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อาหารทะเลแปรรูป : แนวโน้ม โอกาสและกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจภายใต้การมุ่งสู่การทำาประมงอย่างถูกกฎหมาย

สากล และสอดรับกับ Thailand 4.0

 ความต้องการอาหารแปรรูปในรูปแบบพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานมีมากขึ้น เพื่อให้อาหารแปรรูป 
ดังกล่าวมาช่วยอำานวยความสะดวกและรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่มีจำากัดในการประกอบอาหาร 
อาหารทะเลแปรรูป1ก็เป็นหนึ่งในอาหารแปรรูปที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภค โดยมีปัจจัยเสริมมาจากคุณค่า
ทางอาหารที่มากมายของอาหารทะเล ส่งผลให้ผู้ประกอบการในไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายออกสู่ 
ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้อาหารทะเลแปรรูปเป็นสินค้าส่งออกสำาคัญของไทย 

ที่มา: กระทรวงการพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปของไทย ปี 2559

กุง
69,422

ทูนากระปอง
68,535.8

ปลาแปรรูป 17,312.9

หนวย : ลานบาท

ปลาหมึกสดแชเย็น แชแข็ง
10,004.2

เนื้อปลาสดแชเย็น แชแข็ง
9,942.3

ซารดีนกระปอง 4,127.9

หอย 2,133.4

ปลาแหง 3,700.1

ปลาสดแชเย็น แชแข็ง
5,827.1

ที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำานวนมาก สะท้อน
ผ่านมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปของไทยใน
ปี 2559 ที่มีมูลค่า 191,005.6 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 20.2 ของการส่งออกอาหารทั้งหมดของไทย  
โดยมีทูน่ากระป๋องและกุ้ง2 เป็นสินค้าหลักด้วย
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของการส่งออกอาหาร
ทะเลแปรรูปทั้งหมด ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ความ
ต้องการอาหารแปรรูปเพื่อมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
สมัยใหม่ที่มากขึ้น ย่อมเป็นโอกาสทางธุรกิจอันดี 
ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเล
แปรรูปโดยเฉพาะทูน่ากระป๋องและกุ้งในการพัฒนา
ผลติภณัฑข์องตน เพือ่รองรบัแนวโนม้การเติบโตของ
ตลาดอาหารแปรรูป

1 อาหารทะเลแปรรูป ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์จากกุ้ง ปลาทูน่ากระป๋อง ปลาแปรรูป (ปลาทูน่าและปลาอื่นๆ) ปลาหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง ปลาสดแช่เย็น 
 แช่แข็ง ซาร์ดีนกระป๋อง ปลาแห้ง และหอย
2 กุ้ง ประกอบด้วย กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง กุ้งแปรรูป (ปรุงแต่ง) กุ้งกระป๋อง และกุ้งอื่นๆ

ตลาดสงออกอาหารทะเลแปรรูปไทย ป 59

มูลคา 191,005.6 ลานบาท

20.2% ของการสงออกอาหารทั้งหมด

ทูนากระปองและกุงเปนสินคาหลัก
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 ในช่วง 2-3 ปทีีผ่า่นมา การผลติและการส่งออกทูนา่กระป๋องและกุง้3ลดลง โดยการผลิตได้รบัผลกระทบ 
จากความไมเ่พยีงพอของวตัถดุบิปลาทนู่า และการประสบปญัหาโรคตายดว่นในกุง้ (EMS) นอกจากนี ้การสง่ออก
ไดร้บัแรงกดดนัจากมาตรการกดีกนัทางการคา้ของประเทศคูค่า้ ไมว่่าจะเป็นการถกูตดัสทิธพิิเศษทางภาษศีลุกากร
เป็นการทั่วไป (GSP) จากสหภาพยุโรปที่ทำาให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง การได้รับใบเหลือง 
จากกรณีการทำาประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงานและไร้การควบคุม (IUU fishing) ของสหภาพยุโรปและการถูกจัด
อันดับการค้ามนุษย์ของไทยในลำาดับ Tier 2 Watch List ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าและ
ส่งผลทางอ้อมต่อความต้องการสินค้าของไทย ทำาให้ปริมาณการผลิตและการส่งออกลดลงตามไปด้วย
 ปจัจบุนั ปญัหาในดา้นการผลติเริม่คลีค่ลาย โดยอปุทานปลาทนูา่โลกมแีนวโนม้ดขีึน้จากการทีป่ระเทศแหลง่
จับปลาเพิม่จำานวนเรอื ตลอดจนการเขา้ไปลงทนุของผูป้ระกอบการรายใหญข่องไทยในประเทศทีเ่ปน็แหลง่วัตถดุบิ 
ทำาให้มีปลาทูน่าเข้าสู่กระบวนการแปรรูปมากขึ้น ประกอบกับต้นทุนท่ีลดลงจากอดีตจากราคาน้ำามันเชื้อเพลิง  
ส่วนผู้ประกอบการเล้ียงกุ้งของไทยเองก็สามารถปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยง4 ทำาให้มีปริมาณผลผลิตกุ้งออกสู่ 
ตลาดเพิ่มขึ้น สำาหรับปัญหาในการส่งออกจากกรณีการทำาประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ของไทยนั้น 
รัฐบาลได้กำาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ทั้งการแก้กฎหมาย การบังคับใช้ 
กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงการกำาหนดหน่วยงานและคณะทำางานที่รับผิดชอบโดยตรง5 โดยในเดือนมีนาคม
ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรปได้เข้ามาติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหา IUU fishing ของไทย 
กอ่นจะประเมนิสถานะอกีครัง้ และสำาหรบัปญัหาการคา้มนษุย ์รฐับาลไดจ้ดัสง่รายงานความคบืหนา้การแกป้ญัหา
คา้มนุษย์ในช่วง 3 ปทีีผ่า่นมา (2557-2559) โดยสหรฐัอเมรกิาจะทำาการประเมนิสถานะประเทศต่างๆ รวมถงึไทย
ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้

สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในปี 2560

3 การผลิตทูน่ากระป๋องและกุ้งของไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90 ของการผลิตทั้งหมด
4 การเลี้ยงระบบน้ำาโปร่ง หรือ 3 สะอาด ได้แก่ น้ำาสะอาดปราศจากเชื้อโรค พื้นบ่อสะอาด และลูกกุ้งสะอาดไม่มีเชื้อโรค
5 ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กองทัพเรือ กรมประมง และกรมเจ้าท่า รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำา 
 การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)

2 ปจจัยชวยฟนอุตสาหกรรม

เรงแกไขปญหาการทำประมงผิดกฎหมายและคามนุษย

หลุดจากใบเหลือง IUU ffiishing และไดเลื่อนเปน Tier 2
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 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การฟื้นตัวของการผลิตจะทำาให้ปริมาณการผลิตทูน่ากระป๋องและกุ้งของไทย
เพิม่ขึน้ ประกอบกบัการทีร่ฐับาลใหค้วามสำาคญัและเรง่แกไ้ขปัญหาการทำาประมงผดิกฎหมายและการคา้มนษุยจ์ะ
ทำาให้ไทยมีแนวโน้มหลุดจากใบเหลืองและอาจได้เลื่อนอันดับขึ้นจาก Tier 2 Watch List เป็น Tier 2 ซึ่งปัจจัยที่
กล่าวมาจะช่วยส่งเสริมให้อาหารทะเลแปรรูปของไทยกลับมาได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการมากขึ้น และจะ
ทำาให้การส่งออกอาหารทะเลแปรรูปของไทยขยายตัวตามไปด้วย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2560 ไทย
น่าจะสามารถส่งออกทูน่ากระป๋องคิดเป็นมูลค่า 71,962.5 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ร้อยละ 5.0 และจะ
สามารถส่งออกกุ้งได้ 77,058.4 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ร้อยละ 11.0

ตลาดสงออกทูนากระปองและกุง ป 60

ทูนากระปอง ขยายตัว 5%

คิดเปนมูลคา 71,962.5 ลานบาท

กุง ขยายตัว 11%

คิดเปนมูลคา 77,058.4 ลานบาท

มูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องและกุ้งของไทย
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ที่มา: กระทรวงการพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 ทั้งนี้ ตลาดส่งออกหลักของทูน่ากระป๋องอยู่ท่ีสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ออสเตรเลียและญี่ปุ่น 
โดยความต้องการบริโภคยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 สะท้อนจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง  
ม.ค.-ก.พ. 2560 ของการส่งออกไปยังตลาดเหล่านั้นที่สูงถึงร้อยละ 3.1 8.5 และ 36.9 (YoY) ตามลำาดับ ยกเว้น
ตลาดญีปุ่น่ทีม่กีารหดตัวลง อันมผีลส่วนหน่ึงมาจากพฤตกิรรมการบรโิภคของคนญีปุ่่นท่ีนยิมบรโิภคเนือ้แดงมากขึน้  
ส่วนตลาดส่งออกกุ้ง คือ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยมีกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งและกุ้งแปรรูปเป็นสินค้าหลัก  
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ทัง้นีก้ารสง่ออกกุง้ไปตลาดหลักอยา่งสหรฐัอเมรกิาพบว่า มกีารหดตวัลงคอ่นขา้งมาก ซึง่นา่จะเกดิจากความกงัวล
เกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกาและประเด็นการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ของไทย และส่วนหนึ่งจากการ
เข้าไปลงทุนโรงงานอาหารของผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทย ในขณะที่ตลาดญี่ปุ่นยังคงขยายตัวในระดับที่ค่อน
ข้างสูง ดังนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า หากประเด็นเกี่ยวกับอุปทานวัตถุดิบ และการถูกจับตาการค้ามนุษย์ได้
รับการคลี่คลาย น่าจะทำาให้ความต้องการกุ้งของไทยในตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกากลับมาขยายตวัได้ อย่างไร
ก็ตาม ควรติดตามนโยบายทางการค้าของ Trump ประกอบด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองนั่นคือ 
กุ้งกระป๋อง ที่แม้ว่าจะมีมูลค่าการส่งออกรวมไม่มากนักแต่อัตราการเติบโตเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในตลาด
ญี่ปุ่น แคนาดา และสหภาพยุโรป

