปจจัยขอไดเปรียบหลายอยาง ดังน้ัน ผูบริหารขององคกรควรกําหนด     

กลยุทธในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใช และฉกฉวย

โอกาสตางๆ ที่มีอยูในการหาประโยชนอยางเต็มที่                                                                                       

       สถานการณท่ี 2 (จุดออน-อุปสรรค)  สถานการณน้ีเปนสถานการณที่เลวรายที่สุด 

เน่ืองจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญหาจุดออนภายในหลายประการ ดังน้ัน 

ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธการต้ังรับหรือปองกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบ

หลีกภัยอุปสรรคตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําใหองคกรเกิดความสูญเสียที่นอย

ที่สุด                                                                                                                                                                

       สถานการณท่ี  3  (จุดออน-โอกาส)  สถานการณน้ีองคกรมีโอกาสเปนขอไดเปรียบ

ดานการแขงขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยูหลายอยางเชนกัน 

ดังน้ัน ทางออกคือกลยุทธการพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแกไขจุดออนภายใน

ตาง ๆ ใหพรอมที่จะฉกฉวยโอกาสตางๆ ที่เปดให                                  

      สถานการณท่ี    4    (จุดแข็ง-อุปสรรค)   สถานการณน้ีเกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดลอม 

ไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน แตตัวองคกรมีขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งหลายประการ ดังน้ันแทนที่จะ

รอจนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธการแตกตัว หรือขยายขอบขาย

กิจการ (diversification Strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มีสรางโอกาสในระยะยาวในดานอ่ืน ๆ 

แทน                                                                                                                           

ขอพิจารณาในการวิเคราะห SWOT  มีดังน้ี                                                                                       

1.  ควรวิเคราะหแยกแยะและทําอยางลึกซึ้ง เพื่อใหไดปจจัยที่มีความสําคัญที่เปนสาเหตุหลัก

ของปญหาที่แทจริง กลาวคือเปนปจจัยที่มีประโยชนในการนําไปกําหนดเปนนโยบาย ตลอดจน

สามารถนําไปกําหนดกลยุทธ ที่จะทําใหองคการ/ชุมชนบรรลุเปาหมายที่เปนผลลัพธขั้นสุดทาย 

(Result) ไดจริง   

2.  การกําหนดปจจัยตาง ๆ ไมควรกําหนดขอบเขตของความหมายของปจจัยตาง ๆ ไมวาจะ

เปน จุดออน (W)  จุดแข็ง (S)  โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ใหมีความหมายคาบเกี่ยวกัน จําเปนอยาง
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ยิ่งที่จะตองตัดสินใจและชี้ชัดวาปจจัยที่กําหนดขึ้นมาน้ันเปนปจจัยในกลุมใด ทั้งน้ี เพราะปจจัยที่อยูตาง

กลุมกัน ก็ตองสมควรที่จะนําไปกําหนดกลยุทธที่ตางกันออกไป   

ตารางท่ี 1   การวิเคราะห SWOT   

ปจจัยภายใน /ปจจัยภายนอก S จุดแข็งภายในองคกร W จุดออนภายในองคกร 

O โอกาสภายนอก SO  การนําขอไดเปรียบของจุด

แข็งภายในและโอกาสภายนอก

มาใช 

WO  การแกไขจุดออน

ภายในโดยพิจารณาจาก

โอกาสภายนอกที่เปนผลดี

ตอองคกร 

T  อุปสรรคภายนอก ST  การแกไขหรือลดอุปสรรค

ภายนอกโดยนําจุดแข็งภายใน

มาใช 

WT  การแกไขหรือลดความ

เสียหายของธุรกิจอันเกิดจาก

จุดออนภายในองคกรและ

อุปสรรคภายนอก 

ขอดี–ขอเสีย ของการทํา SWOT Analysis       

        ขอดี  เทคนิคการวิเคราะห SWOT  ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการวิเคราะห

สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ เน่ืองจากเปนเทคนิคที่เขาใจงายไมซับซอนให

ความสะดวกเปนอยางมากสําหรับผูที่นํา SWOT มาใช และสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณ

ดานตางๆ มากมาย เชน การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง การกําหนดความสําคัญกอนหลัง

ของเหตุการณ การบริหารความเปลีย่นแปลงที่ตองการใหเกิดขึ้น การวิเคราะหและแกปญหาในการดําเนินการ 

การวิเคราะหโครงการเร่ิมใหม การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น การสรางกระบวนการเรียนรู

ใหม ฯลฯ                                                                            

       ขอเสีย  ของการใช SWOT ก็มีอยูไมนอยเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนและ

ความหลากหลายในการประยกุตใชงาน เชน โอกาสผิดพลาดเกิดจากคุณภาพของขอมูลทีนํ่ามาใชวิเคราะห 

ทักษะ ประสบการณ และความเขาใจในความรูพื้นฐานของเทคนิค SWOT ของผูวิเคราะห ตองทบทวน 
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SWOT  เปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพวา เหตุการณและปจจัยตาง ๆ ที่นํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน ยัง

เหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแลวหรือไม6     

2.3        สรุปกรอบแนวคิด   

 ในการนําแนวคิดทฤษฎีดังกลาวขางตนมาประยุกตใชกับการศึกษาในเร่ือง “ตลาดสินคาอาหาร

ของโรมาเนียกับโอกาสสงออกของไทย”  คือ การนําทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน (Supply and Demand 

Analysis) มาวิเคราะหในสวนความตองการนําเขาสินคาอาหารของโรมาเนีย กับความตองการสงออก

สินคาอาหารของไทย โดยการประเมินปจจัยภายในของไทยที่เปนจุดแข็ง คือ ศักยภาพการผลิตสินคา

อาหารของไทย การมีตนทุนที่ตํ่า และมีคุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐาน แตมีจุดออนในดานการตลาด และ

การบริหารจัดการที่เปนสากล และการประเมินปจจัยภายนอกที่เปนโอกาส อันไดแก การมคีวามสมัพันธที่ดี

ระหวางกัน ความมีชื่อเสียงของสินคาอาหารไทยในตลาดโลก สําหรับขอที่เปนอุปสรรค อาทิ คาขนสง

ที่แพงเน่ืองจากระยะทางที่ไกล การมีคูแขงที่ไดเปรียบกวาไทย การขาดความรูความเขาใจถึงสภาวะ

ตลาดของโรมาเนีย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มาตรฐานของสินคา ฯลฯ โดยอาศัยการวิเคราะห

ในแบบ SWOT เพื่อการประเมินในการกําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรในการเจาะตลาดใหมแหงน้ี

ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ              

   

  

  

 

                                                 
6 ที่มา :  http://agserver.kku.ac.th/chaichrn/Page-Thai/Teaching- t/Graduate/ 

126752/SWOTAnalysis.htm                                                   



 

 

 

บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 

3.1         ภาพรวมศักยภาพทางเศรษฐกิจของโรมาเนีย 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบคอมมิวนิสตมาเปนระบอบประชาธิปไตยใน

ป 2532 ระบบเศรษฐกิจของโรมาเนียไดปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของ market oriented economy มีการ

ดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (privatization) ขนานใหญ ซึ่งสวนใหญขายใหกับนักลงทุนตางชาติ 

ขณะเดียวกันมีการไหลออกของแรงงานฝมือจํานวนมากไปสูประเทศยุโรปตะวันตกเพื่อรายไดที่ดีกวา 7  

ภาคการเกษตรมีผลผลิตตกตํ่า เน่ืองจากที่ดินทํากินสวนใหญไดจัดสรรใหกับเกษตรกรรายยอย กอปร

กับปจจัยดานภูมิอากาศที่ไมเอ้ืออํานวย ขาดระบบชลประทานที่ดี กอใหเกิดการหดตัวของภาคการผลิต

ทางการเกษตรและการสงออก และถูกทดแทนดวยการนําเขาที่เพิ่มสูงขึ้น เปนเหตุใหโรมาเนียมีการขาด

ดุลการคาและขาดดุลบัญชีตอเน่ืองเพิ่มขึ้นทุกปจากรอยละ 6–14 ของ GDP ในชวงป 2546-2550   

 3.1.1  ภาวะทางเศรษฐกิจของโรมาเนีย    นับจากป 2543  การขยายตัวของ GDP เร่ิมเปนบวก 

โดยขยายตัวสูงสุดในป 2547  ที่รอยละ 8.3   ป 2549  ที่รอยละ 7.7   ป 2550  ที่รอยละ 6.2   ป 2551  ที่

รอยละ 7.1   ในป 2552  การขยายตัวติดลบรอยละ -6.9 (ลดลงตํ่าสุดในรอบ 17 ป) อันเน่ืองมาจากผลกระทบ

จากภาวะวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจโลกในป 2551   และยังสงผลตอการขยายตัวทางอุตสาหกรรม

อาหารของโรมาเนียใหหดตัวไปดวย จากที่เคยมีการขยายตัวรอยละ 15.9  และ 9.2  ในป 2549  และ 2550  

ลดลงเหลือรอยละ 5.8  และ 5.5  ในป 2551  และ 2552  

  สถิติป 2551  มูลคา GDP (PPP) ของโรมาเนียอยูที่ประมาณ 270.77 พันลานดอลลาร

สหรัฐ  เฉลี่ยรายไดตอหัว 12,600 ดอลลารสหรัฐ (รอยละ 46 ของอัตราเฉลี่ยของอียู)  รายไดหลักมาจาก

ภาคการคาบริการรอยละ 55 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 35 และภาคการเกษตรรอยละ 10 ของ GDP  

อุตสาหกรรมหลักของโรมาเนีย ไดแก พลังงาน นํ้ามัน โลหะ เคมีภัณฑ ยานยนต ผลิตภัณฑไม และ

เคร่ืองจักรกล สินคาสงออกสําคัญไดแก เสื้อผา สิ่งทอ เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ผลิตภัณฑโลหะและวัตถุดิบ โดยมีสหภาพยุโรปเปนคูคาและตลาดสงออกสําคัญอันดับหน่ึง (รอยละ 70 

ของการสงออกรวมของโรมาเนีย) ประเทศคูคาสําคัญ คือ เยอรมนี และอิตาลี  สถิติการสงออกรวมในป 

2551  และป 2552 มีมูลคา 49.41 และ 38.1 พันลานดอลลารสหรัฐ และการนําเขา 76.17 และ 49.2 

พันลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ 8  สินคาสําคัญของโรมาเนียในมิติการคาระหวางประเทศอาจแบงได

                                                 
7 ประมาณการวาเฉพาะในสหภาพยุโรปมีแรงงานชาวโรมาเนียประมาณ 3 ลานคน 
8  ขอมูลจาก  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-facebook/geos/ro.html 
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เปน 6 หมวดหลัก ดังน้ี  1) เคร่ืองจักรกล/เคร่ืองไฟฟาและอุปกรณ  2) เคร่ืองโลหะ  3) สิ่งทอ  4) รถยนต

และอุปกรณการขนสง   5) ผลิตภัณฑสินแร   และ 6) ผลิตภัณฑพลาสติกและยาง 

  ในชวงป 2549-2551 ภาคการกอสรางอสังหาริมทรัพยมีการเติบโตสูงกวารอยละ 30 

อันเปนผลจากการลงทุนโดยตรงของตางชาติ (FDI) ผูลงทุนรายใหญ 5 อันดับแรก เปนกลุมประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรป ภาพรวมมาตรฐานรายไดและการครองชีพของโรมาเนียคอนขางตํ่า  กลาวคือ 

ประมาณ  1 ใน 3 ของระดับมาตรฐานเฉลี่ยของสหภาพยุโรป โดยมี PPS/GDP ตอหัวอยูที่รอยละ 46 

ของอัตราเฉลี่ยของสหภาพยุโรป  สัดสวนแรงงานประชากรรอยละ 32 อยูในภาคกสิกรรมและการผลิต

สินคาปฐมภูม ิ    

  ภาพรวมนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปนวาระแหงชาติของโรมาเนียในขณะน้ี คือ การเรง

การลงทุนภาครัฐในโครงการตาง ๆ อาทิ การขยายโครงขายการคมนาคม โดยเฉพาะทางหลวงเชื่อมระหวาง

เมือง การพัฒนาแหลงพลังงานสะอาด การปฏิรูปภาคการเกษตร การดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ โดยเฉพาะ

ในสาขาการผลิตยานยนต เพื่อเพิ่มการสงออกและการสรางงานอันจะชวยกระตุนการบริโภคภายในและการ

จัดเก็บภาษีรายไดของรัฐใหสูงขึ้น การใชมาตรการการเงินการคลังในการดูแลภาวะเงินเฟอและความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนระหวางสกุลเงินทองถิ่น (เงินรอน) กับสกุลเงินยูโรและเงินดอลลารสหรัฐ ตลอดจนการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใชเงินชวยเหลือที่ไดรับการจัดสรรจากกองทุนสหภาพยุโรป 

 3.1.2  โรมาเนียกับการจัดอันดับระหวางประเทศ9     

        -  การสํารวจ Global Peace Index โดย Institute for Economics and Peace โรมาเนียอยู

อันดับที่  45  จาก 149  ประเทศ 

  - การสํารวจ Human Development Index โดย UNDP โรมาเนียอยูอันดับที่ 63 จาก 182  

ประเทศ 

  -  การสํารวจ Corruption Perceptions Index โดย Transparency International โรมาเนีย

อยูอันดับที่  71   จาก 180  ประเทศ 

  -  การสํารวจ Global Competitiveness Report โดย World Economic Forum โรมาเนีย

อยูอันดับที่  64   จาก 133  ประเทศ 

  -  การสํารวจ Automobile Production 2008 โดย OICA โรมาเนียอยูอันดับที่ 26  จาก 

52  ประเทศ 

  ตามรายงานของธนาคารโลกในป 2549 โรมาเนียอยูในอันดับที่ 55 จาก 175 ประเทศ

ในการจัดอันดับความสะดวกในแงการทําธุรกิจ และเปนอันดับสอง (รองจากจอรเจีย) ในดานพลวัตร

ของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 

                                                 
9  ขอมูลจาก  http://en.wikipedia.org/wiki/Romania 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romania
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  การประเมินของ Economist Intelligence Unit ป 2552 ไดสรุปการจัดอันดับความเสี่ยง

ทางธุรกิจและภาพรวมของโรมาเนีย10 ไวดังน้ี 

       ตารางท่ี  2   การประเมินอันดับความเสี่ยงทางธุรกิจของโรมาเนีย 

Sovereign risk    (AAA = least risky,  D = most risky)  

                 BB    

    Currency risk           B 

    Banking sector risk         B 

    Political risk       BB 

    Economic structure risk         BB 

    Country risk         B 

    Value of index    6.26     (10 = maximum) 

    Global rank      50        (out of 82) 

    Regional rank      10        (out of 16) 

        

3.2          ภาพรวมความสัมพันธทางเศรษฐกิจไทย-โรมาเนีย 

  ไทยและโรมาเนียมีความสัมพันธที่ดีมายาวนานโดยไดมีการสถาปนาทางการทูตความสัมพันธ

ทางการทูตมาต้ังแตป 2516  และมีผูแทนทางการทูตในระดับเอกอัครราชทูตไปประจําการในประเทศ

ซึ่งกันและกัน ในดานความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ไทยและโรมาเนียไดมีการจัดทําความตกลงความ

รวมมือทวิภาคีหลากหลายฉบับ อาทิ ความตกลงวาดวยการบริการการเดินอากาศ ความตกลงวาดวยการ

