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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ไทยถือเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลก โดย
ในปี 2556 มียอดส่งออกรวมกว่า 550,832 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,058 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ไทย
ขาดศักยภาพและประสิทธิภาพของการท้าประมงน้้าลึกของไทย จึงต้องพึ่งพาการน้าเข้าวัตถุดิบปลา
ทูน่าจากต่างประเทศ ซึ่งไทยต้องประสบกับความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบในตลาดโลก
และปั ญ หาขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ เนื่ อ งจากปริ ม าณปลาทู น่ า ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้
ภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยยังต้องประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการใช้แรงงาน
ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานขั้นต่้า และการกีดกัด
ทางการค้าทั้งในรูป ของภาษีและไม่ใช่ภ าษี โดยเฉพาะอุปสรรคล่าสุดจากผลกระทบของการออก
กฎระเบี ย บและการออกใบเหลื องประกาศเตือ นของสหภาพยุโ รปต่อไทยในปัญหาการประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การความคุมของไทย (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IUU) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ด้าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะ
เพื่อรองรับผลกระทบจากกฎระเบียบเรื่องการท้าประมง IUU โดยเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ประมงของไทยให้เข้มแข็ง บูรณการ และมีประสิทธิภาพยิ่งขั้ น รวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านการ
ประมงระหว่างไทยกับประเทศแหล่งวัตถุดิบด้านประมง โดยเฉพาะกับปาปัวนิวกินี
ในช่วงที่ผ่านมา ไทยและปาปัวนิวกินีมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิด และปาปัว นิวกินีถือเป็น
ประเทศยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ด้านประมงกับไทย เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและท้าการประมงทูน่าราย
ใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นร้อยละ 17 ของการจับปลาทูน่าของโลก ทั้งยังมีที่ตั้งในจุด ยุทธศาสตร์และ
ศักยภาพในการเป็นแหล่งกระจายสินค้า รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษจากสหภาพยุโรป ภายใต้ความตกลง
Interim Economic Partnership Agreement และสิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีกับ
ประเทศต่างๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020) ของรัฐบาลปาปัวนิวกินี ที่เน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมง และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง
ต่อเนื่องและปลายน้้า
รายงานการศึ ก ษาฉบั บ นี้ น้ า เสนอผลการศึ ก ษาใน 3 ด้ า นหลั ก ได้ แ ก่ 1) ภาพรวม
สถานการณ์ ปัจจัยหนุน และปัญหาและอุปสรรคส้าหรับอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย ตลอดจนการ
ปรับตัวของภาครัฐและภาคเอกชน 2) ความส้าคัญและศักยภาพของปาปัวนิวกินีในฐานะประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามส้ า คั ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ต่ อ ไทย โดยเป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส้ า คั ญ ของ
ภาคอุตสาหกรรมประมงปลาทูน่า และ 3) บทวิเคราะห์ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทย-ปัวนิวกินี ใน
การพัฒนาความร่วมมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างสองประเทศ
ผู้เขียนได้น้าเสนอข้อเสนอแนะด้านนโยบายและการด้าเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ปาปัวนิวกินี ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนกลยุทธ์เชิงรุกอย่างมีบูรณาการของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการร่วมกันผลักดันและขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับปาปัวนิวกินี เพื่อ
ส่งเสริ มให้ ภ าคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน มีการด้าเนินงานที่เป็น

จ
มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกและของทั่วโลก ตลอดสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าของปาปัวนิวกิ นีอย่างเต็มที่ เพื่อรักษาการเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลก ดังนี้
- การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือในระดับและกรอบต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
- การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลง และผลักดันให้มีการลงนามและเจรจาจัดท้าความ
ตกลงที่ส้าคัญระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินี
- การส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่รัฐบาลปาปัวนิวกินีส่งเสริมการลงทุน
จากต่างประเทศ
- การจัดตั้งกลไกการท้างานอย่างมีบูรณาการทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
และจัดหาแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าจากปาปัวนิวกินี เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
- การส่งเสริมการประมงและการใช้ทรัพยากรประมงที่ยั่งยืนและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย
- การชู บ ทบาทของไทยในการเป็ น ต้ น แบบการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และการให้ ค วาม
ช่วยเหลือด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรอบความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement on Technical Cooperation) ที่ไทย-ปาปัวนิวกินีมีการ
ลงนามระหว่างกัน
- การแสดงบทบาทของไทยในกรอบ Pacific Islands Forum/ Post-Forum Dialogue
- การแสวงหาความร่วมมือระหว่างไทยกับ Pacific Islands Forum Fisheries Agency
(FFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านประมงของกรอบ PIF และผลักดันให้ไทยเป็นภาคีของ Western
and Central Pacific Fisheries Commission องค์กรด้านประมงของภูมิภาคแปซิฟิก
- การก้าหนดมาตรการร่วมกันระหว่างไทยและปาปัวนิวกินีเพื่อป้ องกันและขจัดการท้า
ประมงที่ผิดกฎหมาย
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กิตติกรรมประกาศ
