สุขสันต สุทธิผลไพบูลย
อดีตผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

โลกเปน 1 ในดาวนพเคราะหทไ่ี มมแี สงเองบริวารดวงหนึง่ ในสุรยิ จักรวาล ธรรมชาติได
สรางใหมพี น้ื ทีน่ าอั
้ํ นไดแก มหาสมุทรและทะเลกวางใหญไพศาลประมาณ 3 ใน 4 ของพืน้ ทีผ่ วิ โลก
ทั้งหมด ทั้งยังมีความลึกมากนอยตางกันในแตละพืน้ ที่ ดังนั้นนอกเหนือจากทรัพยากรพืชและสัตวบก
ซึ่งตองปลูกเลี้ยงดูแลว ทรัพยากรสัตวนํ้าตามธรรมชาติท่ีไมตองเฝาเลีย้ งรักษาในพืน้ ทีน่ ้ําดังกลาวจึงมี
อยูมากมายเหลือคณานับ ถารูจ กั นํามาใชประโยชนสนองตามตองการแบบยัง่ ยืนอยางชาญฉลาดจะไมมี
วันหมดสิ้น ปจจุบันสัตวบางชนิดแทบเหลือแตชื่อภาพวาดและรูปภาพใหเห็นเปนอนุสรณ ในเขตนาน
นํ้าไทยคืออาวไทยและทะเลอันดามันมีสัตวนํ้าเค็มนานาชนิดอาศัยอยูเฉกเชนเขตนานนํ้ าประเทศอื่น
แตอาจมีตา งพันธุต า งชนิดเทากัน
ปลาทูนา คําวา “ทูนา” เปนชื่อเรียกทับภาษาอังกฤษ Tuna จากเอกสารเกี่ยวกับการจัด
หมวดหมูป 2517 ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ พบวา ทูนา เปนปลานํ้าเค็มหมูห นึง่
อยูในครอบครัว (Family) Scombridae และอยูใ นสกุล (Genus) 7 สกุลซึง่ มีอยูด ว ยกัน 13 ชนิด แตเทา
ที่ทราบมีการซือ้ ขายตามความนิยมบริโภคไดแก ปลาทูนา ครีบสีนาเงิ
้ํ น (Blue fin) ปลาทูนา ตาโต (Big
eye) ปลาทูนา ครีบยาว (Long fin) ปลาทูนา ครีบเหลือง (Yellow fin) และปลาทูนาที่ชาวประมงไทย
ชอบเรียกกันวาปลาโอมีหลายชนิดอาทิ ปลาโอดําหรือโอหมอ ปลาโอลาย ปลาโอแกลบหรือโอกลวย
ปลาโอทองแถบ (Skipjack)
ในอดีตชาวประมงไทยทําประมงปลาเศรษฐกิจคือปลาทู ปลาลัง ปลาอินทรี ปลาทูแขก
ดวยเครื่องมืออวนดํา อวนซัง้ และอวนลอย บังเอิญมีปลาโอดํา ปลาโอลาย ปลาโอแกลบติดมาดวย
ปลาโอเหลานี้จัดอยูในจําพวกปลาผิวนํ้าชนิดหนึ่งที่ระดับความลึก 20-45 เมตร ชอบวายกระโดด
เหนือนํ้า แพรกระจายอยูท ว่ั ไปตลอดแนวชายฝง ทะเลของอาวไทยตัง้ แตจงั หวัดตราดจรดนราธิวาส หาง
จากฝงประมาณ 15-30 ไมลทะเล ยกเวนกนอาวไทยตอนในสุด (ปากแมน้า)
ํ และบริเวณรอบๆ
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เกาะพงัน เกาะสมุย เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี กับเกาะกระ จังหวัดนราธิวาส โดยหางจากเกาะ
ประมาณ 7 ไมล ทีร่ ะดับความลึก 30-50 เมตร สวนทางฝง ทะเลอันดามันพบมากบริเวณใกล
เกาะราชาใหญ ราชานอย จังหวัดภูเก็ต และทางตอนใตของเกาะยาวใหญ จังหวัดพังงา นอกจากนีเ้ คย
สํารวจในบริเวณหางฝง ออกไปมากพบวา มีปลาทูนา ครีบเหลือง ปลาโอทองแถบ จํานวนมากพอทีจ่ ะทํา
การประมงในเชิงพาณิชยได
จากเอกสารสถิติการประมงแหงประเทศไทย ของกองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
ฉบับลาสุดป 2539 ที่เผยแพรไดแสดงถึงปริมาณและมูลคาปลาโอที่จับได ดังนี้
ปริมาณที่จับได (ตัน)
มูลคา (ลานบาท)
รายการ
มหาสมุทร
มหาสมุทร
อาวไทย
รวม
อาวไทย
รวม
อินเดีย
อินเดีย
1. ปลาโอดํา
32,347
22,036
54,383 646.4
440.3
1,086.7
2. ปลาโอลาย 47,125
21,325
68,450 733.0
331.8
1,064.8
รวม
79,472
43,361 122,833 1,379.4 772.1
2,151.5
ตามที่จําแนกปลาทูนาออกไดหลายชนิดดังกลาวขางตน ผิดกันที่มีตัวใหญกวาปลาโอ
มากอาศัยอยูใ นนํ้าลึกตามมหาสมุทรตัง้ แต 60-200 เมตรทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส รูปราง
ยาวเรียว ลักษณะลําตัวกลมปอม มีเกล็ดเล็กละเอียด จงอยปากแหลม ปากคอนขางกวางมีฟน เล็กแหลม
แถวเดียวบนขากรรไกรทัง้ สองขาง ไมแยกกันอยูโ ดดเดีย่ วเชนปลาฉลาม วายนําเร็
้ วเคลือ่ นทีไ่ ปเปนฝูง
อาหารของมันคือ ลูกปลาตัวเล็ก ปลาหมึกและแพลงคตอน จากบทความของคุณไพศาล กตัญูวงศ
อดีตนักวิชาการประมง กองสํารวจและคนควา กรมประมง เทาทีป่ ระมวลไดกลาวถึงขนาดและแหลงทํา
การประมงไวดงั นี้
1. ปลาทูนา ครีบนําเงิ
้ น มีขนาดใหญทส่ี ดุ ความยาวประมาณ 2.5 เมตร นํ้าหนัก