สงเสริมและคุมครองการลงทุน  ความตกลงวาดวยความรวมมือดานศุลกากร ความตกลงดานการขนสง

ทางทะเล ความตกลงความรวมมือทางการเกษตร เปนตน และมีกลไกความรวมมือทางเศรษฐกิจที่

สําคัญ ไดแก 

 3.2.1  ความรวมมือในภาครัฐ ไทยและโรมาเนียไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการรวมทางการคา 

(Joint Trade Committee - JTC) ในป 2521 เพื่อเปนกลไกสงเสริมความรวมมือทางการคาระหวางกัน

โดยไดมีการจัดประชุมมาแลวรวม 10 คร้ัง จัดคร้ังสุดทายเมื่อป 2544 โดยฝายไทยเปนเจาภาพ อยางไรก็

ตาม JTC ไดถูกยกเลิกไปเมื่อโรมาเนียไดเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปในป 2550  โดยจะมีการจัดต้ัง

คณะกรรมาธิการรวมทางเศรษฐกิจ (Joint Economic Commission - JEC) ขึ้นแทนภายใตความตกลงวา

ดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและวิชาการ ซึ่งยังอยูในระหวางการเจรจาจัดต้ังไมแลว

เสร็จ 

                                                 
10   http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=VWCountryVW3&region_id=&country_id=65000... 
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3.2.2  ความรวมมือในภาคเอกชน ไดมีการจัดทําความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสภา

หอการคาแหงประเทศไทย กับสภาหอการคาและอุตสาหกรรมแหงประเทศโรมาเนียในป 2523 ตอมา

ไดมีการจัดทําขอตกลงการจัดต้ัง สภาธุรกิจไทย-โรมาเนีย (Thailand-Romania Business Council) ในป 

2539  มีการประชุมมาแลว 8 คร้ัง ประชุมคร้ังลาสุดจัดขึ้นที่เมือง Constanta ของโรมาเนีย 

3.2.3  การคาและการลงทุนไทย-โรมาเนีย มูลคาการคาและการลงทุนระหวางไทยกับโรมาเนีย 

ที่ผานมาถือวายังตํ่ามาก โดยโรมาเนียเปนคูคาอันดับที่ 93 ของไทยในการคาโลก และเปนอันดับที่ 20 

ในการคาระหวางไทยกับสหภาพยุโรป11   

    (1)  การคา สถิติป 2550 มีมูลคารวม 117.75 ลานดอลลารสหรัฐ  ป 2551 มีมูลคา 

132.17 ลานดอลลารสหรัฐ  และป 2552  มีมูลคากวา 91 ลานดอลลารสหรัฐ โดยไทยสงออก 72.21 ลาน

ดอลลารสหรัฐ และนําเขา 18.79 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาหลักสงออกของไทยไปโรมาเนีย ไดแก 

อาหารทะเลกระปองและแปรรูป วงจรพิมพ เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ยางพารา 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง แผงวงจรไฟฟา หมอแปรงไฟฟาและสวนประกอบ 

เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ อัญมณีและเคร่ืองประดับ สินคานําเขาหลักจากโรมาเนีย ไดแก เคร่ืองจักรกล

และสวนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑโลหะ ยุทธปจจัย เสื้อผาสําเร็จรูป 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ผาผืน กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ไมซุง ไมแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ โดยไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคาโรมาเนียมาตลอด ขอมูลสถิติการนําเขา/สงออกไทย-

โรมาเนีย ดูในภาคผนวก ก 

    (2)  การลงทุน แมไทยและโรมาเนียจะไดมีการทําความตกลงวาดวยการสงเสริมและ

คุมครองการลงทุน (มีผลบังคับใชต้ังแต 20 สิงหาคม 2537) และความตกลงวาดวยการยกเวนการเก็บ

ภาษีซอน (จัดทําเมื่อป 2539) แตการลงทุนระหวางกันมีนอยมาก โดยในชวงป 2534-2549 มีนักธุรกิจ

ไทยเขาไปลงทุนในโรมาเนียมีมูลคารวมเพียง 12 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่โรมาเนียมีการรวมลงทุน

กับกลุมบริษัทเทพารักษ จํากัด ของไทย ในกิจการติดต้ังอุปกรณเกี่ยวกับระบบทอที่ใชในอุตสาหกรรม  

สําหรับการจัดทําความตกลงดานการขนสงทางทะเล (Maritime Transport) ไดมีการหารือสองฝายคร้ัง

ลาสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2550 

 

3.3         การวิเคราะหตลาดอาหารของโรมาเนียในเชิงอุปสงค 

ในอดีตโรมาเนียมีพื้นฐานทางดานเกษตรกรรมและเปนประเทศผูสงออกผัก/ผลไมมากอน 

ในชวงของการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตการคาระหวางประเทศสวนใหญเปนการคากันเองใน

                                                 
11  ขอมูลจากเว็บไซตกระทรวงการตางประเทศ :  http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=215 
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กลุมประเทศ CIS โดยมีสหภาพโซเวียตเปนคูคาสําคัญ แตภายหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ในป 2532 มกีารดําเนินการปฏิรูปที่ดิน ทําใหที่ดินสวนใหญถูกจัดสรรใหเปนที่ทํากินของเกษตรกรราย

ยอยซึ่งเปนการทําฟารมขนาดเล็ก กอปรกับปญหาสภาพภูมิอากาศ และการขาดระบบโครงสราง

สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี โดยเฉพาะระบบชลประทาน ทําใหการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรลดลงตอเน่ือง 

อีกปจจัยหน่ึงที่สําคัญ คือ การขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต เปน

เหตุใหโรมาเนียในปจจุบันมีผลผลิตในภาคการเกษตรตํ่ามาก โดยมีมูลคาประมาณ 2,183 ลานยูโร   

สถิติป 2550 โรมาเนียมีพื้นที่เพาะปลูกผัก 536 เฮกตาร ผลผลิตหลักไดแก มันฝร่ัง มะเขือเทศ หัวผักกาด 

แตงกวา และมีพื้นที่เพาะปลูกผลไม 355 เฮกตาร ผลผลิตหลักไดแก แอปเปล พลัม เชอรร่ี พีช องุน 

แตงโม สวนผลผลิตทางการประมงมีมูลคาเพียง 35 ลานยูโร ผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญสงปอน

โรงงานแปรรูปภายในประเทศและในสหภาพยุโรป เน่ืองจากไมมีกําแพงภาษีและขอจํากัดทางการคา

ระหวางกัน   

ทั้งน้ี ตามสถิติขององคการการคาโลก (WTO) ป 2551 โรมาเนียมีการสงออกสินคาเปนอันดับ 

55 มูลคา 49,535 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 0.31 ของการสงออกรวมของโลก เปนสินคาเกษตร

รอยละ 8 สินคาอุตสาหกรรม 77.9 ตลาดสงออกอันดับหน่ึง คือ สหภาพยุโรป สัดสวน รอยละ 70.5  

และมีการนําเขาอันดับที่ 40 มูลคา  84,053 ลานดอลลารสหรัฐ  คิดเปนรอยละ 0.51 ของการนําเขารวม

ของโลก เปนประเภทสินคาเกษตรรอยละ 8.4  สินคาอุตสาหกรรม 75.9 นําเขาจากสหภาพยุโรปเปน

อันดับ 1 ในสัดสวนรอยละ 69.212   

 3.3.1  ภาวะตลาดสินคาอาหารของโรมาเนีย  เน่ืองดวยการผลิตอาหารภายในประเทศมีปริมาณ

ไมเพียงพอตอความตองการของตลาด เปนเหตุใหโรมาเนียตองมีการนําเขาสินคาอุตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรอยางตอเน่ืองและเพิ่มขึ้นทุกป  สถิติป 2547  มีการนําเขามูลคารวม 1,390.882  ลานยูโร        

ป 2548  นําเขา 1,649.412 ลานยูโร และป 2549 นําเขา 2,008.677 ลานยูโร เปรียบเทียบปตอปมี

มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 19 และ 22 ตามลําดับ  สินคานําเขาหลักไดแก เน้ือและเคร่ืองในสัตว มูลคา

ประมาณ 519.531 ลานยูโร คิดเปนรอยละ 26 ของการนําเขารวม (นําเขาหลักจาก บราซิล เยอรมนี 

สเปน และโปแลนด) นํ้าตาลและลูกกวาด มูลคาประมาณ 194.902 ลานยูโร เปนรอยละ 10 ของการ

นําเขารวม (นําเขาหลักจาก ออสเตรีย มอลโดวา ฮังการี และเยอรมนี)  ผลไม มูลคาประมาณ 164.765 

ลานยูโร  เปนรอยละ 8 ของการนําเขารวม (นําเขาหลักจาก เอควาดอร ตุรกี กรีซ อิตาลี โปแลนด และ

แอฟริกาใต)  และสินคาบริโภคเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ มูลคาประมาณ 159.674 ลานยูโร (สวนใหญนําเขาจาก 

โปแลนด เยอรมนี เนเธอรแลนด สหรัฐอเมริกา และอิตาลี) ในขณะที่การสงออกมีเพียง 823 ลานยูโร 

                                                 
12   ขอมูลจาก   http://stat.wto.org/CountryProfiles/RO_e.htm 
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สินคาหลักไดแก เน้ือสัตว รอยละ 21  สัตวมีชีวิต รอยละ 19  และผลไมเพื่อการบริโภค รอยละ 18 ของ

มูลคาการสงออกรวม ไขมันและนํ้ามันจากพืชหรือสัตว มีมูลคาการสงออก 67.7 ลานยูโร รองลงมา

ไดแก นมและผลิตภัณฑแปงและนม ไขไก นํ้าผึ้ง และเน้ือแปรรูป    

3.3.2  อุตสาหกรรมอาหารของโรมาเนีย มีความสําคัญอยางมากตอรายไดภาคอุตสาหกรรมของ

โรมาเนีย คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 35.75 ของผลผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรม สัดสวนรายได

เปนรอยละ 6.03 ของ GDP หรือประมาณ 7.32 พันลานยูโร (สถิติป 2549) โดยรอยละ 77 เปน

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม อัตราการเติบโตที่ผานมาอยูในอัตรากวารอยละ 10 สืบเน่ือง

จากการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมนม อาหารผักและผลไมกระปอง และคาดวาตลาดจะขยายในอัตรา

รอยละ 5.4 – 8.2  ตอเน่ืองไปอีก 6 ปขางหนา ผลิตภัณฑสําคัญไดแก อาหารแปรรูปประเภท เน้ือ นม

เนย/นํ้าตาล ผลิตภัณฑจากแปงสาลีและขาวไรย นํ้ามันและไขมันจากพืช ผัก/ผลไม และอาหารทะเล 

(ปลา) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของโรมาเนียในปจจุบันรอยละ 99.5 เปนการดําเนินการโดย

ภาคเอกชน   

(1)  ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรท่ีสําคัญของโรมาเนีย  อาจแบงไดเปน 

                 -   ผลิตภัณฑพืชสวน/พืชไร (Horticulture) –  ผัก ผลไม พืชสมุนไพร เมล็ด และองุน   

       -  ผลิตภัณฑปศุสัตว (Zootechnics/animal husbandry) – หมู วัว สัตวปก แกะ การ

เลี้ยงไหม และการเพาะเลี้ยงผึ้ง   

       - ผลิตภัณฑอาหารและเคร่ืองด่ืม – เน้ือสัตวแปรรูป ปลา อาหารกระปอง นํ้ามัน 

ผลิตภัณฑจากนม ผลิตภัณฑขนมปงและแปง นํ้าตาลและผลิตภัณฑ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและปราศจาก

แอลกอฮอล    ทั้งน้ี อุตสาหกรรมอาหารเน้ือและนํ้ามันเพื่อการบริโภคมีแนวโนมการขยายตัวตอเน่ือง

สูง ประมาณการที่รอยละ 14-25  และรอยละ 28  ตอป ตามลําดับ    

       - ผลิตภัณฑการเกษตร (Arable farming products) – พืชอาหารแปง อาทิ ขาวสาล ี

ขาวโพด ขาวสาร เมล็ดทานตะวัน ถั่วเหลือง  เมล็ดใหนํ้ามัน และ sugar beet 

       -   ผลิตภัณฑประมงและสัตวนํ้า   

      (2) แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรของโรมาเนีย  ตามแผน National 

Development Plan 2007-2013 วาดวยการจัดอันดับความสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและ

เกษตรของโรมาเนีย มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรใหทันสมัย ทั้งในดาน

การผลิต การกระจายสินคา ใหสอดคลองกับกฎระเบียบและมาตรฐานของสหภาพยุโรป โดยโรมาเนีย 

ไดรับเงินอุดหนุนภายใตแผนพัฒนาดังกลาวจากสหภาพยุโรป ดังน้ี การลงทุนดานการเกษตรในวงเงิน 

675 ลานยูโร ดานการประมง 243 ลานยูโร (จากกองทุน European Fishery Fund)  และการลงทุนดาน

อุตสาหกรรมอาหาร 1,076  ลานยูโร 
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      (3)  ผูประกอบการหลักในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรในตลาดโรมาเนีย    

        -  ผูประกอบการและจําหนายผลิตภัณฑเกษตร : Interagro,  Cerealcom Dolj,  

Alferd C. Toepfer,  Cargill Agricultura,  Glencore Protein,  Comcereal Vaslui 

        -  ผูประกอบการดานผลิตภัณฑเน้ือสัตว : Cristim,  Caroli Foods,  Aldis Calarasi,  

Agricola Bacau 

        -  ผูประกอบการดานผลิตภัณฑนํ้ามันเพื่อการบริโภค :  Bunge,  Expur,  Prutul,  

Ultex,  Argus  

        - ผูประกอบการดานนมและผลิตภัณฑจากนม : Friesland Romania,  Danone 

Romania,  Hochland,  LaDorna,  Albalact,  Covalact,  Brailact 

        - ผูประกอบการดานผลิตภัณฑขนมปง : Boromir RM Valcea, Vel Pitar RM 

Valcea,  Dobrogea Group,  Loulis Romania,  Pambac,  Paste Baneasa 

        -  ผูประกอบการดานผลิตภัณฑนํ้าตาล : Agrana,  Lemarco,  Zaharul Oradea,  

Zahar Ludus,  Zahar Corabia 

        -  ผูประกอบการดานผลิตภัณฑขนมหวาน : European Food,  Kraft Foods 

Romania,  Nestle Romania,  Elite Romania 

        -  ผูประกอบการดานเคร่ืองด่ืมประเภทเบียร : Heineken Romania, Ursus Breweries,  

Interbrew,  European Food 

        - ผูประกอบการดานผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมปราศจากแอลกอฮอล: Coca-Cola 

Romania,  Pepsi Romania,  European Drinks,  Romaqua 

               -  ผูประกอบการดานผลิตภัณฑไวน : Murfatlar,  Vincon Vrancea,  Jidvei,  Cotnari,  

Vinexport Focsani 

        -  ผูประกอบการดานผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล : Alexandrion Group,  

Scandic Distilleries,  Marex,  Heinrig,  Prodvinalco,  Prodal 94,  Zarea and others 
 
 3.3.3  การลงทุนของตางชาติ ในโรมาเนีย  นับจากป 2543 โรมาเนียเปนแหลงดึงดูดการลงทุน

ตางชาติที่สูงสุดในยุโรปตะวันออกเฉียงใตและกลาง  ป 2549 การลงทุนของตางชาติ (FDI) มีมูลคา 8.3 

พันลานยูโร เปนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรประมาณ 1,898 ลานยูโร สวนใหญ

เปนการลงทุนในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม เบียร อาหารนมและเนย และผลิตภัณฑเน้ือสัตว ปจจัยที่ดึงดูด

การลงทุนจากตางชาติ คือ การขยายตัวของอุปสงคและกําลังซื้อของตลาดภายใน การมีแหลงกระจาย

สินคาและการคาปลีกที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวงต้ังแตป 2550 เปนตนมา นอกจากน้ี โรมาเนียยัง

มีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบทั้งในดานพืชผัก ผลไม และปศุสัตว เน่ืองจากมีพื้นฐานเปนประเทศ
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เกษตรกรรมมากอน มีคาจางแรงงานที่ยังถูกอยูมากเพื่อเทียบกับประเทศโดยรอบ   และมีแรงจูงใจดาน

เร่ืองของอัตราภาษีเงินไดสวนบุคคลและเงินไดนิติบุคคลที่จัดเก็บในอัตราเดียวกัน คือ รอยละ 16  

นอกจากน้ี การเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปทําใหฐานการตลาดขยายตัวไปสูอีก 26 ประเทศสมาชิก 

และยังมีเงินสนับสนุนจากกองทุนของสหภาพยุโรปที่เปนความชวยเหลือแกโรมาเนียในการพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑใหไดเกณฑมาตรฐานของสหภาพยุโรป  

            สาขาการลงทุนท่ีนาสนใจสําหรับนักลงทุนตางชาติ ไดแก ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารนม

เนย เน้ือสัตว การเพาะพันธุสัตวนํ้า กิจกรรมดานอาหารแปรรูปและการทําฟารมเพาะปลูกพืช ผัก และ

ผลไม ตลอดจนการคาเกี่ยวกับอาหารทะเล ซึ่งเปนกิจกรรมที่มีศักยภาพการเติบโตสูงและรวดเร็วตาม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจของโรมาเนีย ในขณะที่การผลิตภายใน 

ประเทศยังมีอยูอยางจํากัดและลาสมัย เน่ืองจากสวนใหญเปนการดําเนินการของรายยอยที่ขาดแคลน

เงินทุนและเทคโนโลยีในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อการขยายกิจการ 
 

  ตารางท่ี 3   ผูลงทุนหลักตางชาติในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรของโรมาเนีย      
Company  Field of activity  Origin country  

Coca Cola  Beverage production  United States  

Pepsi  Beverage production  Unites States  

Parmalat  Beverage production  Italy  

Brau Union  Beer manufacturer  Austria  

Interbrew  Beer manufacturer  International (headquarters Belgium)  

Danone  Dairy products manufacturer  France  

Campina  Dairy products manufacturer  Netherlands  

Tnuva Romania 

Dairies  

Dairy products manufacturer  Israel  

Hochland  Dairy products manufacturer  Germany  

Friesland  Dairy products manufacturer  Netherlands  

Kraft Foods  Sugar confectionery and cocoa products  United States  

Reinert  Meat products  Germany  

Tabco-Campofrio  Meat products  International  

Smithfield  Meat products  International  

Source: ARIS – Romanian Agency for Foreign Investment  
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3.4         การวิเคราะหศักยภาพการสงออกอาหารของไทยในเชิงอุปทาน  

ประเทศไทยไดชื่อวาเปนผูผลิตและสงออกสินคาเกษตรและอาหารเปนอันดับ 1 ใน 10 ของ

โลก โดยสินคาสงออกดานอาหารมีสัดสวนเปนรอยละ 13 ของการสงออกรวม แยกเปนสินคาประมง

และผลิตภัณฑประมงรอยละ 42 สินคาผัก/ผลไมและผลิตภัณฑรอยละ 10  สินคาเน้ือสัตวและผลิตภัณฑ

รอยละ 8  และสินคาอาหารประเภทอ่ืน ๆ รอยละ  40   สถิติป 2551 ผลผลิตรวมภาคเกษตรกรรมของ

ไทยมีมูลคาเทากับ 1,056,838 ลานบาท (ประมาณ 33,026.2 ลานดอลลารสหรัฐ) มูลคาการสงออกรวม 

31,853.4 ลานดอลลารสหรัฐ เปนสินคาเกษตรกรรม 20,139.4 ลานดอลลารสหรัฐ และสินคา

อุตสาหกรรมการเกษตร 11,714 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.3  และ 6.6 ของการคา

ระหวางประเทศของไทย  ป 2552 มูลคาการสงออกสินคาเกษตรกรรม 16,434.4 ลานดอลลารสหรัฐ 

และสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 11,327 ลานดอลลารสหรัฐ   เปนสัดสวนรอยละ 10.8  และ 7.4  ของ

การคาระหวางประเทศของไทย13  โดยไทยเปนผูสงออกอันดับหน่ึงสําหรับทูนากระปอง และเปนผู

สงออกชั้นนํา 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกในดานผักและผลไมสด  การจัดอันดับเวทีการคาโดยองคการ

การคาโลก (WTO) ในป 2551 ประเทศไทยมีการสงออกสินคา (merchandise exports) ในอันดับที่  27  

มีมูลคา 177,778  ลานดอลลารสหรัฐ  (รอยละ 1.10 ของการสงออกรวมของโลก)  เปนสัดสวนสินคา

เกษตรรอยละ 17.8  สินคาอุตสาหกรรมรอยละ 71.5 ตลาดสงออกของไทยอันดับ 1 คือ สหภาพยุโรป 

(27 ประเทศ)  สัดสวนรอยละ 13.2  ของมูลคาการสงออกรวมของไทย14  

3.4.1  ภาวะการสงออกอาหารของไทย    ในป 2552 ไทยไดสงออกสินคาอาหารสูตลาดโลก

เปนมูลคารวมประมาณ 7.37 แสนลานบาท ขยายตัวลดลงรอยละ 5.2  เมื่อเทียบกับป 2551  สําหรับ

แนวโนมป 2553 การสงออกอาหารคาดวาจะปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก คาดวาจะมี

มูลคา 7.93 แสนลานบาท โดยมีสินคาสงออกหลัก ไดแก เน้ือไกและสัตวปก ทูนากระปองและแปรรูป 

ปลากระปองและแปรรูป ผัก/ผลไมกระปองและแปรรูป เคร่ืองปรุงรส ปาลมนํ้ามัน มันสําปะหลังและ

ผลิตภัณฑ และอาหารสําเร็จรูป15  

    ตลาดสงออกอาหารสําคัญของไทย ไดแก ญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา เปนอันดับ 1 และ 2  

และภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองภายหลังการจัดทําเขตการคาเสรี 

(FTA) ระหวางกัน รองลงมา คือ สหภาพยุโรป ทั้งน้ี มูลคาสินคาเกษตรสงออกสําคัญและประเทศที่ไทย

                                                 
13 การคาระหวางประเทศของไทยกับโลก  (ภาคผนวก ข)  
14 ขอมูลจาก   http://stat.wto.org/CountryProfiles/TH_e.htm 
15  คําใหสัมภาษณของ นายอมร งามมงคลรัตน รักษาการผูอํานวยการสถาบันอาหาร  ใน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ  

ฉบับที่ 2,487  ประจําวันที่ 13-16 ธันวาคม 2552   
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สงออก 10 อันดับสูงสุด ในป 2552-2553  ขอมูลรายละเอียด - ตามภาคผนวก ค 

3.4.2  การคาระหวางไทยกับสหภาพยุโรป (27 ประเทศ)  สถิติป 2552 มีมูลคาการสงออก 

18,154.5 ลานดอลลารสหรัฐ และมูลคาการนําเขา 12,150.9 ลานดอลลารสหรัฐ โครงสรางการสงออก

เปนสินคาเกษตรกรรม 1,883.1 ลานดอลลารสหรัฐ และสินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 1,478.3 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ไทยเปนคูคาอันดับที่ 26 ของสหภาพยุโรป มีมูลคาการคาเพียงรอยละ 0.9 ของมูลคา

การคาที่สหภาพยุโรปมีกับทั่วโลก16 สหภาพยุโรปนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศกําลังพัฒนา (รวมถึง

ประเทศไทย) รอยละ 15 และจากประเทศภายในกลุม รอยละ 75  การนําเขาจากประเทศไทย (ผลไม 

และพืชผักสด) มีมูลคาปละประมาณ 7.2-7.8 ลานดอลลารสหรัฐ สินคาผลไมหลัก ไดแก เงาะ  ทุเรียน  

มังคุด  มะขาม  ขนุน  แกวมังกร  ชมพู  และมะมวงสุก  สินคาพืชผักหลัก ไดแก โหระพา  กระเพรา  

ผักชี  มะเขือเปราะ  มะเขือพวง  พริกขี้หนู  พริกชี้ฟา  แอสพารากัส  และขาวโพดออน17  มีการนําเขา

สินคาประมง อาหารทะเล และสินคาสัตวนํ้าเลี้ยง มากที่สุดในโลก (และเสียดุลการคามากที่สุด) มี

ปริมาณการนําเขา 4.2 ลานตัน และสงออก 1.7 ลานตัน โดยนําเขาจากนอรเวยสูงสุดประมาณรอยละ  

19.8 ของการนําเขารวม รองลงมาไดแก ไอซแลนด จีน สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา โมร็อคโค ไทย 

รัสเซีย หมูเกาะฟาโรว และอินเดีย18   

  ทั้งน้ี สหภาพยุโรปเปนตลาดนําเขาสําคัญสําหรับสินคาอาหารสงออกของไทย ไดแก 

หมึกกลวยแชแข็งกวารอยละ 40  สับปะรดกระปองกวารอยละ 30  และขาวโพดหวานปรุงรสกวารอย

ละ 40  ของปริมาณการสงออกรวมในแตละประเภทสินคาดังกลาว   สถิติป 2551 ไทยสงออกผักไป

สหภาพยุโรปมีมูลคากวา 41 ลานดอลลารสหรัฐ เกือบคร่ึงสงไปยัง สหราชอาณาจักรฯ รองลง ไดแก 

เนเธอรแลนด  เยอรมนี  เดนมารก  และฝร่ังเศส  

3.4.3   โครงสรางอุตสาหกรรมอาหารของไทย ที่ผานมาแมประเทศไทยจะมีเปาหมายในการ

พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาแลวหลายฉบับ แตในความ

เปนจริงทิศทางการพัฒนากลับเนนไปที่ภาคอุตสาหกรรมอ่ืน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ดวยความมุงหวังที่จะกาวสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (NICs) 

อยางไรก็ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดกําหนดแนว

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารภายใตแผนการพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขัน

ในระดับประเทศ/ระดับวิสาหกิจ/และหนวยผลิตพื้นฐาน ในฐานะอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของชาติ 

                                                 
16 การคาระหวางประเทศของไทยกับสหภาพยุโรป  (ภาคผนวก ง) 
17 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ :  http://www.dtn.go.th/vtl_upload_file//1264477197234/TRADE_52.htm 
18 กรองยุโรปเพื่อไทย  thaieurope.net  “ขอมูลการนําเขาสินคาประมงในสหภาพยุโรป”  หนา 98-99 
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โดยคงความเปนแหลงผลิตอาหารสําคัญของโลก ดวยการเพิ่มสวนแบงตลาดการสงออกสินคาเกษตร

และอาหารแปรรูป หน่ึงในเปาหมายคือ การมุงเนนประเภทอาหารที่ผลิตจากสินคาประมง ธัญพืช ผัก/

ผลไม และเน้ือสัตว รวมถึง การมีศักยภาพในการที่จะผลิตสินคามูลคาเพิ่มเพื่อสงออกจาก นํ้าตาล และ            

มันสําปะหลัง ซึ่งไทยเปนผูสงออกรายใหญของโลก19 

   โครงสรางอุตสาหกรรมอาหารของไทย แบงออกไดเปน 12 สาขา คือ เน้ือสัตวและ

ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑประมง  ผัก ผลไมสดและแปรรูป  ธญัพืชและผลิตภัณฑ  เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส  

นมและผลิตภัณฑ  นํ้าตาลและขนมหวาน  เคร่ืองด่ืม  ชา กาแฟ โกโก  นํ้ามันและไขมัน  อาหารสัตว  

ผลิตภัณฑเสริมอาหารและอ่ืน ๆ20   

  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทยมีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ในเอเชีย รองจาก 

ญ่ีปุน จีน และอินเดีย  ผลิตผลกวารอยละ 90 เพื่อการสงออก รอยละ 80 ในรูปของอาหารกระปองและ

แชแข็ง สินคาหลัก คือ ทูนากระปอง กุงและหมึกแชแข็ง โดยไทยเปนผูผลิตและสงออกอันดับ 1  ปลาทูนา

กระปอง และ ผลิตภัณฑกุง คิดเปนสวนแบงตลาดโลกรอยละ 25  และสงออก สับปะรดกระปอง ราย

ใหญที่สุดของโลก สวนแบงตลาดโลกรอยละ 46.43  สงออก เน้ือไก อันดับ 6 โดยมีสวนแบงตลาดโลก

รอยละ 6 และสงออกอาหารสําเร็จรูป (ป 2551) ในปริมาณ 2.92 ลานตัน คิดเปนมูลคา 148,020 ลาน

บาท   

 

3.5         การวิเคราะหเชิงทฤษฎี SWOT Analysis 

ในการศึกษาถึงศักยภาพของตลาดโรมาเนียกับโอกาสในการเปนตลาดสงออกสินคาอาหารของ

ไทย ความเปนไปไดและระดับของความสําเร็จยอมขึ้นอยูกับขอมูลและความพรอมของฝายไทยซึ่งเปน

ปจจัยภายใน และความรอบรูในการที่จะจัดการกับสิ่งที่เปนปจจัยภายนอก เพื่อการดําเนินการไปสู

เปาประสงคที่วางไว ซึ่งหากวิเคราะหตามทฤษฎี SWOT จะสามารถแบงเปนการวิเคราะหปจจัยภายใน

โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาวะภาคการผลิตสินคาอาหารและเกษตรของไทยในฐานะผูผลิตและสงออกโดย

แยกเปนจุดแข็งและจุดออน และการศึกษาปจจัยภายนอกที่ประเมินถึงโอกาสและขออุปสรรคของการ

ดําเนินการในการสงออกอาหารและผลิตภัณฑเกษตรของไทยเขาสูตลาดโรมาเนีย ดังน้ี 

3.5.1  ปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนของไทย  จากขอมูลการศึกษาขางตนในขอ 3.3 วา

ดวยการศึกษาภาวะตลาดสินคาอาหารของโรมาเนีย ที่ชี้ใหเห็นวา โรมาเนียมีการนําเขาสินคาอาหารและ

เกษตรจากตางประเทศในปริมาณปละกวารอยละ 70 ของความตองการบริโภคภายในประเทศ คิดเปน

                                                 
19 สถาบันอาหาร  “อุตสาหกรรมอาหารไทย” แผนกวิเคราะหขอมูล ฝายบริการขอมูล 
20 ตามการจัดแบงของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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มูลคาปละกวาสองพันลานยูโร  และในขอ 3.4 วาดวยศักยภาพการสงออกอาหารของไทย ซึ่งเปนหน่ึง

ในประเทศหลักของผูผลิตและสงออกอาหารและผลิตภัณฑเกษตรที่ใหญที่สุดของโลกจึงมีความเปนไป

ไดที่สินคาอาหารเกษตรของไทยจะเขาไปมีสวนแบงตลาดในโรมาเนียซึ่งจะเปนตลาดใหมอีกแหงหน่ึง

ของไทยในภูมิภาคยุโรปตะวันออก และยังอาจใชเปนทางผาน (gateway) ในการกระจายสินคาไทยไปสู