โอกาสและความท้าทายของอาหารทะเลแปรรูป

 การส่งออกทูน่ากระป๋องและกุ้งของไทยที่คาดว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวในปี 2560 นั้น ได้รับแรงสนับสนุนจาก 
ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารทะเลแปรรูปมาเพิ่มคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการรับประทาน  
ความรวดเร็วในการประกอบอาหาร และคุณค่าทางอาหารท่ีครบถ้วน โดย FAO ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2568  
ความตอ้งการบรโิภคปลาและอาหารทะเลของโลกจะอยูท่ี่ประมาณ 21.8 กโิลกรมัต่อคน เพ่ิมข้ึนจาก 20.3 กโิลกรมั
ตอ่คนในป ี2558 ศนูยว์จิยักสิกรไทยจงึมองวา่ สถานการณด์งักลา่วยอ่มเปน็โอกาสทางธรุกจิทีส่ำาคญัตอ่ผูป้ระกอบ
การผลิตอาหารทะเลแปรรูปของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่งเป็น
ผูป้ระกอบการสว่นใหญใ่นอุตสาหกรรม และเมือ่พจิารณาความพรอ้มและศกัยภาพในการผลติอาหารทะเลแปรรปู
ของผู้ประกอบการไทยก็พบว่า ในอุตสาหกรรมผลิตทูน่ากระป๋อง ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถและความ
เช่ียวชาญในการผลิตทูน่ากระป๋อง เนื่องจากมีความชำานาญและเทคโนโลยีในการแปรรูปที่ได้รับการยอมรับและ
ผา่นการรบัรองมาตรฐานในระดบัสากล แมว้า่จะจำาเป็นต้องนำาเข้าวัตถดิุบปลาทูน่า ซึง่จากความได้เปรยีบดงักลา่ว
ทำาให้ไทยสามารถครองตำาแหน่งผู้ผลิตและส่งออกทูน่ากระป๋องอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้ปริมาณวัตถุดิบปลา
ทูน่าที่เข้าสู่กระบวนการแปรรูป6และผลิตเป็นทูน่ากระป๋องที่ประสบภาวะขาดแคลนในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมาเริ่ม
เข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการผลิตและส่งออก และทำาให้แนวโน้มของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง
อยู่ในภาวะที่สดใสขึ้น

6 การนำาเข้าปลาทูน่าดิบของไทยในปี 2559 ปริมาณ 725,395 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากปี 2558 ที่ปริมาณ 663,505 ตัน ซึ่งหดตัวร้อยละ 4.4 จากปี 2557

OPPORTUNITIES

THREATS
พฤติกรรมผูบริโภค (ตองการ
ความสะดวกสบาย รวดเร็ว
และคุณคาทางอาหาร)

Thailand 4.0
(Foodtech, Food Innopolis,
Food Valley)