300-350 กก. เคยพบแหลงวางไขในเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม ตามแถบบริเวณหมูเ กาะในทะเลญีป่ นุ
หมูเกาะลูซอนและบาชิเสตรทของฟลปิ ปนส ชอบอยูใ นนําที
้ ่อุณหภูมิ 14-20 องศาเซลเซียส แหลงทํา
การประมงที่ เ คยจั บ ได ม ากคื อ แถบมหาสมุท รแปซิฟ ค ทางตะวัน ตกของฝง แคลิ ฟ อรเนีย ทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ทะเลจีนแถบตะวันออกของเกาะลูซอนจากเสนรุง 10-45 องศาเหนือ
2. ปลาทูนา ตาโต มีลําตัวยาวประมาณ 2 เมตร นํ้าหนักราว 150 กก. ชอบนําที
้ ่มี
อุณหภูมิ 18-23 องศาเซลเซียส แหลงทําการประมงกันมากเชน ในมหาสมุทรแปซิฟค มหาสมุทร
อินเดียตั้งแตเสนศูนยสตู รเรือ่ ยไปจนถึงเสนรุง 40 องศาเหนือ ในเวลากลางวันชอบวายนําอยู
้ ใ นระดับ
นํ้าลึก แตตอนกลางคืนเดือนหงายชอบขึน้ มาวายวนเวียนเลนอยูต ามบริเวณผิวนํา้ ชอบอาศัยปะปนอยู
กับฝูงปลาทูนาครีบเหลืองและปลาทูนาครีบยาว ในฝูงปลาทีค่ ละกันอยูฝ งู หนึง่ ๆ จะมีปลาทูนา ตาโตอยู
ราวรอยละ 10 เสมอ
3. ปลาทูนาครีบเหลือง มีขนาดเล็กกวาปลาทูนา ตาโตมาก ความยาว 1.5-2 เมตร
นํ้าหนักเฉลีย่ 50 กก. เนือ่ งจากปลายครีบฝอยทีโ่ คนหางมีสเี หลืองเห็นไดชดั เจน จึงถูกขนานนามตาม
สีครีบโคนหาง แหลงทําการประมงมีอยูท ว่ั ไปในทะเลจีน มหาสมุทรแปซิฟค นอกฝง แคลิฟอรเนียขึน้ ไป
จนถึงเสนรุง 35 องศาเหนือ ทะเลเซเลเบส และมหาสมุทรอินเดีย
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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4. ปลาทูนาครีบยาว มีขนาดเล็กสุดในบรรดาปลาทูนา ทัง้ หลาย ความยาว 80-100
ซม. นํ้าหนักเฉลีย่ 25 กก. ทีไ่ ดชอ่ื ครีบยาวเพราะมีครีบอกยาวมาก แหลงทําการประมงมีมากใน
มหาสมุทรอินเดียตัง้ แตเสนศูนยสตู ร และอยูร ะหวางเสนรุง 45 องศาใตจรดเสนรุง 45 องศาเหนือ รวม
ทั้งแหลงชุกชุมมากในมหาสมุทรแปซิฟคตอนเหนือ ระหวางเสนรุง 30-40 องศาเหนือและเสนแวง
130-180 องศาตะวันออก และยังไดทั่วไปในแถบรอบๆ เกาะกับนอกฝงแคลิฟอรเนียของสหรัฐ
อเมริกา เนือ่ งจากรสชาติอรอยของปลาทูนา ชนิดนีจ้ งั ทําใหเกิดคําวา “ไกทะเล” เปนศัพทที่แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษโดยตรงคําวา Sea chicken ในตางประเทศโดยเฉพาะยุโรป อเมริกาและญีป่ นุ ซึ่งหมายถึง
เนื้อปลาทูที่มีสีแดงสด ไมยุย ไมเหนียวจนเกินไป มีรสชาติโอชะอยูใ นเนือ้ ปลาเองแมในขณะทีย่ งั ไมได
ประกอบเปนอาหาร ปลาทูนาชนิดอื่นก็พลอยไดรบั อานิสงฆชอ่ื นีไ้ ปดวย อนึง่ ชาวญีป่ นุ ไมวา ชนชัน้ ใด
นิยมรับประทานเนือ้ ปลาทูนา ดิบอยางแพรหลายมานานแลวทีเ่ รียกวา “ซาซิมิ” และ “ซึช”ิ นั้น มีราคา
แพงมากกวาเนื้อปลาทูนาชนิดอื่นที่มีขนาดเดียวกันเมื่อประกอบเปนอาหารสุก และเนื้อปลาทูนาที่ใช
บรรจุกระปอง สวนในยุโรปและอเมริกาก็เชนเดียวกัน เนื้อปลาทูนาชนิดนี้เปนที่รูจักกันแพรหลาย
มานาน เพียงแตนยิ มรับประทาน เมือ่ ประกอบเปนอาหารสุก
ปจจุบันปริมาณการจับปลาทูนา ของโลกอยูใ นระดับ 3.1-3.2 ลานตันตอป โดยจับได
ทั้งในเขตรอนและอบอุนของมหาสมุทรแปซิฟคประมาณรอยละ 62 ของปริ มาณการจับทั่วโลก
มหาสมุทรอินเดียรอยละ 22 และมหาสมุทรแอตแลนติครอยละ 16 ประเทศที่จับปลาทูนามากที่สุดคือ
ญี่ปุน รองลงไปไดแก ไตหวัน สเปน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ในอนาคตอาจจะมีแนวโนม
เพิ่มขึน้ เล็กนอย เพราะแหลงทําการประมงหลายแหงทําการประมงเกินศักยภาพการผลิตแลว เครือ่ งทํา
ประมงมี 2 ประเภทคือ อวนลอมจับขนาดใหญและเบ็ดราวนําลึ
้ ก เบ็ดตวัด
จากขอมูลหลักฐานที่บันทึกไวทราบวา มหาสมุทรอินเดียเขตนํ้าลึกนานนํ้าสากลมีปลา
ทูนาชุกชุมแหลงหนึ่งชาวประมงชาติตางๆ ทีเ่ ขามาจับปลาทูนา เบ็ดเสร็จดวยขบวนเรือทูนา ประกอบดวย
ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต ฝรัง่ เศส อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟ มอริเชียส โอมาน เซเซลล สเปน ศรีลงั กา