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอ่ืน หรือใชเปนฐานการผลิตเพื่อตอบสนองอุปทานในดานสินคาอาหาร

ของโรมาเนียและเพื่อการสงออกในเขตการคาเสรีของสหภาพยุโรปและกลุมประเทศ CIS  

  (1)  จุดแข็งของไทย (Strenghts)  ศักยภาพของไทยในการผลิตและสงออกอาหารมี

พื้นฐานจากการเปนประเทศกสิกรรมที่มั่นคง มีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะการชื่อเสียง

เกี่ยวกับการผลผลิตผลไมเมืองรอน  มีการพัฒนารูปแบบการแปรรูปของสินคาใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาด มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของตลาดในตางประเทศ  โดยมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาประยุกตใชในกระบวนการผลิตขนาดใหญเพื่อการสงออก และมีแรงงานที่มีคุณภาพจํานวนมาก    

              ในการผลิตเพื่อการสงออก ไทยมีระบบมาตรฐาน Thai GAP (ภายใตการควบคุมดูแล

ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ในการผลิตอาหารเพื่อการสงออกที่เปนที่ยอมรับของตลาดสําคัญทั่ว

โลก เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา หรือแมแตการสงเขาตลาดสหภาพยุโรป นอกจากน้ี ไทยยังไดจัดทํา

ระบบความปลอดภัยดานอาหารแหงชาติ (National Food Safety Program) โดยกระทรวงสาธารณสุข 

คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารตามแนวทางของ

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และกลยุทธวาดวยความปลอดภัยดานอาหารของ

องคการอนามัยโลก (WHO) โดยมียุทธศาสตร 3 ประการ ไดแก 1) การพัฒนาโครงสรางระบบบริหาร

และระบบขอมูลดานความปลอดภัยของอาหาร  2) การพัฒนาระบบการกํากับดูแล การตรวจสอบ และ

การเฝาระวังดานความปลอดภัยของอาหาร และ 3) การพัฒนาองคความรูและพฤติกรรมศาสตรเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยของอาหาร ในป 2539 ไดมีการจัดต้ังสถาบันอาหารขึ้นในรูปขององคกรอิสระ ในสังกัด

ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปนองคกรหลักในการสนับสนุนทางดานเทคนิควิชาการในการศึกษา

และติดตามทิศทางความเคลื่อนไหวของมาตรฐานอาหารโลก และเปนผูประสานความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชนเพื่อการแกไขปญหา และกําหนดยุทธศาสตรในการเสริมสรางความสามารถในการ

แขงขันดานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ นอกจากน้ี ในการดําเนินการปฏิรูประบบราชการของ

รัฐบาลในป 2545 ยังไดมีการรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานการใหบริการตรวจสอบรับรองและ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินคาอาหารและเกษตรเขาไวที่หนวยงานเดียวในลักษณะของการดําเนินการ

แบบเบ็ดเสร็จภายใตชื่อ  “สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ”  ในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 (2) จุดออนของไทย (Weaknesses)  สิ่งที่เปนจุดออนหรือขอดอยของไทยใน

กระบวนการผลิตอาหารและเกษตรของไทย ไดแก การที่เกษตรกรไทยสวนใหญยังขาดความรูความ
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เขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการการผลิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ และในสวนของผูประกอบการยังขาด

ขอมูลดานการตลาดและความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบที่จําเปนตอการเขาสูตลาด นอกจากน้ี การพัฒนา

ระบบเครือขายการเชื่อมโยงและรับชวงการผลิต การตลาด และการถายทอดเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยยังมีนอย และในสินคาอาหารบางประเภทยังพบปญหาเร่ืองคุณภาพ 

และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ  ในป 2551 สินคาไทยที่สงออกไปยังสหภาพยุโรปถูกตรวจสอบและ

กักกันรวม 102 รายการ ในจํานวนดังกลาวเปนสินคาพืช 53 รายการ ประมง 12 รายการ ปศุสัตว 10 

รายการ และอาหารแปรรูป 27 รายการ
21

    

3.5.2  ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสและขออุปสรรค 

     (1)  ปจจัยท่ีเปนโอกาส (Opportunities) ในการศึกษาพบวา โรมาเนียมีศักยภาพในการ

เปนตลาดใหมสําหรับสินคาสงออกอาหารของไทย ดวยปจจัยดังตอไปน้ี 
  1)  ที่ต้ังภูมิรัฐศาสตร ที่ต้ังของประเทศโรมาเนียซึ่งอยูรอยตอระหวางยุโรปกลางกับ

ยุโรปตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีความสําคัญในการเปนจุดเชื่อมตอระหวางยุโรปกับเอเชียกลาง จึง

เหมาะที่จะใชเปนทางผานสําหรับสินคาไทยในการกระจายสูประเทศตลาดใหมในยุโรปตะวันออกเฉียง

ใตและยุโรปกลาง ตลอดจนกลุมประเทศ CIS พื้นที่ตอนใตของประเทศเปนสวนหน่ึงของแมนํ้าดานูบ

ตอนลาง มีชายฝงยาวดานติดกับทะเลดํา มีทาเรือนํ้าลึกที่ใหญที่สุดในทะเลดําต้ังตามริมฝงของเมือง 

Constanta  ทําใหโรมาเนียมีความสําคัญในการเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนสง

สินคาโดยผานโครงขาย Pan-European Corridors IV, VII, และ IX ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมขนสง

สําคัญทางบกและทางนํ้าในการเชื่อมโยงยุโรปตะวันตกกับตะวันออก22  มีคาใชจายการดําเนินการดาน 

logistics ที่ตํ่ากวาประเทศอ่ืนในสหภาพยุโรป เหมาะจะใชประโยชนเปนฐานการผลิตสินคาที่ไทยที่มี

ความชํานาญเพื่อสงขายไดอยางเสรีในตลาดสหภาพยุโรปและกลุมประเทศ CIS 

      2)  ดานภาษีและศุลกากร  ภายหลังการเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 

มกราคม 2550 ระบบภาษีและศุลกากรของโรมาเนียไดมีการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อใหเปนไปตามระบบ

ภาษีและศุลกากรของสหภาพยุโรป อันไดแก  European Council Regulation No. 2931/1992 และ 

Commission Regulation No. 2454/1993  รวมถึงขอปฏิบัติตามความตกลงทวิภาคีทางการคาที่สหภาพ

ยุโรปทํากับประเทศนอกกลุม ซึ่งเมื่อมีการนําเขาสินคาจากประเทศที่สามและภายหลังจากที่ไดผาน

                                                 
21 “ปญหาการกกักันสินคาและอาหารนําเขาจากประเทศไทย” จาก  http://news.thaieurope.net/content/ 

view/3257/211 
22 โครงขายการขนสงสินคาของโรมาเนีย (ภาคผนวก จ) 

 

http://news.thaieurope.net/content/%0bview/3257/211
http://news.thaieurope.net/content/%0bview/3257/211


 

 

   26 

กระบวนการทางศุลกากรจากประเทศปลายทางที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรปแลว สินคานําเขาดังกลาวจะ

สามารถโยกยายไดอยางเสรีเสมือนหน่ึงเปนสินคาจากประเทศสมาชิก  

                                3)  ระบบ GSP ของสหภาพยุโรป (EU Generalized System of Preferences: GSP 

and GSP Plus) ไดใหการประติบัติพิเศษแกประเทศกําลังพัฒนา 178 ประเทศ/เขตอาณาที่จําเปนตอง

ไดรับความชวยเหลือในการสงสินคาเขาสหภาพยุโรปในอัตราภาษีศุลกากรที่ตํ่ากวาปกติหรือปลอดภาษี 

เปาประสงคเพื่อการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมสินคากวา 7,000 ชนิด แบงเปนสินคา

ประเภท non-sensitive products 3,250 ชนิด (ตองเปนผลิตภัณฑที่มีสวนประกอบจากวัตถุดิบ

การเกษตร) และสินคา sensitive products  3,750 ชนิด จะไดรับสิทธิในการลดภาษีนําเขารอยละ 3.5 

และผลิตภัณฑภายใต chapter 50-60 และ 61-63  ไดรับสิทธิลดภาษีนําเขารอยละ 20  ทั้งน้ี สินคาที่จะ

ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจะตองมีแหลงกําเนิดสินคา (rules of origin) ตามเงื่อนไขที่กําหนด 

และมีการใหสิทธิพิเศษแกกลุมประเทศสมาชิกภูมิภาครวม 3 กลุม ประเทศไทยอยูในกลุม 1 รวมกับ 

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม   

 4)  การสงออกสินคาตอไปยังประเทศที่สาม (re-export) หลักเกณฑทั่วไปในการ

นําเขาสินคาจากประเทศที่สามเขาไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใดก็ตาม  ภายหลังจากสินคา

ดังกลาวไดผานกระบวนการศุลกากรและมีการชําระภาษี/คาธรรมเนียมตาง ๆ แลว (หากมี) หรือในกรณี

ที่ไดรับสิทธิพิเศษตามขอตกลงการไดรับ GSP+  เมื่อผานกระบวนการศุลกากรแลว สินคาน้ันจะเปลี่ยน

สถานะจาก Non-Community Goods ไปเปน Community Goods ซึ่งทําใหสามารถเคลื่อนยายถายเทได

อยางเสรีตอไปยังประเทศสมาชิกอ่ืนใดของสหภาพยุโรปโดยปราศจากขอจํากัดในดานภาษีศุลกากร 

และไดรับสิทธิพิเศษหากจะสงออกสินคาน้ันไปยังประเทศที่มีการทําความตกลง (EU Common Export 

Strategy) ไวกับสหภาพยุโรป เปนตนวา กลุมประเทศ CIS  ทั้งน้ี หากเปนประเภทสินคา compensating 

goods จะสามารถสงตอไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปโดยปลอดจากภาษีนําเขา หรือการบังคับใช

มาตรการทางการคา รวมถึงการคืนภาษีนําเขา (repayment or reemission of import duties)  แกสินคาที่

สงออกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในรูปของ compensatory products 

 

  (2) ปจจัยท่ีเปนขออุปสรรค (Threats) ปจจัยที่เปนขออุปสรรคตอการเขาสูตลาด       

โรมาเนียของสินคาอาหารและเกษตรจากไทยมีประเด็นหลัก ๆ ดังน้ี 

     1)  ขนาดและภาวะตลาดสินคาอาหารของโรมาเนีย แมโรมาเนียจะมีศักยภาพในดาน

ที่ ต้ังภูมิรัฐศาสตร แตดวยขอจํากัดในเร่ืองของระดับการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ ทําให

อัตราสวนการบริโภคสินคาอาหารของชาวโรมาเนียตอหัวเมื่อเทียบกับมาตรฐานเฉลี่ยของประเทศ

สมาชิกสหภาพยุโรปอ่ืนถือวายังตํ่ามาก ตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมเปนภาคที่มีการเติบโตสูง แตก็มี

บริษัทขามชาติเขาไปต้ังโรงงานผลิตแลวจํานวนมาก โดยเฉพาะในประเภทเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล
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(เบียร) ผลิตภัณฑนม และเคร่ืองด่ืม soft drink ทําใหโอกาสของผูลงทุนรายใหมและผูสงออกที่จะเขาไป

แขงขันเพื่อแยงสวนแบงตลาดทําไดลําบาก นอกจากน้ี ผูนําเขาและผูประกอบการในโรมาเนียสวนใหญ

เปนรายยอย ปริมาณการสั่งซื้อนอย และตองการเครดิตระยะยาว    
     2)  การกีดกันและปกปองทางการคา สหภาพยุโรปมีมาตรการพิเศษในการควบคุม

การนําเขาสินคาเกษตรบางประเภทจากประเทศที่สาม มีทั้งการกําหนดโควตา และการใชมาตรการกีด

กันทางการคาที่มิใชภาษีศุลกากร (Non-tariff barriers: NTBs)  อาทิ มาตรการดานสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยของอาหาร ดานแรงงาน/สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดลอม รวมถึงมาตรการปกปองทางการคา 

(protectionism) ที่มีแนวโนมจะรุนแรงยิ่งขึ้น ดวยการเพิ่มขอจํากัดในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานสินคา 

เพื่อการคุมครองผูผลิตและผูบริโภคในประเทศ/หรือกลุมประเทศของตน  ดังเชนที่สหภาพยุโรปไดใช

มาตรการตรวจเขมในสินคาผัก 3 ประเภทหลัก (ผักตระกูลถั่ว มะเขือ และกระหล่ํา) ที่นําเขาจากไทย   

                            3)  คูแขงทางการคา การคาสวนใหญของโรมาเนียกวารอยละ 70 ของการนําเขาและ

สงออกยังจํากัดอยูเฉพาะภายในกลุมสมาชิกสหภาพยุโรปโดยมีสหราชอาณาจักรฯ บัลแกเรีย ออสเตรีย 

สเปน โปแลนด ตุรกี เนเธอรแลนด และจีน เปนประเทศคูคาสําคัญ ดังน้ัน นอกจากไทยจะตองแขงกับ

ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปที่ไดรับการประติบัติพิเศษจากเขตการคาเสรียุโรปแลว ยังตองแขงกับ

ประเทศผูผลิตและสงออกอาหารรายใหญอ่ืน ๆ อาทิ บราซิล จีน เวียดนาม และอินเดีย ที่มีแรงงานและ

ตนทุนการผลิตที่ถูกกวาไทย  

 4)   ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  ปจจุบันโรมาเนียประสบปญหาการ

ขาดแคลนแรงงานฝมือ เน่ืองจากมีการไหลออกของแรงงานไปทํางานยังตางประเทศเปนจํานวนมาก 

การกระจายสินคายังจํากัดอยูเฉพาะในกลุมรานคาประเภท Hypermarket และ Supermarket ขนาดใหญ 

โดยเฉพาะสินคาอาหารที่ตองมีหองเย็นในการเก็บรักษา  

  5)  ปจจัยแวดลอมที่เปนขออุปสรรค แมโรมาเนียจะไดเขารวมเปนสมาชิกสหภาพ

ยุโรปและถือเปนประเทศกําลังพัฒนาที่มีรายไดประชาชาติคอนขางสูง แตระดับการพัฒนาโดยรวมถือ

วายังลาหลังกวาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอ่ืนในกลุมยุโรปตะวันออกดวยกัน เมื่อเทียบกับ ฮังการี 

สาธารณรัฐเช็ก และโปแลนด  และมีปญหาเร่ืองประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ (red tape) การขาด

ความโปรงใสและปญหาการคอรรัปชั่นสูง 

 

3.6         กลุมสินคาท่ีมีศักยภาพสําหรับการสงออกของไทย   

จากการศึกษาของ Larive Romania Srl, International Business Development ในหัวขอ Access 

for Thai Food and Beverage Products to Romania’s Market 2009  พบวา สินคาอาหารที่มีชื่อเสียงใน

การสงออกของไทยที่นาจะมีโอกาสในการบุกเบิกตลาดอาหารของโรมาเนียและมีลูทางที่จะใชโรมาเนีย

เปนฐานในการกระจายสินคาไปยังกลุมประเทศใกลเคียงในยุโรป ไดแกผลิตภัณฑดังตอไปน้ี 
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  - อาหารกระปอง  มูลคาตลาดประมาณ 147 ลานยูโร สถิติป 2550 อัตราการเติบโตทาง

ตลาดรอยละประมาณ 17.7 (ชวงป 2546-2549) คาดวาการเติบโตของตลาดจะมีมูลคาเปน 163 ลานยูโร 