มาตรการกีดกันทางการคา

ปญหาขาดแคลนแรงงาน
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 สำาหรับอุตสาหกรรมผลิตกุ้งนั้น จากการที่ไทยเป็นฐานการผลิตกุ้งแบบครบวงจรและมีห่วงโซ่การผลิต
ในประเทศเป็นจำานวนมาก สะท้อนผ่านสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศที่ร้อยละ 60-90 ต่อผลิตภัณฑ์กุ้ง7 
ประกอบกบัความสำาเรจ็ในการแกไ้ขปญัหาโรคตายด่วนในกุง้ของผูป้ระกอบการไทย8 ทำาให้มผีลผลติกุง้ออกสูต่ลาด
ได้มากข้ึน ขณะที่ประเทศส่งออกอื่นอย่างอินเดียและเวียดนามยังไม่สามารถคลี่คลายปัญหาโรคระบาดในกุ้งได้  
ดังนั้นจากความได้เปรียบข้างต้น น่าจะทำาให้ไทยกลับมาเป็นผู้ผลิตและส่งออกกุ้งอันดับต้นๆ ของโลกได้
 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการของไทยยังได้รับการสนับสนุนให้นำาเทคโนโลยี (Foodtech) มายกระดับ
คณุภาพและเพิม่มลูคา่ใหก้บัอาหารทะเลแปรรปู และสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ยเชือ่มโยงธรุกจิในหว่งโซก่าร
ผลติระหวา่งผูป้ระกอบการ หน่วยงานรัฐ และมหาวทิยาลยั เพือ่ใหเ้กดิการนำางานวจิยัและนวตักรรมมาสรา้งสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ออกสู่ตลาด โดยภาครัฐได้เตรียมพ้ืนท่ีเช่าสำาหรับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น Startup 
SMEs หรือบริษัทขนาดใหญ่ พร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการ และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
(Food Innopolis) นอกจากนี้ ภาครัฐยังส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองผลิตอาหารครบวงจร (Food Valley) 
ในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำาคัญ เช่น ประจวบคีรีขันธ์เป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง เป็นต้น 
ซึ่งแนวทางดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล 
 ศนูย์วจิยักสกิรไทยมองวา่ กระแสความตอ้งการอาหารแปรรปูของผู้บรโิภค ความเช่ียวชาญของผู้ประกอบการ 
ไทยในอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรปู และแนวทางการสนบัสนนุตามนโยบายของรฐับาลจะเปน็ปจัจยัทีจ่ะผลกัดนั 
ให้ผู้ประกอบการไทยเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้
 อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการไทยมโีอกาสเผชิญความท้าทายจากมาตรการกดีกนัทางการคา้ของประเทศ
คูค่า้ เช่น ความเปน็ไปไดท้ีส่หรฐัอเมรกิาจะเกบ็ภาษนีำาเข้าสินคา้เพ่ิมข้ึน ซึง่อาจทำาให้ความสามารถในการแขง่ขนั
ดา้นราคาของไทยลดลง การเพิม่ขอ้กำาหนดในการนำาเขา้สนิคา้ของประเทศตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็การทีส่หรฐัอเมรกิา
กำาหนดใหผู้น้ำาเขา้สินคา้ทะเลต้องรายงานและเกบ็ขอ้มลูการทำาประมงตามทีก่ำาหนด เพือ่ปอ้งกนัการทำาประมงผดิ
กฎหมายและการบดิเบอืนขอ้มลูบนฉลากอาหารทะเล (Traceability Program) หรอืการทีผู่ป้ระกอบการผลติกุง้ตอ้ง
ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานของประเทศนั้นก่อนนำาไปวางขายในห้างสรรพสินค้าในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยอาจต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภายในประเทศ อันเกิดจากความไม่นิยมทำางานประมงของคนไทย การหันไปทำางานบนฝั่งของแรงงานต่างด้าวที่
เพิ่มขึ้น และการทยอยกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแรงงานอย่างถูกกฎหมายตาม
เวลาที่กำาหนด
 ดังนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เพื่อให้ธุรกิจดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการควรเร่งปรับปรุง
ระบบการผลิตและกระบวนการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า โดยอาจอาศัยนโยบายและการ
สนับสนุนของรัฐตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซ่ึงนอกจากผู้ประกอบการจะสามารถพัฒนากระบวนการผลิตได้
แล้วยังได้รับประโยชน์ด้านภาษี9จากการผลิต และที่สำาคัญผู้ประกอบการควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางาน
ในกิจการประมงเพ่ือจูงใจให้แรงงานมาทำางานมากข้ึน ขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรหารือร่วมกันใน 
การแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานให้เพียงพอ

7 ร้อยละ 90 คือ สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศก่อนเกิดโรคตายด่วนในกุ้ง ในปัจจุบันสัดส่วนลดลงมาอยู่ที่ระดับ 60 แต่คาดว่าจะกลับไปสู่ระดับเดิมในระยะอันใกล้ เนื่องจาก 
 ความคลี่คลายของโรคระบาด ที่มา: สถาบันอาหาร
8 คาดการณ์ว่าในปี 2560 จะมีผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดราว 3.5 แสนตัน โดยเป็นปริมาณที่เริ่มเข้าใกล้ปริมาณการผลิตก่อนเกิดโรคระบาดที่ระดับ 5-6 แสนตันต่อปี, 
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
9 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภายใต้โครงการ Food Innopolis คือ ลดหย่อนภาษีเงินได้้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมจากสิทธิ 
 พื้นฐานอีก 5 ปีี และหากเป็นกิจการในรูปแบบ Super Cluster จะได้รับยกเว้้นภาษีเงินได้้นิติบุคคล 8 ปีี โดยกำาหนดวงเงินภาษีที่ได้้รับยกเว้้นให้้เป็็นไปตามสิทธิพื้นฐานของ 
 ประเภทกิจการนั้นๆ และลดหย่่อนภาษีเงินได้้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปีี
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 การจะทำาธุรกิจการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูปให้ประสบความสำาเร็จจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิด
ขึน้ตามทีก่ลา่วมาขา้งต้น ศนูยว์จิยักสิกรไทยไดท้ำาการวิเคราะหก์ลยทุธก์ารดำาเนนิธรุกจิเพือ่สรา้งความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย ดังนี้