ดิฉัน ใคร่ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ เอกอัครราชทูตอุ้ม เมาลานนท์
ศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วงศ์ธาดา และ ดร. ธีวินท์ สุพทธิกุล ส้าหรับค้าชี้แนะที่มีค่าและมีประโยชน์
ยิ่ ง ต่ อ การจั ดท้ า รายงานการศึ กษาฉบับ นี้ ข องดิ ฉั น รวมถึง ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกรมประมง และผู้บริหารของบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ้ากัด ใน
เครือบริษัท Thai Union Frozen ส้าหรับข้อมูลและข้อคิดเห็นที่รวบรวมได้จากการบรรยายและ
น้าเสนอระหว่างการประชุมหารือในกรอบและโอกาสต่างๆ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะจาก
รายงานการศึกษาฉบับนี้จะช่วยส่งเสริมการท้างานอย่างมีบูรณการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด้ า เนิ น นโยบายเชิ ง รุ ก อย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องไทยในการกระชั บ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับปาปัวนิวกินี และร่วมกันผลักดันและขยายความร่วมมือด้านประมงปลาทูน่า
ระหว่างสองประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าไทยต่อไป
นิภา นิรันดร์นุต
กรกฎาคม 2558
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ยุทธศาสตร์ที่มีความส้าคัญทางด้านเศรษฐกิจต่อไทย
3.3 โอกาสส้าหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างไทยปาปัวนิวกินี
3.4 บทวิเคราะห์ความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี
ด้านประมงปลาทูน่า โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าปลาทูน่าของไทย จ้าแนกตามพันธุ์ปลาทูน่า
ระหว่างปี 2555-2557
ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าของไทยไปยังประเทศต่างๆ ระหว่างปี
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สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าของไทยในปี 2556
ตลาดส่งออกสินค้าทูน่ากระป๋องและทูน่าลอยด์ของไทย ปี 2556
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลัง ความเป็นมา และความสาคัญของปัญหา
1.1.1 ความสัมพันธ์ไทย-กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
ในระหว่างปี 2556-2558 ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิก 14 ประเทศ ได้แก่ หมู่เกาะคุก ฟิจิ คิริบาส หมู่เกาะมาร์แชลล์ ไมโครนีเซีย นาอูรู นีอูเอ
ปาเลา ปาปัวนิวกินี ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ตองกา ตูวาลู และวานูอาตู มีความใกล้ชิดและมีพลวัตที่
สูงมาก กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและหารือระดับผู้น้าและผู้แทนระดับสูงระหว่างกันอย่าง
สม่้าเสมอ โดยนับเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเยือนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกอย่าง
เป็นทางการ (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางเยือนปาปัวนิวกินีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 26
มีน าคม 2556 เพื่อเสริ มสร้างความร่ว มมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุน ความร่ว มมือทาง
วิชาการ ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระชับ
ความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น) การเปิดและการแสดงความประสงค์ที่
จะเปิดสถานเอกอัครราชทูตหรือส้านักงานผู้แทนทางการทูตในไทย1 และการจัดท้ากรอบความร่วมมือ
และกลไกการหารื อทวิภ าคี รวมทั้งการจัดท้าและผลั กดันการเจรจาจัด ท้าความตกลงด้านต่างๆ
ระหว่างกัน การส่งผู้แทนระดับสู งของไทยเข้าร่ว มประชุมขององค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก
(Pacific Islands Forum: PIF) เป็นประจ้าทุกปี ในฐานะประเทศคู่เจรจาภายใต้กรอบ Post-Forum
Dialogue ขององค์กรดังกล่าวตั้งแต่ปี 2547 การริเริ่มของไทยในการจัดการประชุมประจ้าปีระดับ
ผู้น้า Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ในปี 2557 และการจัดท้าแผนปฏิบัติการ
ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ หุ้ น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งไทย -ประเทศหมู่ เ กาะแปซิ ฟิ ก (TPIF
Development Partnership Program) ระยะเวลา 3 ปี เพื่อประกาศในที่ประชุม TPIF ครั้งที่ 2 ที่
ล่าสุดประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึน้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เป็นต้น
แม้ว่าจะตั้งอยู่ ห่ างไกลและมีขนาดเล็ กใหญ่เพียงใด ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกมี
ศักยภาพในการเป็น แหล่งน้าเข้าวัตถุดิบของไทย เช่น สั ตว์น้า แหล่ งประมง ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้
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นาอูรูเป็นประเทศแรกที่เปิดสถานกงสุลใหญ่ประจ้าประเทศไทยในวันที่ 19 มกราคม 2549/ รัฐบาลมีมติ ครม.
อนุมัติให้วานูอาตูเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจ้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556/ ในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ปาปัวนิวกินี ฟิจิ และคีรีบาสแสดงความประสงค์ที่จะขอเปิดส้านักงานต่างประเทศในไทย โดยปาปัวนิวกินีส่ง
เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตปาปัวนิวกินีประจ้ามาเลเซียมาประชุมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือ
เรื่องการตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจ้าประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีพิจิแจ้งความประสงค์ระหว่างการหารือ
อย่างเป็นทางการกับนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ในขณะที่ล่าสุด เอกอัครราชทูตคิรบิ าส คณะทูต
ถาวรประจ้าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เข้าพบอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อหารือเรื่องตั้งสถาน
เอกอัครราชทูตในไทย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558
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รวมทั้งแร่ธาตุและก๊าซธรรมชาติเหลว แม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมีอ้านาจการซื้อต่้า แต่มูลค่าการค้ารวม
กับไทยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี โดยในปี 2555 ไทยมี