ในป 2555 ผลิตภัณฑหลักของอาหารกระปองที่เปนที่นิยมของตลาดโรมาเนีย ไดแก ประเภทเน้ือ ผลไม 

ผัก และปลา โรมาเนียมีการนําเขาผลิตภัณฑอาหารกระปองในมูลคา 141.114 ลานยูโร และสงออก 

34.213 ลานยูโร สินคาสงออกสวนใหญเปนประเภทเน้ือสัตว สวนการนําเขาหลักเปนประเภทผัก และ

ผลไม23  สถิติป 2548 ผลผลิตอาหารกระปองภายในประเทศประมาณ 74,349 ตัน เปนเน้ือสัตว 24,663 

ตัน สวนแบงตลาดรอยละ 46.3 ที่นิยมบริโภคอันดับหน่ึงกวารอยละ 90 คือ ตับบด รองลงมาไดแก  นํ้า

ผลไม ปริมาณการผลิต 19,459 ตัน ผักตาง ๆ (มะเขือเทศ ถั่ว พริกปน แตงกวา ฯลฯ) ปริมาณการผลิต 

16,855 ตัน สวนแบงตลาดรอยละ 8.7  ประเภทผลไม ปริมาณการผลิต 12,473 ตัน (ผลไมหลักไดแก 

เชอรร่ี พีช แอพริคอท และพลัม) สําหรับประเภทอาหารทะเล ที่มีศักยภาพคือ ปลากระปอง ซึ่งมีปริมาณ

การผลิตภายในประเทศเพียง 196 ตัน และกึ่งปลากระปอง (semi canned fish) 703 ตัน โดยมีการนําเขา

รอยละ 95 ของการบริโภค ชนิดปลาที่นิยม ไดแก ทูนา แอนโชว่ี แมคเคอเรล ซาดีน และแฮริง  อาหาร

กระปองสําเร็จรูปอ่ืน ๆ ไดแก ประเภทซุปตาง ๆ  

               สินคาที่มีศักยภาพสําหรับไทย คือ ปลากระปอง และผลไมกระปอง โดยเฉพาะ 

สับปะรด มะมวง และผลไมรวม  (ผูประกอบการดานอาหารกระปองในตลาดโรมาเนีย ตามตารางที่ 5) 

-  ผลไมสด   การบริโภคภายในประเทศอยูในระดับที่ตํ่ามากประมาณ 46-47 กิโลกรัม/

คน/ป  ปริมาณการบริโภครวมประมาณ 1,015-1,020 พันตัน (สถิติป 2551) ผลไมบริโภคสดที่เปนที่

นิยม ไดแก แอปเปล และองุน (รอยละ 41.6 และ 19 ตามลําดับ) คาดวาการเติบโตของตลาดจะเพิ่มขึ้น

เปน 1,090-1,100 พันตันในป 2555   สถิติป 2549 การผลิตภายในประเทศมีมูลคาเพียง 90.239 ลานยูโร 

ในปริมาณ 912.4 พันตัน ผลผลิตหลัก คือ องุน (รอยละ 37)  แอปเปล (รอยละ 20.1)  แตงโม (รอยละ 

17.5)  และพลัม (รอยละ 16.1) อุปทานผลไมสดในตลาดสวนใหญเปนการนําเขา มีการนําเขาในมูลคา 

164.756 ลานยูโร นําเขาหลัก คือ กลวยสดและตากแหง ในมูลคา 59.641 ลานยูโร ประมาณรอยละ 31 

ของการนําเขาผลไมสด (นําเขาจากเอควาดอร 52,964 ลานยูโร) รองลงมาไดแก สม มะนาว และสมโอ 

(นําเขาหลักจากเอควาดอรรอยละ 32  ตุรกีรอยละ 23  กรีซรอยละ 13  และอิตาลีรอยละ 6)  มีการนําเขา

แอปเปลรอยละ 11.9  ขณะเดียวกันการสงออกมีมูลคาประมาณ 21.148 ลานยูโร ตํ่ากวารอยละ 15 ของ

มูลคาการนําเขา  (ผูประกอบการดานผลไมสดในตลาดโรมาเนีย ตามตารางที่ 6) 

                                                 
23   สถิติการนําเขาอาหารกระปองของโรมาเนีย ดูในตารางที่ 4    
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    ทั้งน้ี การผลิตภายในมีแนวโนมจะลดลง เน่ืองจากสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ขาด

การจัดการที่ดีและการสงเสริมจากภาครัฐ และเผชิญกับสภาพอากาศที่ไมเอ้ืออํานวย ผลไมเมืองรอนจึง

มีโอกาสสูงในการเปดตลาดผลไมสดในโรมาเนีย อาทิ สับปะรด มะพราว เงาะ มังคุด และมะมวง 

    -  อาหารทะเลแชแข็ง แมจะเปนตลาดใหมและมูลคาตลาดยังนอยมาก แตมีแนวโนม

การเติบโตที่นาสนใจ โดยในชวงป 2545-2550 เติบโตทางมูลคารวมรอยละ 238 และรอยละ 67 ในเชิง

ปริมาณ  สถิติป 2549 การบริโภคอาหารทะเลมีเพียง 16.2 กรัม/คน/ป ปริมาณการบริโภครวม 351 ตัน 

มูลคาตลาดประมาณ 1.786 ลานยูโร การผลิตภายในประเทศมีจํานวนเพียง 5-10 ตัน จากการเพาะเลี้ยง

หอยแมลงภูและอ่ืน ๆ ในทะเลดํา มีการสงออก 1.48 ลานยูโร (แนวโนมลดลงตอเน่ือง) ตลาดหลัก คือ 

ฝร่ังเศส และมีการนําเขาในมูลคา 3.735 ลานยูโร เปนที่คาดการณวาในป 2555 ตลาดอาหารทะเลแชแข็ง

ของโรมาเนียจะมีการขยายตัวเปน 4.576 ลานยูโร ในปริมาณเทากับ 537 ตัน การบริโภคตอคนตอปจะ

เพิ่มขึ้นเปน 25 กรัม อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.46 ตอปในเชิงปริมาณ และรอยละ 12.5 ตอปในเชิง

มูลคา อาหารทะเลที่เปนที่นิยมบริโภค คือ หอยชนิดตาง ๆ (รอยละ 73 ของมูลคาการนําเขาอาหารทะเล

รวม) และกุงตาง ๆ (shrimp, prawn and lobster) แหลงจําหนายอาหารทะเลหลัก ไดแก ซุปเปอรมาเก็ต 

และไฮเปอรมาเก็ต ประมาณ 294 ตัน และตามภัตตาคาร/รานอาหาร 56 ตัน คิดเปนรอยละ 80 และ 20 

ตามลําดับ (ผูประกอบการดานอาหารทะเลและอาหารทะะเลแชแข็งในตลาดโรมาเนีย ตามตารางที่ 7) 

    - อาหารสําเร็จรูป ยังจํากัดในดานตลาดจําหนายและความหลากหลายของสินคา แตมี

ศักยภาพที่จะขยายตัวไดสูงเน่ืองจากการคาเสรีภายในกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่การนําเขา

สินคาปลอดภาษี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมผูบริโภครายไดระดับปานกลางในเมือง ในป 2549 

มีมูลคาตลาดประมาณ 261.653 ลานยูโร คาดการณวาจะขยายตัวเปน 378.629 ลานยูโร ในป 2555   

ประมาณรอยละ 98.2 เปน อาหารแหงสําเร็จรูป ปริมาณการบริโภค 206,175 ตัน/ป การบริโภคตอหัว 

9.54 กิโลกรัม/ป สินคาหลัก คือ บะหมี่สําเร็จรูป สาเหตุหน่ึงที่ทําใหอาหารสําเร็จรูปไมเปนที่นิยม

แพรหลาย คือ ขอกังวลเกี่ยวกับปญหาคุณภาพสินคาและความปลอดภัยในดานสุขอนามัย ผูผลิตอาหาร

สําเร็จรูปที่สําคัญของโรมาเนีย ไดแก Agricola International, Mandy Foods, และ Scandia Sibiu โดย

เนนผลิตภัณฑอาหารพื้นเมือง (เน้ือไก/เน้ือหมู/ผัก) และอาหารนานาชาติ แหลงจําหนายผลิตภัณฑ

อาหารสําเร็จรูปหลัก คือ ซุปเปอรมาเก็ต และไฮเปอรมาเก็ต  อัตราการเติบโตของตลาดอาหารสําเร็จรูป

ที่ผานมาอยูที่รอยละ 2.9 ตอป (ผูประกอบการดานอาหารสําเร็จรูปในตลาดโรมาเนีย ตามตารางที่ 8) 

     - อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง แมจะเปนตลาดเล็กและใหม แตก็มีแนวโนมการเติบโตเร็ว 

เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนในเมืองใหญที่รัดตัวและตองพึ่งพิงสิ่งอํานวยความ

สะดวกมากเพิ่มขึ้น อาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่สามารถเตรียมภายใน 2 นาที (2 minutes ready meal) จึง

เปนทางเลือกหน่ึงของชนชั้นกลางรุนใหมที่ทํางานในเมือง อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (ผัก สัตวปก อาหาร

ทะเล และเน้ือสัตว) ปริมาณการบริโภครวม 3,591 ตัน/ป การบริโภคตอหัว 0.166 กิโลกรัม/ป ขนาด
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ตลาดประมาณ 52 ตันในป 2549 และ 55 ตันในป 2550   อัตราการเติบโตประมาณรอยละ 5-7 คิดเปน

สัดสวนรอยละ 1.5-2 ของมูลคาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปแชแข็งโดยรวม เปนที่คาดการณวาในป 2555   

ตลาดอาหารแปรรูปแชแข็ง ของโรมาเนียจะมีมูลคาเปน 20.524 ลานยูโร เพิ่มขึ้นรอยละ 50  จากป 2550  

(ผูประกอบการดานอาหารสําเร็จรูปแชแข็งในตลาดโรมาเนีย ตามตารางที่ 8)  

     ผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ  ไดแก  

              - สินคาสัตวปก เปนภาคสวนสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารเน้ือสัตวของโรมาเนีย 

เฉพาะผลิตภัณฑเน้ือไกมีมูลคาตลาดปละประมาณ 700 ลานยูโร ปริมาณการผลิตประมาณ 4 แสนตัน 

(สถิติป 2551)  รอยละ 75 เปนผลผลิตภายในประเทศ ที่เหลือเปนการนําเขาจากตางประเทศ    

    -  เคร่ืองดื่มนํ้าผลไมและผัก     อัตราการเติบโตตลาดอยูในเกณฑดี ในป 2550 ยอดการ

จําหนายในตลาดมีปริมาณประมาณ 29.6 ลานลิตร   ขยายตัวเพิ่มประมาณรอยละ 18-23  จากป 2549  

 -  ผักสด   ผลผลิตภายในประมาณ 4,075-4,080 พันตัน (สถิติป 2551)  ผลิตภัณฑหลัก

ไดแก มันฝร่ัง รอยละ 57.5  หัวผักกาด รอยละ 13.8  และมะเขือเทศ รอยละ 10  สถิติป 2550  การนําเขา 

มีมูลคา 142.413  ลานยูโร  นําเขาหลัก ไดแก มะเขือเทศ รอยละ 39 (นําเขาจาก ตุรกี และซีเรีย)  มันฝร่ัง 

รอยละ 9   หอม/กระเทียม รอยละ 7  ของมูลคาการนําเขาผักสดรวม (ในจํานวนน้ีรอยละ 11 อยูในรูป

ของผักแชแข็ง) เปนที่คาดการณวาอุปสงคตลาดผักสดจะเพิ่มขึ้นเปน 4,180-4,200 พันตัน ในป 2555  

ในขณะที่ผลผลิตภายในประเทศจะลดลงตอเน่ืองประมาณรอยละ 15 ตอป สินคาที่มีโอกาสสําหรับไทย 

อาทิ หนอไมฝร่ัง  ถ่ัวฝกยาว  ขาวโพดออน  ขิง  และผักรวม 

 

3.7        กฎระเบียบการนําเขาสินคาอาหารของสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปไดมีการออกขอบัญญัติเกี่ยวกับกฎเกณฑขอปฏิบัติวาดวยผลิตภัณฑอาหาร อาทิ 

ในเร่ืองสวนประกอบของอาหาร วิธีการใช และอ่ืน ๆ เพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยในสุขภาพของ

ผูบริโภค และเปนใบเบิกทางในการวางจําหนายสินคาดังกลาวไดอยางเสรีในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งมี

ทั้งที่เปนมาตรการทางกฎหมาย และที่เปนมาตรการเสริม ซึ่งขอกําหนดการนําเขาสินคาอาหารบาง

ประเภทอาจมีการควบคุมต้ังแตขั้นตอนกระบวนการผลิต ระบบการจัดเก็บ การขนสง  และการกระจาย

สินคา ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของของแตละประเทศสมาชิกจะตองควบคุม/กํากับดูแล/และตรวจสอบให

เปนไปตามกฎระเบียบ/มาตรฐาน/และขอกําหนดตาง ๆ ที่มีอยูของสหภาพยุโรป24  

 3.7.1   มาตรการดานสุขอนามัย  ประกอบดวยขอกําหนด/กฎระเบียบในการบังคับใชรวมกัน

สําหรับทุกประเทศที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงในการนําเขาสินคาอาหารจากประเทศที่สาม โดย

มีกฎเกณฑ/ขอกําหนดสําคัญหลัก ๆ ดังน้ี 

                                                 
24 รายละเอียดโปรดดูในเว็บไซต   http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf 

http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf
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   (1) The General Food Law : Regulation (EC) No. 178/2002 – วาดวยขอกําหนด

ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารทุกประเภทที่จะนําเขาสูสหภาพยุโรป เปนตนวา ตองมีระบบ traceability ที่

สามารถสืบทราบแหลงที่มาในวงจรการผลิตอาหาร ขอกําหนดเกี่ยวกับอาหารที่มีการตัดแตงพันธุกรรม 

GMOs (genetically modified Organisms) มาตรการดานสวัสดิภาพสัตว (animal welfare) โดยมี

หนวยงาน European Food Safety Authority (EFSA) เปนผูประเมินผลความเสี่ยงกอนที่คณะกรรมการ 

Standing Committee on the Food Chain and Animal Health จะใหการอนุมัตินําเขาสูสหภาพยุโรป ซึ่ง

พัฒนามาจากสมุดปกขาววาดวยความปลอดภัยของอาหาร (White Paper on Food Safety) ที่ดําเนินการ

มาต้ังแตป 2545   

     (2)  Hygiene of Foodstuffs : Regulations (EC) No. 852/2004, 853/2004, 854/2004 - 

กฎระเบียบวาดวยสุขอนามัยดานอาหาร ตามหลักเกณฑขอกําหนดพื้นฐานวาดวย Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) โดยมีหนวยงานกํากับดูแล คือ European Commission’s Health and 

Consumer Protection Directorate General (DG SANCO) 

     (3)  Maximum residue levels (MRLs) in foodstuffs : Regulation (EC) No. 396/2005 

- ขอกําหนดวาดวยปริมาณสารตกคางสูงสุดในอาหาร  

     (4)  Microbiological contamination of foodstuffs : Regulation (EC) No. 2073/2005 - 

ขอกําหนดวาดวยการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในอาหาร 

     (5)  Contaminants in food : Regulation (EC) No. 1881/2006 – ขอกําหนดวาดวยสาร

ปนเปอนในอาหาร และ Regulation (EC) No. 396/2005 - วาดวยสารตกคางยาฆาแมลงในอาหารเกษตร 

