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วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดผลิตภณัฑป์ลาทูน่ากระป๋อง

ในประเทศสหรัฐอเมริกา และวเิคราะห์ความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศ
ไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใชด้ชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed 
Comparative Advantage Index: RCA) และแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market 
Share Model: CMS) เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่ง คือ ประเทศจีน โดยใชข้อ้มูลใน 2 ช่วงเวลา คือ 
ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2553 และปี พ.ศ. 2554 – 2557 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ พบวา่ประเทศไทยมีค่า 
RCA มากกวา่ 1 ตลอดระยะเวลาท่ีท าการวิเคราะห์ แสดงวา่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศจีนมีค่า RCA น้อยกว่า 1 
แสดงว่าไม่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัตลาด
สหรัฐอเมริกา ส าหรับผลการวเิคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี พบวา่มูลค่าการส่งออกปลา
ทูน่ากระป๋องของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 113.30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึง
เป็นผลมาจากการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลจากการแข่งขนั
ท่ีแทจ้ริง ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก และผลจากการกระจายตลาด โดยมีค่าเท่ากบั 182.31, 
-15.42, -21.18 และ -32.41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดบั และเม่ือเปรียบเทียบองคป์ระกอบทั้ง 4 
ดา้น พบวา่ไทยสูญเสียประโยชน์จากการกระจายตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือ การปรับทิศทางการ
ส่งออก และการแข่งขนัแทจ้ริง แต่ไดป้ระโยชน์จากการขยายตวัจากการส่งออกของตลาดโลก 
ส่วนจีนไดป้ระโยชน์จากการปรับทิศทางการส่งออก การแข่งขนัแทจ้ริง และการขยายตวัของการ
ส่งออกของตลาดโลก ตามล าดบั แต่เสียประโยชน์จากการกระจายตลาด 
 

สรุปโดยรวม ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพสูงในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง แต่การ
ขยายตวัของการส่งออกไม่ได้มาจากความสามารถในการแข่งขนั แต่เป็นผลมาจากการขยายตวั
ของการส่งออกในตลาดโลก 
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The objectives of this study are to analyze the environment of canned tuna in USA and 

the potential of canned tuna exported from Thailand to USA by applying the Revealed 
Comparative Advantage Index (RCA) and Constant Market Share Model (CMS) compared with 
China. The data from 2007 to 2010 and 2011 to 2014 were used in this study. 

 
The results of RCA method indicate that the index of canned tuna exported from 

Thailand to USA market is greater than one in all periods of study. This suggests that Thailand 
has comparative advantage in USA market while the index of canned tuna exported from China 
to USA market is less than one. It can be seen that China has less comparative advantage than 
Thailand. 

 
Apart from RCA index, The CMS model shows that the values of canned tuna exports 

increased by 113.30 million US dollars according to the expansion of the world export followed 
by pure competitiveness effect, the adjustment in export direction, and the effect of market 
distribution with the values of 182.31, -15.42, -21.18 and -32.41 million US dollars, 
respectively. The result also shows the market distribution is the major cause for Thailand in 
terms of losing benefits followed by the change in export direction and pure competitiveness. 
However, canned tuna exported from Thailand still benefited from the expansion of the world 
export while canned tuna exported from China benefited from the adjustment of export 
direction, pure competitiveness, and the expansion of the world export. 

 
In conclusion, Thailand has great potential in canned tuna export, resulting from the 

expansion of the world export not from Thailand’s competitiveness. 
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 1 

บทน า 
 

ความส าคญัของปัญหา 

 
ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของโลก ครองส่วนแบ่งตลาด

ประมาณร้อยละ 33 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก (ภาพท่ี 1) โดยสามารถส่งออกไปยงั
ประเทศต่างๆ ไม่ต ่ากว่า 200 ประเทศทัว่โลก ถือเป็นสินค้าท่ีมีฐานตลาดใหญ่ท่ีสุด โดยปัจจัย
สนบัสนุนท่ีส าคญัเกิดจากขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบทั้งจาก
แหล่งมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70 ของแหล่งวตัถุดิบปลาทูน่า
ของโลก อีกทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีท าให้สามารถส่งออกสินคา้ไปได้ทัว่โลก 
(กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ, 2557) 

 

 
 

ภาพที ่1  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในตลาดโลก ณ ปี พ.ศ. 2557 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 

 
เม่ือพิจารณาตลาดส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 2551 - 2557 

พบวา่ประเทศไทยมีการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาสูงสุด โดยในปี พ.ศ. 
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2557 มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 14,643.46 ลา้นบาท จากมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศไทย คิด
เป็นร้อยละ 19.45 รองลงมาคือ ออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 9.25 และญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 7.60 ของ
มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้ งหมด ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) และจากการท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย จึงถือไดว้า่สหรัฐอเมริกา
เป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญั โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋อง
จากประเทศไทยทั้งส้ิน 476.86 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 43.33 ของมูลค่าการน าเขา้ปลาทู
น่ากระป๋องทั้ งหมดของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามยงัมีประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ ท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกามีการน าเข้าผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง อาทิเช่น จีน เอกวาดอร์ เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ เป็นตน้ (ตารางท่ี 2) 

 
จากสถานการณ์การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในปัจจุบนั ถึงแม้ประเทศไทยจะยงัเป็นผู ้

ส่งออกอนัดบัหน่ึงในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่หากพิจารณาจากสัดส่วนการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋อง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศคู่คา้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2557 พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 
2553 สัดส่วนการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ่ม
สูงข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2551 สัดส่วนการน าเขา้คิดเป็นร้อยละ 46.50 ของมูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่า
กระป๋องทั้งหมด และเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จนถึงปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องจาก
ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 54.89 ของมูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 
2554 สัดส่วนการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องจากประเทศไทยลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 52.47 ของมูลค่าการ
น าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด และมีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ โดยในปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนการน าเขา้
ปลาทูน่ากระป๋องของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 43.33 ของ
มูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด ซ่ึงสถานการณ์ดงักล่าวตรงขา้มกนักบัประเทศจีนท่ีมี
สัดส่วนการครองตลาดส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในประเทศสหรัฐอเมริกาสูงเป็นล าดบัท่ีสอง รอง
จากประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2552 สัดส่วนการน าเข้าปลาทูน่ากระป๋องของประเทศ
สหรัฐอเมริกาจากประเทศจีน คิดเป็นเพียงร้อยละ 1.75 ของมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่ากระป๋อง
ทั้งหมด ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สัดส่วนการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องจากประเทศจีนได้เพิ่มข้ึนเป็น
ร้อยละ 1.80 ของมูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด หลงัจากนั้นสัดส่วนการน าเขา้ปลาทูน่า
กระป๋องของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศจีนยงัคงเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2557 
สัดส่วนการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศจีนไดเ้พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 
10.94 ของมูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด 
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ตารางที ่1  มูลค่าตลาดส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2557 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเทศ มูลค่าการส่งออก 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

  1.  สหรัฐอเมริกา 12,530.46 12,235.68 12,221.90 12,211.80 17,319.65 15,040.20 14,643.46 
  (20.53) (23.49) (23.53) (19.87) (21.43) (19.28) (19.45) 
  2.  ออสเตรเลีย 5,689.25 4,284.21 5,078.36 6,080.51 7,341.78 7,135.23 6,964.11 
  (9.32) (8.24) (9.78) (9.89) (9.09) (9.14) (9.25) 
  3.  ญ่ีปุ่ น 4,110.22 3,834.92 3,396.65 4,750.74 6,146.51 6,088.30 5,718.18 
  (6.73) (7.36) (6.54) (7.73) (7.61) (7.80) (7.60) 
  4.  อียปิต ์ 3,134.61 3,149.78 3,636.84 4,063.88 6,490.92 4,009.43 5,491.70 
  (5.14) (6.05) (7.00) (6.61) (8.03) (5.14) (7.30) 
  5.  แคนาดา 3,914.97 3,718.94 3,408.66 3,924.98 4,595.86 4,824.17 4,742.52 
  (6.41) (7.14) (6.56) (6.39) (5.69) (6.18) (6.30) 
  6.  ลิเบีย 4,051.52 3,307.03 1,917.28 1,270.87 5,094.86 5,171.35 4,158.77 
  (6.65) (6.35) (3.69) (2.07) (6.31) (6.63) (5.52) 
  7.  ซาอุดีอาระเบีย 2,503.88 1,705.70 1,858.12 2,529.47 4,203.34 3,350.57 2,977.14 
  (4.10) (3.27) (3.58) (4.11) (5.20) (4.29) (3.95) 
  8.  สหรัฐอาหรับ 1,173.51 632.36 717.81 1,241.68 1,620.46 1,723.04 1,839.73 
        เอมิเรตส์ (1.92) (1.21) (1.38) (2.02)  (2.01) (2.21) (2.44) 
 
 

 9.  สหราช 2,089.87 
(3.42) 

1,817.20 
(3.49) 

1,624.23 
(3.13) 

2,805.98 
(4.56) 

2,096.29 
(2.59) 

2,484.28 
(3.18) 

1,687.82 
(2.24)       อาณาจกัร 

 10. แอฟริกาใต ้ 1,100.33 1,015.88 1,005.20 811.14 1,464.92 1,209.15 1,346.22 
 (1.80) (1.95) (1.93) (1.32) (1.81) (1.55) (1.79) 
           อ่ืนๆ 20,738.09 16,381.85 17,077.27 21,779.93 24,430.29 26,989.74 25,706.80 
  (33.98) (31.45) (32.88) (35.43) (30.23) (34.59) (34.15) 
           รวม 61,036.71 52,083.55 51,942.32 61,470.98 80,804.87 78,025.44 75,276.44 
  (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ (ร้อยละ) ค านวณเทียบจากมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด
ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์(2558) 
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ตารางที ่2  มูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องของประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2557 
(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 

ประเทศ มูลค่าการน าเขา้ 
 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

1.ไทย 407.59 395.32 521.83 544.66 580.33 533.58 476.86 
 (46.50) (49.52) (54.89) (52.47) (47.05) (45.25) (43.33) 
2.จีน 20.45 13.95 17.11 57.17 98.09 118.78 120.44 
 (2.33) (1.75) (1.80) (5.51) (7.95) (10.07) (10.94) 
3.เอกวาดอร์ 107.72 77.82 84.85 98.28 107.42 113.83 109.45 
 (12.29) (9.75) (8.93) (9.47) (8.71) (9.65) (9.95) 
4.เวยีดนาม 46.56 41.23 58.90 69.96 99.61 94.27 84.44 
 (5.31) (5.16) (6.20) (6.74) (8.08) (7.99) (7.67) 
5.ฟิลิปปินส์ 111.52 71.43 62.02 87.16 86.14 67.33 74.00 
 (12.72) (8.95) (6.52) (8.40) (6.98) (5.71) (6.73) 
    อ่ืนๆ 182.81 198.54 205.89 180.73 261.93 251.51 235.31 
 (20.85) (24.87) (21.66) (17.41) (21.23) (21.33) (21.38) 
    รวม 876.65 798.29 950.60 1,037.96 1,233.52 1,179.30 1,100.50 
 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ (ร้อยละ) ค านวณเทียบจากมูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
 
 เน่ืองจากภาวะปัญหาตน้ทุนการผลิตในประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนจากการปรับตวัของค่าจา้ง
แรงงาน ท าให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งอย่างจีน 
นอกจากน้ีประเทศไทยก าลงัเผชิญกบัอุปสรรคท่ีเพิ่มมากข้ึนในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงั
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งในเร่ืองขอ้จ ากดัมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีมิใช่ภาษี ตวัอย่างเช่น การ
ก าหนดให้ปลาทูน่ากระป๋องตอ้งมีฉลาก Dolphin - Safe โดยให้ประเทศผูผ้ลิตหรือผูแ้ปรรูประบุ
แหล่งท่ีมาและวธีิการจบัปลาทูน่าวา่ไม่เป็นอนัตรายต่อปลาโลมา มาตรการการอุดหนุนและส่งเสริม
การส่งออกสินคา้เกษตรภายในประเทศ รวมถึงการท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาปรับลดอนัดบัประเทศ
ไทยในรายงานการคา้มนุษยล์งไปอยูใ่นกลุ่ม Tier 3 โดยกล่าวหาวา่ประเทศไทยมีการใชแ้รงงานเด็ก 
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แรงงานบงัคบั และการคา้มนุษย ์เป็นตน้ เหล่าน้ีลว้นส่งผลให้อตัราการขยายตวัของการส่งออกและ
ส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวโนม้ชะลอตวัลง (ส านกังานส่งเสริม
การคา้ระหวา่งประเทศ นครลอสแอนเจลิส, 2558) 
 
 จากปัญหาสัดส่วนการครองตลาดส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มชะลอตวัลง จึงเป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาถึงความสามารถในการส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัท่ีส าคญั คือ ประเทศจีน 
และน าผลการศึกษาดงักล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของ
ประเทศไทย เพื่อให้สามารถด ารงไวซ่ึ้งการเป็นผูผ้ลิตและส่งออกผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องเป็น
อนัดบัหน่ึงในตลาดสหรัฐอเมริกาได้อย่างย ัง่ยืน และเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนขยาย
ตลาดในสหรัฐอเมริกาใหเ้พิ่มมากข้ึนในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดผลิตภณัฑป์ลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัท่ีส าคญั คือ ประเทศจีน 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 
 1. ผลจากการศึกษาสามารถเป็นขอ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการท่ีมีอยูเ่ดิม และผูป้ระกอบการท่ี
จะเขา้มาใหม่ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางดา้นการผลิต 
การคา้ และการตลาด 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ในประเด็นท่ีท าการศึกษา สามารถใช้เป็นดัชนีท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ว่ามี
แนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง และสามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงผูป้ระกอบการภาคเอกชน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนด
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นโยบายท่ีเหมาะสมต่อการส่งเสริมการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง ท่ีส่งออกไปจ าหน่ายในประเทศคู่
คา้อ่ืนๆ ต่อไป 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้ น (พิกัดศุลกากร HS160414) โดยศึกษาสภาพทั่วไปของตลาดและศึกษา
ความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
เปรียบเทียบกบัประเทศจีน ส าหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาแบบรายปี ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2550 - 2557 รวมทั้งหมด 8 ปี 
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บทที ่2 
 

โครงร่างทฤษฎ ี
 

การตรวจเอกสาร 
 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 
 1. นิติเวท เพิ่มพูลโชคคณา (2543) ท าการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของการ
ส่งออกผลิตภณัฑ์อาหารทะเลไทย กรณีศึกษาเน้ือปลาแช่แข็งและปูกระป๋อง ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์
อาหารทะเลท่ีท ารายได้ให้กบัประเทศเป็นจ านวนมากในแต่ละปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขนัของการส่งออกผลิตภณัฑ์เน้ือปลาแช่แข็งและปูกระป๋อง
ของประเทศไทย ผลการศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ีพบวา่มูลค่าการส่งออกเน้ือปลา
แล่แช่แข็งของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2540 เพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากผลของการขยายตวัของ
ตลาดโลกเป็นส าคญั แต่หลงัจากท่ีประเทศไทยลดค่าเงินบาทคือในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2541 มูลค่า
การส่งออกเพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงเพิ่มข้ึนเป็นส าคญั ส่วนมูลค่า
การส่งออกเน้ือปลาอ่ืนๆ (นอกเหนือจากเน้ือปลาแล่) แช่แข็งของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 
2540 เพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากผลของการขยายตวัของตลาดโลกเป็นส าคญั แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2541 
มูลค่าการส่งออกลดลงเน่ืองมาจากทิศทางการเขา้สู่ตลาดเป็นส าคญั ส าหรับมูลค่าการส่งออกปู
กระป๋องของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2540 และ พ.ศ. 2540 - 2541 เพิ่มข้ึนเน่ืองจากการเพิ่มข้ึน
ของความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริงเป็นส าคญั ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนั
ดา้นราคาในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2542 ของการส่งออกเน้ือปลาแล่แช่แขง็ในตลาดประเทศญ่ีปุ่นและปู
กระป๋องในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคา
เม่ือเทียบกับประเทศคู่แข่งขัน แต่ความสามารถในการแข่งขนัด้านราคามีแนวโน้มลดลง ผล
การศึกษาการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์เน้ือปลาแล่แช่แข็งของประเทศไทยในตลาด
ประเทศญ่ีปุ่นพบวา่อตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกเน้ือปลาแล่แช่แข็งของประเทศไทย โดย
เฉล่ียในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2542 เพิ่มข้ึนโดยมีสาเหตุมาจากปริมาณและราคามีอตัราการขยายตวั
เฉล่ียเพิ่มข้ึน ส่วนอตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกเน้ือปลาอ่ืนๆ แช่แขง็ของประเทศไทย โดย
เฉล่ียในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2542 ลดลงเป็นผลมาจากอตัราการขยายตวัโดยเฉล่ียของราคาลดลง และ
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ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกปูกระป๋องของประเทศไทยในตลาดประเทศ
สหรัฐอเมริกาพบวา่อตัราการขยายตวัของมูลค่าการส่งออกปูกระป๋องของประเทศไทย โดยเฉล่ีย
ในช่วงปี พ.ศ. 2534 - 2542 เพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากการท่ีทั้งปริมาณและราคามีอตัราการขยายตวัโดย
เฉล่ียเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีในการศึกษายงัไดท้  าการประมาณค่าแบบจ าลองมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์
เน้ือปลาแช่แข็งของประเทศไทยในตลาดประเทศญ่ีปุ่นและปูกระป๋องของประเทศไทยในตลาด
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2534 ถึงไตรมาสสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2540 
และช่วงหลงัจากท่ีประเทศไทยลดค่าเงินบาทคือในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2542 
 