กลยุทธ์ในการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูป

กลยุทธพิชิตตลาดผลิตและสงออก

ผูผลิตวัตถุดิบ ปรับระบบเพาะเลี้ยงกุง หาแหลงวัตถุดิบใหมสำหรับทูนา

ผูแปรรูป ยกระดับเปนโรงงานแปรรูป ใชเทคโนโลยีสรางความตาง

ผูสงออก หาตลาดสำรอง เพิ่มชองทางจัดจำหนาย

 ผู้ผลิตวัตถุดิบ:
  ผลผลติกุง้ทีอ่อกสู่ตลาดโดยส่วนใหญม่าจากการเพาะเลีย้งในประเทศมากกว่ารอ้ยละ 80 ของผลผลติกุง้ทัง้หมด  
ศูนย์กสิกรไทยมองว่า เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคระบาดในกุ้ง ผู้ประกอบการควรปรับตัวและอาศัยกลยุทธ์ 
ดังต่อไปนี้ในการดำาเนินธุรกิจ

ผูประกอบการขายในประเทศ

• ปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงใหปลอดโรค
 โดยผูประกอบการรายยอยที่ทำการเพาะเลี้ยงกุงเพื่อจำหนาย
 ในประเทศและผลิตปอนโรงงานสงออก/แปรรูป ควรปรับ
 กนบอใหสามารถระบายของเสียได ปรับสภาพน้ำในบอ
 ใหเหมาะสมกับการเลี้ยงและใชลูกกุงที่ปลอดเชื้อโรค ซึ่งระบบ
 เพาะเลี้ยงแบบใหมมีตนทุนคอนขางสูง ทำใหผูประกอบการ
 รายยอยอาจไมสามารถปรับเปลี่ยนได อยางไรก็ตามปจจุบัน
 มีผูเสนอระบบการเลี้ยงกุงแบบอิงธรรมชาติ10ที่ใชเงินลงทุนไมสูง
 แตใหผลลัพธเชนเดียวกัน

• รวมตัวเปนคลัสเตอร
 ตั้งแตผูผลิตลูกกุง ผูผลิตอาหารกุง ผูเพาะเลี้ยง และโรงงาน
 แปรรูป เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการรายยอยมีความเขมแข็ง
 และงายตอการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีการเพาะเลี้ยง
 สัตวน้ำ (มาตรฐาน BAP) ที่ผูประกอบการตลอดหวงโซการผลิต
 จะตองสามารถรับรองการผลิตของตนวา มีความรับผิดชอบ
 ตอสิ่งแวดลอมและสังคมพรอมทั้งสามารถตรวจสอบยอนกลับ
 (Traceability) ได

• ดำเนินตามระเบียบใหมของรัฐบาล
 โดยผูประกอบการจับสัตวน้ำตองจดทะเบียนเรือประมงและ
 ขอใบอนุญาตทำการประมง งดใชเครื่องมือจับสัตวน้ำที่ผิด
 กฎหมายโดยเฉพาะการจับสัตวน้ำวัยออน และเขารับการติดตั้ง
 ระบบติดตามตำแหนงเรือ เปนตน เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจ
 ไดตอเนื่องและแกปญหาการทำประมงผิดกฎหมายและ
 ประเด็นการคามนุษย

• ปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงใหปลอดโรคและยกระดับ
 ระบบการเพาะเลี้ยง
 โดยการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 เชน ระบบเรียลไทมสำหรับตรวจสอบความแข็งแรงของลูกกุง
 แทนการสุมตรวจโดยคน การเพาะเลี้ยงในโรงเรือนระบบปด
 เพื่อควบคุมและปองกันการติดเชื้อโรค เปนตน

• วางระบบการผลิตใหสามารถตรวจสอบยอนกลับ
 กระบวนการผลิตไดตลอดทั้งสายการผลิต

• ดำเนินตามระเบียบใหมของรัฐบาล

ผูประกอบการสงออก

10 นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำาสามร้อยยอด - ปราณบุรี จำากัด
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ผูประกอบการขายในประเทศ

• ผูประกอบการรายยอยอาจรวมตัวเปนเครือขาย เพื่อเพิ่ม
 อำนาจตอรองและเจรจากับเรือประมงของประเทศเพื่อนบาน
 ที่เปนแหลงจับปลาทูนา เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนตน

• การเขาไปลงทุนในประเทศที่เปนแหลงจับปลาทูนา เชน 
 การซื้อหุน การรวมทุน และการซื้อกิจการ เปนตน ภายใต
 ความพรอมและศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อเพิ่มปริมาณ
 วัตถุดิบปลาทูนาเขาสูสายการผลิต