แทนซาเนีย โซเวียต มากอบโกยชลสมบัตสิ าธารณะอันมีคา มหาศาล ทั้งที่ไทยอยูไมไกลเหมือนใกล
เกลือกินดางพอที่จะตักตวงผลประโยชนนี้ไดบาง แตทวาขาดแคลนชาวประมงทีม่ คี วามรูส ะสมประสบ
การณอันยาวนาน และเงินลงทุนจัดตั้งขบวนเรือประมงทูนาที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยดวย ดังนัน้ สหกรณประมงทูนา นํ้าลึกไทย จํากัด จังหวัดภูเก็ต ดวยการสนับสนุนเงินทุนสวน
หนึ่งจากกองทุนชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซื้อเรืออวนลอมจับปลาทูนานํ้าลึกใชแลวจากญี่ปุนในป
2541 โดยใหชื่อวา “มุกมณี” ซึ่งเปนการเริม่ ตนจุดประกายไฟคาดวาจะสามารถจับปลาทูนา ไดปล ะ
4,000 ตัน เพื่อทดแทนการนํ้าเขาไดในระดับหนึ่ง เนื่องจากผูบริโภคในสหภาพยุโรปหันมานิยม
รับประทานปลาทูนา กระปองมากขึน้ ประกอบกับไดพสิ จู นวา ปลาโอลาย บรรจุกระปองที่ไทยสงไปไมใช
ปลาจําพวก Bonito และโรงงานผลิตปลากระปองของเราเลือกซือ้ ปลาทูนา แชแข็งคุณภาพดีทน่ี าเข
ํ าจาก
ตางประเทศมากกวา เพราะไมตองเสียคาใชจายทําความเย็นปลาโอทีร่ บั ซือ้ ภายในประเทศ เปนเหตุให
ความตองการปลาโอลดลงชาวประมงจึงขายปลาโอไดราคาตกตํ่ามาก ในระยะยาวกรมประมงไดมี
นโยบายปรับเปลีย่ นโครงสรางการทําประมงปลาโอในนานนําไทย
้
ดวยการของบประมาณจัดตัง้ กองเรือ
ประมงนํ้ าลึกลอมจับและเบ็ดราวทูนา รวมทั้งฝกอบรมชาวประมงใหมีความรูความชํานาญในการจับ
ปลาทูนา เพื่อเตรียมการใหอตุ สาหกรรมปลาทูนา มีฐานวัตถุดบิ ทีม่ น่ั คงไมตอ งพึง่ พาตางประเทศมากนัก
! กลับไปหนากอนนี้ " หนาถัดไป
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อนึ่ งกลุมประเทศกํ าลังพั ฒนาทั้ งที่ อยูใกลและในแหลงจับปลาทูนาตางมุงแสวงหา
ปลาทูนา เพือ่ ขยายปริมาณสินคาทูนา บรรจุกระปองของตน สําหรับไทยเริ่มมีการผลิตอาหารทะเลบรรจุ
กระปองมาตั้งแตป 2501 ตอมารัฐบาลไดใหการสงเสริมการลงทุนเพือ่ การสงออก จํานวนโรงงานจึง
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีการรวมทุนกับตางประเทศ ทําใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี การผลิตที่
ทันสมัยและไดมาตรฐานดานสุขอนามัยของตางประเทผูน าเข
ํ า ป 2515 เนือ่ งจากตนทุนการผลิตของ
อุตสาหกรรมปลาทูนา กระปองในสหรัฐอเมริกาสูงขึน้ มาก จึงไดยา ยฐานการผลิตมาทางเอเชีย ไทยได
รับผลประโยชนดานนี้ดวยและมีการพัฒนาเจริญรุดหนาตลอดมากลายเปนผูสงออกอันดับหนึ่งของโลก
ตั้งแตป 2528 ในขณะเดียวกันก็เปนผูน ําเขาปลาทูนา แชแข็งเปนอันดับหนึง่ เชนกัน โดยมีสดั สวนการ
นําเขาประมาณรอยละ 30 ของปริมาณการนําเขาของโลก เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปลาทูนา
กระปอง ญี่ปนุ นําเขาเปนอันดับสองโดยนําเขาปลาทูนา สดเพิม่ มากขึน้ สหรัฐอเมริกานําเขาอันดับสาม
เพื่อใชเปนวัตถุดบิ แปรรูปบรรจุกระปอง เนื่องจากทรัพยากรปลาทูนามีจากั
ํ ด ทั้งแหลงประมงหลายแหง
ก็ทําการประมงเกินศักยภาพการผลิต ความตองการบริโภคปลาทูนา สดในรูปซาซิมจิ ะแพรหลายมากขึน้
ในอเมริกาและยุโรป สงผลใหปลาทูนา สําหรับซาซิมมิ รี าคาสูงขึน้ และวัตถุดบิ ทีใ่ ชทาปลาทู
ํ
นา กระปอง
ลดนอยลง ทําใหราคาปลาทูนา แชแข็งมีแนวโนมสูงขึน้ อนึง่ ดวยเหตุผลทีเ่ ราไมสามารถจับปลาทูนา ได
เพียงพอสนองความตองการของโรงงานปลาทูนา กระปอง จึงตองนําเขาจากตางประเทศประมาณรอยละ
80 ของความตองการทัง้ หมด และมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ตลอดมา ป 2540 และ 2541 นําเขาปลาทูนา
และผลิตภัณฑรวม 337,203 และ 416,928 ตันมูลคา 13,007.5 และ 18,839.7 ลานบาท ตาม
ลําดับปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาทูนาในป 2542 ของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ดวยความรวมมือจากกรมศุลกากร มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ปริมาณ (ตัน)
มูลคา (ลานบาท)
1. ปลาโอทองแถบแชเย็น
275
9.6
