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 สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ยุทธศาสตรความย่ังยืนของอุตสาหกรรมปลาทูนาไทย 

 

ประเด็นท่ี 1  การขาดแคลนวัตถุดบิ 

1.1 วัตถุดิบปลาทูนา 

 ไทยถือเปนผูสงออกปลาทูนากระปองอันดับ 1 ของโลก แตอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองของไทย

จําตองพ่ึงพิงวัตถุดิบจากตางประเทศเปนหลัก มีมูลคาการนําเขาปลาทูนาจากตางประเทศประมาณ 8 แสน

ตันตอป หรือคิดเปนรอยละ 80 ของวัตถุดิบปลาทูนาที่ใชในอุตสาหกรรมทั้งหมด ในขณะที่ใชวัตถุดิบ

ภายในประเทศเพียงรอยละ 20 เทาน้ัน ซึ่งปญหาดานวัตถุดิบที่ผานมาคือ ราคาปลาสูงขึ้นมาก อัน

เน่ืองมาจากปรากฏการณ El Niño ทําใหปลาทูนาที่จับไดลดลง โดยราคาเพ่ิมสูงขึ้นจาก 7-800 เหรียญ

สหรัฐตอตัน เปน 1,450 เหรียญสหรัฐตอตัน ในปจจุบัน ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น เน่ืองจากวัตถุดิบปลา

คิดเปนรอยละ 60 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด 

 ปลาทูนาที่จับไดสวนใหญมาจากนานนํ้าสากล เรือของประเทศใดจับไดก็ถือวาเปนผลผลิตปลาทูนา

ของประเทศน้ันๆ ซึ่งไทยกมี็โควตาในการจับปลาทูนาเชนกัน เพราะเปนสมาชิกของ Indian Ocean Tuna 

Commission (IOTC) ซึ่งมีคาสมาชิกปละลานกวาบาท แตทีผ่านมาไทยไมเคยไดใชประโยชนจากการเปน

สมาชิกของ OITC เทาทีค่วร เน่ืองจากไมมีกองเรือเปนของตนเอง แมวาจะมีการพูดถึงมากวา 30 ปและ

รัฐบาลจะเห็นชอบก็ตาม แตไมมีการพัฒนา ในอดีตกรมประมงเคยมีกองเรือ 6 ลํา เปนของ 3 บริษทั เริ่มทาํ

ประมงที่มหาสมุทรอินเดีย ตั้งแต ก.ย. 47 ถึง ส.ค. 50 มีการเก็บขอมูลอยางตอเน่ือง แต ณ ปจจุบันไมมีแลว 

มีเพียงเรือวิจยัจุฬาภรณ และมหิดล ซึ่งเนนทางดานงานวิจัยมากกวาเชิงพาณิชย ทําใหเรือจับปลาของไทยใน

ปจจุบันจึงเหลือเพียงเรือของไทยยูเนียนจํานวน 4 ลําเทาน้ัน ทาํใหไทยตองนําเขาปลาทูนาจากตางประเทศ

เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการนําเขาจากไตหวัน เน่ืองจากไตหวันมีถึง 30 ลํา สงผลใหความสามารถในการ

ตอรองราคาปลาของไทยตํ่า การนําเขาตองขึ้นกับประเทศสงออกเปนสําคัญ และปญหาที่อาจเกิดขึ้นอีก

ประการหน่ึงคือ ขอตกลงระหวางไทยกับญี่ปุนภายใต JTEPA อาจมีผลทาํใหไทยไมสามารถนําเขาปลาจาก

ไตหวันได เน่ืองจากไตหวันไมไดเปนสมาชิกของ IOTC ทําใหอุตสาหกรรมปลาทนูากระปองไทยอยูในภาวะ

สุมเส่ียงที่จะเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบปลา ถายังเปนเชนน้ีอยู คาดวาในอนาคตอันใกล ไทยจะสูญเสียความ

เปนอันดับ 1 ในดานการสงออกปลาทูนา โดยคาดวาประเทศฟลิปปนสจะกลายเปนผูสงออกรายใหญที่สุดใน

โลกแทนเพราะมีกองเรือเปนของตนเองและมีคาแรงที่ไมสูงนัก 

 นอกจากน้ี การสรางกองเรือยังไมไดเปนประเด็นที่นาสนใจในวงกวาง (Public Interest) แตเปน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับนักลงทุนหรือภาคเอกชนมากกวา และปญหาที่พบคือ นักลงทุนไมกลาเขาไปลงทุนทํา