ผูประกอบการสงออก

ผูประกอบการขายในประเทศ

• ปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงใหปลอดโรค
 โดยผูประกอบการรายยอยที่ทำการเพาะเลี้ยงกุงเพื่อจำหนาย
 ในประเทศและผลิตปอนโรงงานสงออก/แปรรูป ควรปรับ
 กนบอใหสามารถระบายของเสียได ปรับสภาพน้ำในบอ
 ใหเหมาะสมกับการเลี้ยงและใชลูกกุงที่ปลอดเชื้อโรค ซึ่งระบบ
 เพาะเลี้ยงแบบใหมมีตนทุนคอนขางสูง ทำใหผูประกอบการ
 รายยอยอาจไมสามารถปรับเปลี่ยนได อยางไรก็ตามปจจุบัน
 มีผูเสนอระบบการเลี้ยงกุงแบบอิงธรรมชาติ10ที่ใชเงินลงทุนไมสูง
 แตใหผลลัพธเชนเดียวกัน

• รวมตัวเปนคลัสเตอร
 ตั้งแตผูผลิตลูกกุง ผูผลิตอาหารกุง ผูเพาะเลี้ยง และโรงงาน
 แปรรูป เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการรายยอยมีความเขมแข็ง
 และงายตอการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีการเพาะเลี้ยง
 สัตวน้ำ (มาตรฐาน BAP) ที่ผูประกอบการตลอดหวงโซการผลิต
 จะตองสามารถรับรองการผลิตของตนวา มีความรับผิดชอบ
 ตอสิ่งแวดลอมและสังคมพรอมทั้งสามารถตรวจสอบยอนกลับ
 (Traceability) ได

• ดำเนินตามระเบียบใหมของรัฐบาล
 โดยผูประกอบการจับสัตวน้ำตองจดทะเบียนเรือประมงและ
 ขอใบอนุญาตทำการประมง งดใชเครื่องมือจับสัตวน้ำที่ผิด
 กฎหมายโดยเฉพาะการจับสัตวน้ำวัยออน และเขารับการติดตั้ง
 ระบบติดตามตำแหนงเรือ เปนตน เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจ
 ไดตอเนื่องและแกปญหาการทำประมงผิดกฎหมายและ
 ประเด็นการคามนุษย

• ปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงใหปลอดโรคและยกระดับ
 ระบบการเพาะเลี้ยง
 โดยการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 เชน ระบบเรียลไทมสำหรับตรวจสอบความแข็งแรงของลูกกุง
 แทนการสุมตรวจโดยคน การเพาะเลี้ยงในโรงเรือนระบบปด
 เพื่อควบคุมและปองกันการติดเชื้อโรค เปนตน

• วางระบบการผลิตใหสามารถตรวจสอบยอนกลับ
 กระบวนการผลิตไดตลอดทั้งสายการผลิต

• ดำเนินตามระเบียบใหมของรัฐบาล

ผูประกอบการสงออก

ผูประกอบการขายในประเทศ

• ปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงใหปลอดโรค
 โดยผูประกอบการรายยอยที่ทำการเพาะเลี้ยงกุงเพื่อจำหนาย
 ในประเทศและผลิตปอนโรงงานสงออก/แปรรูป ควรปรับ
 กนบอใหสามารถระบายของเสียได ปรับสภาพน้ำในบอ
 ใหเหมาะสมกับการเลี้ยงและใชลูกกุงที่ปลอดเชื้อโรค ซึ่งระบบ
 เพาะเลี้ยงแบบใหมมีตนทุนคอนขางสูง ทำใหผูประกอบการ
 รายยอยอาจไมสามารถปรับเปลี่ยนได อยางไรก็ตามปจจุบัน
 มีผูเสนอระบบการเลี้ยงกุงแบบอิงธรรมชาติ10ที่ใชเงินลงทุนไมสูง
 แตใหผลลัพธเชนเดียวกัน

• รวมตัวเปนคลัสเตอร
 ตั้งแตผูผลิตลูกกุง ผูผลิตอาหารกุง ผูเพาะเลี้ยง และโรงงาน
 แปรรูป เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการรายยอยมีความเขมแข็ง
 และงายตอการขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีการเพาะเลี้ยง
 สัตวน้ำ (มาตรฐาน BAP) ที่ผูประกอบการตลอดหวงโซการผลิต
 จะตองสามารถรับรองการผลิตของตนวา มีความรับผิดชอบ
 ตอสิ่งแวดลอมและสังคมพรอมทั้งสามารถตรวจสอบยอนกลับ
 (Traceability) ได

• ดำเนินตามระเบียบใหมของรัฐบาล
 โดยผูประกอบการจับสัตวน้ำตองจดทะเบียนเรือประมงและ
 ขอใบอนุญาตทำการประมง งดใชเครื่องมือจับสัตวน้ำที่ผิด
 กฎหมายโดยเฉพาะการจับสัตวน้ำวัยออน และเขารับการติดตั้ง
 ระบบติดตามตำแหนงเรือ เปนตน เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจ
 ไดตอเนื่องและแกปญหาการทำประมงผิดกฎหมายและ
 ประเด็นการคามนุษย