 2. ธนเดช องอาจบรรณากร (2544) ท าการศึกษาความสามารถในการแข่งขนัการส่งออก
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและแช่แขง็ของประเทศไทย สินคา้ท่ีท าการศึกษา คือ กุง้กระป๋อง 
ปูกระป๋อง และปลาทูน่ากระป๋อง โดยใชข้อ้มูลในการวิเคราะห์ช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2540 และทฤษฎี
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ และแบบจ าลองส่วนแบ่ง
ตลาดคงท่ี จากการศึกษากรณีปลาทูน่ากระป๋องพบวา่ค่า RCA ของประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบ
โดยเปรียบเทียบมาโดยตลอด แต่สถานการณ์ความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกปลาทูน่า
กระป๋องของประเทศไทยลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากประเทศท่ีเป็นคู่แข่งขนัส าคญัของประเทศไทยใน
ตลาดโลกต่างมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มมากข้ึน และการศึกษาแบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 
พบว่าการขยายตวัของการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในปี พ.ศ. 2537 มีผลมาจากการขยายตวัของ
ตลาดโลกเป็นหลกั ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 มูลค่าการน าเขา้ในตลาดน าเขา้ท่ีส าคญัของประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่มีอตัราการขยายตวัท่ีสูง รวมทั้งอตัราการขยายตวัของการน าเขา้ของโลกก็มีอตัราการ
ขยายตวัอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงเช่นกนั ท าให้ผลจากการขยายตวัของตลาดโลกมีบทบาทส าคญัในการ
ผลกัดนัการส่งออกของประเทศไทยเพิ่มข้ึน ส่วนในปี พ.ศ. 2540 พบวา่การส่งออกของประเทศไทย
ลดลงอย่างมาก เน่ืองจากปัจจัยภายในคือผลจากการแข่งขันท่ีแท้จริงเป็นหลัก ซ่ึงหมายถึง
ความสามารถในการส่งออกของประเทศไทยไปยงัตลาดส่งออกท่ีลดลงมากเกือบทุกประเทศนัน่เอง 
ถึงแมว้า่อตัราการขยายตวัของการน าเขา้ของตลาดส่งออกท่ีส าคญัของประเทศไทยและของโลกยงัมี
ค่าเพิ่มข้ึน แต่ผลกระทบดงักล่าวก็มีค่านอ้ยกวา่ผลของการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง ประกอบกบัผลจากการ
ปรับทิศทางการส่งออกของประเทศไทยท่ีส่งผลให้การส่งออกของประเทศไทยมีค่าเป็นลบ ท าให้
ในปี พ.ศ. 2540 การส่งออกของประเทศไทยลดลงอยา่งมาก 
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 3. พาสิริ พุฒิโภคิน (2544) ท าการศึกษาวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบและความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขนัของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยในการส่งออกไปยงั
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไป โครงสร้างการผลิต การส่งออกของอุตสาหกรรมปลาทูน่า
กระป๋องของประเทศไทย ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนและหลังการ
เปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียน และศึกษาความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของอุตสาหกรรมปลาทูน่า
กระป๋องของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือ ประเทศฟิลิปปินส์และ
ประเทศอินโดนีเซีย ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
และทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของ Michael E. Porter ผลการศึกษาพบวา่ประเทศไทยมีความ
ไดเ้ปรียบเหนือประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซียในทุกปัจจยัท่ีก าหนดความไดเ้ปรียบเชิง
แข่งขนั ยกเวน้ปัจจยัดา้นการผลิตในประเทศ ผลการวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบพบวา่
ประเทศไทยมีศกัยภาพในการส่งออก โดยมีค่า RCA มากกวา่ 1 ในทุกตลาดส่งออกส าคญัทั้งช่วง
ก่อนและหลงัการเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียน ในขณะท่ีประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
อินโดนีเซียไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก โดยมีค่า RCA นอ้ยกว่า 1 ในช่วง
หลงัการเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนในตลาดประเทศออสเตรเลีย อยา่งไรก็ตามในช่วงหลงั
การเปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียน ค่า RCA ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในตลาดกลุ่ม
สหภาพยุโรป ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากประเทศไทย
เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในดา้นการขาดแคลนวตัถุดิบและค่าจา้งแรงงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน ประกอบกบั
ประสบภาวะการแข่งขันท่ี รุนแรงและการกีดกันทางการค้าของประเทศผู ้น า เข้า  ดังนั้ น
ผูป้ระกอบการควรพฒันาสินคา้ปลาทูน่ากระป๋องใหมี้มูลค่าเพิ่มสูงข้ึนเพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้ให้
สูงกว่าประเทศท่ีเป็นคู่แข่งส าคญั รวมทั้งควรขยายการส่งออกไปตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพเพื่อ
ทดแทนตลาดส่งออกเดิมท่ีก าลงัสูญเสียความสามารถในการส่งออก เพื่อให้อุตสาหกรรมปลาทูน่า
กระป๋องของประเทศไทยยงัคงสามารถรักษาความเป็นผูน้ าในการส่งออกในตลาดโลกต่อไป 
 
 4. กนกวรรณ เทพวิวฒัน์จิต (2545) ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกกุง้
แช่เยน็แช่แขง็ของประเทศไทย กรณีศึกษาตลาดสหรัฐอเมริกา ทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ดชันี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ ผลการศึกษาพบว่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี
ปรากฏของการส่งออกกุง้แช่แขง็ของไทย ทั้ง 2 กรณีลว้นมีค่า RCA มากกวา่ 1 และมีทิศทางเพิ่มข้ึน
ในช่วงปีท่ีเปรียบเทียบ 3 ช่วงแรก คือ ปี พ.ศ. 2525 - 2529, พ.ศ. 2530 - 2534 และ พ.ศ. 2535 - 2539 
ส่วนในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2545 มีทิศทางท่ีลดลง โดยท่ีค่า RCA ของประเทศคู่แข่ง ได้แก่ 
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อินโดนีเซีย อินเดีย เอกวาดอร์ เวียดนาม เม็กซิโก และบงักลาเทศ ต่างก็มีค่า RCA ท่ีมากกวา่ 1 และ
มีทิศทางท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงไม่มากนกั แสดงว่าประเทศดงักล่าวมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการส่งออกกุง้แช่แข็ง การศึกษาโดยใชแ้นวคิด Five Force Model และ SWOT Analysis มาเป็น
กรอบในการวิเคราะห์พบว่า ผูป้ระกอบการรายใหม่ในประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ยากและ
เสียเปรียบผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงในดา้นตน้ทุนการผลิตจะต ่ากว่าเน่ืองจากเกิดการ
ประหยดัจากขนาด (Economies of Scale) และการวิเคราะห์จุดแข็งภายในอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
แรงงานมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั แต่จุดอ่อนภายในอุตสาหกรรม ได้แก่ การน าเข้า
วตัถุดิบจากต่างประเทศซ่ึงราคาและปริมาณวตัถุดิบมีความผนัผวนส่งผลต่อตน้ทุนการผลิต ส่วน
การวเิคราะห์โอกาสภายนอกของอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ การสามารถขยายตลาดไปยงัประเทศเกิดใหม่
ท่ีมีศกัยภาพสูง การพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ใหม่ๆ อยา่งไรก็ตามยงัมีการกีดกนัทางการคา้
จากประเทศคู่คา้ทั้งมาตรการดา้นภาษีและไม่ใช่ภาษีท่ีเป็นอุปสรรคภายนอกของอุตสาหกรรม 
 
 จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่าการศึกษาท่ีผ่านมาจะเลือกศึกษาเป็นประเภทย่อยของ
สินคา้ ไดแ้ก่ เน้ือปลาแล่แช่แข็ง ปูกระป๋อง กุ้งกระป๋อง และปลาทูน่ากระป๋อง โดยท าการศึกษา
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดส่งออกหลกัของประเทศไทย เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนั 
คือ ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย แต่การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิ เคราะห์
ความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัท่ีส าคญั คือ ประเทศจีน ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีส่วนแบ่งตลาดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2557 เพื่อน ามาใช้
พิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย การรักษาส่วนแบ่งตลาดท่ีมีอยูเ่ดิม และใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือเพิ่มศกัยภาพการส่งออกใหดี้ข้ึนต่อไป 
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แนวคิดและทฤษฎี 
 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะใชแ้นวคิดทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 
 
1.  ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
 
 ตามทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีจะเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือการผลิตและการคา้ระหว่างประเทศตั้งอยู่บน
พื้นฐานความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจนั้น (กรกฤษ, 2546) 
 
 ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึงในการ
ผลิตสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ประเทศอ่ืนๆ และประเทศทั้งสองจะท า
การคา้ขายกนั เม่ือประเทศหน่ึงสามารถผลิตสินคา้ชนิดนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เม่ือเทียบกบั
การผลิตสินคา้ชนิดนั้นในอีกประเทศหน่ึง ซ่ึงลกัษณะความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบน้ีสามารถ
อธิบายเก่ียวกบัการผลิตและการคา้ระหวา่งประเทศต่างๆ ได ้
 
 ส าหรับแนวคิดของนกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 1.1 เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo, 1821) ไดแ้สดงแนวความคิดในเร่ืองการคา้ระหวา่ง
ประเทศเพิ่มเติมจาก อดมั สมิท (Adam Smith, 1776) แนวคิดทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ ซ่ึง
อธิบายการคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการไดเ้ปรียบอยา่งสมบูรณ์นั้น คือ ประเทศใดประเทศหน่ึงจะผลิตเฉพาะ
สินคา้ท่ีมีความช านาญแลว้น ามาแลกเปล่ียนกบัสินคา้ของอีกประเทศหน่ึง ท าให้ประเทศทั้งสองมี
สินคา้บริโภคมากข้ึน โดยเดวิด ริคาร์โด ไดใ้ห้แนวความคิดเพิ่มเติมว่าประเทศ 2 ประเทศจะท า
การคา้ขายกนั เม่ือประเทศหน่ึงสามารถผลิตสินคา้ชนิดนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เม่ือเทียบกบั
การผลิตสินคา้ชนิดนั้นในอีกประเทศหน่ึง โดยเน้นการคา้ขายภายใตร้ะบบเสรีแต่ละประเทศจะมี
ความช านาญเฉพาะอยา่งยิ่งในการผลิตสินคา้ท่ีตนสามารถผลิตไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ โดยประเทศ
นั้นจะส่งออกสินคา้ท่ีผลิตดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่และน าเขา้สินคา้ท่ีประเทศตนมีการผลิตดว้ยตน้ทุนท่ี
สูงกว่าประเทศอ่ืน ต่อมาทฤษฎีการคา้ดงักล่าวได้พฒันาโดย เฮคเชอร์ - โอห์ลิน (Heckscher - 
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Ohlin) ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นการอธิบายภายใตแ้บบจ าลองท่ีมีปัจจยัการผลิตเพียงชนิดเดียว คือ แรงงาน
ซ่ึงไม่สามารถเคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศไดแ้ละแรงงานการผลิตแต่ละประเทศมีประสิทธิภาพใน
การผลิตต่างกนั 
 
 1.2 เฮคเชอร์ - โอห์ลิน (Heckscher - Ohlin, 1919) ซ่ึงอธิบายวา่ประเทศจะไดรั้บประโยชน์
จากการผลิตและการคา้สินคา้ท่ีใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่มากภายในประเทศ ภายใตแ้บบจ าลองท่ีมี
ปัจจยัการผลิต 2 ประเภท คือ แรงงานและทุน โดยมีขอ้สมมติว่าปัจจยัการผลิตสามารถเคล่ือนยา้ย
ไดอ้ยา่งเสรีภายในประเทศแต่เคล่ือนยา้ยระหว่างประเทศไม่ได ้ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
การผลิตและผลผลิตในแต่ละประเทศเหมือนกัน จากแนวความคิดน้ีประเทศท่ีมีปัจจยัแรงงาน
มากกวา่ปัจจยัทุนจะส่งออกสินคา้ท่ีใชแ้รงงานมากในการผลิต (Labor Intensive Commodities) จะ
เห็นไดว้า่ทฤษฎีของเฮคเชอร์ - โอห์ลิน ท าให้การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบมีความ
เหมาะสมในการใช้เป็นนโยบายการคา้และอุตสาหกรรมของประเทศมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็น
แนวคิดท่ีอธิบายอยา่งชดัเจนวา่ประเทศควรจะผลิตและส่งออกสินคา้อะไร โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ี
มีอยูม่ากในประเทศ 
 
 1.3 พอล เอ แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson, 1941) ไดป้รับปรุงแนวคิดของเฮคเชอร์ - 
โอห์ลิน จนเป็นแนวคิดท่ีเรียกวา่แบบจ าลองเฮคเชอร์ - โอห์ลิน - แซมมวลสัน (Heckscher - Ohlin - 
Samuelson Model) ซ่ึงอธิบายวา่ประเทศต่างๆ มีปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดมากนอ้ยต่างกนั (Factor 
Endownments) และประเทศหน่ึงจะมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตและจะส่งออก
สินคา้ท่ีมีการผลิตเหมาะสมกบัปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูม่ากในประเทศนั้น 
 
 ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทางทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศนั้น เป็นการวิเคราะห์
ภายใตร้ะบบการคา้เสรี (Free Trade) แต่ในความเป็นจริงประเทศต่างๆ พยายามพฒันาการผลิตและ
การส่งออก โดยก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและการคุ้มครองการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ไดแ้ก่ มาตรการกีดกนัทางการคา้ เช่น ก าหนดอตัราภาษีศุลกากรน า 
เข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษโควตา เป็นต้น ซ่ึงมาตรการต่างๆ เหล่าน้ีมีผลต่อความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถสะทอ้นถึงความไดเ้ปรียบท่ี
แทจ้ริงของแต่ละประเทศตามแนวคิดทางทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ (กรกฤษ, 2546) 
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2.  ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index) 
 
 แต่ละประเทศมีสภาพทางเศรษฐกิจแตกต่างกนั ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุน และแรงงาน จึง
ท าให้ผลิตสินคา้ได้แตกต่างกนัทั้งราคาและคุณภาพ ประเทศหน่ึงจะผลิตสินค้าได้ทุกอย่างนั้น
เป็นไปได้ยาก ดังนั้นควรผลิตสินค้าตามความเช่ียวชาญเฉพาะอย่าง ซ่ึงเป็นไปตามหลักความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เรียกว่า ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ภายใตข้อ้สมมติท่ีว่าความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ การ
เปรียบเทียบส่วนแบ่งของการส่งออกสินคา้ชนิดหน่ึงในการส่งออกทั้งหมดของประเทศนั้น กบัส่วน
แบ่งของการส่งออกสินคา้ชนิดดงักล่าวในการส่งออกรวมของโลก (Balassa, 1989) ซ่ึงมีสูตรในการ
ค านวณดงัน้ี 
 
 RCA = (Xik / Xi) / (Xwk / Xw) 
 
โดยท่ี RCA คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา้ k ของประเทศ i 
    ในประเทศ w 
 Xik คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ k ของประเทศ i ไปยงัประเทศ w 
 Xi คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ i ไปยงัประเทศ w 
 Xwk คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ k ของประเทศ w 
 Xw คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศ w 
 
ในท่ีน้ี k คือ ประเภทสินคา้ท่ีส่งออก 
 i คือ ประเทศผูส่้งออกสินคา้แต่ละชนิด 
 w คือ ประเทศผูน้ าเขา้สินคา้แต่ละชนิด 
 
 จากแนวคิด RCA อาศยัหลกัการท่ีวา่ ถา้ประเทศใดผลิตสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงไดใ้นตน้ทุน
ท่ีต ่ากว่าประเทศอ่ืนๆ ประเทศนั้นก็ควรจะส่งออกสินค้านั้นๆ ในสัดส่วนท่ีสูงกว่าสัดส่วนการ
ส่งออกเฉล่ียของโลก ซ่ึงค่า RCA ท่ีไดจ้ะน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของโลกซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1 
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ดงันั้นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา RCA คือ 
 
 ถา้ RCA > 1 แสดงวา่ ประเทศ i มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ k 
ไปยงัตลาด w 
 
 ถา้ RCA < 1 แสดงวา่ ประเทศ i ไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ k 
ไปยงัตลาด w 
 