ประมงแบบกองเรือ ซึ่งแตกตางจากการประมงในนานนํ้าไทยที่เปนอยู เพราะการประมงนํ้าลึก เวลาเรือ

ออก คนที่ลงเรือจะไมไดกลับประมาณ 6-12 เดือน ซึ่งเปนเรื่องใหมของการประมงไทย ที่ยังคงทําประมง

แบบอวนลากหรือประมงนํ้าตื้นเปนหลัก จึงตองใชความพยายามอยางมากในการโนมนาวใหชาวประมง

เปล่ียนอาชีพจากประมงแบบอวนลาก เปนแบบอวนลอย แตไมคอยไดผลเทาใดนัก เพราะตองใชเงินลงทุน 

และตองไดรับความรวมมือจากรัฐบาล 
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ขอเสนอแนะ 

 ไทยตองมีกองเรือเปนของตนเอง เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรอง อยางไรก็ตาม การพัฒนากองเรือจะตอง

อาศยัประสบการณและความชํานาญ จําตองไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน

งบประมาณ เน่ืองจากเรือแตละลํามีมูลคาสูงมาก ประมาณ 500 ลานบาท แมวารัฐบาลที่ผานมา มีความคดิ

ที่จะลงทุนดานกองเรือ โดยคิดสัดสวนระหวาง รัฐ: ผูประกอบการ: ชาวประมง ในสัดสวน 40:30:30 แตยงั

ไมมีความคืบหนาเทาใดนัก 

 ประโยชนของกองเรือ 

1. ทําใหอุตสาหกรรมปลาทูนามีความยั่งยนื เน่ืองจากไมตองพ่ึงพิงตางชาติมากนัก  

2. ไดประโยชนจากกฎของ Rules of Origin ในการคาตามสนธิสัญญา FTA ตาง ๆ  

3. ลดความเส่ียงจากความออนไหวของราคา เพ่ิมอํานาจการตอรอง ทาํใหซื้อปลาไดถูกลง 
4. ระยะคืนทุนส้ัน Pay back period ของเรือไมถึง 10 ป  

  

 ทั้งน้ี จํานวนเรือในกองเรือจะตองคํานึงถึงความคุมคาของการลงทุนดวยวากองเรือจะสามารถ

ทดแทนการนําเขาไดควรมีสัดสวนเทาใด ถึงจะมีผลตอราคาปลา โดยทั่วไปเรือ 1 ลําสามารถจับปลาได 6-8 

พันตัน ถามีเรือ 120 ลําก็จะสามารถลดการนําเขาไดประมาณ 7 แสนตัน ซึ่งการนําเขาในปจจุบันมี

ประมาณ 8 แสนตันตอป อยางไรก็ตาม ไมจําเปนตองสรางกองเรือขนาดใหญเพ่ือทดแทนการนําเขาทั้งหมด

ในระยะเวลาอันส้ัน แตควรเริ่มสรางใหเร็ว โดยภายใน 5 ป ควรมีกองเรือเปนของตนเอง ไมเชนน้ัน

อุตสาหกรรมปลาทูนาจะประสบปญหาอยางมาก 

 

1.2 วัตถุดิบแผนเหล็กทํากระปอง 

 การผลิตบรรจุภณัฑกระปองสวนใหญตองใชแผนเหล็กนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งพบวา ราคานําเขา

วัตถุดิบเพ่ือประกอบเปนกระปอง มีราคาสูงกวาเม่ือเทียบกับประเทศคูแขง เชน ประเทศฟลิปปนส ซึ่ง

นอกจากจะมีผลตออุตสาหกรรมปลาทูนากระปองแลว ยังสงผลตออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน ผัก และผลไม ที่

ใชแผนเหล็กเปนวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภณัฑอีกดวย โดยสาเหตุสําคัญมาจาก ประเทศญีปุ่น ซึ่งเปนคูคา

แผนเหล็กรายใหญของไทยผูกขาดการขายสินคาใหไทย โดยบริษัทนําเขาแผนเหล็กรายใหญของไทยสวน