มูลค่าการค้ารวมกับกลุ่มหมู่เกาะแปซิฟิกกว่า 3,900 ล้านบาท และในปี 2556 มีมูลค่าการค้ารวม
ประมาณ 2,600 ล้ านบาท ไทยเป็นทั้งตลาดส่ งออกและน้าเข้าอันดับต้นๆ ของประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิก อาทิ ปาปัวนิวกินี ฟิจิ วานูอาตู ซามัว และตองกา โดยเฉพาะปลาทูน่านั้น ในแต่ละปีประเทศ
ไทยน้าเข้าปลาทูน่าจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกรวมกันปีละเกือบ 800,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35
ของการน้าเข้าปลาทูน่าทั่วโลกของไทย โดยปัจจุบันมีภาคเอกชนไทยเข้าไปท้าธุรกิจในสาขาต่างๆ
อาทิ โรงงานแปรรูปอาหารทะเล บริษัทจ้าหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหารไทย
และสปา/นวดแผนไทย รวมทั้ง มี แรงงานไทยจ้า นวนมากเข้ า ไปท้ างานในโครงการขุ ด เจาะก๊ า ซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) ในปาปัวนิวกินีอีกด้วย นอกจากนี้ ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกยังเป็นฐานเสียงให้
การสนับสนุนไทยในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (ไม่ใช่มนุษยธรรม)
แห่งสหประชาชาติ (HRC) และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) โดยมีประเด็น
ระหว่างประเทศ ที่เป็นความสนใจร่วมหลายสาขา อาทิ ความมั่นคงด้านอาหาร น้้า และพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส้าหรับการด้าเนินความสั มพันธ์ของไทยต่อกลุ่มประเทศเหล่ านี้ในช่ว งที่ผ่านมา
ไทยมี บ ทบาทเชิ งรุ กและสร้ า งสรรค์ต่ อกลุ่ มประเทศหมู่ เกาะแปซิฟิ ก ในฐานะประเทศผู้ ให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นวิ ช าการและความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นา ผ่ า นการให้ ทุ น ฝึ ก อบรมและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้บุคลากร ภายใต้กรอบความร่วมมือใต้ -ใต้ ทั้งในรูปแบบทุนฝึกอบรมระยะสั้นและทุน
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในด้านการเกษตร สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะ
อากาศ ความมั่ น คงทางด้ า นอาหาร และการท่ อ งเที่ ย ว โดยในรอบ 20 ปี ที่ ผ่ า นมา ไทยมอบ
ทุนการศึกษาและทุนอบรมมากกว่า 130 ทุน มีมูลค่ารวมกว่า 30 ล้านบาท รวมทั้งการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ โดยล่าสุดได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟู
วานูอาตูและตูวาลูซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลนแพมด้วย
บทบาทเชิงรุกและสร้างสรรค์ของไทยที่ส้าคัญมากอีกประการหนึ่ง คือ การริเริ่ม
จัดการประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 ในเดือนสิงหาคม
2557 ซึ่งประสบความส้าเร็จในการกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ และการสร้างความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงกับผู้น้าของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก รวมถึงการกระชับความร่วมมือทางด้านการค้าและการ
ลงทุน โดยเฉพาะในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ต่างๆ รวมถึงเป็นการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมของไทยในภูมิภาคแปซิฟิกในฐานะ
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ส้ าคัญและต้นแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประเทศไทยได้จัดการ
ประชุม TPIF ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 โดยฝ่ายไทยใช้โอกาสของการประชุม
ดังกล่าวน้าเสนอรายละเอียดร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (TPIF
Development Partnership Program) จ้านวน 11 สาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและพร้อมในการ
สนับสนุน อาทิ เกษตรและอาหาร สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชน SME และผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ผู้แทนประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี
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1.1.2 ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินี
ปาปัวนิวกินีถือเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่ถูกจัดล้าดับความส้าคัญเป็นล้าดับแรก
ของไทยในภูมิภาคนี้ เนื่องจากมีขนาดพื้นที่และขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด และจ้านวนประชากรมาก
ที่สุด (รวม 6.31 ล้านคน ) รวมทั้งบทบาทที่ส้าคัญในกรอบเวทีระดับภูมิภาค อาทิ กลุ่มความร่วมมือ
Melanesian Spearhead Group (MSG) กรอบ Pacific Islands Forum (PIF) การมีสถานะเป็น
ผู้สังเกตการณ์ของอาเซียนและเป็นสมาชิกในกรอบ ASEAN Regional Forum และล่าสุดได้รับการ
เลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม Pacific Islands Forum (PIF) ในปี 2558 และการ
ประชุมผู้น้าเอเปกครั้งที่ 26 ในปี 2561
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินีมีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นและ
ขยายในทุกมิติ ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของระดับราชวงศ์และผู้แทนระดับสูง อาทิ การ
เสด็จฯ เยือนปาปัวนิวกินีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17-19
เมษายน 2539 และการเยือนปาปั ว นิว กินีอย่างเป็นทางการของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรีไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ในแง่การค้าการลงทุน ปาปัวนิวกินีเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของ
ไทยในกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ในปี 2556 ไทยและปาปัวนิวกินีมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 360
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่าประมาณ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปาปัวนิวกินีเป็นตลาด
สินค้าอุปโภค-บริโภคที่ส้าคัญของไทยในภูมิภาค โดยน้าเข้าข้าวและเหล็ก/ผลิตภัณฑ์เหล็กจากไทย)
ในขณะที่ไทยน้าเข้ามูลค่า ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปาปัวนิวกินีเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส้าคัญ
ของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะสินค้าประมง อาทิ ปลาทูน่า) ในแง่การลงทุน มีภาคเอกชนของ
ไทยเข้าไปลงทุนจัดตั้งบริษัทค้าข้าว เกลือ น้้าตาล และยารักษาโรค (บริษัท Homestate จ้ากัด) และ