 โดยทัว่ไปนอกจากพิจารณาค่า RCA ท่ีมากกว่า 1 แลว้ยงัตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่า 
RCA ของประเทศคู่แข่งขนัท่ีส่งออกไปในตลาดเดียวกนัดว้ย กล่าวคือถา้ค่า RCA ของประเทศผู ้
ส่งออกเปรียบเทียบกบัอีกประเทศหน่ึงแลว้มีค่าสูงกวา่ แสดงวา่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
สินคา้ชนิดนั้นๆ ในตลาดน าเขา้ท่ีก าลงัพิจารณา และควรพิจารณาค่า RCA ร่วมกบัส่วนแบ่งตลาด 
(Market Share) เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศผูส่้งออกอ่ืนๆ จะช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการ
แข่งขนักบัประเทศคู่แข่งขนัในการส่งออกไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะใชแ้นวคิดวิธีการวดัค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
เพื่อใช้วดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้ส่งออกของประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่งขนั 
ซ่ึงจะบ่งบอกถึงความสามารถในการผลิต และการส่งออกสินคา้ของประเทศไทยในแต่ละสินคา้วา่
เป็นอยา่งไรในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา หากค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
ของสินคา้ชนิดใดมีค่าสูงข้ึนเป็นล าดบั ยอ่มช้ีใหเ้ห็นถึงความสามารถในการผลิตและการส่งออกใน
สินคา้นั้นๆ ของประเทศไทยจะมีอนาคตท่ีดีและมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่
แข่งขนัในอนาคต ในทางตรงขา้มหากค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของสินคา้ใด
มีค่าลดลงเป็นล าดับ ย่อมช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตและการส่งออกสินคา้นั้นๆ ของ
ประเทศไทยจะเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัในอนาคต 
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3.  แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model : CMS) 
 
 การวิเคราะห์การขยายตวัของการส่งออก สามารถวิเคราะห์ไดโ้ดยใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่ง
ตลาดคงท่ี (Leamer and Sterm, 1970) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองในการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของอตัราการขยายตวัของการส่งออกในสินคา้ท่ีตอ้งการท าการศึกษา แบบจ าลอง 
CMS จะช่วยอธิบายถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการส่งออกในแต่ละสินค้าว่าเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการกระจายตวัของตลาด ความสามารถในการแข่งขนั ผลจากส่วนประกอบสินค้า
ส่งออก หรือการขยายตวัของตลาดโลก 
 
 แบบจ าลอง CMS มีพื้นฐานการวิเคราะห์ตั้งอยูบ่นสมมติฐานทัว่ไปท่ีวา่ การส่งออกสินคา้
ชนิดใดชนิดหน่ึงจะถูกก าหนดโดยปัจจยั 2 ดา้น คือ อุปสงค์และอุปทาน โดยอุปสงค์ส่วนใหญ่จะ
ข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ของประเทศผูน้ าเข้า และอุปทานส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ของ
ประเทศผูส่้งออก และมีขอ้สมมติท่ีวา่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออกท่ีส่งสินคา้เขา้ไปขายใน
ตลาดเดียวกนั คงอยูใ่นระดบัเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการส่งออกของประเทศใดประเทศหน่ึง
อาจไม่สามารถขยายตวัไดร้วดเร็วเท่ากบัการขยายตวัของการส่งออกเฉล่ียของโลก เน่ืองจากเหตุผล 
3 ประการ คือ 
 
 (1) การส่งออกอาจจะกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะสินคา้ท่ีความตอ้งการมีอตัราการขยายตวัต ่า 
 
 (2) การส่งออกอาจมุ่งเนน้ไปยงัตลาดท่ีซบเซาหรือมีอตัราการขยายตวัต ่า 
 
 (3) ประเทศท่ีส่งออกอาจไม่สามารถหรือไม่ตอ้งการแข่งขนักบัผูส่้งออกจากประเทศอ่ืน 
 
 แบบจ าลอง CMS มีหลกัการวิเคราะห์ โดยพิจารณาถึงผลของการส่งออกของประเทศใด
ประเทศหน่ึง เม่ือสมมติว่าประเทศดงักล่าวพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ใน
ตลาดโลกไวใ้หไ้ดเ้ท่าเดิม ความแตกต่างระหวา่งขนาดของการขยายตวัของการส่งออกท่ีเป็นจริงกบั
ขนาดการขยายตวัของการส่งออกในกรณีท่ีส่วนแบ่งตลาดของประเทศในตลาดโลกท่ีก าหนดให้
คงท่ี สามารถแยกไดว้า่การเปล่ียนแปลงเป็นผลมาจากการแข่งขนั ผลจากส่วนประกอบของสินคา้ 
และผลจากการกระจายตวัของตลาด 
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ท่ีมาของแบบจ าลองโดยทัว่ไป ส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออกแสดงไดด้งัน้ี 
 

  S = 
Q

q  

   = )( pf         (1) 

 
ก าหนดให ้
 
 S คือ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 q คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 Q คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก 
 p คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 pw คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศอ่ืนๆ ในโลก นอกเหนือจากประเทศท่ี 
   ก าลงัพิจารณา 
 
จากสมการ (1) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 q = SQ        (2) 
 
น าสมการ (2) มาท าอนุพนัธ์ทั้งหมด (Total Differentiation) เท่ากบั 
 
 dq = SdQ + QdS      (3) 
 
สมการ (3) เป็นสมการเอกลกัษณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินคา้ของ
ประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั 2 ประการ คือ 
 
 ประการแรก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในอุปสงค์ของโลก (SdQ) โดยก าหนดให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของประเทศท่ีก าลงัพิจารณาในการส่งออกน้ีมีค่าคงท่ี เรียกปัจจยัน้ีว่าเป็นผลจากการขยายตวั
ของการส่งออกรวมของโลก (World Growth Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากอิทธิพลภายนอก 
 

pw 
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 ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
(QdS) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ความตอ้งการหรืออุปสงคร์วมของโลกต่อสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณามีปริมาณ
หรือมูลค่าคงท่ี เรียกปัจจัยน้ีว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง (Pure 
Competitive Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในประเทศผูส่้งออก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลก 
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บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 

วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 
 ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อศึกษาสภาพการ
ผลิต การตลาด ตลอดจนมาตรการและนโยบายต่างๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารรายงาน
การศึกษา บทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสถิติท่ีเก็บโดยหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น วารสารของ
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์กรมส่งเสริมการส่งออก กรมศุลกากร กรมประมง เป็นตน้ 
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 จะท าการศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดผลิตภณัฑ์ปลาทูน่า
กระป๋องของประเทศไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่ ศึกษาขอ้มูลการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา คู่แข่งท่ีส าคญั มาตรการเก่ียวกับการน าเข้าปลาทูน่า
กระป๋องของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีต่อคู่คา้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีมีต่อการส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย ทั้งน้ีจะท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Desscriptive Analysis) 
โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ร้อยละและค่าเฉล่ีย ประกอบการอธิบาย 
 
 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 จะท าการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกปลาทูน่า
กระป๋องของประเทศไทยไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากดชันีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ เพื่อจะได้ทราบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในสินค้า ท่ี
ท าการศึกษาหรือไม่ส าหรับการแข่งขนัในตลาดสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ ดงัน้ี 
 
 RCA = (Xik / Xi) / (Xwk / Xw) 
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โดยท่ี RCA คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในสินคา้ปลาทูน่ากระป๋องของ 
    ประเทศไทย (i) ในประเทศสหรัฐอเมริกา (w) 
 Xik คือ มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง (k) ของประเทศไทย (i) 
    ไปประเทศสหรัฐอเมริกา (w) 
 Xi คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย (i) ไปประเทศ 
    สหรัฐอเมริกา (w) 
 Xwk คือ มูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋อง (k) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (w) 
 Xw คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศสหรัฐอเมริกา (w) 
 

ค่า RCA ท่ีไดจ้ะน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของโลกซ่ึงเท่ากบั 1 ดงันั้นหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณา RCA คือ 
 
 ถา้ RCA มากกว่า 1 แสดงว่า ประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะ (Specialization) ในสินคา้ชนิดนั้นดีข้ึน หรือมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการผลิต
เพิ่มข้ึน 
 
 ถา้ RCA น้อยกว่า 1 แสดงว่า ประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะในสินคา้ชนิดนั้นลดลง หรือสูญเสียความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการผลิต 
 
 โดยทัว่ไปนอกจากจะพิจารณาค่า RCA มากกวา่ 1 แลว้ยงัตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่า 
RCA ของประเทศคู่แข่งขนัท่ีส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกาดว้ย ประเทศคู่แข่งขนั
ท่ีท าการศึกษา คือ ประเทศจีน ถา้หากประเทศจีนมีค่า RCA มากกวา่ 1 แสดงวา่ประเทศจีนก็มีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปในตลาดสหรัฐอเมริกา
เช่นเดียวกบัประเทศไทย และจะพิจารณาค่า RCA ร่วมกบัส่วนแบ่งตลาด โดยจะใชก้ารวดัค่า CMS 
มาพิจารณาความสามารถในการแข่งขนัเพื่อเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนั ซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยกบัประเทศจีนในการส่งออกไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี เร่ิมจากกล่าวว่า ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศ
หน่ึงเป็นความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศนั้น 
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pw 

ท่ีมาของแบบจ าลองโดยทัว่ไป ส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออกจะก าหนดไดด้งัน้ี 
 

 S = 
Q

q  

 

   = )( pf         (1) 

 
โดยท่ี S คือ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 q คือ มูลค่าการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 Q คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก 
 p คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 pw คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศอ่ืนๆ ในโลก นอกเหนือจากประเทศท่ี 
   ก าลงัพิจารณา 
 
 จากความสัมพนัธ์น้ีจะพบวา่ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณาข้ึนอยู่
กบัราคาเปรียบเทียบ กล่าวคือถา้หากสัดส่วน p / pw เปล่ียนแปลง ก็จะท าให้ส่วนแบ่งตลาดการ
ส่งออกเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 
จากสมการ (1) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 q = SQ        (2) 
 
น าสมการ (2) มาท าอนุพนัธ์ทั้งหมด (Total Differentiation) เท่ากบั 
 
 dq = SdQ + QdS      (3) 
 
สมการ (3) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินคา้ของประเทศใดประเทศหน่ึง 
เป็นผลมาจากปัจจยั 2 ประการ คือ 
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 ประการแรก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในอุปสงค์ของโลก (SdQ) โดยก าหนดให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของประเทศท่ีก าลงัพิจารณาในการส่งออกน้ีมีค่าคงท่ี เรียกปัจจยัน้ีว่าเป็นผลจากการขยายตวั
ของการส่งออกรวมของโลก (World Growth Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากอิทธิพลภายนอก 
 
 ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
(QdS) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ความตอ้งการหรืออุปสงคร์วมของโลกต่อสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณามีปริมาณ
หรือมูลค่าคงท่ี เรียกปัจจัยน้ีว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง (Pure 
Competitive Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในประเทศผูส่้งออก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลก 

 
 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นแบบจ าลอง CMS อย่างง่าย ซ่ึงในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
จ าเป็นตอ้งท าการเปรียบเทียบการส่งออกของ 2 ช่วงเวลา ซ่ึงเรียกวา่ปีฐาน (Base year : 0) และปี
สุดทา้ย (Final year : 1) 
 
 ในการค านวณการเปล่ียนแปลงการส่งออกของประเทศ (dq1) อาจใชโ้ครงสร้างส่วนแบ่ง
ตลาดส่งออกของประเทศในปีฐาน (S0) และใชก้ารส่งออกทั้งหมดของโลกในปีสุดทา้ย (Q1) 
 
จากสมการ (3) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 dqi = SidQ +     QdSi      (4) 
 
 ในการพิจารณาท่ีผ่านมาเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมของการส่งออกเท่านั้น เรียกว่า การ
วิเคราะห์แบบชั้นเดียว (One Level Analysis) แต่ถา้ตอ้งการพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายสินคา้
หรือในแต่ละประเทศผูน้ าเขา้ จ  าเป็นตอ้งปรับปรุงสมการใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา ดงัน้ี 
 

(1) พิจารณาเป็นรายสินคา้ 
 
 โดยขอ้เทจ็จริงแลว้การส่งออกทั้งหมดประกอบดว้ยกลุ่มสินคา้ท่ีมีความแตกต่างกนั ดงันั้น
หากมีความสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะกลุ่มสินคา้ โดยสมมติให ้k คือ ชนิดสินคา้ จะไดส้มการดงัน้ี 
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 dqik = SikdQk +     QkdSik      (5) 
 
และสามารถหาผลรวมของสินคา้ชนิดต่างๆ ในสมการ (5) ไดด้งัน้ี 

 
  dqik = 

k

SikdQk + 
k

QkdSik    (6) 

 
จากสมการ (6) แสดงให้เห็นวา่ผลรวมของการเปล่ียนแปลงการส่งออกส าหรับ k สินคา้ มีส่วนมา
จากผลรวมของการขยายตวัของการส่งออกของโลกในแต่ละสินคา้ (

k

SikdQk ) และผลรวมของ

ความสามารถในการแข่งขนัในแต่ละสินคา้ (
k

QkdSik ) 

 
จากสมการ (6) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 dqi = SidQ +     (

k

SikdQk     -     SidQ ) +     
k

QkdSik  (7) 

 
จากสมการ (7) เรียกวา่ การวิเคราะห์แบบสองชั้น (Two Level Analysis) อธิบายไดว้า่การขยายตวั
ของการส่งออกของประเทศ i เป็นผลมาจากส่วนประกอบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ (SidQ) คือผลจากการ
ขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก (

k

SikdQk  -  SidQ) คือผลจากส่วนประกอบของสินคา้

ส่งออกของประเทศ i และ (
k

QkdSik ) คือผลจากความสามารถในการแข่งขนั 

 
(2) พิจารณาเป็นรายประเทศ 

 
 ในการส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ท่ีมีอัตราการขยายตัวแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อการ
ขยายตวัของการส่งออกรวมของประเทศ i ดว้ยเหตุน้ี จึงควรรวมเอาปัจจยัดา้นการกระจายตลาดเขา้
มาพิจารณาดว้ยในสมการ ซ่ึงจะพิจารณาทั้งกรณีสินคา้ k และตลาด j เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
 
 dqijk = SijkdQjk +     QjkdSijk      (8) 
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และสามารถหาผลรวมของสินคา้ชนิดต่างๆ ในสมการ (8) ไดด้งัน้ี 
 

 dqijk = 
j


k

SijkdQjk +   
j


k

QjkdSijk 

   = SidQ +     (
k

SikdQk     -      SidQ)     + 

    (
j


k

SijkdQjk     -     
k

SikdQk )     +     
j


k

QjkdSijk  (9) 

 
จากสมการ (9) เรียกวา่ การวิเคราะห์แบบสามชั้น (Three Level Analysis) อธิบายไดว้า่การขยายตวั
ของการส่งออกของประเทศ i เป็นผลมาจากส่วนประกอบ 4 ส่วน ไดแ้ก่ (SidQ) คือผลจากการ
ขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก (

k

SikdQk  -  SidQ) คือผลจากส่วนประกอบของสินคา้

ส่งออกของประเทศ i (
j


k

SijkdQjk -
k

SikdQk) คือผลจากการกระจายตลาด  และ 

(
j


k

QjkdSijk) คือผลจากความสามารถในการแข่งขนั 

 
จากสมการ (9) สามารถขยายเป็นสมการเอกลกัษณ์ ไดด้งัน้ี 
 
 dqijk = Si

0dQ +     (
k

S0
ikdQk     -      S

0
idQ)     + 

    (
j


k

S0
ijkdQjk     -     

k

S0
ikdQk )     + 

    
j


k

Q0
jkdSijk      +     

j


k

dQjkdSijk    (10) 

 
สมการเอกลกัษณ์ (10) เรียกวา่ การวิเคราะห์แบบส่ีชั้น (Four Level Analysis) ซ่ึงการส่งออกของ
ประเทศ i ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 
 (Si

0dQ) คือ ผลจากอตัราการขยายตวัของตลาดโลก (World Growth Effect) แสดงถึง
แนวโนม้การคา้โลก ซ่ึงวดัการขยายตวัในการส่งออกรวมของโลก ถา้การส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง
ของประเทศไทยขยายตวัในอตัราเดียวกนักบัอตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก ส่วน
แบ่งตลาดของประเทศไทยในตลาดโลกจะคงท่ี 
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 (
k

S0
ikdQk - S

0
idQ) คือผลจากส่วนประกอบของสินคา้ส่งออก (Commodity Composition 

Effect) ส าหรับประเทศท่ีมีการส่งออกสินคา้หลายชนิด การขยายตวัของการส่งออกจะข้ึนอยูก่บัวา่
ประเทศมุ่งเนน้ส่งออกสินคา้ท่ีมีการขยายตวัของอุปสงคร์วมสูงหรือต ่ากวา่อตัราเฉล่ียของโลก ถา้
ผลจากส่วนประกอบของสินค้าส่งออกมีค่าเป็นบวกก็แสดงว่าการส่งออกของประเทศมี
ส่วนประกอบของสินคา้ส่งออกท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงกว่าอตัราเฉล่ียของโลกเป็นส่วนใหญ่ และ
ถา้ผลจากส่วนประกอบของสินคา้มีค่าเป็นลบก็จะใหผ้ลตรงกนัขา้ม 
 
 (

j


k

S0
ijkdQjk - 

k

S0
ikdQk) คือ ผลจากการกระจายตวัของตลาด (Market Distribution 

Effect) จะช้ีให้เห็นวา่ประเทศไทยส่งออกสินคา้แต่ละชนิดส่วนใหญ่ไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวั
ของตลาดสูงหรือต ่ากวา่อตัราเฉล่ียของโลก ถา้ผลจากการกระจายตวัของตลาดมีค่าเป็นบวก ก็แสดง
วา่ประเทศไทยมีการส่งออกสินคา้ส่วนใหญ่ไปยงัตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงกวา่อตัราเฉล่ียของ
โลก ซ่ึงจะมีผลท าให้อตัราการขยายตวัของการส่งออกของประเทศสูงกว่าอตัราเฉล่ียของโลก
เช่นเดียวกนั และถา้ผลจากการกระจายตวัของตลาดมีค่าเป็นลบก็จะใหผ้ลตรงกนัขา้ม 
 