ใหญจะเปนบริษทัญี่ปุนที่เขามาลงทุนในไทยน่ันเอง ซึ่งที่ผานมา แมจะมีการประชุมระหวางสมาคมและ

บริษัทญี่ปุนในเรื่องของการตรึงราคาแผนเหล็ก แตก็ไมเปนผล 

ขอเสนอแนะ 

 กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ควรจะเขามาดแูล และ ตรวจสอบราคาแผนเหล็ก เพ่ือใหราคา

ไมสูงจนเกินไป จนมีผลกระทบตออุตสาหกรรมที่เกีย่วของ 
 

ประเด็นท่ี 2  อัตราแลกเปลี่ยน 

 

 คาเงินบาททีแ่ข็งขึ้น ไมไดทําใหความสามารถในการแขงขันของปลาทูนากระปองของไทยใน

ตลาดโลกดีขึน้ เน่ืองจากวัตถุดิบปลาทนูาและแผนเหล็กยังคงตองนําเขาจากตางประเทศ และมีราคานําเขาที่

สูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ความสามารถในการแขงขันลดลง 

ขอเสนอแนะ 

 ควรคงระดับของอัตราแลกเปล่ียนใหอยูในระดับที่สามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได 
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ประเด็นท่ี 3  ตนทุนดาน Logistics และ แรงงาน 
 

3.1 ตนทุนดาน Logistics 

 นอกจากราคานํ้ามันที่สูงขึน้อยางมาก จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมปลาทูนากระปองของไทยแลว 

คา Freight และ คา Surcharge ตาง ๆ ยังเปนปญหาสําคญั โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเทียบกับคูแขง เชน 

ประเทศจีน ซึ่งมีตนทุนคาขนสงทางเรือถูกกวาไทยมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากทูนาถือเปนสินคาหนัก และตองขนสง

ทางเรอื ซึ่งพบวา การเจรญิเติบโตของจนี ทําใหการจดัสรรตู Container และพ้ืนที่บนเรือตองแกงแยงกันมาก

ขึ้น เพราะจํานวนตู Container และ Space บนเรือมีจํากัด กอใหเกดิคา Surcharge เพ่ือใหไดพ้ืนที่บนเรือ ซึ่ง

บริษัทเดินเรือมักจะปรับคา Surcharge โดยไมแจงลวงหนา หรือแจงในระยะเวลาอันส้ัน ทําใหผูสงออกสวน

ใหญซึ่งไดทําสัญญาลวงหนากับลูกคาไปแลว ตองรบัภาระตนทุนคาขนสงที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากไมสามารถ

ปรับตัวไดทัน 

ขอเสนอแนะ 

 การปรับคา Surcharge เพ่ิมขึ้นควรจะมีระบบ Early Warning ลวงหนา เพ่ือใหผูสงออกสามารถ

คํานวณตนทุนคาขนสงและปรับตัวไดทันทวงที ทั้งน้ีรัฐบาล เชน กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ควร

ทําหนาที่เปนตัวกลาง ในการเจรจากับบริษัทเดินเรือ โดยอยูภายใตกฎหมายการผูกขาดของไทย 

 

3.2 ตนทุนดานแรงงาน 

 อุตสาหกรรมปลาทูนากระปองเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจํานวนมาก (Labor Intensive) และตอง

เปนแรงงานที่มีฝมือ แตแรงงานฝมือไทยไมคอยเขาไปทําในอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองเทาใดนัก ทําให

แรงงานขาดแคลน จําตองใชแรงงานตางดาว เชน พมา ซึ่งปญหาที่พบคือ มีการตรวจจับจากทางเจาหนาที่

ทางราชการคอนขางบอย แมวาจะมีการขึ้นทะเบียนตางดาวแลวก็ตาม ทําใหตนทุนในการจางแรงงานตาง

ดาวสูง 

ขอเสนอแนะ 

 รัฐบาลควรสนับสนุนนโยบายคนงานตางดาว โดยใหลดเงื่อนไขตาง ๆ และคาธรรมเนียมการข้ึน

ทะเบียนแรงงานตางดาวลง รวมทั้งดูแลเรื่องโรคระบาดที่อาจเกิดขึน้จากแรงงานเหลาน้ี เพ่ือชวยลดตนทุน

ดานแรงงานในอุตสาหกรรม และปองกันแรงงานขาดแคลน  

 