บริ ษัทผลิ ตปลาทูน่ ากระป๋ องที่ใหญ่ ที่สุ ด (บริษัท ไทยรวมสิ นพัฒ นาอุตสาหกรรม จ้ากัด) รวมทั้ง
โครงการด้านพลังงานซึ่ง บริษัท ปตท. สผ. จ้ากัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อสัมปทานขุดเจาะ
ก๊าซธรรมชาติในปาปัวนิวกินี ปัจจุบัน มีแรงงานฝีมือของไทยประมาณ 1,700 คน ท้างานในโครงการ
สร้างท่อแยกก๊าซธรรมชาติเหลวของโครงการ PNG-LNG Plant Project ในปาปัวนิวกินี
ปี 2556 ถือเป็นการเปิดศักราชครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางไปเยือน
ประเทศในภูมิภาคนี้อย่างเป็นทางการ การลงนามความตกลงร่วมกันหลายฉบับ ได้แก่ บันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการหารือทวิภาคี (MoU of the Establishment of Bilateral Consultations) ความ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement on Technical Cooperation) เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความร่วมมือด้านการส่งเสริม
การค้า-การลงทุน ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าไทย-สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม
พอร์ตมอร์สบี้ และบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-สภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี้ นอกจากนี้ ผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนครั้งนั้นอีกประการส้าคัญ
ประการหนึ่ ง คื อ การเพิ่มพูน ความสั มพันธ์ระดั บประชาชนจากการที่นางสาวยิ่ งลั กษณ์ ชินวัต ร
นายกรัฐมนตรีได้เยือนมหาวิทยาลัยแห่งปาปัวนิวกินี เพื่อเปิด “มุมประเทศไทย” (Thai Corner) ที่
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ชาวปาปัวนิวกินีโดยเฉพาะเยาวชนได้รู้จักและคุ้นเคยกับประเทศไทย
ยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การมอบชุ ด ทดสอบด้ า นอาหารและสาธารณสุ ข เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาด้ า น
การแพทย์ การคุ้มครองผู้บ ริโภคและความปลอดภัยของอาหารของชาวปาปัวนิวกินีอีกด้ว ย ทั้งนี้
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รัฐบาลปาปัวนิวกินีแสดงความชื่นชมต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยและประสงค์จะให้มีการ
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่ไทยประสบความส้าเร็จและมีความ
เชี่ยวชาญ อาทิ การเกษตร (การปลูกข้าว) การท่องเที่ยว และด้านสาธารณสุข ส้าหรับด้านการค้าการ
ลงทุน รัฐบาลปาปัวนิวกินียินดีที่มีภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุนในปาปัวนิวกินี และพร้อมจะสนับสนุน
บริ ษัทเอกชนของไทยให้ เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นในสาขาที่ปาปัว นิว กินีมีศักยภาพ อาทิ ด้านพลั งงาน
(การร่วมส้ารวจแหล่งก๊าซธรรมชาติเหลว) และด้านประมง (ในฐานะที่ปาปัวนิวกินีเป็นแหล่งปลาทูน่า
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก)
นอกจากนี้ ไทยและปาปัว นิว กินียังมีการเจรจาความตกลงในกรอบต่างๆ อาทิ
ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านประมง และความตกลง
เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ที่อยู่ระหว่างการเจรจา/ผลักดันเพื่อลงนามต่อไป โดยความตกลง
ด้านประมงนั้น ไทยและปาปัวนิวกินีเข้าสู่กระบวนการเจรจาจัดท้าความตกลงดังกล่าวกันตั้งแต่ปี
2555 และสามารถบรรลุกระบวนการเจรจากันเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา
1.1.3 ความสาคัญและศักยภาพของปาปัวนิวกินีต่อภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย
ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าไปมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก การ
เติบโตแต่ละปีเฉลี่ยร้อยละ 5-10 มาเป็นระยะเวลามากกว่าทศวรรษ โดยการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง
ปลาทูน่าลอยด์ (ปลาทูน่านึ่งสุกแช่แข็ง) ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดการส่งออกรวมกันสูงที่สุด โดยในปี
2556 มีย อดรวมกว่ า 550,832 ตัน คิ ดเป็ นมู ล ค่า กว่ า 80,058 ล้ า นบาท ระหว่ างเดือ นมกราคมกุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณ 3,732 ตัน คิดเป็นมูลค่า 315.02 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากตัวเลขมูลค่าการส่งออกกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ผลิต
และส่ งออกทูน่ าใหญ่อัน ดับ 1 ของโลก 2 ซึ่งน้ ารายได้ เข้าประเทศอย่า งมหาศาล และกล่ าวได้ว่ า
อุตสาหกรรมทูน่าเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ค้าจุนเศรษฐกิจของประเทศก็ว่าได้ อย่างไรก็ดี ไทย
จะต้องน้าเข้าปลาทูน่าในส่วนของวัตถุดิบนี้เกือบทั้งหมด ท้าให้ประเทศไทยเป็นผู้น้าเข้าปลาทูน่าราย
ใหญ่ ข องโลกด้ ว ย แหล่ ง น้ า เข้ า ที่ ส้ า คั ญ ได้ แ ก่ ไต้ ห วั น หมู่ เ กาะมาร์ แ ชลส์ ญี่ ปุ่ น ไมโครนี เ ซี ย
ปาปัวนิวกินี เป็นต้น โดยไทยน้าเข้าสัตว์น้าสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูปจากปาปัวนิวกินีมูลค่าสูงถึง
52.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2556 และ 74.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2555
ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่ท้าการประมงทูน่ารายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นสัดส่วน
ของการท้าประมงทูน่ าร้ อยละ 17 ของการจับปลาทูน่าของโลก โดยมีพื้นที่การประมง 2.4 ล้ าน
กิโลเมตร และสามารถจับปลาทูน่าได้ 740,000 ตัน3 ปาปัวนิวกินีส่งออกทูน่าแช่แข็ง (frozen tuna)
ร้อยละ 50 ของการส่งออกทั้งหมด ตามด้วยทูน่ ากระป๋อง ชิ้นส่วนทูน่าปรุงสุก (cooked loins)
ปลาป่น (fish meal) และทูน่าแช่เย็น ตลาดส่งออกส่วนใหญ่ของปาปัวนิวกินี ได้แก่ EU (ส่งออกทูน่า
กระป๋องและชิ้นส่วนทูน่าปรุงสุก) และประเทศไทย ฟิลิปปินส์ ซามัว และญี่ปุ่น (ส่งออกทูน่าแช่แข็ง)
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ส้านักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์; บทสัมภาษณ์ “วิสยั ทัศน์'ดร.ชนินทร์'
นายกฯ ทูน่าไทย,” หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 33, 2891 (27-30 ตุลาคม 2556).
3
กลุ่มงานบริการส่งออก 1 ส้านักบริการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2553.