 (

j


k

Q0
jkdSijk) คือ  ผลจากความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จ ริง  (Pure 

Competitiveness Effect) เป็นผลต่างระหวา่งการขยายตวัของการส่งออกจริงกบัการขยายตวัของการ
ส่งออกท่ีเพียงพอเพื่อใหป้ระเทศสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกไวเ้ท่าเดิมในแต่ละสินคา้
แต่ละตลาด ผลต่างน้ีมีผลท าให้ส่วนแบ่งในตลาดโลกของประเทศผูส่้งออกเพิ่มข้ึนหรือลดลง ซ่ึง
สะทอ้นถึงความสามารถในการแข่งขนักบัผูส่้งออกจากประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลก 
 
 (

j


k

dQjkdSijk) คือ ผลกระทบร่วม (Interaction Effect) เป็นผลจากการปรับการส่งออก

ถูกหรือผดิทิศทาง ผลน้ีจะสะทอ้นให้เห็นวา่ประเทศผูส่้งออกอาจใชค้วามพยายามขยายการส่งออก
ไปในตลาดท่ีหดตวั หรือปรับลดการส่งออกไปในตลาดท่ีมีการขยายตวั ถา้เป็นกรณีน้ีผลกระทบ
ร่วมจะมีค่าเป็นลบ และถา้ผลกระทบร่วมมีค่าเป็นบวกก็จะใหผ้ลตรงกนัขา้ม 
 
 การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในคร้ังน้ีเป็นการพิจารณารายสินคา้ ดงันั้นแบบจ าลอง CMS ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จึง
ไม่มีผลจากส่วนประกอบของสินคา้ส่งออก 
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แบบจ าลอง CMS ท่ีประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ จะมีขอ้สมมติพื้นฐานดงัน้ี 
 
 1. ก าหนดให้ลกัษณะอุปสงค์ของประเทศผูน้ าเขา้เป็นตวัแปรภายนอก และไม่สามารถ
ควบคุมไดโ้ดยประเทศส่งออก 
 
 2. ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศผูส่้งออกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นตลาดใดตลาดหน่ึงจะ
ก าหนดใหมี้ค่าคงท่ี ตราบเท่าท่ีประเทศส่งออกดงักล่าวสามารถปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของอุป
สงคใ์นตลาดน้ี หมายความวา่การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดของประเทศดงักล่าวในตลาดใดตลาด
หน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสามารถในการแข่งขนัของประเทศนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ
คู่แข่งอ่ืนๆ ซ่ึงในทางออ้มหมายถึงความสามารถในการแข่งขนัจะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการ
ปรับตวัดา้นอุปทานภายในประเทศผูส่้งออกดงักล่าว 
  
 3. ความยืดหยุ่นของอุปทานการส่งออกมีค่าอนันต์ (Infinity) นั่นคือประเทศผูส่้งออก
สามารถขยายการผลิตสินคา้ เพื่อตอบสนองตลาดโลกท่ีขยายตวัไดเ้สมอ 
 
 4. สินคา้ท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตจากประเทศต่างๆ มีลกัษณะและคุณภาพเหมือนกนัหรือใกลเ้คียง
กนั จนไม่ก่อใหเ้กิดความแตกต่างในแง่ของผูบ้ริโภค 
 
 5. ไม่มีการร่วมมือกนัระหวา่งประเทศผูส่้งออกในตลาดโลก 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 
อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง 

 
4.1  ภาพรวมอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องในไทย 
 
 ประเทศไทยเป็นประเทศผู ้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องอันดับหน่ึงของโลก 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยสามารถสร้างรายได้ปีละหลายหม่ืนล้านบาท และมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี โดยมีตลาดส่งออกท่ีส าคญั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่น เป็นต้น 
ในขณะท่ีภาพรวมตลาดส่งออกยงัคงมีแนวโนม้เติบโตข้ึนเร่ือยๆ จากโอกาสในตลาดเกิดใหม่อยา่ง
กลุ่มประเทศแถบตะวนัออกกลาง และทวปีแอฟริกา ซ่ึงหนัมาใหค้วามสนใจในการบริโภคปลาทูน่า
มากข้ึน (กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558) 
 

ปัจจยัส าคญัต่างๆ ท่ีจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของไทย ได้แก่ 
วตัถุดิบปลาทูน่าท่ีผูป้ระกอบการไทยตอ้งพึ่ งพาจากการน าเขา้เป็นหลกั ความผนัผวนจากอตัรา
แลกเปล่ียนของประเทศคู่คา้ มาตรการควบคุมในการท าประมงอย่างย ัง่ยืน ความหลากหลายและ
ความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในแต่ละภูมิภาค รวมถึงการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงจาก
อตัราการเติบโตของตลาดจึงท าให้เกิดผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการ
ไทยจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาและเตรียมความพร้อมในการปรับตวัเพื่อตอบสนองและรองรับต่อการ
เปล่ียนแปลงไดท้นัสถานการณ์ 
 
4.1.1 วตัถุดิบในการผลติ 
 

ปลาทูน่าท่ีนิยมน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตในปัจจุบนัมีอยู ่7 สายพนัธ์ุ ซ่ึงในแต่ละสาย
พนัธ์ก็มีคุณลกัษณะแตกต่างกนัไป โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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ปลาทูน่าทอ้งแถบ (Skipjack Tuna) หรือ Katsuwonus pelamis เป็นปลาทะเลซ่ึงเป็นปลาทู
น่าสายพนัธ์ุหลกัท่ีนิยมน ามาแปรรูปในอุตสาหกรรมปลาทูน่ามากท่ีสุดในประเทศไทย เป็นสาย
พนัธ์ุท่ีมีเน้ือนอ้ยและมีสีเขม้ ลกัษณะล าตวักลม รูปทรงยาวเพรียว ลักษณะคลา้ยกระสวย ปากกวา้ง 
จ าแนกจากชนิดอ่ืนไดง่้าย เน่ืองจากล าตวัดา้นทอ้งมีแถบสีด าปนน ้ าเงินสลบัขาวเป็นแนวจากบริเวณ
ครีบใตท้้องไปจนถึงครีบหางประมาณ 4 - 6 แถบ โดยมีขนาดความยาวสูงสุดประมาณ 108 
เซนติเมตร และมีน ้ าหนักมากท่ีสุดประมาณ 34.5 กิโลกรัม ส่วนขนาดท่ีจับเพื่อน ามาแปรรูป
โดยทัว่ไปจะมีขนาดเฉล่ียเท่ากบั 50 - 80 เซนติเมตร และมีน ้ าหนกั 2.7 - 10 กิโลกรัม ซ่ึงประเทศ
ไทยนิยมน ามาใช้เป็นวตัถุดิบมากเป็นอนัดบัหน่ึง ในการน าไปบริโภคสด แช่แข็ง หรือท าเป็น
ผลิตภณัฑ์บรรจุกระป๋อง โดยมีแหล่งท าประมงอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตก มหาสมุทร
แปซิฟิกตะวนัออก และมหาสมุทรอินเดีย (ภาพท่ี 2) 

 

 
 
ภาพที ่2  ปลาทูน่าทอ้งแถบ 
ท่ีมา: NSW Department of Primary Industries (2558) 
 

ปลาทูน่าครีบเหลือง (Yellow Fin Tuna) เป็นปลาทะเลซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Thunnus 
albacores มีลกัษณะรูปร่างคลา้ยกระสวย ล าตวัท่อนหวัโตและมีกลา้มเน้ือหนา ท่อนหางค่อนขา้ง
กลมยาว ปลายหางเรียว จะงอยปากยาวและปลายแหลม ปากกวา้ง มีฟันเล็กแหลมท่ีขากรรไกรบน
และล่าง ตาโตอยู่ใกลมุ้มปาก ครีบหลงัแยกเป็นสองอนัแต่ส่วนของฐานเช่ือมติดกนั ครีบหลงัอนั
หลงัสูงและเรียวยาว มีครีบฝอยเรียงแถวทั้งดา้นบนและดา้นล่างของท่อนหาง ครีบกน้สูงโคง้ ปลาย
เรียวยาว ครีบหางเวา้รูปวงพระจนัทร์ ซีกบนของล าตวัเป็นสีน ้ าเงินปนด า ดา้นทอ้งสีขาวปนเหลือง 
มีขนาดความยาวประมาณ 80 - 120 เซนติเมตร เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีเน้ือมากกวา่สายพนัธ์ุอ่ืนๆ และมีสี
เขม้น้อย ซ่ึงประเทศไทยนิยมน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบมากเป็นอนัดบัสอง ในการน าไปบริโภคสด แช่
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แข็ง หรือท าเป็นผลิตภณัฑ์บรรจุกระป๋อง โดยมีแหล่งท าประมงอยูใ่นมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตก 
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออก และมหาสมุทรอินเดีย (ภาพท่ี 3) 

 

 

 
ภาพที ่3  ปลาทูน่าครีบเหลือง 
ท่ีมา: NSW Department of Primary Industries (2558) 
 

ปลาทูน่าครีบยาว (Albacore Tuna) เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีเน้ือสีขาวและถือว่าเป็นวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพสูงท่ีสุดส าหรับการใช้ในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง จึงไดรั้บสมญานามว่าเป็น “ไก่ทะเล 
(Chicken of the Sea)” ซ่ึงประเทศไทยนิยมน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบมากเป็นอนัดบัสาม มีขนาดล าตวั
ยาวตั้งแต่ 80 - 100 เซนติเมตร และน ้าหนกัเฉล่ีย 25 กิโลกรัม โดยมีแหล่งท าประมงอยูใ่นมหาสมุทร
แปซิฟิกเหนือ มหาสมุทรแปซิฟิกใต ้มหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ภาพท่ี 4) 

 

 
 
ภาพที ่4  ปลาทูน่าครีบยาว 
ท่ีมา: NSW Department of Primary Industries (2558) 
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ปลาทูน่าตาโต (Big Eye Tuna) เป็นสายพนัธ์ุท่ีนิยมน าไปบริโภคสดมากกว่าแปรรูป มี
ขนาดล าตวัยาวตั้งแต่ 35 - 72 น้ิว และมีน ้าหนกัระหวา่ง 4 - 16 กิโลกรัม โดยมีแหล่งท าประมงอยูใ่น
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออก มหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทร
แอตแลนติก (ภาพท่ี 5) 

 

 

 
ภาพที ่5  ปลาทูน่าตาโต 
ท่ีมา: NSW Department of Primary Industries (2558) 
 

ปลาทูน่าครีบน ้ าเงิน (Blue Fin Tuna) เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีขนาดใหญ่ น ้ าหนกัมาก ขนาดล าตวั
ยาวตั้งแต่ 60 - 80 น้ิว น ้าหนกัประมาณ 40 - 130 กิโลกรัม และเน้ือมีสีเขม้มาก นิยมน าไปบริโภคสด
หรือท าเป็นผลิตภณัฑ์บรรจุกระป๋อง (เน้ือขาว) โดยมีแหล่งท าประมงอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวนัตกเฉียงเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติกตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาสมุทรแอตแลนติกตะวนัตก
เฉียงใต ้และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (ภาพท่ี 6) 

 

 

ภาพที ่6  ปลาทูน่าครีบน ้าเงิน 
ท่ีมา: NSW Department of Primary Industries (2558) 
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ปลาโอด า (Tongol Tuna) เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีขนาดเล็กและเน้ือมีสีขาว สามารถพบไดต้าม
ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย โดยมีล าตวัยาวเพียง 70 - 130 เซนติเมตร และน ้ าหนกั 1 - 5 กิโลกรัม 
ซ่ึงชาวอเมริกนัทางตอนเหนือนิยมบริโภคปลาสายพนัธ์ุน้ีเน่ืองจากมีรสชาติดีและเน้ือปลามีสีขาว 
(ภาพท่ี 7) 

 

 

 
ภาพที ่7  ปลาโอด า 
ท่ีมา: NSW Department of Primary Industries (2558) 
 

ปลาโอลาย (Bonito Tuna) เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีขนาดเล็กและเน้ือมีสีเขม้ สามารถพบไดต้าม
ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทย โดยมีล าตวัยาวเพียง 18 - 32 น้ิว และน ้ าหนกั 1 - 4 กิโลกรัม ส่วนใหญ่
จะน ามาแช่เยน็และแช่แขง็โดยการตดัหวัและควา้นไส้ออกเพื่อจ าหน่าย (ภาพท่ี 8) 

 

 

 
ภาพที ่8  ปลาโอลาย 
ท่ีมา: NSW Department of Primary Industries (2558) 
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เน่ืองจากปลาทูน่าไม่มีการเพาะเล้ียงเป็นฟาร์มในประเทศไทย ดงันั้นวตัถุดิบจึงไดม้าจาก
การท าประมงในแหล่งธรรมชาติ โดยวตัถุดิบประมาณร้อยละ 80 จะตอ้งน าเขา้มาในรูปแบบของ
ปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งจากต่างประเทศ เพื่อน ามาใช้เป็นวตัถุดิบผลิตและแปรรูปเพื่อการ
ส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ 
 
แหล่งวตัถุดิบภายในประเทศ 
 
 วตัถุดิบในประเทศ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณวตัถุดิบปลาทูน่าทั้งหมดท่ีใช้
ในการผลิต โดยปลาทูน่าท่ีจบัไดใ้นแถบทะเลไทย เรียกวา่ ปลาโอ มีขนาดความยาวประมาณ 12 น้ิว 
ส่วนใหญ่นิยมน าไปบริโภคสดมากกว่าท าเป็นผลิตภณัฑ์บรรจุกระป๋อง เน่ืองจากมีขนาดเล็กและ
เป็นปลาทูน่าผิวน ้ าแตกต่างจากปลาทูน่าน าเขา้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ท าให้มีส่วนเหลือทิ้งน้อยกว่า 
ประกอบกบัเรือประมงของไทยท่ีใช้จบัปลาทูน่ายงัมีไม่มากนัก ท าให้ไม่สามารถจบัปลาทูน่าได้
เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยแหล่งท าประมงปลาทูน่าของไทยมี 2 แหล่ง คือ แหล่งประมงใน
น่านน ้าและนอกน่านน ้าไทย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(1) แหล่งประมงในน่านน ้า แบ่งออกเป็น 7 เขต คือ 
เขต 1 อ่าวไทยดา้นตะวนัออก ไดแ้ก่ ทะเลในเขตจงัหวดัตราด จนัทบุรี และระยอง 
เขต 2 อ่าวไทยตอนใน ไดแ้ก่ ทะเลในเขตจงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ
เพชรบุรี 
เขต 3 อ่าวไทยด้านตะวนัตกตอนบน ได้แก่ ทะเลในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร และสุ
ราษฎร์ธานี 
เขต 4 อ่าวไทยดา้นตะวนัตกตอนล่าง ไดแ้ก่ ทะเลในเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 
และนราธิวาส 
เขต 5 อ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ ทะเลท่ีอยู่บริเวณกลางอ่าวไทย มีอาณาเขตติดต่อกบัเส้นแบ่งเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะของมาเลเซียและกมัพชูา 
เขต 6 ทะเลอนัดามนัตอนบน ไดแ้ก่ ทะเลในเขตจงัหวดัระนอง พงังา และภูเก็ต 
เขต 7 ทะเลอนัดามนัตอนล่าง ไดแ้ก่ ทะเลในเขตจงัหวดักระบ่ี ตรัง และสตูล 
 
 (2) แหล่งประมงนอกน่านน ้ า ได้แก่ ทะเลในแถบทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดียฝ่ัง
ตะวนัออก และทะเลจีนใตบ้ริเวณน่านน ้ าประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงปัจจุบนัไดย้กเลิกสัมปทานการท า
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ประมงในเขตทะเลของประเทศตน และเปล่ียนนโยบายเป็นการท าประมงแบบบูรณาการ โดยเรือ
ต่างชาติจะเขา้ท าประมงไดเ้ม่ือมีการร่วมทุนกบัเอกชนของอินโดนีเซีย หรือให้เรือประมงแก่ชาว
อินโดนีเซียเช่าท าประมง และสัตวน์ ้ าท่ีจบัไดส่้วนใหญ่ตอ้งน าข้ึนท่ีท่าเรือของอินโดนีเซีย ส่งผลให้
เขตการท าประมงนอกน่านน ้าของไทยลดพื้นท่ีลง และโอกาสในการหาวตัถุดิบจึงลดลงไปดว้ย 
 
แหล่งวตัถุดบิจากต่างประเทศ 
 
 ปลาทูน่าสายพันธ์ุท่ีน ามาบริโภคมีถ่ินอาศัยอยู่ในทะเลแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและ
มหาสมุทรอินเดียเป็นหลกั ส่วนมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นแหล่งรอง 
โดยในปี พ.ศ. 2556 ท่ีผ่านมา สถานการณ์การจบัปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียประสบกบัปัญหา
สภาพอากาศท่ีเลวร้ายและกระแสลมแรง ส่งผลกระทบให้เรือประมงทูน่าและอุปกรณ์ในการท า
ประมงไดรั้บความเสียหายและเป็นสาเหตุท าใหส้ามารถจบัปลาไดอ้ยา่งจ ากดั ในขณะท่ีปริมาณการ
จบัปลาจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตกลดลง เน่ืองจากมาตรการห้ามใช้อุปกรณ์ช่วยท าประมง
ประเภทซั้ง (Fish Aggregating Device : FAD) และก าหนดให้ปิดน่านน ้ าเป็นเวลา 4 เดือน (ก.ค. - 
ต.ค.) นอกจากน้ียงัมีเร่ืองของกลุ่มสหภาพยุโรปท่ีก าหนดให้ปิดน่านน ้ าส าหรับเรืออวนลากและเรือ
อวนลอ้มในการจบัปลาในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
 