     (6)  Regulation (EC) No. 3954/1987 และ 944/1989  -  วาดวยการปนเปอนของรังสี

ในอาหาร (radioactive contamination)  

     (7) EU Marketing Standard : Regulation (EC) No. 2200/96 - Specific rules for 

packaging, marketing and labeling for a number of fruits and vegetables - กฎระเบียบวาดวย

ขอกําหนดมาตรฐานการตลาด การบรรจุหีบหอ/การปดฉลาก ในการนําเขาผักและผลไม  

 3.7.2      มาตรการเสริมในดานอื่น ๆ25  อาทิ    

     (1) มาตรการดานสิ่งแวดลอม (Environmental requirements) เชน มาตรการ Global 

GAP (หรือเดิม EurepGAP) เพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติที่ดีในภาคการเกษตรเพื่อหลักประกันความ

ปลอดภัยของผลผลิต โดยเฉพาะ ประเภทสินคาเกษตรอินทรีย (organic/bio products)  

     (2) มาตรการดานสังคมและแรงงาน (Social requirements / Labour Standards) อาทิ 

หามการใชแรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ  

                                                 
25  ขอมูลจากเว็บไซต   http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert 
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     (3) มาตรการขอกีดกันที่มิใชทางภาษี (Non-tariff barrier: NTB) อาทิ การจํากัด

ปริมาณการนําเขาสินคาเกษตรจากประเทศนอกกลุมสมาชิกสหภาพยุโรป  

               (4) มาตรการแจงเตือนลวงหนา (Alert Notifications) เกี่ยวกับความปลอดภัยของ

อาหาร  อาทิ ระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)  โดยทุกสัปดาหคณะกรรมาธิการ

ยุโรปจะมีการประกาศเตือนถึงขอพึงระวังและผลการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพอาหารและอาหารสัตว 

เปนตนวา ผัก ผลไม และอาหารแปรรูป ที่ไมถูกสุขอนามัยและอาจเปนผลรายตอสุขภาพของผูบริโภค26  

               (5)  มาตรการ EurepGAP (EU Retailers Produced GAP) เปนการกําหนดมาตรฐาน

การผลิตสินคาอาหารโดยภาคเอกชนผูคา/หรือผูนําเขาของกลุมสหภาพยุโรป โดยนําหลักการ/พื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรของ GAP (good agricultural practice) และ HACCP (hazard analysis and critical 

control points) มาใชเพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบการประเมินความเสี่ยงและในการออกใบรับรอง 

ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมในเร่ืองสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารแลว ยังรวมถึงขอคํานึงในมิติ

สังคม สิ่งแวดลอม และสภาวะทางเศรษฐกิจดวย ปจจุบันไดมีการนําไปใชกับการนําเขาสินคาประเภท 

ผัก ผลไมสด ไมตัดดอก และอาหารทะเล 

        (6)  มาตรการตรวจสอบอาหารนําเขาของสหภาพยุโรป ประกอบดวยกระบวนการ คือ 

1) การตรวจสอบทางเอกสารเกี่ยวกับแหลงกําเนิดสินคาและหนังสือรับรองตาง ๆ 2) การตรวจสอบฉลาก 

(บทบัญญัติคณะกรรมาธิการที่ 79/112/EEC) และ 3) การตรวจสอบทางกายภาพ (physical control 

check) โดยมีสํานักงานอาหารและสัตวแพทย (The Food and Veterinary Office – FVO) เปนหนวยงาน

ในการควบคุม/ดูแลการตรวจสอบเร่ืองความปลอดภัยอาหารและการจดทะเบียน 

    นอกจากน้ี ยังมีความตกลงที่วาดวยกฎระเบียบเกี่ยวกับการสงออกและนําเขาอาหาร

ระหวางประเทศภายใตองคการการคาโลก (WTO)  เปนตนวา  ความตกลงวาดวยแหลงกําเนิดสินคา  

การตรวจสอบกอนการสงออก  การใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)  ความตกลงวาดวย

อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (TBT)  ตลอดจนความตกลงเกี่ยวกับการคาที่เปนธรรม อาท ิ ความตกลง

เกี่ยวกับการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน ฯลฯ  ตามแผนภูมิที่แสดงขางทายน้ี27   

    

   

 

                                                 
26  ไกรรวี ศิริกุล รายงานการศึกษาสวนบุคคล “การบริหารจัดการแบบบูรณาการของทีมประเทศไทยใน

เนเธอรแลนด กรณีศึกษา การแกไขปญหา อุปสรรคในการนําเขาผักชี ใบโหระพาและมะเขือ จาก

ประเทศไทย”  หนา 16  
27 ที่มา :  สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม “แผนแมบทอุตสาหกรรมอาหาร”  กันยายน 2545  หนา  128 
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แผนภูมิท่ี 1   กฎระเบียบการสงออกและนําเขาอาหารระหวางประเทศ 

 

3.8         บทสรุปการวิเคราะห 

 ขอมูลจากการศึกษาวิเคราะหในขอ 3.3  3.4  และ 3.5  อาจประเมินโดยสรุปไดวา แมโรมาเนีย

จะมีความตองการในการนําเขาอาหารสูง ซึ่งนาจะเปนโอกาสในการเปนตลาดใหมสําหรับการสงออก

สินคาอาหารเกษตรซึ่งเปนจุดแข็งของไทยได แตการที่สินคาอาหารไทยจะเขาไปแทรกเพื่อสวนแบงใน

ตลาดใหมแหงน้ีก็มิใชเปนเร่ืองงายนัก เน่ืองดวยขอจํากัดที่มีอยูมากมายทั้งที่เกิดจากปจจัยภายในและที่

เปนปจจัยภายนอก ปจจัยภายในที่เปนจุดออนของไทยโดยรวมอยางที่ทราบกัน อาทิ ผลผลิตภายใน 

ประเทศที่มีความไมแนนอน  ขาดความเชี่ยวชาญดานการตลาด  ตนทุนและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น การ

ใชเทคโนโลยีขั้นสูงในขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปอาหารมีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะที่เปนผูผลิตราย

ใหญเทาน้ัน ทําใหไมสามารถควบคุมความสม่ําเสมอของคุณภาพและปริมาณของสินคา การบริหาร

จัดการในภาครัฐขาดประสิทธิภาพแมวาไทยจะมีภาคเอกชนที่มีความเขมแข็งสูง  สําหรับปจจัยภายนอก

ที่เปนปญหาอุปสรรคและกระทบตออุปสงคตลาด อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลกที่สงผลตอกําลังซื้อของภาค

ประชาชน แรงกดดันจากคูแขงทั้งจากประเทศที่มีตนทุนแรงงานถูกกวาและประเทศที่มีระดับการ

พัฒนาดานเทคโนโลยีที่เหนือกวา มาตรการกีดกันทางการคา และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ รวมถึง

ปญหาเร่ืองแหลงกําเนิดสินคา คาขนสงที่แปรตามราคานํ้ามันโลกที่ถีบตัวสูงขึ้นตอเน่ือง  ความเชื่อถือ

และภาพลักษณของสินคาอาหารไทย  และแนวโนมรสนิยมในการบริโภคของตลาดผูนําเขา  เปนตน 
  นอกจากปจจัยดานอุปสงคและอุปทาน ที่เปนตัวกําหนดราคาและปริมาณสินคาที่วางตลาดแลว 

ความตองการดานพลังงานชีวภาพในอนาคต จะเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผลผลิตพืชผลทางการเกษตร

เพื่อการบริโภคมีปริมาณลดลง ซึ่งจะทําใหราคาของสินคาอาหารเกษตรเพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ีการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจาก greenhouse effect อาจกอผลให

เกิดวิกฤตดานอาหารในหลายประเทศได เน่ืองจากการเพาะปลูกไมไดผลตามแผนการผลิตที่วางไว  

จากการศึกษาถึงขออุปสรรคและโอกาสของตลาดอาหารโรมาเนียกับการสงออกอาหารของ

ไทยแลว เห็นวาสินคาที่นาจะสงเสริมสําหรับการสงเขาตลาดโรมาเนียในเบื้องแรกน้ัน ควรเปนสินคา

ประเภทอาหารกระปอง อาหารแปรรูปแชแข็ง และอาหารสําเร็จรูป ซึ่งโรมาเนียยังไมสามารถผลิตไดดี

หรือเพียงพอกับอุปสงคของตลาด นอกจากน้ี สินคาประเภท ผักและผลไมสด ก็นาจะเปนสินคาหลักใน

การผลักดันเขาสูตลาดโรมาเนียและยุโรปตะวันออกโดยรวมดวย โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาวที่ประเทศ

ในภูมิภาคแถบน้ีจะมีภูมิอากาศหนาวจัดและยาวนานปละกวา 4 เดือน ซึ่งเปนชวงที่ตลาดขาดแคลน

อาหารผักและผลไมสดอยางมาก การนําเขาจากกลุมยุโรปกันเองมีอยางจํากัดทั้งชนิดและปริมาณ ดังน้ัน 

การที่หนวยงานภาครัฐของไทยมีโครงการจะจัดต้ังศูนยกระจายสินคาเนาเสียงายที่ทาอากาศยาน

นครมิวนิค (Thai Perishables Distribution Center at Munich Airport - TPM) เพื่อกระจายตอไปยัง

ประเทศใกลเคียง นาจะชวยใหสินคาผักและผลไมสดจากไทยสามารถสงเขาตลาดยุโรปไดอยางม ี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สินคาที่มีศักยภาพหลัก ๆ ไดแก มะมวง มังคุด ลิ้นจ่ี เงาะ ขา ตะไคร ขิง พริก 

หนอไมฝร่ัง และขาวโพดออน 

  นอกจากน้ี กลุมสินคาประมง ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ที่เปน 

niche-market products นาจะมีโอกาสดีในการทําตลาดตามเมืองใหญ ๆ ของโรมาเนีย เมื่อมองถึงขอ

ไดเปรียบในเร่ืองของคุณภาพและความสะดวกสบายในการเตรียมเพื่อการบริโภค และความปลอดภัยในดาน

สุขอนามัย ผูบริโภคที่มีกําลังซื้อมีแนวโนมจะเลือกซื้ออาหารแชแข็งที่สามารถรักษาคุณคาของอาหารและ

ปลอดสิ่งเจือปน แมวาจะมีราคาสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารกระปอง จึงเหมาะสําหรับเปาหมายตลาด

ชนชั้นทํางานในเมืองที่เรงรีบและไมมีเวลาในการเตรียมอาหารเองหรือไปกินนอกบาน   

 

 

 



 

บทที่ 4 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

4.1       สรุปผลการศึกษา  

 ในการศึกษาหัวขอวาดวย “ตลาดสินคาอาหารของโรมาเนียกับโอกาสสงออกของไทย” น้ัน 

วัตถุประสงคก็เพื่อศึกษาวิเคราะหและประเมินถึงปจจัยแวดลอมของโรมาเนียวาจะมีศักยภาพเปน

ตลาดสินคาอาหารสงออกของไทยไดหรือไม ซึ่งจากการศึกษาที่กลาวมาในบทที่ 3  อาจสรุปไดวา 

แมโรมาเนียจะมีความจําเปนตองนําเขาสินคาอาหารและเกษตรสูงถึงรอยละ 70 ของความตองการ

บริโภคภายในประเทศ ในขณะที่ไทยเองก็มีศักยภาพสูงในดานการผลิตและสงออกอาหารที่สําคัญ

ของโลก นอกจากน้ี ยังพบวาที่ผานมาแมไทยและโรมาเนียจะมีความสัมพันธที่ดีมายาวนาน แตใน

แงของความสัมพันธทางเศรษฐกิจในมิติการคาและการลงทุนมีมูลคาตํ่ามาก โดยการคาระหวาง

ประเทศของโรมาเนียสวนใหญภายหลังจากการเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปในป 2550 กวารอยละ 

70 เปนการคาภายในกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (หรืออียู) ที่มีเขตการคาเสรีระหวางกัน และ

ไทยเองก็มิไดใหความสําคัญกับตลาดแหงน้ีมากนัก เมื่อเทียบที่ไทยมีกับฮังการี สาธารณรัฐเช็ก และ

โปแลนด ที่มีระดับการพัฒนาสูงกวาโรมาเนียและบัลแกเรียในภูมิภาคยุโรปตะวันออกดวยกัน  

สิ่งที่เปนขออุปสรรคสําหรับการเขาตลาดยุโรปของสินคาอาหารไทย คือ เร่ืองของคุณภาพ

และมาตรฐานสุขอนามัยของตัวสินคาบางประเภท อาทิ ผักและผลไมสด ในขณะที่จุดเดนของสินคา

ไทย คือ มีราคาถูก แตในอนาคตไทยก็อาจตองประสบกับคูแขงสําคัญอยางเชน จีน เวียดนาม บราซลิ ฯลฯ  

ดังน้ัน การยกระดับความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติจึงเปนสิ่งจําเปนที่ไมอาจจะหลีกเลี่ยงได 

หากไทยยังมีความตองการที่จะรักษาจุดยืนบนเวทีแหงน้ี ซึ่งที่ผานมารัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ ใน

ภาครัฐเองก็ไดตระหนักถึงปญหาในเร่ืองน้ีและไดมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร (National Agenda) 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเกษตรของไทยใหเปนหน่ึงในผูนําการสงออกอาหารของโลก 

รวมถึงการสนับสนุนภาคเอกชนในการเพิ่มศักยภาพในดานการผลิตและการสงออกใหสามารถกาว

ไปขางหนาอยางมั่นคงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระแสโลกาภิวัตน  

 ทั้งน้ี ไทยควรใชประโยชนจากการเปนตลาดเดียวของสหภาพยุโรปใหเปนโอกาสสําหรับ

การสงออกสินคาไทยเขาตลาดยุโรปที่มีเขตการคาเสรีครอบคลุม 27 ประเทศ จํานวนประชากรกวา 

500 ลานคน ซึ่งสินคานําเขาจากประเทศที่สามสามารถที่จะเคลื่อนยายไดอยางเสรีไมวาจะเปนการ

นําเขาจากจุดใด ในมุมมองน้ีไทยก็อาจใชประโยชนจากการที่โรมาเนียมีภูมิรัฐศาสตรที่ต้ังเปนจุด

เชื่อมในดานการคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางนํ้าระหวางยุโรปตะวันตกกับตะวันออก แมวาใน
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แงของการคาไทย-โรมาเนียอาจจะยังไมมีศักยภาพมากนัก และในแงของการเปน gateway ก็ยังไมมี

สายการบินตรงระหวางกัน และมีจุดเชื่อมอ่ืนในยุโรปที่เหมาะสมกวาและมีการใชเปนปกติอยูแลวเชนใน

เยอรมนี ออสเตรีย เนเธอรแลนด เดนมารก และฮังการี ที่เปนจุดถายของสินคาไทยในยุโรป  แตใน

แงมุมของการลงทุนนาจะเปนโอกาสดีในระยะยาว เน่ืองจากโรมาเนียมีพื้นที่ใหใชประโยชนไดอีก

มาก มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณโดยเฉพาะกาซธรรมชาติและปาไม  มีคาจางแรงงานที่คอนขางถูก

กวาประเทศอ่ืนในยุโรป  แมวาโครงสรางดานสาธารณูปโภคพื้นฐานจะยังคงตองมีการปรับปรุงและ

พัฒนาอีกมาก  

 โดยสรุปคือ ในภาพรวมแลวโรมาเนียนาจะมีศักยภาพในการเปนตลาดใหมสําหรับสินคา

อาหารสงออกของไทยได แตทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ โดยเฉพาะความพรอมและความ