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นอกจากนี้ ปาปัวนิวกินียั งได้รับสิทธิพิเศษจาก EU ภายใต้ Interim Economic
Partnership Agreement (IEPA) ที่อนุญาตให้ปาปัวนิวกินีและผู้ประกอบการที่ตั้งโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปสุกในประเทศสามารถส่งสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูป/ปรุงสุก (ไม่จ้าเป็น
ว่าจะต้องจับปลาในปาปัวนิวกินี แต่สามารถน้าเข้าปลามาจากที่ใดในโลกก็ได้ แต่จะต้องแปรรูปหรือ
ผ่านกระบวนการผลิตในปาปัวนิวกินี) ไปยังประเทศใน EU โดยไม่เสียภาษี (ในขณะที่ไทยต้องเสียภาษี
ร้อยละ 24) ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ้ากัด ในเครือบริษัท Thai Union
Frozen ได้ร่วมทุนกับบริษัทของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี 2552 จัดตั้งบริษัท มาเจสติก ซีฟู้ด
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ที่ปาปัวนิวกินี เพื่อด้าเนินธุรกิจการจับปลาทูน่าในน่านน้้าปาปัวนิวกินีและบริเวณ
ใกล้เคียง และตั้งโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องในปาปัวนิวกินี
1.1.4 ความสาคัญของปัญหา
ไทยถือเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลก
แต่อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยไทยยังขาดศักยภาพและประสิทธิภาพของการท้าประมงน้้าลึกของไทย
จึงต้องพึ่งพาการน้าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากต่างประเทศเป็นหลัก ขณะนี้รัฐบาลไทยพยายามด้าเนิน
มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการประมงของไทยให้เข้มแข็ง บูรณการ และมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น
รวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย-ประเทศแหล่งวัตถุดิบด้านประมง โดยเฉพาะ
กับปาปัวนิวกินีซึ่งถือเป็นประเทศยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาความ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านประมงกับไทย เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและ
ท้าการประมงทูน่ารายใหญ่ที่สุดของโลก และมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง
ผู้ศึกษาจึงประสงค์จะศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทย-ปัวนิวกินี
ในการพัฒ นาความร่ว มมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างสองประเทศ และน้าเสนอแนะกรอบ
ทิศทางเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนบทบาทเชิงรุกของไทยและส่งเสริมความ
ร่วมมือกับปาปัวนิวกินีในฐานะประเทศยุทธศาสตร์ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส้าคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย
โดยเฉพาะสินค้าประมงปลาทูน่า โดยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกลไกความร่วมมือและข้อตกลงต่างๆ
ระหว่ างกัน เพื่อ ส่ งเสริ มให้ ภ าคอุ ตสาหกรรมปลาทู น่าของไทยเติบโตได้อ ย่างมั่ นคงยั่ งยืน มีการ
ด้าเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกและของทั่ วโลก
ตลอดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าของปาปัวนิวกินีอย่างเต็มที่ เพื่อ
รักษาการเป็นผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลกต่อไป
1.2 คาถามการศึกษาและสมมุติฐาน
1.2.1 สถานการณ์ภาพรวมของอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยเป็นอย่างไร ปัจจัยใดที่ช่วย
หนุน ให้ไทยเป็น ผู้ผ ลิตและส่ งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลก และปัจจุบัน
ภาคอุตสาหกรรมนี้ประสบปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง ตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชนไทยจ้าเป็นต้อง
ปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้
การศึกษานี้ ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยน่าจะสามารถ
ขยายตัวและน้ ารายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ปัญหาการพึ่งพาวัตถุดิบจาก
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ต่างประเทศและกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศหรือการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่า งๆ ส่งผล
กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก และหากภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องไม่เร่งปรั บตัวแล้ว ไทยอาจจะสูญเสียความเป็นผู้น้าในการผลิตและการส่งออกปลาทูน่า
กระป๋องได้
1.2.2 ปาปัวนิวกินีมีความส้าคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรต่อภาคอุตสาหกรรมประมง
ปลาทูน่าของไทย และรัฐบาลปาปัวนิวกินีด้าเนินนโยบายอย่างไรที่เอื้อต่อภาคเอกชนไทยในการเข้าถึง
แหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าและการลงทุนในอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องในปาปัวนิวกินี
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าปาปัวนิวกินีมีความส้าคัญต่อไทยในฐานะประเทศ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และต่อภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยเนื่องจากจุดเด่นหลายประการ
อาทิ ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่า การได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากหลายประเทศ
รวมถึ ง สหภาพยุ โ รป และนโยบายรั ฐ บาลปาปั ว นิ ว กิ นี ที่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากต่ า งประเทศใน
อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องของประเทศ
1.2.3 ไทยและปาปัวนิวกินีสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่าง
กันได้หรือไม่/อย่างไร โดยไทยควรจะด้าเนินแนวทางและกลยุทธ์อย่างไรในการผลักดันและขยาย
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับปาปัวนิวกินีในฐานะประเทศยุทธศาสตร์และแหล่งวัตถุดิบด้าน
ประมงที่ส้าคัญของไทย เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยในฐานะที่เป็นผู้ ผลิ ตและ
ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลกให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าของปาปัวนิวกินีอย่างเต็มที่
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าไทยและปาปัวนิวกินีสามารถพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างกันได้ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ
และกลไกการหารือและความตกลงในกรอบต่างๆ ที่มีอยู่และก้าลังผลักดันในการเจรจาจัดท้า ปัจจัย
ภายในของแต่ละประเทศที่เกื้อหนุนระหว่างกั น โอกาสจากปัจจัยภายนอกทั้งในแง่อุปสงค์และการมี
ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความท้าทายรูปแบบต่างๆ ที่ทั้งสองประเทศต้องเผชิญและสามารถร่วมมือ
กันแก้ปัญหาและสร้างอ้านาจต่อรองร่วมกัน ไทยจึงควรด้าเนินนโยบายเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์และมี
บูรณการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ
ปาปัวนิวกินี ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และร่วมกันผลักดันและขยายความร่วมมือด้านประมง
ปลาทูน่าระหว่างสองประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าไทยต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3.1 ศึ ก ษาศั ก ยภาพของปาปั ว นิ ว กิ นี ใ นฐานะประเทศยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามส้ า คั ญ
ทางด้านเศรษฐกิจต่อไทย โดยเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส้าคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะสินค้า
ประมงปลาทูน่า
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1.3.2 ศึกษาสถานการณ์ จุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและความท้าทายส้าหรับการพัฒนา
ความร่วมมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างสองประเทศ4
1.3.3 น้ า เสนอแนวทางและกลยุ ท ธ์ ใ นการผลั ก ดั น และขยายความร่ ว มมื อ ทางด้ า น
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินี โดยเน้นความร่วมมือด้านประมง ภายใต้กลไกความร่วมมือและ
ข้อตกลงต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งความตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า -การลงทุนที่ก้าลังอยู่
ระหว่างการเจรจาและผลักดันให้มีการลงนาม
1.4 ขอบเขตและเนื้อหาการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตและเนื้อหาการศึกษา
รายงานฉบับนี้จะศึกษาการด้าเนินความสัมพันธ์และการด้าเนินบทบาทเชิงรุกของ
ไทยต่อปาปัวนิวกินี โดยเริ่มจากปี 2556 ซึ่งเป็นปีแห่งการเปิดศักราชความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศ หมู่เกาะแปซิฟิกโดยเฉพาะการเยือนปาปัวนิกินีของอดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์
ชินวัตร เมื่อเดือนมีนาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยจะมุ่งเน้นมิติด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือด้าน
ประมงปลาทูน่า โดยอาศัย การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกลไกความร่ว มมือและข้อตกลงต่างๆ
ระหว่างสองประเทศ
1.4.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
ผู้ศึกษาจะเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิบางส่วนจากการบรรยายและประชุมหารือกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกรมประมง และผู้บริหารของบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
จ้ากัด ในเครือบริษัท Thai Union Frozen และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่
ผลการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ ระดับภูมิภาค ได้แก่ Pacific Islands Forum (PIF)/PostForum Dialogue (PFD) ที่ไทยเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2547 ในฐานะประเทศคู่เจรจา และ ThailandPacific Island Countries Forum ที่ไทยริเริ่มขึ้น ผลการหารือทวิภาคีระดับต่างๆ ผลการเดินทาง
เยือนประเทศปาปัวนิวกินีของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ในรูปแบบของ fact-finding
mission และส้ารวจลู่ ทางในการส่ งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งจากบทความและบท
วิเคราะห์ต่างๆ
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1 ข้อมูลศักยภาพของปาปัวนิวกินีในฐานะแหล่งวัตถุดิบด้านประมงปลาทูน่าที่ส้าคัญ
ต่ออุตสาหกรรมประมงของไทย รวมทั้งสถานการณ์ จุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและความท้าทาย
ส้าหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านการประมงระหว่างสองประเทศ
4

ความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี ภายใต้ความตกลงที่ได้บรรลุการเจรจา ประกอบด้วย (1)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีของการพัฒนาแหล่งทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน (2) การวิจัยและการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่ง (3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า รวมทั้งความมั่นคงทางอาหาร
(4) การส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชนในการท้าประมง การเพาะเลีย้ งสัตว์น้า การแปรรูปและการน้าเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สตั ว์น้าและ (5) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการด้าเนินนโยบาย กฎระเบียบด้านการประมง
การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในระดับภูมภิ าคและระดับโลก
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1.5.2 ข้อเสนอแนะกรอบทิศทางเชิงนโยบาย แนวทางและกลยุทธ์ในการผลักดัน/ขยาย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินี ด้านการประมงปลาทูน่าที่มีบูรณการและเป็น
รูปธรรม
1.6 นิยามศัพท์และการกัดความหมายของคาศัพท์ที่สาคัญ
The Parties to the Nauru Agreement (PNA) ภาคีความตกลงนาอูรู ประกอบด้วย
8 ประเทศภาคี ได้แก่ ปาปัวนิวกินี หมูเกาะโซโลมอน ปาเลา สหพันธรัฐไมโครนีเซีย คิริบาส ตูวาลู
และหมู่ เ กาะมาร์ แ ชลส์ ซึ่ ง ปลาทู น่ า พั น ธ์ ท้ อ งแถบซึ่ ง นิ ย มน้ า มาแปรรู ป บรรจุ ก ระป๋ อ งมากที่ สุ ด
ประมาณครึ่งหนึ่งของโลกถูกจับในน่านน้าของกลุ่มประเทศภาคีดังกล่าว
Interim Economic Partnership Agreement (IEPA) สิทธิพิเศษที่สหภาพยุโรป (EU)
อนุญาตให้ประเทศที่ได้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงดังกล่า ว รวมถึงปาปัวนิวกินี สามารถส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปและปรุงสุกไปยัง EU โดยไม่เสียภาษี

บทที่ 2
ทฤษฏี กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎี และกรอบแนวคิด
รายงานฉบับนี้จะใช้แนวคิด SWOT Analysis (การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ)