4.1.2 ต้นทุนการผลติ 
 
 ตน้ทุนการผลิตท่ีส าคญัในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง คือ ปลาทูน่าสดแช่เยน็และแช่แข็งท่ี
ส่วนมากตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ นอกจากน้ียงัมีตน้ทุนของวตัถุดิบอ่ืนๆ คือ น ้ ามนัถัว่เหลือง 
กระป๋องหรือบรรจุภณัฑ์อ่ืน ซ่ึงเม่ือแบ่งโครงสร้างหลกัๆ ของตน้ทุนในการผลิตแลว้จะสามารถ
แบ่งเป็นปัจจยัหลกัสองอย่าง คือ ตน้ทุนวตัถุดิบ และตน้ทุนในการด าเนินงาน (กระป๋อง, บรรจุ
ภณัฑ ์และค่าจา้งแรงงาน) ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  โครงสร้างตน้ทุนในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง 
 

ผลิตภณัฑ์ แหล่งท่ีมาวตัถุดิบ ตน้ทุน (%) 
วตัถุดิบ การด าเนินงาน แรงงาน 

ปลาทูน่ากระป๋อง 
ในน ้าเกลือ 

 
ปลาทูน่ากระป๋อง 
ในน ้ามนัพืช 

ร้อยละ 15 มาจาก 
วตัถุดิบในประเทศ 

 
ร้อยละ 15 มาจาก 
วตัถุดิบในประเทศ 

54.50 
 
 

54.10 
 

18.60 
 
 

15.80 
 

5.60 
 
 

6.60 
 

 
ท่ีมา: กรมส่งเสริมการส่งออก (2558) 
 
 ตน้ทุนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 54 - 55 เป็นตน้ทุนวตัถุดิบซ่ึง
ต้องพึ่ งพาการน าเข้าจากต่างประเทศ จึงท าให้ความผนัผวนของปริมาณและราคาวตัถุดิบใน
ตลาดโลกส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทยโดยตรง นอกจากวตัถุดิบแล้วยงัมี
ตน้ทุนในการด าเนินงานประมาณร้อยละ 15 - 20 ตน้ทุนแรงงานประมาณร้อยละ 6 ส่วนท่ีเหลือจะ
เป็นตน้ทุนอ่ืนๆ อีกประมาณร้อยละ 20 และเน่ืองจากราคาน าเขา้ปลาทูน่ามีการเปล่ียนแปลงตาม
ภาวะการจบั ฤดูกาลจบั และอตัราแลกเปล่ียนซ่ึงมกัผนัผวนตามภาวะเศรษฐกิจของโลก จึงท าให้
ตน้ทุนวตัถุดิบเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมากท่ีสุด 
 
4.1.3 กระบวนการผลติ 
 
 (1) การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ (Raw Material) 

ก่อนการน าวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตจะตอ้งมีการตรวจสอบคุณสมบติัทางกายภาพ
ต่างๆ ของปลา คือ เหงือก ตา ผิวหนัง และความยืดหยุ่นของเน้ือปลา ตอ้งอยู่ในสภาพท่ีดี ไม่มี
ลกัษณะเส่ือมคุณภาพ 

 
(2) การละลายน ้าแขง็ (Thawing) 
ภายหลงัผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปกติปลาทูน่าจะอยู่ในสภาพแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -20 

องศาเซลเซียส หลงัจากนั้นจะถูกน ามาละลายน ้ าแข็ง ซ่ึงสามารถท าได้ 3 แบบ คือ ละลายโดยใช้
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อากาศปกติ ละลายโดยใช้น ้ า และละลายในห้องเย็น ส าหรับระยะเวลาจะแตกต่างกนัข้ึนอยู่กับ
ปริมาณปลา แต่ปกติจะละลายโดยใชน้ ้ าประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง เพื่อเพิ่มอุณหภูมิในตวัปลาข้ึนเป็น 5 
องศาเซลเซียส หากสูงกว่าน้ีจะท าให้เน้ือปลาเส่ือมสภาพจากการเข้าท าลายของจุลินทรีย์และ
เอน็ไซมต่์างๆ 

 
(3) การตดัปลา (Butchering or Cutting) 
ปลาท่ีผ่านกระบวนการละลายน ้ าแข็งจะถูกน ามาผ่าทอ้ง ควกัไส้และอวยัวะภายในอ่ืนๆ 

ออกและลา้งดว้ยน ้า เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย ์ซ่ึงในขั้นตอนน้ีจะสูญเสียน ้ าหนกัปลาประมาณร้อยละ 
3 - 6 

 
(4) การน่ึงปลา (Pre-Cooking) 
ปลาท่ีผา่นการควกัไส้และท าความสะอาดแลว้ จะถูกน ามาน่ึงในหมอ้น่ึงไอน ้ า (Retort) ท่ี

อุณหภูมิประมาณ 95 องศาเซลเซียส ความดนัประมาณ 1 - 2 บาร์ เป็นเวลา 60 - 90 นาที ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัขนาดและชนิดของปลา การน่ึงปลาเพื่อท าให้หนงัและกระดูกปลาแยกออกจากเน้ือปลา ท าให้
ขูดเน้ือออกง่าย และเป็นการเพิ่มความเหนียวและการตกตะกอนของโปรตีนอีกดว้ย โดยภาชนะ
หรือเคร่ืองท่ีใชน่ึ้งปลา บางส่วนตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศและน ามาดดัแปลงเพื่อให้เหมาะสมกบั
การผลิตของโรงงาน 

 
(5) การลดอุณหภูมิ (Cooling down) 
ปลาท่ีผา่นการน่ึงดว้ยไอน ้าเรียบร้อยแลว้จะถูกน าไปยงัหอ้งพกัปลา และฉีดพน่น ้ าลงไปบน

ตวัปลา เพื่อลดอุณหภูมิให้ต ่าลงจนเท่ากบัอุณหภูมิห้อง เพื่อป้องกนัการเกิดการ Overcooking โดย
ในขั้นตอนน้ีน ้ าจะระเหยเป็นไอ ท าให้น ้ าหนักของปลาลดลง ไขมนัและน ้ ามนัในตวัปลาจะมา
รวมกนัอยูท่ี่บริเวณชั้นผวิหนงัปลา 

 
(6) การขดูปลา (Cleaning / Trimming) 
ปลาท่ีผ่านการน่ึงและลดอุณหภูมิลงแลว้จะถูกน ามาขดูหนงั แยกหวัปลา กระดูก และกา้ง

ออก ใหเ้หลือเพียงเน้ือปลาท่ีสะอาดและพร้อมจะบรรจุกระป๋องในขั้นตอนต่อไป 
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(7) การบรรจุ (Canning) 
การบรรจุเน้ือปลาลงในกระป๋องขนาดต่างๆ อาจใช้เคร่ืองจกัรหรือมือ จากนั้นอาจเติม

น ้ ามนัพืช น ้ าเกลือ ซอสมะเขือเทศหรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ลงไปเพื่อถนอมคุณภาพเน้ือปลาและตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 
(8) การไล่อากาศและปิดผนึก (Exhausting and Seaming) 
กระป๋องท่ีผา่นการบรรจุเรียบร้อยแลว้จะถูกวางบนสายพานเพื่อผา่นไปบนราง ซ่ึงจะมีการ

พน่ไอน ้าบนช่องวา่งเหนือกระป๋องเพื่อไล่อากาศออกก่อนการปิดผนึก เม่ือไอน ้ าเกิดการควบแน่นก็
จะเกิดเป็นสุญญากาศข้ึนภายในกระป๋อง 

 
(9) การน่ึงฆ่าเช้ือ (Retorting) 
ภายหลงัการปิดผนึก ปลาทูน่ากระป๋องจะผ่านการน่ึงเพื่อท าลายจุลินทรียท่ี์เป็นพาหะน า

โรคและเช้ืออ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิดความเสียหาย โดยการท าลายจุลินทรียมิ์ใช่เป็นการท าลายจุลินทรีย์
ทั้งหมดท่ีมีอยู ่(Absolute Sterilization) เน่ืองจากใชค้วามร้อนท่ีระดบั 116 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
90 นาที ซ่ึงหากใชค้วามร้อนในระดบัท่ีสูงกวา่น้ีจะท าใหอ้าหารสูญเสียลกัษณะทางกายภาพท่ีดี เช่น 
กล่ิน รสชาติ ลักษณะเน้ือ และคุณค่าทางอาหารไปมาก การฆ่าเช้ือจึงเป็นแบบทางการค้า 
(Commercial Sterilization) ซ่ึงจะใชค้วามร้อนในการหยดุย ั้งจุลินทรียท่ี์ก่อใหเ้กิดโรคทั้งหมด และท่ี
ท าใหเ้กิดการเส่ือมคุณภาพของอาหาร 

 
(10) การลดอุณหภูมิของปลาทูน่ากระป๋องขั้นสุดทา้ย (Final Cooling down) 
หลงัจากน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ตอ้งท าการลดอุณหภูมิของปลาทูน่ากระป๋องโดยเร็ว เพื่อป้องกนั

ไม่ให้ความร้อนสะสมจนท าให้เน้ือปลาเป่ือยยุย่ เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นสี รสชาติ และคุณค่าทาง
อาหารลดลง อีกทั้งยงัป้องกนัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดท่ีเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิสูง 
(Thermophilic Microbes) ซ่ึงยงัหลงเหลือจากการท าลายด้วยความร้อน โดยน ้ าท่ีใช้ในการลด
อุณหภูมิจะตอ้งเป็นน ้ าสะอาดปราศจากแบคทีเรียซ่ึงจะมีการเติมคลอรีนลงไป ท าให้น ้ ามีส่วนผสม
ของคลอรีน 5 ส่วนในลา้นส่วน (5 ppm.) และท าการลดอุณหภูมิลงเหลือ 35 - 40 องศาเซลเซียส 
เพือ่ใหค้วามร้อนท่ีเหลืออยูท่  าใหก้ระป๋องแหง้ไดเ้อง เพื่อป้องกนัการเกิดสนิมไดง่้าย หรืออาจใชพ้ดั
ลมเป่าท่ีดา้นนอกกระป๋องท าใหก้ระป๋องแหง้เร็วข้ึน 
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(11) การปิดฉลากและบรรจุกล่อง (Labeling and Packaging) 
หลงัจากปลากระป๋องผา่นการลดอุณหภูมิจนเท่ากบัอุณหภูมิห้องและแห้งสนิทแลว้ จะถูก

น ามาปิดฉลากและบรรจุในกล่องกระดาษ เพื่อท าการเก็บรักษาและขนส่งต่อไป 
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กระบวนการผลติปลาทูน่ากระป๋อง 
 

      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลาทูน่าแช่แขง็ท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ -20 องศาเซลเซียสถูกน าส่งมายงัโรงงาน 

โรงงานตรวจสอบรับปลา คดัขนาด และส่งปลาเขา้หอ้งแช่แขง็ 
ท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ -20 องศาเซลเซียส โดยใชเ้วลาไม่เกินคร่ึงชัว่โมง 

จดัเก็บปลาในหอ้งแช่แขง็ ท่ีอุณหภูมิต ่ากวา่ -20 องศาเซลเซียส 

ละลายปลาทูน่าแช่แขง็ในอ่างน ้าเยน็อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส  
โดยปล่อยน ้าไหลตลอดเวลา ใชเ้วลาประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง 

ท าใหเ้ยน็ดว้ยการสเปรยน์ ้าในหอ้งเยน็ ท่ีอุณหภูมิ 18 - 20 องศาเซลเซียส 

ขั้นตอนการตดัแต่ง (Butchering) ตดัหวั ควกัไส้ ลา้งตวัปลาใหส้ะอาด 

จดัเรียงปลาท่ีตดัแต่งแลว้บน Rack โดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส 

น่ึงปลา (Pre - Cooking) ท่ีอุณหภูมิไอน ้า 95 องศาเซลเซียส ใชเ้วลา 60 - 90 นาที 

ท าความสะอาดและคดัเลือกเน้ือปลาดว้ยสายตา (Cleaning) 
โดยการลอกหนงัปลา คดัเลือกเน้ือปลา ก าจดักา้งปลาและเน้ือแดงเพื่อน าไปท าเป็นอาหารสัตว ์
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กระบวนการผลติปลาทูน่ากระป๋อง (ต่อ) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: ฝ่ายบริการขอ้มูลและสารสนเทศ, สถาบนัอาหาร (2558) 
 
 
 

บรรจุเน้ือปลาท่ีคดัเลือกแลว้ในกระป๋อง 

ชัง่น ้าหนกักระป๋องท่ีบรรจุเน้ือปลาแลว้ใหไ้ดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนด 

เติมน ้าเกลือ / น ้ามนั ในกระป๋องบรรจุเน้ือปลา แลว้ปิดฝากระป๋องดว้ยเคร่ือง Seamer 

ลา้งกระป๋องท่ีปิดฝาแลว้ใหส้ะอาด แลว้น าเรียงในตะกร้าเก็บกระป๋องเพื่อวดั 
Initial temp และฆ่าเช้ือตาม Schedule Process ท่ีก าหนด 

น ากระป๋องลงในอ่างน ้า Cooling ท่ีมีน ้าเยน็ซ่ึงเติมคลอรีนไหลเวยีนเป็นเวลานานคร่ึงชัว่โมง 
แลว้ยกตะกร้าออกจากอ่าง Cooling น าเขา้บริเวณ Restricted Area เพื่อท าใหแ้หง้ดว้ยพดัลม  

เรียงกระป๋องลงบนพาเลต โดยคดัแยกกระป๋องท่ีตกและมีรอยบุบออก 
ซ่ึงมีความเส่ียงต่อการปนเป้ือน แลว้ล าเลียงพาเลตเก็บเขา้หอ้งจดัเก็บ 

น ากระป๋องผลิตภณัฑท่ี์จดัเรียงบนพาเลตมาติดฉลากแสดงรายละเอียด 
แลว้บรรจุกระป๋องลงกล่องลูกฟูก เพื่อเตรียมส่งออกจากโรงงาน 
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4.1.4 แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมทูน่า 
(ฝ่ายบริการขอ้มูลและสารสนเทศ สถาบนัอาหาร, 2558) 
 

วสิัยทศัน์ (Vision) 
“ ประเทศไทยตอ้งด ารงความเป็นผูน้ าในการแปรรูปผลิตภณัฑป์ลาทูน่า ” 
 

พนัธกิจ (Mission) 
(1) เพิ่มวตัถุดิบปลาทูน่าในประเทศ 
(2) พฒันากระบวนการผลิตผลิตภณัฑป์ลาทูน่าท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด 
 

วตัถุประสงค ์(Objective) 
(1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑป์ลาทูน่าใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
(2) เพื่อรักษาตลาดเดิม และแสวงหาตลาดใหม่ 
 
 ยทุธศาสตร์ (Strategy) 

(1) ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
โดยมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตปลาทูน่า ภายใตก้ารด าเนินโครงการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
- โครงการพฒันาประมงทะเลลึก 
- โครงการปรับเปล่ียนเรืออวนลากเป็นเบด็ราวทูน่า 
- โครงการปรับปรุงสุขอนามยัท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
- โครงการศึกษาการเปล่ียนแปลงและการเพิ่มศกัยภาพการผลิตปลาทูน่าในน่านน ้าไทย 
 
 (2) ยทุธศาสตร์ดา้นการเพิ่มมูลค่า 
โดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการตลาด ภายใตก้ารด าเนินโครงการท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 
- โครงการศึกษาความตอ้งการของรูปแบบผลิตภณัฑใ์นตลาดใหญ่ 
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหมี้การบริโภคปลาทูน่ามากข้ึน 
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4.1.5 นโยบายและมาตรการภาครัฐทีเ่กีย่วข้อง 
 

รัฐมีนโยบายและมาตรการในการสนบัสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง 
ดงัน้ี 

 
(1) การส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องของไทยไม่มีการเก็บภาษีส่งออก ทั้งน้ีเพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการส่งออก แต่ก าหนดให้ผูส่้งออกตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมผูผ้ลิต
อาหารส าเร็จรูปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย ์ว่าดว้ยการจดัระเบียบในการส่งสินคา้ออกไป
นอกราชอาณาจกัร ฉบบัท่ี 30 พฤษภาคม 2538 
 