• ปรับปรุงระบบการเพาะเลี้ยงใหปลอดโรคและยกระดับ
 ระบบการเพาะเลี้ยง
 โดยการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 เชน ระบบเรียลไทมสำหรับตรวจสอบความแข็งแรงของลูกกุง
 แทนการสุมตรวจโดยคน การเพาะเลี้ยงในโรงเรือนระบบปด
 เพื่อควบคุมและปองกันการติดเชื้อโรค เปนตน

• วางระบบการผลิตใหสามารถตรวจสอบยอนกลับ
 กระบวนการผลิตไดตลอดทั้งสายการผลิต

• ดำเนินตามระเบียบใหมของรัฐบาล

ผูประกอบการสงออก

 การผลิตปลาทูน่ากระป๋องต้องพึ่งพาการนำาเข้าวัตถุดิบ เนื่องจากปลาทูน่าที่จับได้ในประเทศ (ปลาโอ) 
มจีำานวนนอ้ยและผูบ้รโิภคนยิมรรบัประทานสดมากกว่า ท้ังนีไ้ทยนำาเขา้วัตถดิุบปลาทูนา่มาแปรรปูคดิเป็นสดัสว่น
มากกว่าร้อยละ 90 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทูน่ากระป๋องท้ังหมด ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จากความไม่
สม่ำาเสมอของอุปทานปลาทูน่าโลก ผู้ประกอบการไทยควรแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพิ่มเติม

 ผู้แปรรูป:

ผูประกอบการขายในประเทศ

• ยกระดับสถานประกอบการแปรรูปเบื้องตน (ลง)
 ขึ้นเปนโรงงานแปรรูป
 ที่ผานมามีการจางแรงงานตางดาวจำนวนมากและบางสวน
 มีการละเมิดกฎหมายจนประเทศคูคามีมาตรการทางการคา
 แลวนั้น เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปดำเนินการ
 ไดอยางตอเนื่องและเปนการแกไขปญหาดังกลาว โรงงาน
 แปรรูปและหนวยงานรัฐควรรวมมือกันในการรับชวงวาจาง
 แรงงานตางดาวและใหคำปรึกษาในการขยับฐานะขึ้นเปน
 โรงงานแปรรูปของลง ตลอดจนสนับสนุนใหลงและโรงงาน
 แปรรูปนำแรงงานตางดาวขึ้นทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย
 ภายในเวลาที่กำหนดกอนจะถูกผลักดันกลับประเทศตนทาง

• ความคิดสรางสรรคและความแตกตางของผลิตภัณฑ
 คือ โจทยของผูประกอบการรายยอยและหนาใหม เพื่อทำให
 ตนเขาสูตลาดและแขงขันไดภายใตขอจำกัดดานเงินลงทุน

• มุงสรางความแตกตางของผลิตภัณฑโดยนำเทคโนโลยี
 และนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลคา
 ปจจุบันการนำเทคโนโลยีมาใชในการแปรรูปขั้นตนคอนขาง
 มีขอจำกัด เชน การแกะหัวและปอกเปลือกกุง หรือการลอกหนัง
 ควักไสและแยกกางปลาทูนา เปนตน เพราะเปนงานละเอียด
 ที่ตองอาศัยแรงงานคน ดังนั้นเทคโนโลยีจะถูกมาปรับใช
 อยางแพรหลายตั้งแตการแปรรูปขั้นกลางเปนตนไป เชน 
 การตม การปรุงแตง และการบรรจุ เปนตน ดังนั้นศูนยวิจัย
 กสิกรไทยมองวา ความคิดสรางสรรคและความแตกตาง
 ของผลิตภัณฑ คือ โจทยสำคัญของผูประกอบการ 
 ยกตัวอยางเชน เกี๊ยวกุง กุงโปะขนมปงสไตลญี่ปุน กุงซูชิ 
 หรือทูนากระปองปรุงรส แกงหรือผัดสำเร็จรูปจากทูนา 
 สเตกทูนา เปนตน นอกจากนี้ความสะดวกในการรับประทาน
 และงายตอการจัดเก็บก็เปนอีกประเด็นที่ผูแปรรูปตองนำ
 นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑมาพิจารณารวมดวย

ผูประกอบการสงออก

ลง โรงงานแปรรูป



Analysis8

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ด้วยกระแสความต้องการอาหารแปรรูปเพ่ือผลประโยชน์ด้านความสะดวก
สบายและคุณค่าทางอาหาร น่าจะทำาให้ความต้องการบริโภคอาหารทะเลแปรรูปยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อ
เนื่องในระยะข้างหน้า ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเลแปรรูป ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยง ผู้ประกอบการจับสัตว์น้ำา ผู้ประกอบการนำาเข้าวัตถุดิบ ผู้ประกอบการแปรรูป ตลอดจนผู้ประกอบการ
ส่งออก
 อย่างไรก็ตามการขาดแคลนแรงงานไทยซึ่งนำาไปสู่การลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายยังเป็น
ประเด็นที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำาคัญและอาจพิจารณานำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในบางกระบวนการผลิต 
นอกจากนี้ความต้องการบริโภคอาหารของผู้บริโภคย่อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการด้านอาหาร
ทะเลแปรรูปโดยเฉพาะ SME ควรทำาความเข้าใจลักษณะความต้องการอาหารทะเลแปรรูปของผู้บริโภค รวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้สามารถตอบสนองผู้บริโภคและแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้

อัพเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่

 ผู้ประกอบการส่งออก: 

 แมการสงออกทูนากระปองและกุงของไทยจะมีตลาดสงออกหลักที่ยังมีภาพการคาที่สดใส อยางไรก็ตามผูประกอบการ
ควรมีตลาดสำรองในกรณีตลาดหลักมีประเด็นในประเทศจนทำใหมีการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือเปลี่ยนประเทศนำเขา 
โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา จีนก็เปนตลาดที่นาสนใจซึ่งในปจจุบันมูลคาการสงออกกุงของไทยไปจีนยังมีไมมาก แตจากการที่
ความตองการบริโภคกุงของคนจีนขยายตัวเปนอยางมาก อันมีผลมาจากรายไดตอหัวประชากรเพิ่มขึ้นประกอบกับผลผลิตในประเทศ
ไมเพียงพอ ดังนั้นจึงเปนโอกาสอันดีที่ผูประกอบการจะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแหลงจับจายของคนจีน เพื่อเปนลูทาง
ในการขยายการคากับประเทศจีน สวนตลาดหลักเดิมผูประกอบการควรอาศัยกลยุทธความหลากหลายของผลิตภัณฑและ
เพิ่มชองทางในการจำหนาย เชน รานอาหาร หรือการอาศัยสื่อออนไลน เพื่อรองรับผูบริโภควัยรุนที่ชอบการสังสรรคและวัยทำงาน
ที่ชีวิตคอนขางเรงรีบจนอาจจะไมมีเวลาเลือกซื้อสินคาตามรานคาได เปนตน

ผูประกอบการขายในประเทศ

• ยกระดับสถานประกอบการแปรรูปเบื้องตน (ลง)
 ขึ้นเปนโรงงานแปรรูป
 ที่ผานมามีการจางแรงงานตางดาวจำนวนมากและบางสวน
 มีการละเมิดกฎหมายจนประเทศคูคามีมาตรการทางการคา
 แลวนั้น เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปดำเนินการ
 ไดอยางตอเนื่องและเปนการแกไขปญหาดังกลาว โรงงาน
 แปรรูปและหนวยงานรัฐควรรวมมือกันในการรับชวงวาจาง
 แรงงานตางดาวและใหคำปรึกษาในการขยับฐานะขึ้นเปน
 โรงงานแปรรูปของลง ตลอดจนสนับสนุนใหลงและโรงงาน
 แปรรูปนำแรงงานตางดาวขึ้นทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย
 ภายในเวลาที่กำหนดกอนจะถูกผลักดันกลับประเทศตนทาง

• ความคิดสรางสรรคและความแตกตางของผลิตภัณฑ
 คือ โจทยของผูประกอบการรายยอยและหนาใหม เพื่อทำให
 ตนเขาสูตลาดและแขงขันไดภายใตขอจำกัดดานเงินลงทุน

• มุงสรางความแตกตางของผลิตภัณฑโดยนำเทคโนโลยี
 และนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลคา
 ปจจุบันการนำเทคโนโลยีมาใชในการแปรรูปขั้นตนคอนขาง
 มีขอจำกัด เชน การแกะหัวและปอกเปลือกกุง หรือการลอกหนัง
 ควักไสและแยกกางปลาทูนา เปนตน เพราะเปนงานละเอียด
 ที่ตองอาศัยแรงงานคน ดังนั้นเทคโนโลยีจะถูกมาปรับใช
 อยางแพรหลายตั้งแตการแปรรูปขั้นกลางเปนตนไป เชน 
 การตม การปรุงแตง และการบรรจุ เปนตน ดังนั้นศูนยวิจัย
 กสิกรไทยมองวา ความคิดสรางสรรคและความแตกตาง
 ของผลิตภัณฑ คือ โจทยสำคัญของผูประกอบการ 
 ยกตัวอยางเชน เกี๊ยวกุง กุงโปะขนมปงสไตลญี่ปุน กุงซูชิ 
 หรือทูนากระปองปรุงรส แกงหรือผัดสำเร็จรูปจากทูนา 
 สเตกทูนา เปนตน นอกจากนี้ความสะดวกในการรับประทาน
 และงายตอการจัดเก็บก็เปนอีกประเด็นที่ผูแปรรูปตองนำ
 นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑมาพิจารณารวมดวย
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ผูประกอบการขายในประเทศ
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 ที่ตองอาศัยแรงงานคน ดังนั้นเทคโนโลยีจะถูกมาปรับใช
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