ของนาย Albert Humphrey ซึ่งน้าเสนอเทคนิคนี้เป็นครั้งแรกในงานสัมมนาของมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดในช่วงทศวรรษ 1960 (The Economist, SWOT Analysis [Online], 2009) เป็น
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส้าหรับการพัฒนาความร่ วมมือด้านการประมงปลา ทูน่าระหว่าง
ไทย-ปาปั วนิ ว กินี โดยจะน้ ามาวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) จาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) จากสภาพแวดล้อมภายนอก
ของอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย และศักยภาพของปาปัวนิวกินีในฐานะประเทศยุ ทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและแหล่งวัตถุดิบด้านประมงปลาทูน่าของไทย
2.1.1 การใช้แนวคิด SWOT Analysis มาวิเคราะห์อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย
1) Strength (จุดแข็ง) อาทิ ความได้เปรียบของท้าเลที่ตั้งกับการเข้าถึงแหล่ง
วัตถุดิบ ศักยภาพและความช้านาญของแรงงานในไทยในการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
2) Weakness (จุดอ่อน) ได้แก่ ปัญหาสุขอนามัยของแหล่งวัตถุดิบและการขาด
การพัฒนาและมาตรฐานของสิ่งอ้านวยความสะดวก ข้อจ้ากัดในการการปรับขึ้นราคาขายของสินค้า
ปัญหาด้านแรงงาน การขาดศักยภาพและประสิทธิภาพของการท้าประมงน้้าลึกของไทย การพึ่ งพา
การน้าเข้าวัตถุดิบสัตว์น้าจากต่างประเทศ
3) Opportunity (โอกาส) ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ และกระแสความนิยม
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งการปรับตัวของภาครัฐและเอกชนต่อผลกระทบจากกฎระเบียบเรื่องการ
ท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การความคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IUU)
4) Threat (อุปสรรค) ได้แก่ ปัญหาการกีดกันทางการค้าโดยประเทศผู้น้าเข้าทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี ผลกระทบของการออกกฎระเบียบและการออกใบเหลืองประกาศ
เตือนของสหภาพยุโรปต่อไทยในปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การความคุม
ของไทย (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) การท้าประมงแบบ overfishing
ของไทยถูกมองจากต่างชาติว่ามีส่วนน้าไปสู่ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์
2.1.2 การใช้ SWOT Analysis มาวิเ คราะห์ ศักยภาพของปาปัว นิวกินีใ นฐานะ
ประเทศยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าของไทย
1) Strength (จุดแข็ง) ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ตั้งใน
จุดยุทธศาสตร์และศักยภาพในการเป็นแหล่งกระจายสินค้า การได้รับสิทธิพิเศษจาก EU ภายใต้
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Interim Economic Partnership Agreement (IEPA) และสิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี
ที่ปาปัวนิวกินีมีกับประเทศต่างๆ
2) Weakness (จุดอ่อน) ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานในปาปัว นิวกินี ปัญหาความไม่
ปลอดภัย การขาดเสถีย รภาพของการเมือง ปัญหาทุจริตในส่ว นราชการและภาคเอกชน ปัญหา
แรงงาน การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และค่าครองชีพสูงในส่วนของที่พักอาศัย
3) Opportunity (โอกาส) ได้แก่ การลงทุนสาขาต่างๆ ของไทยในปาปัวนิวกินี
การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและความช่วยเหลือทางวิชาการ
4) Threat (อุปสรรค) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คู่แข่งนักลงทุนต่างประเทศ
2.1.3 นอกจากนี้ ผู้ ศึกษาจะใช้ ก รอบยุทธศาสตร์ ไทยต่อภู มิภ าคแปซิฟิก ใต้ ร ะหว่ างปี
2556-2560 ของกระทรวงการต่างประเทศ ร่างแผนยุทธศาสตร์ บูรณาการความร่ว มมือเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศของไทย รวมทั้งร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา
ระหว่างไทย-ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก 11 สาขา (รวมถึงสาขาประมง) ที่ประเทศไทยได้ประกาศต่อที่
ประชุม Thailand-Pacific Island Countries Forum ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 มาใช้
ประกอบการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะกรอบทิศทางเชิงนโยบาย แนวทางและกลยุทธ์ในการ
ผลั กดัน/ขยายความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับปาปัวนิวกินี ด้านการประมงปลาทูน่าที่มี
บูรณาการและเป็นรูปธรรม
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 พันทิพา เอี่ยมสุทธา: รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่องกฎระเบียบของสหภาพ
ยุโรปว่าด้วยการป้องกัน ยับ ยั้ง และขจัดการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) : ผลกระทบและโอกาสของไทย
(กระทรวงการต่างประเทศ, หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 3, 2554)
รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาสาระส้าคัญของกฎระเบียบ IUU ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน
มกราคม 2553 กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศที่สามทั่วโลกที่ท้าการค้ากับสหภาพยุโรป
โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อป้ องกัน ต่อต้าน และขจัดการค้าสินค้ าประมงทุกประเภทที่มาจากการท้า
ประมง IUU ในทั่ว ทุกน่านน้้ า โดยก้าหนดให้ สินค้าประมงที่จะขายในสหภาพยุโ รปต้องมาจาก
เรือประมงที่ได้รับการขึ้นทะเบียน กฎระเบียบดังกล่าวมีมาตรการลงโทษไม่เฉพาะเรือประมง IUU แต่
รวมถึงประเทศเจ้าของเรือที่ฝ่าฝืน ไม่มีก ฎระเบียบและมาตรการควบคุมประมง IUU และ/หรือไม่ให้
ความร่วมมือเพื่อต่อสู้กับเรื่องนี้
ในส่ ว นของการประเมิน ผลกระทบต่ อไทย ผู้ เ ขีย นชี้ ให้ เห็ นว่ ากฎระเบีย บ IUU
ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงไทยทั้งระบบ รวมทั้งผลกระทบต่อการค้า โดยประเทศไทย
เลือกที่จะด้าเนินการเพื่อรองรับระเบียบดังกล่าวเพระประเมินว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทยมากกว่าที่จะ
ไม่ปฏิบัติตาม โดยน้าเสนอทัศนะของไทยเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความท้าทายของไทย
จากกฎระเบียบดังกล่าว กล่าวคือ ไทยมีจุดอ่อนหลายประการ อาทิ มีเวลาจ้ากัดในการเตรียมความ