(2) การปรับลดอตัราภาษีน าเขา้วตัถุดิบปลาทูน่าแช่เยน็แช่แขง็ภายใตพ้ิกดัศุลกากร 0303.41 
- 0303.49 ซ่ึงในการน าเขา้เดิมก่อนปี พ.ศ. 2542 ตอ้งเสียภาษีน าเขา้ในอตัราร้อยละ 30 ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2542 กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศการยกเวน้อากรและการลดอตัราอากรศุลกากร ท่ี ศก. 
6/2542 โดยลดอตัราภาษีน าเขา้เหลือร้อยละ 5 เพื่อเป็นการปฏิบติัตามขอ้ตกลงขององค์การการคา้
โลก และในปัจจุบนัได้รับการยกเวน้ภาษีน าเขา้หากเป็นการน าเขา้ทางเรือ ท าให้ช่วยลดตน้ทุน
วตัถุดิบใหก้บัผูป้ระกอบการ แต่ถา้เป็นการน าเขา้ทางเคร่ืองบินจะตอ้งเสียภาษีน าเขา้ในอตัราร้อยละ 
60 แต่ก็สามารถขอคืนภาษีไดต้ามประกาศของกระทรวงการคลงัท่ี ศก. 1/2531 
 

(3) การขอคืนอากรน าเข้าภายใต้มาตรา 19 ทวิ และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลกั ผูผ้ลิตจึงสามารถ
ขอคืนภาษีทั้งสองชนิดไดเ้พื่อเป็นการสนบัสนุนอุตสาหกรรมไดอี้กทางหน่ึง ทั้งน้ีโดยปกติหากเป็น
ผูป้ระกอบการรายใหญ่จะสามารถหกัภาษีตั้งแต่ตน้ทาง (ภาษีรับ - ภาษีจ่าย) ท าให้เกิดสภาพคล่อง
ทางการเงินของธุรกิจ ในขณะท่ีผูป้ระกอบการรายย่อยอาจไดรั้บการคืนภาษีล่าช้าบา้ง ดงันั้นการ
ด าเนินการตามมาตรการดงักล่าวจะท าใหเ้กิดความแน่นอนและถูกตอ้งในทางปฏิบติัต่อไป 

 
(4) มาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จดั

อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องไวเ้ป็นอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมประเภทท่ี 1.11(8) คือ 
กิจการท่ีผลิตหรือถนอมอาหารหรือส่ิงปรุงรสอาหารโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (ยกเวน้การผลิต
น ้ าด่ืม ลูกอม และไอศกรีม) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเขตการส่งเสริมท่ีโรงงานตั้งอยู่ โดยมี
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โรงงานท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ ไดแ้ก่ บริษทั โชติวฒัน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากดั บริษทั ทรอปิคอ
ลแคนน่ิง จ ากดั และบริษทั สงขลาแคนน่ิง จ ากดั เป็นตน้ 

 
(5) นโยบายส่งเสริมการประมงนอกน่านน ้ าไทย โดยการพฒันาความร่วมมือด้านการ

ประมงกบัต่างประเทศในเขตน่านน ้ าสากล พฒันาระบบการบริหารจดัการประมงนอกน่านน ้ า 
พฒันากองเรือประมงไทยให้มีเรือและเคร่ืองมือท าการประมงท่ีมีประสิทธิภาพ และให้มีระบบการ
ติดตามเรือประมงสัญชาติไทยท่ีท าการประมงนอกน่านน ้ า ตลอดจนพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการท าประมงนอกน่านน ้า 
 
4.1.6 ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง 
 
 (1) ไทยยงัไม่มีกองเรือประมงจบัปลาทูน่าน ้ าลึก และการประมงน ้ าลึกของไทยยงัมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการจบัปลาทูน่า อนัเป็นผลมาจากขอ้จ ากดัในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท าประมงทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณ เช่น เรือประมง และเคร่ืองทุ่นแรงในการจบั ท าให้
ตอ้งน าเขา้วตัถุดิบจ านวนมากจากต่างประเทศ 
 
 (2) ท่าเทียบเรือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการขนถ่ายท่ียงัไม่เพียงพอ 
 
 (3) ตน้ทุนวตัถุดิบมีแนวโนม้สูงข้ึน เน่ืองจากตอ้งพึ่งพาน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเป็น
หลกั ความผนัผวนของปริมาณและราคาวตัถุดิบปลาทูน่าในตลาดโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล
จบัปลา ความไม่มีเสถียรภาพของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อตน้ทุนการผลิต 
 
 (4) การกีดกนัทางการคา้ของประเทศผูน้ าเขา้ทั้งมาตรการทางดา้นภาษีและมิใช่ภาษี ปัญหา
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) และการบงัคบัให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบการน าเขา้ท่ี
เขม้งวด เช่น การรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานระบบต่างๆ (HACCP, GMP, ISO) การติด
ฉลากดา้นส่ิงแวดลอ้ม (การคุม้ครองปลาโลมาและอนุรักษ์เต่าทะเล) การติดฉลากแหล่งท่ีมาของ
สินคา้ (Rule of Origin) เป็นตน้ 
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4.2  ภาพรวมอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องในตลาดโลก 
 
 ปลาทูน่าเป็นอาหารทะเลท่ีนิยมบริโภคในหลายประเทศทัว่โลก เน่ืองจากมีโปรตีนสูง 
คอเลสเตอรอลต ่า และมีราคาถูกเม่ือเทียบกบัอาหารทะเลชนิดอ่ืน โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ปลาทูน่า
กระป๋องท่ีมีปริมาณการบริโภคเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เม่ือพิจารณามูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องใน
ตลาดโลกในระหวา่งปี พ.ศ. 2551 - 2557 พบวา่มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2551 มีมูลค่า
การน าเขา้รวมทั้งส้ิน 5,889.81 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มข้ึนเป็นมูลค่า 6,433.01 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงปัจจุบนัการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทัว่โลกในปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 7,792.67 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที ่4  มูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องในตลาดโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2557 

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
ประเทศ มูลค่าการน าเขา้ 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
1. สหรัฐ 876.65 798.29 950.60 1,037.96 1,233.52 1,179.30 1,100.50 
    อเมริกา (14.88) (15.07) (18.10) (16.13) (15.83) (14.06) (14.12) 
2. อิตาลี 717.65 676.77 594.77 719.00 748.88 815.38 805.93 
 (12.19) (12.78) (11.33) (11.18) (9.61) (9.72) (10.34) 
3. ฝร่ังเศส 520.75 508.05 430.42 549.00 551.70 689.65 634.94 
 (8.84) (9.60) (8.20) (8.53) (7.08) (8.22) (8.15) 
4. องักฤษ 604.19 447.15 383.24 491.85 526.29 644.57 545.58 
 (10.26) (8.44) (7.30) (7.65) (6.75) (7.69) (7.00) 
5. สเปน 408.65 403.75 396.96 436.63 542.13 583.26 504.21 
 (6.94) (7.62) (7.56) (6.79) (6.96) (6.95) (6.47) 
    อ่ืนๆ 2,761.92 2,461.67 2,495.13 3,198.57 4,190.89 4,475.06 4,201.51 
 (46.89) (46.49) (47.51) (49.72) (53.77) (53.36) (53.92) 
    รวม 5,889.81 5,295.68 5,251.12 6,433.01 7,793.41 8,387.22 7,792.67 
 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ (ร้อยละ) ค านวณเทียบจากมูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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 ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูส่้งออกผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องอนัดบั 1 ของโลก โดยในปี 
พ.ศ. 2557 มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 2,378.20 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดโลก
ประมาณร้อยละ 30.52 ผูส่้งออกส าคญัในตลาดโลกล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่  เอกวาดอร์ สเปน จีน 
และฟิลิปปินส์ ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที ่5  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมดของโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551 – 2557 

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
ประเทศ มูลค่าการส่งออก 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
1.ไทย 1,940.16 1,684.36 1,879.32 2,297.70 2,673.48 2,650.58 2,378.20 
 (32.94) (31.81) (35.79) (35.72) (34.31) (31.60) (30.52) 
2.เอกวาดอร์ 532.25 334.60 322.81 563.74 833.98 1,034.11 1,003.48 
 (9.04) (6.32) (6.15) (8.76) (10.70) (12.33) (12.88) 
3.สเปน 460.52 394.27 402.55 509.89 573.10 570.92 555.65 
 (7.82) (7.44) (7.67) (7.93) (7.35) (6.81) (7.13) 
4.จีน 115.79 91.40 132.99 241.13 313.14 417.94 382.27 
 (1.97) (1.73) (2.53) (3.75) (4.02) (4.98) (4.91) 
5.ฟิลิปปินส์ 275.73 252.65 231.03 209.78 304.88 559.25 326.00 
 (4.68) (4.77) (4.40) (3.26) (3.91) (6.67) (4.18) 
    อ่ืนๆ 2,565.36 2,538.40 2,282.42 2,610.77 3,094.83 3,154.42 3,147.07 
 (43.55) (47.93) (43.46) (40.58) (39.71) (37.61) (40.38) 
    รวม 5,889.81 5,295.68 5,251.12 6,433.01 7,793.41 8,387.22 7,792.67 
 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 
 
หมายเหตุ: ตวัเลขในวงเล็บ (ร้อยละ) ค านวณเทียบจากมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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มาตรการและระเบียบวธีิปฏิบัติ 
 
เน่ืองจากปัญหาดา้นสุขอนามยัเป็นส่ิงส าคญัท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการบริโภคเป็นอยา่ง

มาก ดังนั้นจึงมีการรวมกลุ่มความร่วมมือกันระหว่างประเทศโดยจดัตั้ งเป็นองค์กรต่างๆ เพื่อ
ควบคุมดูแลเร่ืองความปลอดภยัในอาหาร เช่น องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization: FAO) เป็นตน้ ทั้งน้ีในการท าประมงปลาทูน่าจึงมีการร่วมมือกนั
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละประเทศท่ีเก่ียวข้องจดัการดูแลให้มีการท าประมงอย่างย ัง่ยืน 
รวมถึงการอนุรักษส่ิ์งมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ในทอ้งทะเล โดยมีองคก์รท่ีคอยดูแลและก าหนด
มาตรการควบคุมในการท าประมง ดงัน้ี 
 

Friend of the Sea (FOS) เป็นองค์กรเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรณรงค์
ปกป้องปลาโลมาท่ีติดมากบัอวนจากการท าประมงปลาทูน่า โดยสินคา้ท่ีมีการติดฉลากของ FOS 
จะตอ้งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากองค์กรว่าดว้ยเร่ืองกระบวนการจดัการของสินคา้ท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
 
 คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) 
เป็นองค์กรจดัการประมงระดบัภูมิภาคท่ีจดัตั้งข้ึนภายใตธ้รรมนูญขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีภารกิจหลกัในการจดัการทรัพยากรปลาทูน่าและปลาท่ีคลา้ยกบัทู
น่า (Tuna-like Species) จ านวนทั้งหมด 16 ชนิด ในมหาสมุทรอินเดียและทะเลใกล้เคียง เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการจดัการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพนัธ์ุปลา
เหล่าน้ีอย่างเหมาะสม ซ่ึงภารกิจเหล่าน้ีสอดคล้องกับหลักการในบทบัญญัติของอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล ในการศึกษาสภาวะและแนวโนม้ของประชากรปลาทูน่าโดยมี
การเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ และเผยแพร่ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ สถิติการจบัและการลงแรงประมง ทั้งน้ี
เพื่อน ามาใช้ในการออกมาตรการอนุรักษจ์ดัการทรัพยากรปลาเหล่าน้ี (กลุ่มบริหารการท าประมง
และเศรษฐกิจนอกน่านน ้า กองประมงต่างประเทศ, 2558) 
 
 Marine Stewardship Council (MSC) เป็นองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหาผลก าไร จดัตั้งข้ึนโดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการท าประมงท่ีมีระบบการจดัการท่ีดี เป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและ
รักษาสมดุลของส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในท้องน ้ าธรรมชาติ โดยใช้หลัก 3 ประการ คือ ไม่ท าการ
ประมงเกินขนาด ไม่ท าการประมงท่ีกระทบกบัระบบนิเวศน์ และมีการจดัการท่ีเคารพกฎหมาย
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ระหว่างประเทศและทอ้งถ่ิน โดยการด าเนินกิจกรรมผ่านทางการสนับสนุนธุรกิจประมงท่ีเป็น
สมาชิกให้เข้าร่วมในโปรแกรมการออกใบรับประกันในลักษณะตามความสมคัรใจ และผ่าน
ทางการท างานร่วมกับภาคการค้าในการพฒันาตลาดและตราสินค้าท่ีได้รับใบรับรองแล้ว ซ่ึง
โปรแกรมการออกใบรับประกนัน้ีจะใช้กบัสินคา้อาหารทะเลทุกชนิดและทุกประเภทท่ีไดม้าจาก
การท าประมงในน่านน ้ าธรรมชาติทัว่โลก โดยใชฉ้ลาก “eco - label” ระบุในสินคา้อาหารทะเลท่ี
ไดรั้บการประกนัมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 

ทั้งน้ี ยงัมีอีกหลายองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
ประมงท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Fisheries Partnership: SFP), โครงการปรับปรุงการประมง (Fishery 
Improvement Project: FIP), มูลนิธิเพื่อความย ัง่ยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood 
Sustainability Foundation: ISSF) เป็นตน้ 
 
4.3  ภาพรวมอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องในสหรัฐอเมริกา 
 

สหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่เป็นอนัดบั 1 ของโลก (ขอ้มูล ณ ปี 
พ.ศ. 2557) และเป็นตลาดส่งออกอนัดบั 1 ของไทย แมว้่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถผลิตปลาทูน่า
กระป๋องเพื่อการบริโภคได้เองภายในประเทศ แต่จากภาวะปัญหาการแข่งขนัในปัจจุบนัด้าน
ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าแรงงานท่ีปรับตวัสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่ค้าอย่างไทย จีน 
เวียดนาม และเอกวาดอร์ รวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเอง จึงส่งผลให้ผูผ้ลิตเร่ิมมี
การรวมตวักนัมากข้ึนเร่ือยๆ จนปัจจุบนัมีผูผ้ลิตเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีราย ซ่ึงผลิตปลาทูน่ากระป๋อง 3 
ตราสินคา้ คือ Bumble Bee, StarKist และ Chicken of The Sea โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
75 - 85 ของการบริโภครวมในสหรัฐอเมริกา 
 

ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2556 สหรัฐอเมริกาน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องจากไทยสูงสุดคือร้อยละ 45.2 
ของการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมด มีปริมาณ 103,419 ตนั คิดเป็นมูลค่า 533.58 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ความตอ้งการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องในสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากข้ึน 
ท าใหมี้การน าเขา้เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากจากต่างประเทศ โดยมีปริมาณการน าเขา้จากไทย 108,086 
ตนั ปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.51 คิดเป็นมูลค่าการน าเขา้ 476.86 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ปรับตวัลดลง
ร้อยละ 10.63 สาเหตุเน่ืองมาจากต้นทุนวตัถุดิบลดลง นอกจากน้ีแหล่งน าเข้าท่ีส าคญัรองลงมา 
ไดแ้ก่ จีน เอกวาดอร์ เวยีดนาม และฟิลิปปินส์ ทั้งน้ีสหรัฐอเมริกามีการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องจาก
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จีนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2557 โดยมีอตัราการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 351 ซ่ึงจีน
อาจกลายเป็นแหล่งน าเขา้ส าคญัของสหรัฐอเมริกาในอนาคตได ้
 
4.3.1 ลกัษณะการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องในสหรัฐอเมริกา 
 

(1) ส่วนใหญ่ของการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องในสหรัฐอเมริกาจะนิยมบริโภคเป็นอาหาร
กลางวนั โดยน าไปท าเป็นแซนดว์ชิ ใชใ้นการท าสลดั และท า casseroles และ helpers 

 
(2) ชนิดของปลาทูน่ากระป๋องท่ีไดรั้บความนิยมในการบริโภค คือ Skipjack หรือท่ีเรียกวา่ 

Light Meat (in water / in oil) คิดเป็นร้อยละ 75 - 80 ของการบริโภครวมในสหรัฐอเมริกา ส่วนท่ี
เหลือเป็นการบริโภค Albacore หรือท่ีเรียกวา่ White Meat 

 
(3) ผลิตภณัฑ์ปลาทูน่าท่ีไดรั้บความนิยมบริโภคมากท่ีสุดคือปลาทูน่ากระป๋องในน ้ าเกลือ 

(canned tuna in brine) ส่วนการบริโภคปลาทูน่าบรรจุในถุง (pouched tuna) ก าลงัไดรั้บความนิยม
เพิ่มมากข้ึน 

 
4.3.2 ลกัษณะการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกามีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง 
ความตอ้งการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องในน ้ าเกลือ (canned tuna in brine) ซ่ึงเป็นประเภทของปลาทู
น่ากระป๋องท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดยงัคงทรงตวัแต่ไม่มีการเติบโต ขณะท่ีความตอ้งการบริโภค
ปลาทูน่าบรรจุในถุง (pouched tuna) ก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน เน่ืองจากผูผ้ลิตท าการผลิตและ
วางตลาดสินค้าใหม่ๆ หลากหลายชนิดมากข้ึน การแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดส่งผลท าให้
บริษทัผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋องในสหรัฐอเมริกาเร่งท าการผลิตสินคา้รูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาดโดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างตลาดการบริโภคกลุ่มใหม่ๆ ท่ีจะเป็นการขยายตลาดการบริโภคให้กวา้ง
ออกไป ยกตวัอยา่งเช่น บริษทั Bumble Bee Foods ออกผลิตภณัฑ์ใหม่เรียกวา่ “Heritage Pack” 
ส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภควยัหนุ่มสาวท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์คุณภาพดี เน้นสุขภาพ และการรับประทาน
แบบง่ายๆ ท่ีมีเคร่ืองปรุงในระดบัต ่า เพียงแค่เน้ือปลา albacore สีขาว หรือเน้ือปลา yellowfin จาก
แหล่งน ้ าธรรมชาติ (spring water) และเกลือเล็กน้อย หรือบริษทั StarKist ออกผลิตภณัฑ์ใหม่
เรียกวา่ “Ranch favored Tuna Creations” ส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง นอกจากน้ียงัมีบริษทั
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อ่ืนๆ ท่ีมีแนวทางการแข่งขนัในตลาดโดยการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ข้ึนมา เนน้ถึงแหล่งท่ีมา
ของสินค้ามาจากการวิธีการท าประมงอย่างย ัง่ยืนและไม่เป็นอนัตรายต่อปลาโลมา หรือเน้นท่ี
คุณภาพสินคา้ เป็นตน้ 