2. ปลาทูนาครีบยาวแชแข็ง
24,742
1,787.0
3. ปลาทูนา ครีบเหลืองแชแข็ง
68,358
2,495.7
4. ปลาโอทองแถบแชแข็ง
385,395
9,547.2
5. ปลาทูนา อืน่ ๆ แชแข็ง
12,181
515.3
รวม
490,951
14,354.8
สําหรับรายการที่ไมไดแสดงไวในตารางคือปลาทูนา ครีบเหลืองแชเย็น เพราะเห็นวามี
จํานวนนอยมากโดยนําเขาจากเวียตนามเพียง 213 กก. มูลคา 53,089 บาท สวนปลาโอทองแถบ
แชเย็นนําเขาจากมาเลเซียแหลงเดียวเทานัน้
ปลาทูนาครีบยาวแชแข็งที่นาเข
ํ ามากทีส่ ดุ คือญีป่ นุ 13,186 ตัน 1,085 ลานบาท รอง
ลดหลั่นลงมาไดแก ไตหวัน สิงคโปร ปาปวนิกนิ ี นิวซีแลนด มูลคาระหวาง 281.3-64.6 ลานบาท
ประเทศรายยอยที่นาเข
ํ ามูลคาระหวาง 46.4-2 ลานบาทเศษไดแก เกาหลีใต อัฟริกาใต มอริเชียส
อุรุกวัย อินโดนีเซีย เซเชลล มาลากัสซี่ ฮองกง ออสเตรเลีย เอกวาดอร
ปลาทูนา ครีบเหลืองแชแข็งทีน่ าเข
ํ ามากที่สุดไดแก ไตหวัน 19,873 ตัน 740.8 ลาน
บาท รองลดหลัน่ ลงมาคือ ปาปวนิวกินี เกาหลีใต ไมโครนีเซีย สิงคโปร มูลคาระหวาง 215.8-174.8
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ลานบาท รายยอยมูลคาระหวาง 105.3-0.9 ลานบาทไดแก หมูเ กาะมารแชลล ญี่ปุน หมูเกาะโซโล
มอน อินโดนีเซีย เซเชลล อินเดีย ฟลปิ ปนส สเปน กัวเตมาลา โซเวียต โมรอคโค โมนาโค มาลากัสซี่
สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย วานัวตู ฝรัง่ เศส เปอรโตริโก ปานามา กานา ซาอุดอิ าระเบีย และอืน่ ๆ
สวนปลาสคิปแจ็คหรือปลาโอทองแถบแชแข็ง ประเทศที่นาเข
ํ ามากอันดับ 1 ไดแก
ไตหวัน 81,630 ตัน 2,039.8 ลานบาท รองลดหลัน่ ลงมาคือ หมูเ กาะมารแชลล ปาบัวนิวกินี
ไมโครนีเซีย เกาหลีใต ญี่ปุน สิงคโปร หมูเ กาะโซโลมอน ฟลปิ ปนส เอลซัลวาดอร มัลดีฟส เซเชลล
สหรัฐอเมริกา อินเดีย อินโดนีเซีย มาลากัสซี่ มาเลเซีย นิวซีแลนด โมนาโค เมียนมาร มูลคาระหวาง
921.2-54.7 ลานบาท นอกจากนีย้ งั มีประเทศนําเขารายยอยมากกวา 12 ประเทศมูลคาระหวาง
47.4-0.02 ลานบาท
ปลาทูนา อืน่ ๆ แชแข็งประเทศที่นําเขารายใหญคือ นิวซีแลนด 6,224 ตัน 336.7 ลาน
บาท รองลดหลัน่ ลงมามูลคาระหวาง 29.1-10.9 ลานบาท ไดแก สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย จีน
อินเดีย อัฟริกาใต ไตหวัน และยังมีรายยอยอีกไมนอ ยกวา 10 ประเทศ อาทิ ญี่ปุน ไมโครนีเซีย
นามิเบีย เวียตนาม อารเยนตินา เซเชลล สเปน ฮองกง มาเลเซีย ปาปวนิวกินี มีมลู คารวม 73.8
ลานบาท
ในการนําปลาทูนา แชแข็งเขามานัน้ นอกจากจะผลิตเปนปลาทูนา กระปองแลวยังนํามา
ผลิตเปนปลาทูนา แปรรูป (ปลานึง่ ) สงออก เพือ่ นําไปบรรจุกระปองยังประเทศตางๆ อาทิ สหรัฐ
อเมริกา ที่โรงงานในประเทศไทยไดลงทุนไปซือ้ กิจการไว ในอันที่หลีกเลี่ยงเกี่ยวกับจํานวนโควตาปลา
ทูนากระปองที่ประเทศตางๆ กําหนดไววา ถาเกินจะตองเสียภาษีสงู ถึงรอยละ 24 นอกจากนีย้ งั มีผล
พลอยไดจากการทําปลาทูนา กระปองทีส่ ามารถนําไปใชในการทําผลิตภัณฑตา งๆ เกือบ 50 ชนิดเชน
อาหารแมว นํ้ามันตับปลา ยารักษาโรคตางๆ ซึง่ เปนการเพิม่ รายไดใหกบั โรงงานปลาทูนา กระปองอีก
ทางหนึง่ ดวย
ปกติการซื้อขายปลาทูนา ในตลาดโลกมี 2 รูปแบบคือ ปลาทูนา สดและปลาทูนา แปรรูป
สําหรับปลาทูนาสดจะตองมีวิธีการจับ การทําการประมง และการเก็บรักษาทีต่ อ งระมัดระวังอยางยิง่
ไมใหตัวปลาชํ้า เมื่อจับไดแลวจะตองรักษาสภาพความสดไวใหได โดยเก็บไวในอุณหภูมเิ ยือกแข็งตํา่
ถึง –50 องศาเซลเซียส (Deep freezing) อยางรวดเร็ว เพื่อคงสภาพความสดและลักษณะสีที่ตลาด
ตองการไวจะไดราคาสูงมาก ปลาทูนาที่ชาวญี่ปุนนิยมบริโภคคือ ทูนา ครีบนําเงิ
้ น ทูนา ตาโต ทูนา ครีบ
ยาวและทูนา ครีบเหลือง ซึง่ จะตองมีน้าหนั
ํ กตัวอยางนอย 7, 15, 10 และ 4.5 กก.ตามลําดับ ราคาปลา
ทูนานี้ในตลาดญี่ปุนมักจะสูงกวาตลาดอเมริกา สวนปลาทูนา แปรรูป เปนปลาทูนา แชแข็งราคาตํากว
่ า
แบบแรกมาก เพือ่ แปรรูปเปนผลิตภัณฑกระปองทีเ่ ก็บในนํ้าเกลือและในนํามั