ประเด็นท่ี 4  มาตรการทางการคา 

4.1 มาตรการภาษี  

 เน่ืองจากรอยละ 97 สินคาปลาทูนาสงออกไปขายทั่วโลก ดังน้ันมาตรการทางการคาของประเทศคู

คามีผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของไทย โดยตลาดสงออกปลาทูนากระปองของไทย ไดแก 

สหรัฐอเมริกา ยุโรป Middle East และ ญี่ปุน  

 ในตลาดสหรัฐอเมริกา  ภาษีนําเขามีอัตรารอยละ 12.5 แตถาอยูในโควตา อัตราภาษีจะเหลือเพียง

รอยละ 6 อยางไรก็ตาม ปริมาณโควตามีสัดสวนนอยมาก ไทยจึงไมไดประโยชนจากโควตาเทาที่ควร รวมทั้ง

ยังเผชิญกับคูแขงสําคัญคือ ประเทศแคนาดา และประเทศในแถบอเมริกาใต โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ

สมาชิก Andean ซึ่งไดประโยชนจากอัตราภาษีรอยละ 0  
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 ในตลาดยุโรป ภาษีนําเขามีอัตรารอยละ 24 แตสําหรับประเทศในกลุม Africa Caribbean และ 

Pacific (ACP) เสียอัตราภาษีรอยละ 0 

 จะเห็นไดวา ในตลาดสงออกหลักของไทย กําแพงภาษียังคงมีปญหาอยู ทางแกคือการทํา FTA เพ่ือ

ลดอัตราภาษีระหวางกัน ซึ่งไทยไดทําขอตกลง JTEPA กับประเทศญ่ีปุนแลว แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ มี

ขอกําหนดดาน Rules of Origin (RoO) ในเรื่องของวัตถุดิบที่ใชตองเปนวัตถุดิบในประเทศหรือมาจาก

ประเทศสมาชิกของ IOTC รอยละ 40 ทําใหไทยไมสามารถใชประโยชนจาก JTEPA ได เน่ืองจากไทยไมมีกอง

เรือจับปลาเปนของตนเองและปลาท่ีไทยนําเขาสวนใหญมาจากไตหวัน ซึ่งไมไดเปนสมาชิก IOTC นอกจากน้ี

ถาประเทศญ่ีปุนทําขอตกลงดังกลาวกับประเทศอ่ืน เชน ฟลิปปนส ก็จะยิ่งทําใหไทยเสียเปรียบคูแขงมากขึ้น 

เพราะฟลิปปนสมีกองเรือเปนของตนเอง สามารถจับปลาไดเอง  

ขอเสนอแนะ 

 รัฐควรเจรจา FTA เชน ASEAN-EU Thai-USA เพ่ือลดภาษหีรือขอโควตาเพ่ิม ในตลาดสงออกหลัก

ของไทย ทั้งน้ี ควรจะตองพิจารณาถึงสิทธิประโยชนทีจ่ะไดภายใตเง่ือนไขของ Rules of Origin ดวย โดยถา

สามารถเจรจาให Change Chapter ได คือเอาวัตถุดบิจากแหลงใดก็ได นํามาผลิตหรือแปรรูปเพ่ือสงออกอีก

พิกัดหน่ึง ไทยจะไดไมตองสนใจเรื่อง RoO มากนัก 

 

4.2 มาตรการท่ีมิใชภาษี (Non-Tariff Measures: NTM) 

 นอกจากมาตรการภาษีแลว กฎระเบียบทางการคาอ่ืน ๆ ก็ถือเปนอุปสรรคสําหรับอุตสาหกรรมปลา

ทูนาของไทยเชนกัน โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับมาตรฐานสินคา และความรับผิดชอบตอสังคม เชน ความ

ปลอดภัยของสินคาอาหาร (Food Safety) ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Accountability: SA) เปนตน 

 จุดเดนของผลิตภัณฑปลาทูนาไทย คือ มีการควบคุมคุณภาพที่ดี โดยจะถูกตีกลับในเรื่องคุณภาพ

นอยมากเม่ือเทียบกับสินคาอาหารทะเลชนิดอ่ืน ดังน้ันปญหาดาน Food Safety สําหรับปลาทูนาไทยจึงไม