สนใจของภาคเอกชนไทยเอง ถามองจากสภาวะการณในปจจุบัน โรมาเนียอาจยังไมเปนที่นาสนใจ

นักของนักธุรกิจไทย เน่ืองจากตลาดมีขนาดเล็กและกําลังซื้อตํ่า แตดวยศักยภาพในหลาย ๆ ดานของ

โรมาเนียจะทําใหดินแดนแหงน้ีเปนที่ดึงดูดการลงทุนของตางชาติตอไปไดอีกยาวนาน และเมื่อถึง

เวลาน้ันอาจสายเกินไปที่ไทยจะเขาไปเปนคูแขงในตลาดแหงน้ี  

 

4.2       ขอเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาดังกลาวขางตนแมจะชี้ใหเห็นวา ขนาดตลาดของโรมาเนียอาจจะยังไมเปน

ที่นาสนใจของผูสงออกและนักลงทุนของไทยมากนัก แตการจะใชประโยชนจากขอไดเปรียบของ

โรมาเนียในเร่ืองที่ต้ังที่เปนศูนยกลางเชื่อมเสนทางคมนาคมหลัก ๆ ทั้งทางนํ้าและทางบกระหวาง

ตะวันตกกับตะวันออกของภูมิภาคยุโรปแลว ก็นาที่ไทยจะมีการเตรียมความพรอมเพื่อยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน

ยุทธศาสตรที่ดีและคํานึงถึงขอปจจัย ดังตอไปน้ี 

1) แนวโนมตลาดสินคาอาหารและเกษตร จะผูกกับการคาในรูปแบบใหมที่เนนการผลิต

เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะกลุม (niche market) จึงควรมีการปรับกระบวนทัศน

ใหมต้ังแตการผลิตวัตถุดิบ (รวมถึงการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว) ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปใน

โรงงานอุตสาหกรรม และการบรรจุหีบหอ โดยควรมุงเนนการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรที่มีมูลคาเพิ่ม (value added product) เพื่อขยายตลาดการสงออกที่มีคุณภาพและสรางศักยภาพ

การแขงขันของไทยในตลาดโลกใหไดอยางยั่งยืน  

  2) กลยุทธในการเพิ่มสวนแบงตลาด ควรปรับกลยุทธใหเปนเชิงรุกมากกวาเชิงรับ อาทิ

สงเสริมการสงออกเชิงรุก (Demand Management) เพื่อไปสู Economy of Speed การกําหนดสาขา

การผลิตที่ไทยมีความเปนเลิศในตลาดโลก (Global Niche) อยางเชน การเปนครัวของโลก (Kitchen 
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of the World) การปรับบทบาทภาครัฐใหเอ้ือประโยชนตอการทําธุรกิจของภาคเอกชนทั้งในดาน

นโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อลดตนทุนการประกอบการ การปรับเปลี่ยนเปาหมายจากการ

มุงเนน ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ที่เนนปจจัยเร่ืองแรงงานและ

ตนทุน ไปเปนการมุงเนน ความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (competitive advantage)  ตามกรอบ

แนวคิดในการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (กพข.)  ที่ต้ัง

ขึ้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2545  และสงเสริมการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการเพิ่มชองทางการคา    

3)    การพัฒนาจุดเดนของสินคาไทย   ใหมีความแตกตางจากสินคาของประเทศคูแขงขัน 

(Product Differentiation) โดยใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นและการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูป การยกระดับคุณภาพสินคาและการพัฒนาดานนวัตกรรมให

สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตามกระแสโลก   การสรางความหลากหลายของ

สินคา และการสรางสัญลักษณทางการคาที่เปน Thailand Brand เพื่อเพิ่มมูลคาทางการตลาดและ

แสดงถึงลักษณะเดนของสินคาอาหารไทย 

 4) การปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตดานการเกษตร ควรมุงเนนการผลิตแบบครบวงจร 

จากกระบวนการผลิตไปจนถึงมือผูบริโภค (From Farm to Table) โดยเนนเร่ืองคุณภาพและความ

ปลอดภัยของสินคา การผลิตของอุตสาหกรรมอาหารควรสนองตอบความตองการของตลาดเปน

หลัก (Mass Customization)  และมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการรวมกลุม

เพื่อสรางเขตการคาเสรี (Free Trade Area) เชนกรณีของสหภาพยุโรป อาเซียน และเขตการคาเสรี

อเมริกาเหนือ (NAFTA)  ตลอดจนการสรางความสามารถในการตอบสนองตอเงื่อนไข/กฎระเบียบ/

และกติกาภายใตองคการการคาโลก  

5) การเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ควรเนนเร่ืองการเสริมสราง

ความสามารถในการแขงขันและการสรางมูลคาเพิ่มใหสูงขึ้น (competency and value added base) 

โดยมีสหสัมพันธในเชิงระบบต้ังแตภาคการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การตลาด และการบริหาร

จัดการ การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนในดานผลิตภัณฑสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม โดยใช

รูปแบบ contract farming เพื่อเปนหลักประกันในเร่ืองของคุณภาพและความสม่ําเสมอของ

แหลงที่มาของวัตถุดิบ รวมถึงการปรับโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนในระยะยาว    
 6)  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ควรดําเนินการอยางครบวงจร เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นในระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของสินคาอาหารไทย ทั้งในขั้นตอนการผลิตและ

การแปรรูป เพื่อลดแรงกดดันจากประเทศผูนําเขาที่มักมีการกําหนดมาตรฐานในดานคุณภาพไวสูง

และใชเปนเคร่ืองมือในการกีดกันการนําเขา ภาครัฐควรปรับปรุงเร่ืองการใหบริการการตรวจสอบ
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และรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคาอาหารสงออก (verification and quality certification) ใหมีความ

รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผูสงออกไทยก็ควรมีการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐาน

สินคาอยางเครงครัด  เพื่อภาพลักษณที่ดีและเสริมสรางความเชื่อมั่นตอสินคาอาหารของไทย 

 7)  การจัดทํา Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI)  เพื่อขยายความ

รวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางกลุมประเทศอาเซียนกับสหภาพยุโรป ริเร่ิมมาต้ังแตป 2546 

เพื่อไปสูการจัดทาํเขตการคาเสรีระหวางกัน ซึ่งจะชวยใหมูลคาการคาระหวางกันขยายตัวสูงขึ้น

ดังเชนกรณีการจัดทําเขตการคาเสรีกับจีน และออสเตรเลีย  รวมถึงการเปดการเจรจาทางเทคนิค

และการจัดทําความตกลง Mutual Recognition Agreement (MRA)  เปนตน 

 8)  การจัดต้ังศูนยแสดงสินคา/กระจายสินคานานาชาติ (Distribution Centre) เพื่อการ

สงเสริมชองทางในการเขาสูตลาดของสินคาไทย การจัดทํา Thailand Plaza การสรางประตูการคา 

(gateway) และการพัฒนากิจการที่เชื่อมโยงกับสินคาเกษตรและอาหาร อาทิ การสงเสริมการเปด

รานอาหารไทยที่ไดมาตรฐานในตางประเทศ  ซึ่งจะเปนชองทางในการเผยแพรความนิยมเกี่ยวกับ

อาหารไทย และเพิ่มการนําเขาวัตถุดิบสินคาเกษตรและสินคาตอเน่ืองของไทย   

 9)   การสรางระบบบริหารและการจัดการที่ดี  เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพและ

ความสําเร็จในการดําเนินงานทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน ปจจัยหน่ึงที่จําเปนจะตองมี คือ

ระบบขอมูลเชิงลึก เพื่อใชประโยชนในการกําหนดทิศทางนโยบายและการจัดทําแผนงานโครงการ.   
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ตารางท่ี 4   การนําเขาอาหารกระปองของโรมาเนีย  

Indicator (thou EUR) 2004 2005 2006 

 

TARIC code  

 

Import 

CIF  

Y/ Y 

(%)  

Import 

CIF  

Y/ Y 

(%)  

Import CIF  

 

TARIC 20 Preparations from vegetables, fruit 

or from other parts of a plant  

60,658  35%  81,938 39%  113,727 

Main import countries in 2006 for TARIC 20  Turkey  14,811 

China  12,090 

Greece  11,716 

Netherlands  10,250 

Thailand  5,343 

  

TARIC 1604 Preparations and canned food 

from fish, caviar and its replacements from 

fish spawn  

9,756  48%  14,481 53%  22,142 

Main import countries in 2006 for TARIC 1604  Thailand  14,463 

Poland  2,505 

Vietnam  699 

  

TARIC 1602 Other preparations and canned 

food from meat, offal or blood  

4,932  -3%  4,804 9%  5,245 

Main import countries in 2006 for TARIC 1602  Hungary  2,152 

Poland  937 

Spain  644 

Netherlands  363 

France  256 

 

TOTAL13  75,355  34%  101,223 39%  

 

141,114 

 

Source:  The National Institute of Statistics of Romania 



 

 

 ตารางท่ี 5   ผูประกอบการดานอาหารกระปองในตลาดโรมาเนีย  

 
 
 



 

 
 
 

 



 
 
  ตารางท่ี 6   ผูประกอบการดานผลไมสดในตลาดโรมาเนีย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ตารางท่ี 7   ผูประกอบการดานอาหารทะเลแชแข็งในตลาดโรมาเนีย 

 



   
 
 ตารางท่ี 8   ผูประกอบการดานอาหารสําเร็จรูปในตลาดโรมาเนีย 
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Export - Import Values between Romania and Thailand                                                                                                             

                   USD million 

 2006 2007 2008 2009 2009/2008 (%) 

Export    15.00      9.70    14.50    12.97    -10.55 

Import  164.60  133.40  130.86    82.20    -37.18 

Balace commercial -149.60 -123.70 -116.36   -69.23   +40.50 

      

 

Structure of Export in 2009 Export (%) Import (%) 

machine tools, ball bearing, heat exchangers, electrical machines    38.9  

steel products    34.6  

special products     11.0  

chemical products      6.6  

wood and wood products      3.7  

cartoon, celulose past,       1.9  

Structure of Import in 2009 Export (%) Import (%) 

natural rubber, rubber products     15.5 

automatic data machine, processing machine and parts     14.8 

machines, parts     14.1 

motor car, parts and accessories     12.8 

canned food, drinks, vegetables, fruits, meats,      10.2 

plastic materials       7.4 

   ที่มา :   ฝายการพาณิชย  สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจําประเทศไทย  



การคาระหวางประเทศของไทยกับโลก 

 

           

     มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ         อัตราการขยายตัว   สัดสวน   

         หนวย: รอยละ   หนวย : รอยละ  

  รายการ   2549 2550 2551 2552  2550 2551 2552  2549 2550 2551 2552  

                              

ไทย - โลก                

 มูลคาการคา  258,492.8 293,823.9 356,998.5 286,298.3  13.7 21.5 19.8  100.0 100.0 100.0 100.0  

 การสงออก  129,720.4 153,865.0 177,775.2 152,502.4  18.6 15.5 14.2  100.0 100.0 100.0 100.0  

 การนําเขา  128,772.3 139,958.9 179,223.3 133,796.0  8.7 28.1 25.3  100.0 100.0 100.0 100.0  

 ดุลการคา  948.1 13,906.1 -1,448.1 18,706.4           

                 

- โครงสรางการสงออก -               

 สงออกรวม  129,720.4 153,865.0 177,775.2 152,502.4  18.6 15.5 14.2  100.0 100.0 100.0 100.0  

 สินคาเกษตรกรรม 13,131.2 15,167.7 20,139.4 16,434.4  15.5 32.8 18.4  10.1 9.9 11.3 10.8  

 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 7,970.6 9,489.5 11,714.0 11,327.0  19.1 23.4 -3.3  6.1 6.2 6.6 7.4  

 สินคาอุตสาหกรรม 100,068.1 120,559.6 133,826.4 116,413.4  20.5 11.0 13.0  77.1 78.4 75.3 76.3  

 สินคาแรและเชื้อเพลิง 6,894.9 7,510.9 12,095.1 8,327.5  8.9 61.0 31.1  5.3 4.9 6.8 5.5  

 สินคาหมวดอื่นๆ 1,655.6 1,137.4 0.3 0.0  31.3 100.0 93.0  1.3 0.7 0.0 0.0  

ภาคผน
วก ข 



 

 

รายการ 

   

2549 

 

2550 

 

2551 

 

2552 

  

2550 

 

2551 

 

2552 

  

2549 

 

2550 

 

2551 

 

2552 

 

 

 

- โครงสรางการนําเขา -               

 นําเขารวม  128,772.3 139,958.9 179,223.3 133,796.0  8.7 28.1 25.3  100.0 100.0 100.0 100.0  

 สินคาเชื้อเพลิง  25,328.1 25,879.5 37,255.8 24,878.1  2.2 44.0 33.2  19.7 18.5 20.8 18.6  

 สินคาทุน  36,425.5 36,713.4 43,476.6 36,389.8  0.8 18.4 16.3  28.3 26.2 24.3 27.2  

 สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป 52,287.1 60,028.2 77,883.4 54,097.5  14.8 29.7 30.5  40.6 42.9 43.5 40.4  

 สินคาอุปโภคบริโภค 9,437.1 11,759.4 14,978.0 13,537.6  24.6 27.4 -9.6  7.3 8.4 8.4 10.1  

 

ยานพาหนะและอุปกรณการ

ขนสง 3,923.6 4,404.9 5,492.3 4,621.1  12.3 24.7 15.9  3.0 3.1 3.1 3.5  

  สินคาหมวดอื่นๆ 1,371.0 1,173.6 136.3 271.9  14.4 -88.4 99.5  1.1 0.8 0.1 0.2  

ที่มา   :  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย           
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ภาคผนวก ค 
        
มูลคาสินคาเกษตรสงออกท่ีสําคัญ พ.ศ. 2552 – 2553                                                                หนวย : ลานบาท 

รายการสินคา 2552 
2552  

(ม.ค. - พ.ค.) 

2553  

(ม.ค. - พ.ค.) 

อัตราการ

เพิ่ม/ลด (%) 

1. ยางธรรมชาติ 146,264 49,365 94,508 91.45 

2. ขาวและผลิตภัณฑ 183,422 71,772 70,596 -1.64 

3. นํ้าตาลและผลิตภัณฑ 68,748 27,282 47,526 74.20 

4. ปลาและผลิตภัณฑ 97,585 38,817 38,999 0.47 

5. มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ 51,641 15,843 33,880 113.84 

6. กุงและผลิตภัณฑ 94,149 30,278 33,785 11.58 

7. ผลไมและผลิตภัณฑ 60,757 23,765 26,393 11.05 

8. ไมและผลิตภัณฑ 41,549 14,791 20,272 37.05 

9. ไกแปรรูป 47,456 19,069 18,459 -3.20 

10. ผักและผลิตภัณฑ 19,483 8,058 8,329 3.36 

สินคาเกษตรกรรมอ่ืน ๆ 177,593 69,083 77,400 12.04 

สินคาเกษตรและผลิตภัณฑ  988,647 368,123 470,146 27.71 

สินคาสงออกทั้งหมด  5,196,970 1,948,401 2,441,180 25.29 
 

ประเทศท่ีไทยสงออก 10 อันดับ สูงสุด                                                                                      หนวย : ลานบาท 

ประเทศ 2552 
2552  

(ม.ค. - พ.ค.) 

2553  

(ม.ค. - พ.ค.) 