้ น ปลาทูนา ทีน่ ํามาแปรรูป
ไดแก ปลาสคิปแจ็ค ทูนา ครีบเหลือง อาจรวมถึงทูนา อัลบาคอรหรือครีบยาว คุณภาพของเนือ้ ปลาทูนา
มักใชของทูนาครีบเหลืองเปนหลัก ราคาของทูนาครีบเหลืองและปลาสคิปแจ็คหรือปลาโอทองแถบ
มีความสัมพันธอยางใกลชิด ถาชนิดใดขาดแคลนจะทําใหราคาอีกชนิดหนึง่ สูงขึน้ หากชวงใดที่มีความ
ตองการทําปลาทูนา กระปองมาก ราคาปลาทูนา แชเยือกแข็งจะสูงตามไปดวย นอกจากนีย้ งั มีการแปร
รูปเปนผลิตภัณฑรมควัน ผลิตภัณฑแหง และอืน่ ๆ แตปลาทูนา กระปองไดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ เพราะ
สะดวกในการขนสง เก็บรักษา และงายตอการบริโภค
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ขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติลาสุดป 2538 ปริมาณการสง
ออกปลาทูนา กระปองในตลาดโลกประมาณ 589,500 ตัน ผูสงออกที่สาคั
ํ ญคือกลุม ประเทศในเอเชียมี
ปริมาณสงออกราวรอยละ 50 ของปริมาณสงออกทัง้ หมด โดยไทยครองความเปนหนึง่ ในการสงออก
ประมาณรอยละ 40-45 รองลงมาคือฟลปิ ปนส อินโดนีเซีย สเปน ฝรัง่ เศส ไอวอรีโ่ คสต เซเนกัล สวน
การนําเขาสหรัฐอเมริกาเปนผูนําเขารายใหญสุด รองลงมาเปนประเทศที่สําคัญในสหภาพยุโรปไดแก
ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี
ปจจุบันไทยมีโรงงานแปรรูปปลาทูนา กระปอง 30 โรง ทําการผลิตปลาทูนา กระปอง
อยางเดียว 24 โรงหรือรอยละ 80 และผลิตอาหารทะเลกระปองอืน่ ๆ ดวย 6 โรงหรือรอยละ 20 มีการ
จางแรงงานทัง้ หมดประมาณ 38,900 คน โรงงานกระจุกตัวอยูใ นจังหวัดชายฝง ทะเลของภาคกลาง
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานตัง้ อยูม ากทีส่ ดุ 7 โรง รองลงมาไดแกสมุทรสาคร 4 โรง สวน
ภาคใตมีอยูร วม 15 โรงโดยตัง้ อยูท จ่ี งั หวัดสงขลามากทีส่ ดุ 3 โรง ตามดวยสุราษฎรธานี ปตตานี และ
ตรัง สตูล จังหวัดละ 3 โรงและ 1 โรง ตามลําดับ โรงงานปลาทูนา กระปองสงผลใหอตุ สาหกรรมอาหาร
ทะเลกระปองชนิดอื่นๆ ขยายตัวตามไปดวย นอกจากนี้ยังผลใหมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอื่น
รองรับอาทิ อุตสาหกรรมกระปอง สิ่งพิมพ และกลองกระดาษ
จากขอมูลของศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดวยความ
รวมมือจากกรมศุลกากร พบวา ป 2540 และ 2541 ไดสง ออกปลาทูนา และผลิตภัณฑรวมประมาณ
20,162 และ 28,866 ลานบาท ตามลําดับ สวนป 2542 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายการ
ปริมาณ (ตัน)
มูลคา (ลานบาท)
1. ปลาทูนา ครีบเหลืองแชเย็น
1,816
238.0
2. ปลาทูนาครีบยาวแชแข็ง
792
63.6
3. ปลาทูนา ครีบเหลืองแชแข็ง
6,581
268.9
4. ปลาโอทองแถบแชแข็ง
1,338
45.2
5. ปลาทูนา อืน่ ๆ แชแข็ง
775
97.1
6. ปลาทูนา กระปอง
259,045
21,885.7
7. ปลาทูนา ไมบรรจุกระปอง
23,787
2,277.7
รวม
294,134
24,876.2
จากขอมูลนี้พบวา ปลาทูนา ครีบเหลืองแชเย็นสงออกไปญีป่ นุ มากทีส่ ดุ 1,170 ตัน
มูลคา 166 ลานบาท รองลงมาคือไตหวัน 547 ตัน 61.6 ลานบาท สหรัฐอเมริกา 43 ตัน 4.7 ลาน
บาท อิหราน 44 ตัน 4.3 ลานบาท นอกนัน้ เปนรายยอยมูลคาลดหลัน่ ลงมาจาก 644,958 จนถึง
6,725 บาทไดแก ฮองกง สเปน บังคลาเทศ ปากีสถาน เดนมารค สาธารณรัฐเชค จอรแดน สวน
ปลาสคิปแจ็คหรือปลาโอทองแถบแชเย็นสงออกนอยมากไปยังไตหวันแหงเดียง 378 กก.มูลคา
30,240 บาท ซึง่ ไมไดแสดงไวในตารางขางตน
ปลาทูนาครีบยาวแชแข็งสงออกไปสหรัฐอเมริกา 700 ตัน 56 ลานบาท ไตหวัน 67
ตัน 5.4 ลานบาท ญี่ปุน 25 ตัน 1.8 ลานบาท
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ปลาทู น  า ครี บ เหลื อ งแช แ ข็ ง ส ง ออกไปยั ง ประเทศเครื อ สหภาพยุ โ รปมากที่ สุ ด รวม
4,906 ตันเศษ 170.9 ลานบาทเศษ ไดแกอติ าลี 3,936 ตัน 135.4 ลานบาท ฝรัง่ เศส 970 ตัน
35.4 ลานบาท สหราชอาณาจักร 437 กก. 103,977 บาท รองลงมาคือญีป่ นุ 981 ตัน 70.1 ลาน