 
บริษัทผู้ผลติปลาทูน่ากระป๋องในสหรัฐอเมริกา 
 

(1) American Tuna Inc., 
4364 Bonita Rd., # 331, Bonita, CA 91902, Tel: 886 817 - 0497 
American Tuna Inc., ท าการประมงภายในน่านน ้าสหรัฐอเมริกาและผลิตปลาทูน่ากระป๋อง 

(Canned Albacore) เพื่อจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาส าหรับตลาด premium และ organic 
ภายใตต้ราสินคา้ American Tuna 

 
(2) Bumble Bee®  Seafoods LLC 
P.O. box 85362 San Diego, CA 92186, www.bumblebee.com 
Bumble Bee®  Seafoods LLC เป็นบริษทัในเครือของ Lion Capital ท่ีมีฐานตั้งอยูใ่นกรุง

ลอนดอน ประเทศองักฤษ และมีโรงงานบรรจุกระป๋องตั้งอยูใ่นเมือง Santa Fe Spring, California 
บริษทัท าการผลิตอาหารทะเลกระป๋อง (albacore, light meat tuna, salmon, sardines, clams) โดย
เป็นบริษทัอุปทานอาหารทะเลท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในสามของ
บริษทัผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋องท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา ภายใตต้ราสินคา้ ไดแ้ก่ Bumble Bee® , 
Sweet Sue® , Snow’s® , Beach Cliff® , Brunswick® , Bumble Bee SuperFresh®  และ Wild Selection®  
 

(3) Chicken of the Sea International (aka Thai Union International) 
9330 Scranton Rd., Suite 500 San Diego, CA 92121, Tel: 858 597 - 4215 
เป็นบริษทัในเครือของ Thai Union Frozen Product ประเทศไทย มีโรงงานบรรจุกระป๋อง

ตั้งอยู่ในเมือง Lyons, Georgia โดยเป็นบริษทัอุปทานอาหารทะเลท่ีใหญ่เป็นอันดับสามใน
สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในสามของบริษทัผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋องท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 
ภายใตต้ราสินคา้ Chicken of the Sea 
 

 
 

http://www.bumblebee.com/
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(4) Oregon’s Choice Gourmet 
24480 Alsea Highway Philomath, OR 97370, Tel: 877 289 - 8862 
เป็นบริษทัท าการประมงและผลิตปลาทูน่ากระป๋อง (Canned Albacore) และอาหารทะเล

อ่ืนๆ โดยเป็นการผลิตภายในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ภายใตต้ราสินคา้ Oregon’s Choice Gourmet 
 

(5) Starkist Co. 
225 North Shore Dr. Suite 400 Pittsburgh, PA 15212, Tel: 412 323 - 7400 
เป็นบริษทัในเครือของ Dongwon Industries กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้ท าการผลิตปลาทู

น่ากระป๋องและอาหารทะเลอ่ืนๆ มีโรงงานผลิตและบรรจุกระป๋องตั้งอยู่ท่ี Pago Pago, American 
Samoa และ Guayaquil ประเทศเอกวาดอร์ โดยเป็นบริษทัท่ีท าการตลาดปลาทูน่ากระป๋องท่ีใหญ่
ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา 
 

(6) Tri Marine Management Company LLC 
10500 N.E. 8th Street Suite 1888 Bellevue, WA 98004, Tel: 425 688 - 1288 
เป็นบริษทัในเครือของ Tri Marine Group ประเทศสิงคโปร์ โดยเป็นบริษทัอุปทานอาหาร

ทะเลรวมปลาทูน่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา มีโรงงานลา้งและบรรจุกระป๋องตั้งอยูท่ี่ American 
Samao 
 
4.3.3 มาตรการและกฎระเบียบทางการค้าของสหรัฐอเมริกา 
 
มาตรการกดีกนัด้านภาษี 
 

(1) มาตรการโควตาภาษี บงัคบัใช้กบัผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในน ้ าเกลือ โดย The 
National Fisheries Services และ U.S. Custom เป็นผูก้  าหนดโควตาการน าเขา้ในแต่ละปี โดยวิธีการ
อา้งอิงจากปริมาณการผลิตภายในประเทศของปีก่อน และก าหนดอตัราภาษีส าหรับสินคา้ในโควตา
ท่ีร้อยละ 6 ส่วนท่ีเกินโควตาจะเสียภาษีในอตัราร้อยละ 12.5 

 
 (2) มาตรการภาษีน าเขา้ บงัคบัใช้กบัผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องในน ้ ามนั โดยก าหนด
อตัราภาษีน าเขา้ร้อยละ 35 
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มาตรการกดีกนัทีไ่ม่ใช่ภาษี 
 
 (1) มาตรการน าเขา้และมาตรการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยสินคา้ท่ีน าเขา้จะตอ้งมีใบรับรอง
การตรวจสอบจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายของประเทศผูผ้ลิต และจะตอ้งผ่านการตรวจสอบ
ของส านกังานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตาม Nutrition Labeling 
ของสหรัฐอเมริกาดว้ย 
 
 (2) อาหารท่ีจ าหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบในการก าหนด
ฉลากสินค้า โดยเฉพาะอาหารท่ีมีภาชนะบรรจุจะต้องแสดงประเทศผูผ้ลิต  ช่ือและท่ีอยู่ของ
บริษทัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย ช่ือสามญัของผลิตภณัฑ์ รวมถึงตอ้งระบุขอ้มูลทางโภชนาการดว้ย 
เช่น ปริมาณพลงังาน โปรตีน และไขมนั เป็นตน้ 
 

ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยการออกกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวด แต่ดว้ยปริมาณความตอ้งการบริโภคปลาทูน่ากระป๋องเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ท า
ให้ประเทศผูส่้งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัสหรัฐอเมริกามีการปรับตวัตอบรับต่อมาตรการต่างๆ 
ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงนอกเหนือจากกฎระเบียบขอ้บงัคบัมาตรฐานในดา้นการผลิตอาหารอย่าง GMP, 
HACCP แล้ว สหรัฐอเมริกายงัมีการปรับปรุงและออกกฎหมายใหม่เก่ียวกบัความปลอดภยัใน
อาหารอยา่งต่อเน่ือง เช่น กฎหมายอาหารปลอดภยั (Safe Food Act of 2007), กฎหมายอาหารและยา
น าเขา้ปลอดภยั (Food and Drug Import Safety Act of 2007) และกฎหมายประกนัอาหารปลอดภยั 
(Assured Food Safety Act of 2007) เป็นตน้ 
 
 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2554 สหรัฐอเมริกาไดป้รับปรุงกฎหมายความปลอดภยัในอาหาร 
(The Federal Food, Drug, and the Cosmetic Act of 1938 : FFDCA) โดยเนน้การเพิ่มอ านาจในการ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตอาหารใหแ้ก่องคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFAD) ซ่ึงกฎหมาย 
FSMA ก าหนดให้เจา้ของผูด้  าเนินการหรือตวัแทนของโรงงานผลิตอาหาร (Food Facilities) ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและต่างประเทศท่ีท าธุรกิจส่งออกสินคา้ไปยงัสหรัฐอเมริกา จะตอ้งต่ออายุการจด
ทะเบียนโรงงานผลิตสินคา้ทุกๆ 2 ปี แทนการจดทะเบียนคร้ังแรกเพียงคร้ังเดียว โดยมีผลบงัคบัใช้
เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555 หากโรงงานผลิตหรือผูส่้งออกไม่ไดจ้ดทะเบียนในช่วงเวลา
ดงักล่าว จะมีผลท าให้สินคา้ท่ีส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกาจะถูกปฏิเสธ และอาจถูกเพิกถอนใบ
ทะเบียนได ้หากมีการตรวจสอบพบวา่กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความปลอดภยั หรือ
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มีผลกระทบต่อสุขอนามยัของผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการเขา้ตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง
เป็นระยะๆ ทั้งน้ียงัมีการออกกฎหมายฉบบัใหม่ว่าดว้ยเร่ืองการปรับปรุงความปลอดภยัในอาหาร
ของสหรัฐอเมริกา 2 ประเด็น คือ Foreign Supplier Verification Program และ Accreditation of 
Third-Party Auditors หมายถึงการบงัคบัให้ผูผ้ลิตและตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อาหารในตลาด
สหรัฐอเมริกาจะตอ้งข้ึนทะเบียนหรือเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจึงจะสามารถส่งออกได ้และท่ีส าคญัตอ้ง
มีขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัจากตน้ทางถึงปลายทางได ้
 
 นอกจากน้ียงัมีมาตรการท่ีเป็นกฎระเบียบในการน าเขา้ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคทางการคา้ดว้ย ไดแ้ก่ 
 
 กฎหมาย Marine Mammal Protection Act (Amendment 1988) และกฎหมาย International 
Dolphin Conservation Act ซ่ึงก าหนดห้ามน าเขา้ปลาทูน่าจากประเทศท่ีใชว้ิธีการจบัปลาดว้ยอวน
ลอ้ม (Purse Seine) ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อปลาโลมาในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออก และ
การหา้มน าเขา้ผลิตภณัฑป์ลาทูน่าจากประเทศท่ีซ้ือวตัถุดิบจากผูจ้บัท่ีใชเ้คร่ืองมือท าลายปลาโลมา 

 
มาตรการตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย โดยอา้งอิงจากรายงาน

สถานการณ์การคา้มนุษย ์(TIP Report) ซ่ึงเป็นรายงานประจ าปีท่ีกระทรวงการต่างประเทศไดจ้ดัท า
ข้ึนตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา (Trafficking Victims Protection Act of 2000 : TVPA) เพื่อเสนอต่อ
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา เก่ียวกบัสถานการณ์การคา้มนุษยใ์นประเทศต่างๆ ทัว่โลก โดยแบ่งเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี Tier 1 หมายถึงประเทศท่ีด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าในการขจดัการคา้
มนุษยต์ามกฎหมาย TVPA, Tier 2 หมายถึงประเทศท่ีด าเนินการไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่า
ตามกฎหมาย TVPA และมีเหยื่อการคา้มนุษยจ์  านวนมากหรือเพิ่มข้ึนมาก โดยไม่มีหลกัฐานชดัเจน
ท่ีแสดงถึงการใช้ความพยายามมากข้ึนในการต่อตา้นการคา้มนุษย,์ Tier 3 หมายถึงประเทศท่ี
ด าเนินการไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั้นต ่าตามกฎหมาย TVPA และไม่ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งมี
นัยส าคญั ซ่ึงสหรัฐอเมริกาอาจมีการทบทวนพิจารณาระงบัการให้ความช่วยเหลือท่ีมิใช่ความ
ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและความช่วยเหลือท่ีเก่ียวกบัการคา้ (non-humanitarian and non-trade-
related foreign assistance) 
 
 
 



51 
 

4.4  การวเิคราะห์ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบทีป่รากฏ 
 
 การวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศ
ไทยและประเทศคู่แข่งในตลาดสหรัฐอเมริกา จะท าการพิจารณาจากค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ทั้งน้ีถา้ค่า RCA ท่ีค  านวณมีค่ามากกวา่ 1 แสดงวา่ประเทศนั้นมีความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง แต่ถา้ค่า RCA ท่ีค  านวณมีค่านอ้ยกวา่ 1 
แสดงว่าประเทศนั้นไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง แต่ค่า 
RCA มีขอ้จ ากดัในการใช ้เน่ืองจากการค านวณค่า RCA มีการใชข้อ้มูลการส่งออกและการน าเขา้มา
คิดค านวณเท่านั้น ดงันั้นค่า RCA จึงไม่มีการเช่ือมโยงเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการผลิต หรือใน
กรณีท่ีมีการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งประเทศเกิดข้ึน ค่า RCA ไม่สามารถแสดงผลของการกีดกนั
ทางการคา้ได ้
 
 ในการศึกษาความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ จะใชข้อ้มูลการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของ
ประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือ ประเทศจีน โดย
ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2557 ซ่ึงผลการวเิคราะห์ มีดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6  ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของประเทศไทยและประเทศจีนใน 
                  การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2557 
 

ปี พ.ศ. RCA ประเทศไทย RCA ประเทศจีน 
2550 35.68 0.18 
2551 40.90 0.14 
2552 39.94 0.09 
2553 45.71 0.09 
2554 46.11 0.30 
2555 40.59 0.42 
2556 38.88 0.51 
2557 37.26 0.54 

 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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 จากการค านวณพบวา่ ประเทศไทยมีค่า RCA มากกวา่ 1 ตลอดระยะเวลาท่ีท าการวิเคราะห์ 
แสดงว่ามีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกา 
และประเทศจีนมีค่า RCA นอ้ยกวา่ 1 แสดงว่าไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกา สาเหตุเน่ืองจากประเทศไทยยงัมีความไดเ้ปรียบในหลายๆ
ดา้น เช่น ความพร้อมทางดา้นทกัษะฝีมือแรงงาน ประสบการณ์และความสามารถในการจดัการของ
ผูผ้ลิตท่ีเหนือกวา่ รวมทั้งมีเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยัท าให้คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้เป็น
ท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภค แต่ทั้งน้ีค่า RCA ประเทศไทยกลบัมีแนวโนม้ลดลงเป็นล าดบัในช่วงปี พ.ศ. 
2554 - 2557 ซ่ึงตรงขา้มกนักบัค่า RCA ประเทศจีนท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ สะทอ้นให้เห็นวา่
ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกา
ลดลงและอาจเสียเปรียบประเทศจีนไดใ้นอนาคต 
 
4.5  การวเิคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงที ่
 
 การวิเคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี เป็นการศึกษาถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
มูลค่าการส่งออกเฉล่ียใน 2 ช่วงเวลา คือ ปี พ.ศ. 2550 - 2553 และ ปี พ.ศ. 2554 - 2557 อนั
เน่ืองมาจากองคป์ระกอบทั้ง 4 ส่วน คือ ผลจากอตัราการขยายตวัของตลาดโลก ผลจากการกระจาย
ตลาด ผลจากความสามารถในการแข่งขนัอยา่งแทจ้ริง และผลจากการปรับทิศทางการส่งออก โดยมี
รายละเอียดผลการวเิคราะห์ ดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7  อตัราการขยายตวัของการส่งออก ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2557 
                  (เปรียบเทียบจาก ช่วงปีฐาน พ.ศ. 2550 - 2553)  

อตัราการขยายตวั ร้อยละ 
การส่งออกรวมของตลาดโลก (g) 
(g  = G - 1); G    =  1.29 
การส่งออกรวมของโลกในสินคา้ปลาทูน่ากระป๋อง (gk) 
(gk = Gk - 1); Gk  =  1.45 
การส่งออกรวมของโลกในสินคา้ปลาทูน่ากระป๋อง 
ไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา (gjk) 
(gjk = Gjk - 1); Gjk  =  1.37; G*jk  =  0.73 

0.29 
 

0.45 
 

 
0.37 

ท่ีมา: จากการค านวณ 



53 
 

ผลการวเิคราะห์อตัราการขยายตัวของการส่งออก 
 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ในช่วงเวลาท่ีเปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2553 และปี พ.ศ. 
2554 - 2557 อตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของตลาดโลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.29 โดยมีอตัรา
การขยายตวัของการส่งออกรวมของโลกในสินคา้ปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.45 แสดงให้
เห็นถึงความตอ้งการบริโภคสินคา้รวมในตลาดโลกท่ีเพิ่มข้ึน สาเหตุเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
เร่ิมฟ้ืนตวั กอปรกบัแนวโนม้การบริโภคยุคใหม่ท่ีให้ความส าคญัต่อสุขภาพกนัมากข้ึน ส่งผลท าให้
ความตอ้งการบริโภคสินคา้ปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มข้ึนดว้ย ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
การขยายตวัของการส่งออกรวมของโลกในสินคา้ปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.37 สาเหตุ
เน่ืองจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศหลงัจากผา่นช่วงวกิฤติซบัไพรมม์าได ้ประกอบกบั
อุปทานสินคา้ประมงท่ีผลิตเองมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ จึงส่งผลท าให้
การน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกามีอตัราการขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน 
 
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 
 เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่ง คือ ประเทศจีน ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2553 
และ พ.ศ. 2554 - 2557 พบวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย
เพิ่มข้ึน 113.30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของ
ประเทศจีนเพิ่มข้ึน 140.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ตารางท่ี 8) ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
ประกอบดว้ยผลกระทบดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

ตารางที ่8  การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยและประเทศจีนใน 
                  ประเทศสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2553 และ พ.ศ. 2554 - 2557  