เปนปญหาเทาใดนัก และทําใหไทยยังคงสงออกปลาทูนากระปองไดมากที่สุด อยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่อง

ความปลอดภัยของสินคาอาหาร (Food Safety) เริ่มถึงจุดอ่ิมตัวแลว เน่ืองจากทุกประเทศมีมาตรฐานที่ตอง

ทําตามเชนกัน ไมสามารถนํามาเปนมาตรการทางการคาไดมากเชนในอดีต ประเทศพัฒนาแลว เชน       

สหภาพยุโรป จึงมีการพัฒนาและริเริ่มใชมาตรการทางการคาอ่ืน ๆ แทน เชน Social Accountability (SA) 

โดยเฉพาะในเรื่องความเปนธรรมในการจางแรงงาน การรักษาส่ิงแวดลอม และความปลอดภัยของผูบริโภค 

เชน การควบคุมสินคาจะตองควบคุมไดตั้งแตตนทาง (วัตถุดิบ) จนถึงปลายทาง (สินคาสงออก) โดยดูทั้ง 

Supply Chain อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองของทูนา ยังไมมีการตระหนักในเรื่อง SA อยาง

แพรหลายมากนัก ซึ่งอาจทําใหไทยเสียเปรียบถาปรับตัวตามมาตรการของประเทศคูคาไมทัน 

ขอเสนอแนะ 

 หนวยงานของรัฐควรจะเปนหนวยงานกลางในการศึกษากฎระเบียบตาง ๆ ของประเทศคูคาของไทย 

ติดตาม และพัฒนามาตรการตอบโต (Defense) เน่ืองจากที่ผานมาเอกชนเปนฝายดาํเนินการตอบโตดวย

ตนเอง ซึ่งในบางคร้ังไมไดผลเทาที่ควร นอกจากน้ี ควรพัฒนาระบบการเตือนภยัลวงหนา (Early Warning 

System) เพ่ือใหผูสงออกสามารถปรับตัวและรับมือกับมาตรการตาง ๆ ไดทนัทวงที ทั้งน้ีการเจรจาตอรอง

ตาง ๆ ของภาครัฐ ควรใหภาคเอกชนในระดับผูบริหารหรือผูมีอํานาจตัดสินใจเขารวมเจรจา เพ่ือใหสามารถ

ตอรองหรือใหขอมูลประกอบการพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ได  
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สรุป 

 

1. ในอดีตแรงงานไทยมีคาแรงต่ํา ทําใหไดเปรียบในเรื่องตนทุนการผลิต แตปจจุบันตองใชแรงงานตางดาว 

ดังน้ันกฎระเบียบตาง ๆ ควรเอ้ืออํานวยใหผูประกอบการสามารถจางแรงงานตางดาวไดในตนทุนที่ไมสูง

มากนัก 

2. ไทยตองสรางกองเรือเปนของตนเองภายในระยะเวลา 5 ป ไมเชนน้ันอุตสาหกรรมปลาทูนาของไทยจะ

สูญเสียความสามารถในการสงออก  

3. เน่ืองจากอัตราภาษีที่ผูสงออกของไทยเผชิญอยูในระดบัที่สูงกวาคูแขงสําคัญในตลาดหลัก ดังน้ันการ

เจรจาในแงการลดภาษหีรอืเพ่ิมโควตา จะเปนประโยชนโดยไมมีผลเสียมากนัก โดยถาระบุใหสามารถ 

Change Chapter แบบไมมีเง่ือนไขจะทําใหไทยไดประโยชนมากที่สุด 

4. แมวาอุตสาหกรรมปลาทูนาสามารถปรบัตัวไดดีในเรือ่งของ Food Safety แตประเดน็ดานความ

รับผิดชอบตอสังคม หรือ SA เริ่มเขามามีบทบาทมากขึน้ ดังน้ันภาครัฐเขามาประสานเพ่ือสงเสริมใหเกิด

ความรูดานน้ี ติดตาม ปองกัน Defense และพัฒนาระบบการเตือนภยัลวงหนา (Early Warning 

System) 

5. ผูเขารวมประชุมหรอืเจรจาดานการคากับกลุมความรวมมือตาง ๆ ควรจะเปนบุคคลที่มีอํานาจตดัสินใจ 

ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรง เพ่ือใหการเจรจาเกดิประโยชนสูงสุดกับไทย 
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