บาท สวนรายยอยมูลคาลดหลัน่ ระหวาง 3.0-0.1 ลานบาทไดแก เซเชลล มาลากัสซี่ ไตหวัน สิงคโปร
ปลาโอทองแถบ (สคิปแจ็ค) สงออกไปมาลากัสซีม่ ากทีส่ ดุ 680 ตัน 21.4 ลานบาท
รองลงมาคือ สเปน เซเชลล และมาเลเซีย มูลคา 14.0 7.8 และ 2.0 ลานบาท ตามลําดับ
ปลาทูนา อืน่ ๆ แชแช็ง ญีป่ นุ เปนผูซ อ้ื มากทีส่ ดุ 379 ตัน 64.8 ลานบาท อันดับรอง
ลงมาคือไตหวัน 19.2 ลานบาท มาเลเซีย 8.0 ลานบาท ผูซ อ้ื รายยอยมูลคาลดหลัน่ ระหวาง 2.2 ลาน
บาทมาจนถึง 1,200 บาทไดแก ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา จีน บังคลาเทศ สหรัฐอเมริกา
สวีเดน ฮองกง
ปลาทูนากระปอง ลูกคารายใหญสดุ ของเราคือสหรัฐอเมริกา 88,832 ตัน 7,124.8
ลานบาท รองลงมาไดแกสมาชิกสหภาพยุโรป 14 ประเทศมูลคารวม 3,133.3 ลานบาท ประกอบดวย
สหราชอาณาจักร 1,423.9 ลานบาท เนเธอรแลนด 474.3 ลานบาท เยอรมนี 393 ลานบาท สวีเดน
230.3 ลานบาท ฟนแลนด 215.7 ลานบาท เดนมารค 131.8 ลานบาท ออสเตรีย 109.6 ลานบาท
กรีซ 37.8 ลานบาท อิตาลี 33.8 ลานบาท ฝรัง่ เศส 28.1 ลานบาท เบลเยี่ยม 23.4 ลานบาท
ไอรแลนด 20.3 ลานบาท สเปน 7.4 ลานบาท ลักเซมเบอรค 3.9 ลานบาท นอกจากนีย้ งั มีแคนาดา
มูลคา 2,337 ลานบาท ญี่ปุน 1,367 ลานบาท ซาอุดอิ าระเบีย 962.2 ลานบาท อียปิ ต 769.6 ลาน
บาท อารเยนตินา 577.6 ลานบาท สวิตเซอรแลนด 339.4 ลานบาท เลบานอน 329.2 ลานบาท
สหรัฐอาหรับเอมิเรต 279.6 ลานบาท อิสราเอล 247.3 ลานบาท โปแลนด 206.5 ลานบาท
นิวซีแลนด 173.5 ลานบาท ฮองกง 170.4 ลานบาท แอนติการและบารบดู าร 151.1 ลานบาท คูเวต
127.2 ลานบาท มาเลเซีย 117.7 ลานบาท อัฟริกาใต 114.8 ลานบาท จอรแดน 113.4 ลานบาท
ไตหวัน 101.5 ลานบาท สวนลูกคารายยอยมูลคาลดหลัน่ ลงมาจาก 95.7 ลานบาทไปจนถึง 21,300
บาทมีไมนอ ยกวา 90 ประเทศ
ปลาทูนาไมบรรจุกระปอง ลูกคาที่ซื้อมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา 11,490 ตัน1,027.8
ลานบาท รองลงมาไดแก ญีป่ นุ มูลคา 596 ลานบาท อิสราเอล 258.3ลานบาท ประเทศในเครือ
สหภาพยุโรป อิตาลี 210.6 ลานบาท เนเธอรแลนด 10.8 ลานบาท เดนมารค 6.8 ลานบาท รวม
228.2 ลานบาท ออสเตรเลีย 104.7 ลานบาท ลูกคารายยอยมูลคาลดหลัน่ ลงมาจาก 40.8 ลานบาท
ถึง 17,200 บาทไดแก บราซิล ไตหวัน นิวซีแลนด อินเดีย เนปาล ฮองกง กัมพูชา เมียนมาร สิงคโปร
อนึ่งจากขอมูลปริมาณและมูลคานําเขา-สงออกปลาทูนา ป 2542 จะเห็นวา ไมมกี าร
นําเขาปลาทูนาครีบเหลืองแชเย็นแตมีการสงออก อาจจะเปนการจับของชาวประมงไทยเองหรือนําเขา
โดยไมผานพิธีการ สําหรับปลาทูนาครีบยาวแชแข็ง ปลาทูนา ครีบเหลืองแชแข็ง ปลาโอทองแถบแชแข็ง
ปลาทูนาอื่นๆ แชแข็ง นําเขามากกวาสงออกเนือ่ งจากสวนใหญนํามาใชแปรรูปเปนปลาทูนา กระปอง
และบางสวนเขาในลักษณะซือ้ มาขายไป สําหรับปลาทูนา ไมบรรจุกระปองเปนปลาทูนา นึง่ สุกแชแข็งนัน้
ประเทศที่สั่งซื้อเก็บภาษีนําเขาตํากว
่ าปลาทูนา กระปองมาก โดยนําไปแปรรูปบรรจุกระปองแลวราคาถูก
กวาการนํ าเขาปลาทูนากระปองโดยตรง โรงงานและประชาชนของเขาไมตองปดและมีงานทํา ทาง
ผูสงออกของเราก็ตองตามใจสนองความตองการของผูซื้อเพื่อความอยูรอด สวนปลาทูนากระปอง
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นี้ทํารายไดเขาประเทศของเรา 21,886 ลานบาท ในขณะทีป่  2540 และ 2541 มีมลู คา 17,336
และ 25,178 ลานบาท ตามลําดับ ตลาดหลักทีส่ ําคัญคือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุน
ปกติผูสงออกของเรารอบรูวองไวทันเกมถึงความตองการของตลาดอยูตลอดเวลา แลวปรับเปลีย่ นสนอง
ความตองการใหทันการ โดยหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของใหการสนับสนุนตามคํารองขอดวย คูแ ขงขัน
ในการสงออกที่สําคัญคือ เม็กซิโก ฟลปิ ปนส อินโดนีเซีย ที่ไดเปรียบกวาเพราะมีแหลงวัตถุดิบปลาทูนา
ของตนเอง และมีศักยภาพในการทําประมงสูง ตลอดจนตนทุนดานแรงงานตํากว
่ าไทย จึงมีโอกาสที่จะ
ขยายตัวในอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองไดอีกมาก ในการนี้จะตองติดตามอยางใกลชิดอาจจะเสีย
เปรียบไดในอนาคต หากมีตา งชาติเขาไปรวมลงทุนผลิตปลาทูนา กระปอง กอนหนานีก้ ม็ ไี อวอรีโ่ คสตท่ี
ฝรั่งเศสเขาไปรวมทุนใหเห็นเปนตัวอยาง
ประเทศผูนาเข
ํ าปลาทูนา กระปองตางๆ จากไทยไมไดเปนตลาดทีป่ ลอยใหมกี ารแขงขัน
อยางเสรีตามที่อางกัน เพราะตางมีมาตรการกีดกันการนําเขาทัง้ ทีเ่ ปนมาตรการทางภาษีและมาตรการ
ที่ไมใฃภาษี สํ าหรับมาตรการภาษียังมีการเลือกปฏิบัติกลาวคือ มีการลดหยอนภาษี สําหรับบาง
ประเทศ และมีอัตราการลดหยอนที่ไมเทาเทียมกันในแตละประเทศ ขณะเดียวกันประเทศผูน าเข
ํ าจะ
ตองใหความคุมครองผูบริโภคและผูผลิตภายในประเทศดวย จึงวางระเบียบที่ตองปฏิบัติและมีเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑกํากับไว เพื่อใหถือปฏิบัติในการอนุญาตนําเขาซึง่ ประเทศผูผ ลิตจําเปนตองปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่วางไว ประเทศตลาดหลักปลาทูนากระปองของเรามีกฎเกณฑแตกตางกันโดยภาพรวม
กวางๆ เทาทีป่ ระมวลสรุปไดดงั นีค้ อื
1. สหรัฐอเมริกา มีมาตรการโควตาภาษีที่ใชกับปลาทูนากระปองในนํ้าเกลือ โดย
กําหนดโควตานําเขาแตละปประมาณรอยละ 20 ของปริมาณการผลิตภายในประเทศของปกอ นและเก็บ
ภาษีในโควตาเพียงรอยละ 6 สวนที่เกินโควตาเสียภาษีรอยละ 12.5 สหรัฐฯนําเขาปลาทูนา กระปองใน
นํ้าเกลือจากไทยในโควตาราวรอยละ 30-40 ของปริมาณนําเขาทัง้ หมด สวนมาตรการภาษีนําเขาใช
กับปลาทูนา กระปองในนํามั
้ น โดยเก็บภาษีนําเขารอยละ 35 ซึง่ นําเขาจากไทยจํานวนเล็กนอย นอก
จากนี้ยังดําเนินการตามขอตกลงทางการคาอเมริกาเหนือ (NAFTA) กลาวคือจะมีการยกเลิก/ลดภาษี
ศุลกากรและมาตรการมิใชภาษีแกประเทศสมาชิก อาทิ แคนาดา เม็กซิโก ซึ่งทําใหไทยเสียเปรียบอัน
อาจสูญเสียตลาดบางสวนไป สวนมาตรการอื่นนั้น เพื่อคุมครองอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองใน
ประเทศและสุขภาพชีวิตผูบริโภคเขมงวดมาก จึงไดกาหนดให
ํ
มใี บรับรองการตรวจสอบจากหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายของประเทศผูผลิต และจะตองผานการตรวจสอบจากสํ านักงานอาหารและยาของ
สหรัฐฯ รวมทั้งตองปฏิบัติตามฉลากอาหารดวย เพราะที่ผานมามีผลกระทบมากไดกักกันสินคา
ปลาทูนากระปองจากไทยหลายครั้ง
2. สหภาพยุโรป มีมาตรการคาภาษีดวยการเก็บภาษีนําเขาปลาทูนากระปองที่ผลิต
จากปลาทูนาและปลาสคิปแจ็คในอัตรารอยละ 24 ในขณะทีป่ ลาทูนา กระปองทีผ่ ลิตจากปลาแอตแลน
ติคโบนิโตอัตรารอยละ 25 แตไทยไดรับสิทธิ GSP เสียภาษีอตั รารอยละ 18 นอกจากนี้สหภาพยุโรปยัง
ไดยกเวนภาษีนํ าเขาและไมจํ ากัดปริมาณนํ าเขาใหกับประเทศในแถบอัฟริกาคาริเบียนและแปซิฟค
จํานวน 69 ประเทศ เนือ่ งจากเคยเปนอาณานิคมมากอนและอางวาเปนประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งทําให
ไทยเสียเปรียบแตก็ยังซื้อจากเราไป รวมทั้งมีมาตรการที่ไมใชภาษีดวยการกําหนดใหประเทศผูผ ลิตตอง
มีใบรับรองแหลงกํ าเนิดสินคาโดยเฉพาะแหลงวัตถุดิบปลาทูนาชนิดโบนิโต และจะตองมีใบรับรอง
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คุณภาพและมาตรฐานจากหนวยงานรับผิดชอบของประเทศผูผลิต ในอันทีใ่ หเปนไปตามมาตรฐานและ
ขอบังคับผลิตภัณฑที่กําหนดไว ขณะเดียวกันโรงงานทีผ่ ลิตจะตองไดรบั การรับรองจากสหภาพยุโรปดวย
3. แคนาดา ไดลดภาษีนําเขาปลาทูนา กระปองทีท่ ําจากปลาสคิปแจ็คจากเดิมที่เรียก
เก็บรอยละ 14 ลงเหลือ 9.1 จากความผูกพันตามขอตกลงแกตตปจ จุบนั เปลีย่ นเปนองคการการคาโลก
รวมทั้งตองมีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากหนวยงานที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิต เพื่อใหเปน
ไปตามมาตรฐานและขอบังคับผลิตภัณฑของรัฐบาลแคนาดาดวย
4. ญี่ปุน ไดลดอัตราภาษีนาเข
ํ าจากเดิมรอยละ 15 เปนรอยละ 9.6 จากความผูกพัน