(หน่วย: ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง มูลค่าการส่งออก 

ประเทศไทย ประเทศจีน 
ผลจากอตัราการขยายตวัของตลาดโลก 
 
ผลจากการกระจายตลาด 
 
ผลจากการแข่งขนั 
 
ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก 

182.31 
 

-32.41 
 

-15.42 
 

-21.18 

6.81 
 

-1.21 
 

56.85 
 

77.88 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกเฉล่ีย 

ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2557 
(เปรียบเทียบจาก ปีฐาน พ.ศ. 2550 - 2553) 

113.30 140.33 

 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
 1. ผลจากอตัราการขยายตวัของตลาดโลก ส่งผลในดา้นบวกกบัประเทศไทยมากท่ีสุด ท า
ให้มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน 182.31 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของจีนเพิ่มข้ึน 6.81 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
กล่าวได้ว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบคู่แข่งจากองค์ประกอบน้ี เน่ืองด้วยประเทศไทยมี
เทคโนโลยกีารผลิตและกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยั สามารถสร้างสรรคแ์ละพฒันาผลิตภณัฑ์ปลาทู
น่ากระป๋องให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งคุณภาพของสินคา้ไทยเป็นท่ียอมรับ
ในตลาดโลกตามมาตรฐานสากล (ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 
2558) 
 
 2. ผลจากการกระจายตลาด ส่งผลในดา้นลบกบัทั้งสองประเทศเช่นกนั ท าให้มูลค่าการ
ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง 32.41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่า
การส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของจีนลดลง 1.21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
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 3. ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง ส่งผลในดา้นลบกบัประเทศไทยแต่ส่งผลในดา้นบวกกบั
ประเทศจีน ท าให้มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง 15.42 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของจีนเพิ่มข้ึน 56.85 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ เน่ืองดว้ยประเทศจีนมีการท าประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและเกิดความไดเ้ปรียบจากการผลิต
ขนาดใหญ่ ท าให้สามารถขายสินคา้ได้ในราคาท่ีถูกกว่าประเทศคู่แข่ง ซ่ึงนับว่าเป็นผลดีต่อการ
ส่งออกของประเทศจีน 
 
 4. ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก ส่งผลในดา้นลบกบัประเทศไทยแต่ส่งผลในดา้นบวก
กบัประเทศจีน ท าใหมู้ลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง 21.18 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของจีนเพิ่มข้ึน 77.88 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 
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บทที ่5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของโลก ครองส่วนแบ่งตลาด
ประมาณร้อยละ 33 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก โดยสามารถส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ 
ไม่ต ่ากว่า 200 ประเทศทัว่โลก ถือเป็นสินคา้ท่ีมีฐานตลาดใหญ่ท่ีสุด โดยปัจจยัสนบัสนุนท่ีส าคญั
เกิดจากขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองท าเลท่ีตั้งของประเทศไทยอยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดิบทั้งจากแหล่งมหาสมุทร
แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70 ของแหล่งวตัถุดิบปลาทูน่าของโลก อีกทั้งใน
แง่ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งของประเทศไทยท่ีท าให้สามารถส่งออกสินคา้ไปไดท้ัว่โลก โดยท่ีสหรัฐอเมริกา
เป็นผูน้ าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ท่ีสุดของไทย และไทยมีสัดส่วนการครองตลาดส่งออกปลาทู
น่ากระป๋องในตลาดสหรัฐอเมริกาสูงเป็นล าดบัท่ีหน่ึง (ขอ้มูล ณ ปี พ.ศ. 2557) 
 

เม่ือพิจารณาแนวโนม้และอตัราการขยายตวัของมูลค่าการน าเขา้ปลาทูน่ากระป๋องของไทย
ในตลาดสหรัฐอเมริการะหวา่งปี พ.ศ. 2554 - 2557 พบวา่มีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ตรงกนัขา้ม
กบัประเทศจีนซ่ึงมีสัดส่วนการครองตลาดสูงเป็นล าดบัท่ีสอง และมีอตัราการขยายตวัเพิ่มสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาเดียวกนั ดงันั้นจึงเป็นท่ีน่าสนใจในการศึกษาความสามารถในการส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบกบัประเทศจีนใน 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงปี 
พ.ศ. 2550 - 2553 และปี พ.ศ. 2554 - 2557 เพื่อน าผลการศึกษาดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทยให้สามารถด ารงไวซ่ึ้งการเป็นผูผ้ลิตและ
ส่งออกผลิตภณัฑป์ลาทูน่ากระป๋องเป็นอนัดบัหน่ึงในตลาดสหรัฐอเมริกาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน และใชเ้ป็น
ประโยชน์ในการวางแผนขยายตลาดในสหรัฐอเมริกาใหเ้พิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ พบว่าประเทศไทยมีค่า 

RCA มากกวา่ 1 ตลอดระยะเวลาท่ีท าการวเิคราะห์ แสดงวา่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศจีนมีค่า RCA นอ้ยกวา่ 1 แสดงว่า
ไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
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ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี พบว่าอตัราการขยายตวัของการส่งออก
รวมในตลาดโลกเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.29 โดยท่ีอตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลกในสินคา้
ปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.45 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีความตอ้งการบริโภคสินคา้รวมใน
ตลาดโลกเพิ่มข้ึนเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั ประกอบกบัแนวโนม้การบริโภคยุคใหม่
ท่ีให้ความส าคญัต่อสุขภาพกนัมากข้ึน ส่งผลท าให้ความตอ้งการบริโภคสินคา้ปลาทูน่ากระป๋อง
เพิ่มข้ึนดว้ย ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลกใน
สินคา้ปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.37 และท าให้มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของ
ประเทศไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึน 113.30 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นผลมาจากการ
ขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง ผลจาก
การปรับทิศทางการส่งออก และผลจากการกระจายตลาด ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 182.31, -15.42, -21.18 และ 
-32.41 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น พบวา่ไทยสูญเสีย
ประโยชน์จากการกระจายตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือ การปรับทิศทางการส่งออก และการแข่งขนั
แทจ้ริง แต่ไดป้ระโยชน์จากการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลก ในขณะท่ีมูลค่าการส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋องของประเทศจีนเพิ่มข้ึน 140.33 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยไดป้ระโยชน์จากการปรับ
ทิศทางการส่งออก การแข่งขนัแทจ้ริง และการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลก ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 
77.88, 56.85 และ 6.81 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ตามล าดบั แต่สูญเสียประโยชน์จากผลการกระจายตลาด
เท่ากบั -1.21 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

 
สรุปโดยรวม ประเทศไทยยงัมีศกัยภาพและความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง

ในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่มีแนวโน้มท่ีจะเสียเปรียบประเทศจีนในอนาคต เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความสามารถในการ
แข่งขันท่ีแท้จริง แต่เป็นผลจากการขยายตัวของการส่งออกของตลาดโลก  ในขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในมูลค่าการส่งออกของประเทศจีน เป็นผลมาจากการขยายตวัของการส่งออก
ของตลาดโลก ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก และผลจากการแข่งขนัท่ีแท้จริง เน่ืองด้วย
ประเทศจีนมีความได้เปรียบจากการผลิตขนาดใหญ่ ท าให้เกิดการประหยดัจากขนาดการผลิต 
ประกอบกบัตน้ทุนค่าจา้งแรงงานต ่า จึงท าให้สินคา้ส่งออกจากประเทศจีนมีราคาถูกกว่าประเทศ
คู่แข่ง 

 
ดงันั้นภาครัฐและผูป้ระกอบการภาคเอกชนของไทยควรวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์ดา้นการ

ผลิต การคา้ และการตลาด โดยอาศยัประโยชน์จากความไดเ้ปรียบเร่ืองความพร้อมทางดา้นทกัษะ
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ฝีมือแรงงาน ประสบการณ์และความสามารถในการจัดการของผู ้ผลิตท่ีเหนือกว่า รวมทั้ ง
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัท าให้คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ไทยเป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภค 
เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย ใหส้ามารถด ารงไวซ่ึ้งการเป็นผูผ้ลิตและ
ส่งออกผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋องเป็นอนัดบัหน่ึงในตลาดสหรัฐอเมริกาไดอ้ย่างย ัง่ยืน และเพื่อ
ประโยชน์ในการขยายตลาดในสหรัฐอเมริกาใหเ้พิ่มมากข้ึนในอนาคต 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 

 
1. โดยภาพรวมปลาทูน่ากระป๋องยงัเป็นสินคา้ส่งออกของประเทศไทยท่ีมีความสามารถใน

การแข่งขนัสูง ซ่ึงมีค่า RCA มากกวา่ 1 ตลอดระยะเวลาท่ีท าการวิเคราะห์ แมว้า่จะมีแนวโนม้ลดลง
ในช่วงหลงั ในขณะเดียวกนัประเทศจีนซ่ึงมีค่า RCA นอ้ยกวา่ 1 แต่มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยไม่ควรมองขา้มและพึงระมดัระวงั เพื่อรักษาความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัไวไ้ดใ้นอนาคต ดงันั้นผูป้ระกอบการควรใชก้ลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์
ของสินคา้ไทยในตลาดโลก อาทิเช่น การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้อาหารไทยตามเทศกาลต่างๆ เพื่อ
เน้นย  ้าถึงการมีกระบวนการผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั และไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ช่วยให้
ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจและนิยมบริโภคผลิตภณัฑท์ูน่ากระป๋องของประเทศไทยมากยิง่ข้ึน 
 

2. ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี พบวา่การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในมูลค่า
การส่งออกของประเทศไทยไม่ไดเ้ป็นผลมาจากความสามารถในการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง แต่เป็นผล
จากการขยายตวัของการส่งออกของตลาดโลก โดยท่ีผลจากการแข่งขนัแทจ้ริงให้ค่าติดลบ ดงันั้น
ประเทศไทยจึงควรพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั โดยการปรับปรุงคุณภาพและลดตน้ทุนการผลิต
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้สินคา้ส่งออกของประเทศไทยสามารถแข่งขนัดา้นราคากบัประเทศคู่แข่งไดดี้
ข้ึน เช่น การร่วมทุนระหว่างรัฐกบัเอกชน หรือ เอกชนกบัเอกชน ลงทุนในกองเรือประมงไทย
ส าหรับจบัปลาทูน่า ซ่ึงจะช่วยลดภาระการน าเขา้ หลีกเล่ียงปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ ลดความ
เส่ียงเร่ืองการอ่อนไหวของราคาวตัถุดิบ อีกทั้งยงัช่วยให้สามารถหาแหล่งวตัถุดิบราคาถูกป้อน
อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
3. ผลจากการกระจายตลาดและผลจากการปรับทิศทางการส่งออกให้ค่าติดลบเช่นเดียวกนั 

สะทอ้นให้เห็นว่าประเทศไทยเน้นขยายการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปในตลาดท่ีหดตวัหรือมี
อตัราการขยายตวัของตลาดต ่ากว่าอตัราเฉล่ียของโลก ซ่ึงแสดงถึงการด าเนินนโยบายด้านการ
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ส่งออกของประเทศไทยวา่เป็นไปในทิศทางท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นรัฐบาลจึงควรปรับเปล่ียนนโยบาย
การส่งออก รวมถึงการสนบัสนุนส่งเสริมให้เอกชนมองหาตลาดส่งออกใหม่ๆ เพื่อเป็นการขยาย
ตลาดต่างประเทศให้กวา้งมากข้ึน อีกทั้งควรมีการวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกนัระหวา่ง
รัฐบาลและเอกชนอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ือง เพื่อให้ทราบถึงเง่ือนไขการผลิตและการส่งออกในแต่
ละประเทศ เช่น มาตรการดา้นสุขอนามยั มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะช่วยให้ท าการผลิตสินคา้
ไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแทจ้ริง และไม่ประสบปัญหาในการส่งออก  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. การศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย
ไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งส าคญั คือ จีน ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง
ต่อไปควรท าการเปรียบเทียบประเทศคู่แข่งรายอ่ืนดว้ย เช่น เอกวาดอร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็น
แหล่งน าเขา้ท่ีส าคญัรองลงมาของตลาดสหรัฐอเมริกา 

 
2. การศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควร

ศึกษาตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม เน่ืองจากหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในตลาดหลกั เช่น การ
ชะลอตวัทางเศรษฐกิจ หรือการใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ต่างๆ ประเทศไทยจะยงัคงมีตลาดใหม่
รองรับสินคา้ เพื่อช่วยลดความเส่ียงดา้นการส่งออก 
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ภาคผนวก ก 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
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ตารางผนวกที ่ก 1  มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกสินคา้รวม 

2550 2,017,120,776,000 
2551 2,164,834,031,000 
2552 1,601,895,800,000 
2553 1,966,496,700,000 
2554 2,262,585,600,000 
2555 2,333,805,233,000 
2556 2,328,328,633,000 
2557 2,409,790,147,000 
รวม 17,084,856,920,000 

 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางผนวกที ่ก 2  มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของไทยไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกสินคา้รวม 

2550 23,792,955,000 
2551 24,608,982,000 
2552 19,863,864,000 
2553 23,616,899,000 
2554 25,746,017,000 
2555 27,051,553,000 
2556 27,091,608,000 
2557 28,024,883,000 
รวม 199,796,761,000 

 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางผนวกที ่ก 3  มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของจีนไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกสินคา้รวม 

2550 340,106,646,000 
2551 356,304,561,000 
2552 309,530,233,000 
2553 382,953,849,000 
2554 417,302,859,000 
2555 444,407,150,000 
2556 460,007,638,000 
2557 486,254,911,000 
รวม 3,196,867,847,000 

 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางผนวกที ่ก 4  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมดไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 

2550 702,788,000 
2551 876,647,000 
2552 798,294,000 
2553 950,600,000 
2554 1,037,958,000 
2555 1,233,515,000 
2556 1,179,298,000 
2557 1,100,500,000 
รวม 7,879,600,000 

 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางผนวกที ่ก 5  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 

2550 295,803,000 
2551 407,592,000 
2552 395,319,000 
2553 521,830,000 
2554 544,656,000 
2555 580,331,000 
2556 533,575,000 
2557 476,864,000 
รวม 3,755,970,000 

 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางผนวกที ่ก 6  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมดของจีนไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 

2550 21,610,000 
2551 20,452,000 
2552 13,946,000 
2553 17,111,000 
2554 57,168,000 
2555 98,092,000 
2556 118,784,000 
2557 120,435,000 
รวม 476,598,000 

 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ภาคผนวก ข 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 
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ตารางผนวกที ่ข 1  มูลค่าการส่งออกสินคา้รวมของโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2557 
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 

ปี มูลค่าการส่งออกสินคา้รวมของโลก 
2550 13,823,881,076,000 
2551 15,972,138,971,000 
2552 12,315,008,753,000 
2553 15,128,574,496,000 

เฉล่ีย ปี 2550 - 2553 14,309,900,824,000 
2554 18,194,038,510,000 
2555 18,199,256,134,000 
2556 18,609,806,536,000 
2557 18,682,444,395,000 

เฉล่ีย ปี 2554 - 2557 18,421,386,393,750 
 

ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

ตารางผนวกที ่ข 2  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมดของโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 - 2557 
(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 

ปี มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 
2550 4,470,604,000 
2551 5,889,805,000 
2552 5,295,675,000 
2553 5,251,124,000 

เฉล่ีย ปี 2550 - 2553 5,226,802,000 
2554 6,433,009,000 
2555 7,793,414,000 
2556 8,387,215,000 
2557 7,792,665,000 

เฉล่ีย ปี 2554 - 2557 7,601,575,750 
  
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

ตารางผนวกที ่ข 3  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมดของโลกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 

2550 702,788,000 
2551 876,647,000 
2552 798,294,000 
2553 950,600,000 

เฉล่ีย ปี 2550 - 2553 832,082,250 
2554 1,037,958,000 
2555 1,233,515,000 
2556 1,179,298,000 
2557 1,100,500,000 

เฉล่ีย ปี 2554 - 2557 1,137,817,750 
 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางผนวกที ่ข 4  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมดของไทยไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 

2550 295,803,000 
2551 407,592,000 
2552 395,319,000 
2553 521,830,000 

เฉล่ีย ปี 2550 - 2553 405,136,000 
2554 544,656,000 
2555 580,331,000 
2556 533,575,000 
2557 476,864,000 

เฉล่ีย ปี 2554 - 2557 533,856,500 
 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ตารางผนวกที ่ข 5  มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องทั้งหมดของจีนไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา 
                               ระหวา่งปี พ.ศ. 2550 – 2557 

(หน่วย: เหรียญสหรัฐฯ) 
ปี มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 

2550 21,610,000 
2551 20,452,000 
2552 13,946,000 
2553 17,111,000 

เฉล่ีย ปี 2550 - 2553 15,141,900 
2554 57,168,000 
2555 98,092,000 
2556 118,784,000 
2557 120,435,000 

เฉล่ีย ปี 2554 - 2557 98,619,750 
 
ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2558) 
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 

 
ช่ือ - นามสกุล    นางสาวศิริลกัษณ์  โชคช้ีชยั 
วนั เดือน ปี ทีเ่กดิ   16  ธนัวาคม  2529    
สถานทีเ่กดิ     จงัหวดักรุงเทพมหานคร    
ประวตัิการศึกษา    เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน  ผูช้  านาญการ  ท าหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจเอกสาร 
     ส่วนสินคา้เขา้  ฝ่ายธุรกิจธนาคาร  
สถานทีท่ างานปัจจุบัน   ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

 