อัตราการเพิ่ม/

ลด (%) 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 116,724 36,748 64,601 75.79 

2. ญ่ีปุน 137,889 55,492 62,971 13.48 



 52 

3. สหรัฐอเมริกา 125,192 45,276 50,052 10.55 

4. มาเลเซีย 53,359 18,954 29,223 54.18 

5. อินโดนีเซีย 26,199 9,073 23,126 154.90 

6. ฟลิปปนส 15,147 5,848 14,550 148.81 

7. สาธารณรัฐเกาหลี 21,687 8,803 13,824 57.04 

8. เวียดนาม 22,587 7,927 12,609 59.07 

9. สหราชอาณาจักร 31,382 11,664 12,093 3.68 

10. อินเดีย 13,638 3,136 9,426 200.58 

ประเทศอ่ืน ๆ 424,843 165,203 177,672 7.55 
 

        ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความรวมมือของ กรมศุลกากร 
 



การคาระหวางประเทศของไทยกับสหภาพยุโรป 

 
                                                                       มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐ                อัตราการขยายตัว                               สัดสวน 
                                              หนวย : รอยละ                           หนวย : รอยละ 

รายการ    2549 2550 2551 2552  2550 2551 2552  2549 2550 2551 2552 

                             

ไทย - สหภาพยุโรป (27 ประเทศ)              

 มูลคาการคา  29,248.8 33,640.4 37,724.7 30,305.3  15.0 12.1 -19.7  11.3 11.4 10.6 10.6 

 การสงออก  18,006.2 21,688.2 23,392.1 18,154.5  20.4 7.9 -22.4  13.9 14.1 13.2 11.9 

 การนําเขา  11,242.6 11,952.2 14,332.6 12,150.9  6.3 19.9 -15.2  8.7 8.5 8.0 9.1 

 ดุลการคา  6,763.7 9,736.0 9,059.5 6,003.6          

                

- โครงสรางการสงออก -              

 สงออกรวม  18,006.2 21,688.2 23,392.1 18,154.5  20.4 7.9 -22.4  13.9 14.1 13.2 11.9 

 สินคาเกษตรกรรม 1,558.4 2,064.0 2,653.2 1,883.1  32.4 28.5 -29.0  1.2 1.3 1.5 1.2 

 สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร 1,124.3 1,353.6 1,711.2 1,478.3  20.4 26.4 -13.6  0.9 0.9 1.0 1.0 

 สินคาอุตสาหกรรม 14,942.4 17,992.2 18,731.3 14,470.4  20.4 4.1 -22.7  11.5 11.7 10.5 9.5 

 สินคาแรและเช้ือเพลิง 100.9 73.2 296.3 322.6  27.4 304.8 8.9  0.1 0.0 0.2 0.2 

 สินคาหมวดอ่ืนๆ 280.2 205.1 0.0 0.0  26.8 100.0 -89.3  0.2 0.1 0.0 0.0 

                

ภาคผน
วก ง 



รายการ 2549 2550 2551 2552 2550 2551 2552 2549 2550 2551 2552 

              

- โครงสรางการนําเขา -              

 นําเขารวม  11,242.6 11,952.2 14,332.6 12,150.9  6.3 19.9 -15.2  8.7 8.5 8.0 9.1 

 สินคาเช้ือเพลิง  38.8 35.5 86.1 55.3  -8.4 142.6 -35.8  0.0 0.0 0.0 0.0 

 สินคาทุน  4,746.5 4,667.5 5,479.5 5,116.4  -1.7 17.4 -6.6  3.7 3.3 3.1 3.8 

 สินคาวัตถุดิบและก่ึงสําเรจ็รูป 4,405.6 4,790.6 5,991.1 4,473.1  8.7 25.1 -25.3  3.4 3.4 3.3 3.3 

 สินคาอุปโภคบริโภค 1,589.9 1,892.7 2,258.1 2,001.8  19.0 19.3 -11.3  1.2 1.4 1.3 1.5 

 

ยานพาหนะและอุปกรณการ

ขนสง 307.4 353.2 479.9 401.5  14.9 35.9 -16.3  0.2 0.3 0.3 0.3 

  สินคาหมวดอ่ืนๆ 154.5 212.7 38.0 102.8  37.7 -82.2 170.8  0.1 0.2 0.0 0.1 

ที่มา   :  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย          

หมายเหต ุ :  สมาชิกเพ่ิมจากเดิม 25 ประเทศ เปน 27 ประเทศ ตั้งแตเดือน มกราคม 2550         

 



 

ภาคผนวก จ 

โครงขายการขนสงสินคาของโรมาเนีย 

 

1)  การขนสงทางบก โรมาเนียมีการขนสงสินคาทางบกโดยทางถนน 335,327 พันตัน (สถิติป 

2549) เปนการขนสงภายในประเทศ 316,653 พันตัน (เปนรอยละ 94 ของการขนสงโดยทางถนน) 

และการขนสงนอกประเทศ 18,529 พันตัน (เปนรอยละ 5)  และเปนการขนสงผานแดนรอยละ 0.043 

สําหรับการขนสงทางรถไฟ โรมาเนียมีระบบการคมนาคมทางรถไฟเปนอันดับ 4 ในสหภาพ

ยุโรป ประมาณ 20,667 กิโลเมตร (สถิติป 2549) ครอบคลุมไมตํ่ากวารอยละ 25 ของการขนสงสินคา

รวมของโรมาเนีย ปริมาณการขนสงสินคาทางรถไฟในป 2549 มีปริมาณ 68,313 พันตัน เปนการ

ขนสงภายในประเทศ 53,223 พันตัน การขนสงนอกประเทศ 14,463 พันตัน และการขนสงสินคาผาน

แดน 627 พันตัน  

2) การขนสงทางนํ้า เสนทางการขนสงหลักทางนํ้าของโรมาเนีย คือ แมนํ้าดานูบ สวนที่ผาน

ดินแดนโรมาเนียมีความยาวรวม 1,075 กิโลเมตร โดยมีปากแมนํ้าออกทางทะเลดํา การคมนาคมทาง

นํ้าสายน้ีสามารถเชื่อมไปยังเมืองสําคัญอ่ืนของยุโรป อาทิ ฮังการี และออสเตรีย  มีทาเรือสําคัญที่เมือง 

Constanta  ซึ่งเปนทาเรือที่ใหญสุดในเขตทะเลดํา มีความสามารถในการขนสงสินคาปละ 100 ลานตัน 

มีทาขึ้นเรือรวม 140 แหง ความยาวรวม 29.83 กิโลเมตร ปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้าในป 2549 มี

ปริมาณ 15,081 พันตัน ประมาณรอยละ 99 (จํานวน 14,941 พันตัน) เปนการขนสงทางแมนํ้าดานูบ

และสาขา เปนการขนสงภายในประเทศ 11,905 พันตัน และระหวางประเทศ 2,612 พันตัน การขน

สงผานแดน 136 พันตัน และอ่ืนๆ 288 พันตัน ที่เหลือเปนการขนสงทางทะเลประมาณ 77 พันตัน   

3) การขนสงทางอากาศ การขนสงสินคาทางอากาศมีปริมาณประมาณ 6.1 พันตัน (สถิติป 

2549) ประมาณ 5.9 พันตัน เปนการขนสงสินคาออกนอกราชอาณาจักร คิดเปนรอยละ 96 ของการ

ขนสงสินคารวมทางอากาศของโรมาเนีย ที่เหลือเปนการขนสงภายในประเทศ  

โรมาเนียมีสนามบินทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศรวม 18 แหง สนามบินระหวาง

ประเทศหลัก ไดแก สนามบิน ณ กรุงบูคาเรสต และเมืองหลักอ่ืนๆ อาทิ เมือง Arad  Timisoara  Iasi  

Sibiu  Satu-Mare  และเมือง Constanta 

 4)  การเชื่อมตอกับโครงขาย European Transport System   

4.1  การขนสงทางบกและทางรถไฟ เปนทางเชื่อมสู Pan European Corridor : road 

and railroad Pan European Corridor IV, IX  เชื่อมจากทะเลดําสูยุโรปตะวันตก กรุงเบอรลินของ

เยอรมนี นครอิสตันบูล ของตุรกี  และ Thessalonica ของกรีซ  โดย Pan European Corridor IV  มี

ความยาวทั้งสิ้น 3,258 กิโลเมตร เชื่อมตอทางบก (ถนนและทางรถไฟ) เชื่อมตอระหวาง กรุงเบอรลิน
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ของเยอรมนี นครอิสตันบูล ของตุรกี  และ Thessalonica ของกรีซ โดยเร่ิมจาก กรุงปราก และ Brno 

ของสาธารณรัฐเช็ก  กรุงเวียนนา ของออสเตรีย  กรุงปราติสลาวา ของสาธารณัฐสโลวัก  และกรุง

บูดาเปสต ของฮังการี ผานเขาโรมาเนียเชื่อมตอเสนทางเหนือ จากเมือง Arad ผานกรุงบูคาเรสต ของ

โรมาเนีย ไปยัง ทะเลดํา และเสนทางใต จากเมือง Arad ผาน เมือง Craiova ไปยัง กรุงโซเฟย ของ

บัลแกเรีย จากน้ันแยกเปนสองสายเชื่อมตอไปยัง Thessalonica ของกรีซ  และอีกสายไปยัง นครอิส

ตันบูล ของตุรกี   

      

 
 

และ Pan European Corridor IX มีความยาวทั้งสิ้น 6,500 กิโลเมตร เปนเสนทางเชื่อมทั้งทางถนน

และทางรถไฟระหวาง กรุงเฮลซิงกิ ของฟนแลนด กับ Alexandropoulos ของกรีซ โดยผาน นครเซนต

ปเตอรเบิรก และกรุงมอสโก ของรัสเซีย Vilnius ของลิธวัเนีย  Minsk ของเบลารุส  กรุงเคียฟ ของ

ยูเครน  กรุง Chisinau ของมอลโดวา  กรุงบูคาเรสต ของโรมาเนีย และ Dimitrovgrad ของบัลแกเรีย   
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  4.2 การขนสงทางเสนทางแมนํ้าและทะเล การเดินเรือในแมนํ้าดานูบรอยละ 47 จะ

ผานโรมาเนียซึ่งเปนสวนหน่ึงของ Pan European Waterway Transport Corridor VII  เชื่อมระหวาง

ทะเลดํากับทะเลเหนือ (Port of Rotterdam) โดยผานแมนํ้าไรน (Rhine) และแมนํ้าเมน (Main) เปนการ

เชื่อมอนุภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกที่ไมมีทางออกทะเล กับ อนุภูมิภาค Trans-Caucasian, 

เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกไกล โดย Pan European Corridor VII – Danube River  เปน

เสนทางเชื่อม  ระหวางเมือง Regensburg ของเยอรมนี ไปยังทะเลดํา โดยผานเมือง Linz และกรุง

เวียนนา ของออสเตรีย  กรุงปราติสลาวา ของสาธารณัฐสโลวัก  กรุงบูดาเปสต ของฮังการี  กรุง

เบลเกรด ของเซอรเบีย  และผานเขาทางตอนใตของโรมาเนีย ที่ต้ังของทะเลดําอยูใจกลางยุโรป

ตะวันออก ลอมรอบดวยประเทศยูเครน โรมาเนีย  บัลแกเรีย  ตุรกี  รัสเซีย  และสาธารณรัฐจอรเจีย  
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  เมืองทา Constanta ของโรมาเนียมีการขนสงสินคาประมาณ 60,632 พันตัน เปนของ 

เหลว 31,144 พันตัน สินคาแหง 15,484 พันตัน และสินคาทั่วไป 14,004 พันตัน เปนทาเรือนํ้าลึกที่

ใหญที่สุดในรอบทะเลดํา เปนทาจอดเรือขนาดใหญที่เชื่อมไปยังคลองสุเอส เปนศูนยกลางกระจาย

สินคาไปยังเมืองทาอ่ืนในเขตทะเลดําและทะเลเมดิเตอรเรเนียม มีโกดังตูคอนเทนเนอร คลังนํ้ามัน ทอ

กาซ และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  สามารถเชื่อมระบบการขนสงทั้งทางรถไฟ ถนน แมนํ้า และ

อากาศ โดยคณะกรรมาธิการยุโรปมีแนวคิดที่จะพัฒนาเมืองทา Constanta ใหเปน “Motorway of the 

Sea” ในการเชื่อมตอยุโรปใตกับยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะการเปนฐานคลังสินคาที่จะสงไปยัง

บัลแกเรีย ประมาณรอยละ 50 ของคลังสินคาอยูในเขตที่ต้ังกรุงบูคาเรสตและพื้นที่ใกลเคียง หางจาก

ชายแดนบัลแกเรีย 65 กิโลเมตร การพัฒนาพื้นที่คลังสินคาของโรมาเนียคาดวาในป 2552 จะมีพื้นที่

รวม 1,940 พันตารางกิโลเมตร 

ทั้งน้ี โรมาเนียไดรับความชวยเหลือจากกองทุน Structural Funds Instrument ของ

สหภาพยุโรปในวงเงินประมาณ 5.7 พันลานยูโร รอยละ 60 ของเงินชวยเหลือดังกลาวจะนําไปใชเพื่อ

การพัฒนาระบบการขนสงใหทันสมัย โดยรัฐบาลโรมาเนียมีโครงการจะพัฒนาระบบโครงสรางถนน

ในชวงป ค.ศ. 2007-2013  ดังน้ี 
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Name of the route  Lengths 

(km)  

Value  

(EUR million)  

Starting 

Date  

Completion 

Date  

Bucharesti -Constanta – Sector IV  36  64,6  2005  2007  

Corridor IV  679  4,870  n.a.  2012  

Bucharest -Brasov  176  1,806  n.a.  2010  

Sibiu -Pitesti  147  1,260  2009  2012  

Nadlac -Arad  38  147  n.a.  2010  

Arad -Timisoara  49  321  2007  2009  

Timisoara -Lugoj  31  124  2008  2010  

Lugoj -Deva  91  683  2009  2011  

Orastie -Sibiu  77  707  2008  2010  

North Bucharest  45  291  2008  2010  

Transilvania -Campia Turzii section  54  476  n.a.  2010  

Transilvania -Suplacu de Barcau  64  362  n.a.  2010  

Brasov -Bors  415  2,885  n.a.  2013  

TOTAL  1,902  13,996    

Source: The Ministry of Transport, Construction and Tourism of Romania 
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ประวัติผูเขียน 

นางสาวอังสนา สีหพิทักษ 

 

วุฒิการศึกษา 

จบปริญญาตรี (รบ)  รัฐศาสตรบัณฑิต แผนกความสัมพันธระหวางประเทศ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท (MPA)   รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

ประวัติการทํางาน 

ป 2522 เร่ิมเขารับราชการ กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ  

ป 2527 ประจําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ตําแหนงเลขานุการตรี 

ป 2531 ประจําการกรมเศรษฐกิจ ตําแหนงเจาหนาที่การทูต 5 

ป 2535 ประจําการสถานกงสุลใหญ ณ นครโฮจิมินห ตําแหนงเลขานุการเอก 

ป 2538 ประจําการกรมองคการระหวางประเทศ ตําแหนงเจาหนาที่การทูต 7 

ป 2539 หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางฯ  สาขา อ.หาดใหญ 

ป 2543 ประจําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง ตําแหนงอัครราชทูตที่ปรึกษา  

ป 2547 ผูอํานวยการกองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองคการระหวางประเทศ   

ป 2550-ปจจุบัน ประจําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต ตําแหนงอัครราชทูต 

 ที่ปรึกษา    
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