ตามขอตกลงแกตต แตญี่ปุนไดใหสิทธิ GSP แกปลาทูนา กระปองทีท่ ําดวยปลาทูนา และปลาสคิปแจ็ค
จากไทย โดยคิดภาษีนําเขารอยละ 6.4 สวนปลาทูนา กระปองชนิดแอตแลนติคโบนิโตคิดภาษีรอ ยละ
7.2 สํ าหรั บมาตรการที่ ไมใชภาษี ตองมีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินคาจากหนวยงานของ
ประเทศผูผลิต และผานการตรวจสอบจากหนวยงานรับผิดชอบของญีป่ นุ
ประเทศคูคาปลาทูนากระปองที่สําคัญของไทยมีมาตรการหลายหลาย สังเกตเห็นวา
ญี่ปุนเก็บภาษีนําเขาตําและไม
่
มมี าตรการอืน่ มากนัก ประกอบกับญีป่ นุ เปนตลาดทีม่ คี วามตืน่ ตัวพรอมที่
จะรับผลิตภัณฑอาหารใหมๆ อยูเ สมอ เพือ่ เพิม่ มูลคามีรายไดสงู ขึน้ ผูป ระกอบการควรจะไดศกึ ษาความ
ตองการเปนไปไดในการเจาะตลาดผลิตภัณฑใหมๆ ของชาวญี่ปุนอาทิ เชน ทูนาเจอรคี่ คัทชุบุชิ
(อาหารพื้นเมืองของชาวญี่ปุน) ผลิตภัณฑสลัดผักทูนา สลัดทูนาในซอสอิตาเลี่ยน ทูนาในครีม
เปรี้ยวหวาน ทูนา สลัดในมายองเนส ทูนา สเปรดสําหรับทาขนมปง ทูนา แกงมัสมัน่ ทูนาสะเตะ ไสกรอก
ทูนาที่มีโอเมกา 3 ผลิตภัณฑสารสกัดสคิปแจ็คอันเปนผลพลอยไดจากการผลิตปลาทูนากระปองที่มี
ลักษณะเปนของเหลวขน สีดําคลําความหนื
้
ดสูง มักจะนําไปแปรรูปเปนสารปรุงรส สารใหกลิน่ รส หรือ
เปนตัวเติมในขบวนการผลิตอาหารเชน ซุป ซอส หรือ เปนสารประกอบหนึง่ ของขนมขบเคีย้ ว ผลิตภัณฑ
ทูนาแคลเซี่ยมสูง นํ้ามันทูนาที่มีไขมันไมอ่ิมตัวสูงชวยปองกันโรคอาทิ รูมาตอยส ลําไสใหญอักเสบ
โรคหัวใจและหลอดเลือด เปนตน
นอกจากตลาดหลักปลาทูนากระปองทั้ง 4 ขางตนแลว จะเห็นวา ป 2542 ทาง
ตะวั น ออกกลางก็ ส่ั ง ซื้ อ รวมเป น มู ล ค า ถึ ง 2,010.2 ล า นบาท ประกอบด ว ยซาอุ ดิ อ าระเบี ย
962.2 ลานบาท เลบานอน 329.2 ลานบาท สหรัฐอาหรับเอมิเรต 279.6 ลานบาท ซีเรีย 168.6
ลานบาท คูเวต 127.2 ลานบาท จอรแดน 113.4 ลานบาท เยเมน 30 ลานบาท นอกจากนีย้ งั มีอกี
ไมนอยกวา 24 ประเทศในอัฟริกาซือ้ ไปเปนมูลคารวมไมต่ากว
ํ า 800 ลานบาท โดยมีอยี ปิ ตซอ้ื ถึง
769.6 ลานบาท ซึง่ ควรใหความสนใจตลาดทางนีใ้ หมาก แตกม็ คี แู ขงขันทีอ่ ยูใ กลกวาคือไอวอรีโ่ คสต
และเซเนกัล เนื่องจากประชาชนสวนใหญทางแถบนี้นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นจะตองผลิตอาหาร
ฮาลาลสนองความตองการ รวมทั้งประชาสัมพันธใหทราบทั่วถึงกัน เพือ่ จะใหมตี ลาดกวางและสามารถ
จําหนายสิน้ คาไดมากขึน้
อนึ่ ง ถึ ง แม ว  า การส ง ออกปลาทู น  า กระป องมี แ นวโน มที่ ดีตลอดมา กรมประมงได
ตระหนักถึงปญหาการนําเขาวัตถุดิบปลาทูนามากกวารอยละ 80 ของความตองการทัง้ หมดมาใชใน
อุตสาหกรรมแปรรูป จึงไดมีแผนงานจัดทําโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาทูนา ในระยะยาว พอสรุป
ยอไดดงั ตอไปนี้
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1. จัดตั้งกองเรือประมงทะเลนํ้าลึกไดแก กองเรืออวนลอมจับปลาทูนา และกองเรือ
เบ็ดราวทูนา
2. จัดตั้งศูนยการประมงฝงทะเลอันดามัน ดานการสงเสริมและพัฒนาการทําประมง
นํ้าลึกปลาทูนา ในมหาสมุทรอินเดีย รวมทัง้ พัฒนาทาเทียบเรือประมงนําลึ
้ กภูเก็ตใหไดมาตรฐาน เพื่อ
รองรับการพัฒนาประมงดังกลาว และสงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูนา โดยใหมกี ารเคลือ่ นยาย
โรงงานจากกรุงเทพฯ ปริมณฑลมาสูพ น้ื ทีโ่ ครงการฯ ในอันทีจ่ ะไดวตั ถุดบิ สะดวกขึน้ ลดตนทุนการผลิต
ตลอดจนสรางสิง่ อํานวยความสะดวกพืน้ ฐานใหมคี วามสมบูรณทกุ ดาน
ในระยะสั้นเรงดวนมีความเห็นวา ควรตัดสินใจลงทุนรีบขยายทาเทียบเรือนํ้าลึกที่มี
อยูแลวสํ าหรับใชกันอยางแออัด ใหมีความพรอมดานสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวกตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพือ่ ดึงดูดสนองความตองการของเรือประมงดางชาติทม่ี าแวะพัก และนําปลาทูนา มาจําหนาย
ถึงทีม่ ากขึน้
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