พร้อม มีอ้านาจต่อรองน้อยกับสหภาพยุโรป และขาดการท้างานอย่างมีบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ราชการ ในขณะเดี ย วกั น ไทยก็มี จุด แข็ ง ส้ า คัญ ในข้ อที่ ก ระทรวงกิ จการทะเล ซึ่ งเป็น หน่ว ยงาน
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รับผิดชอบหลักของสหภาพยุโรปโดยทั่วไป รับฟังและมีความร่วมมือที่ดีในระดับหนึ่งกับประเทศไทย
ส้าหรับโอกาสส้าหรับประเทศไทยนั้น ผู้เขียนชี้ให้เ ห็นว่าหากประเทศไทยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมประมงไทยให้อยู่ในระดับแนวหน้าในภูมิภาค
และโลก และเสริมสร้างศักยภาพในการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังสหภาพยุโรป รวมทั้งตลาด
นอกสหภาพยุ โ รปมากขึ้น อย่ างไรก็ดี ไทยต้องเผชิญความท้ าทายหลายประการ อาทิ ขั้นตอนที่
ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการท้า บันทึกและจัดท้าเอกสารรับรองตามกฎระเบียบดังกล่าว
และความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปหากประเทศต้นทางไม่สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
ผู้เขีย นได้เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด้าเนินการเพื่อแก้จุดอ่อนและ
ป้องกันสิ่งท้าทาย ตลอดจนส่งเสริมโอกาสและจุดแข็งของประเทศไทยในอนาคต อาทิ การด้าเนิน
มาตรการด้านรายได้หรือภาษีเพื่อจูงใจชาวประมงและผู้ประกอบการประมงที่ดี การรณรงค์ให้ภาค
ประชาคมมีส่วนร่วมในการต่ อสู้กับ IUU การสร้าง branding ประเทศไทยและสินค้าไทยในแง่การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการต่อสู้กับ IUU อย่างแข็งขัน การเสริมสร้างพันธมิตรกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศต่างๆ นอกสหภาพยุโรป เป็นต้น
2.2.2 มาลินี สมิทธิ์ฤทธิ์ : รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่ องการศึกษาผลกระทบและ
โอกาสทางด้ านเศรษฐกิจ จากการเปิด เสรี ล งทุ นสาขาการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้ าต่อ อุตสาหกรรมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าของไทย (กระทรวงการต่างประเทศ, หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 5, 2556)
รายงานฉบับนี้ได้ศึกษาโครงสร้างและสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในไทย และ
เปรียบเทียบขีดสามารถในการแข่งขันกับอินโดนีเซีย และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของนักลงทุน
ทั้งในไทย อินโดนีเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งได้เสนอแนะมาตรการรองรับการเปิด
เสรีการลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และแนวทางการเปิดเสรีการลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภายใต้กรอบ
อาเซียน
ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าการเปิดเสรีการลงทุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าตามพันธกรณี
ที่ไทยได้ให้ไว้อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของ
ประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในเชิงบวกจะมีการลงทุนและการจ้างงานเพิ่มขึ้นใน
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงและอุตสาหกรรมสนับสนุนเพิ่มขึ้นในไทย ในเชิงลบ ภาคเกษตรกรไทยที่ไม่ได้
เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปิดเสรีดังกล่าว จะไม่สามารถแข่งขันได้กับ
การลงทุนขนาดใหญ่จากต่างประเทศ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาน้้าทิ้ง การรุกที่ดิน การแย่งใช้ทรัพยากร
สาธารณะและสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น ปัญหาสัตว์น้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
- ผลกระทบด้านสังคมต่อเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้าซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรรายย่อย
รายงานฉบับนี้ได้ข้อสรุปกรณีเปรียบเทียบขีดสามารถในการแข่งขันกับอินโดนีเซีย
ว่า ไทยมีศักยภาพทางด้านการเพาะเลี้ ยงสั ตว์น้าประเภทกุ้ง ปลาน้้าจืด และการแปรรูปสั ตว์น้า
มากกว่าอินโดนีเซีย ในขณะที่อินโดนีเซียมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล และเทคโนโลยี
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ด้านการเพาะเลี้ยงปลาทะเลและปลากะรังสูงกว่าไทย อย่างไรก็ดี ไทยมีข้อเสียเปรียบจากการกีดกัน
ทางการค้าในรูปของมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศผู้ซื้อรายใหญ่
ผู้เขียนได้เสนอให้ภาครัฐด้าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีการลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของไทยภายใต้กรอบอาเซียนหลายมาตรการ อาทิ การ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรรายย่อย การส่งเสริม R&D เพื่อช่วยลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต การก้ากับดูแลการประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าภายในประเทศอย่างเป็นระบบและ
บูรณาการ การจัดตั้งหน่วยงานหรือคณะกรรมการเพื่อก้ากับดูแลการลงทุนของนักลงทุนอาเซียน/
ต่า งชาติ และการสร้ า งความร่ ว มมื อระดั บภู มิภ าคกับ ประเทศสมาชิก อาเซี ยนในการพั ฒ นาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งสองฉบับเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการจัดท้ารายงาน
การศึกษาฉบับนี้ โดยผู้ เขียนได้ทราบรายละเอียดเชิงลึกของสถานการณ์ พัฒนาการ และจุดอ่อน
จุดแข็งของระบบประมงโดยรวมของไทย ตลอดจนการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
อุตสาหกรรมประมงไทยเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับผลกระทบจากการออกกฎระเบียบ IUU
ของสหภาพยุโรปและการเปิดเสรีการลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การน้าเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยส่วนแรกจะเป็นภาพรวม ปัจจัยหนุน
ปั ญหาและอุป สรรคส้ าหรั บ อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย ตลอดจนการปรับตัว ของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ส่วนที่สองเป็นการน้าเสนอความส้าคัญและศักยภาพของปาปัวนิวกินีในฐานะประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามส้ า คั ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ต่ อ ไทย โดยเป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส้ า คั ญ ของ
ภาคอุตสาหกรรมประมงปลาทูน่า และส่วนที่สามจะน้าเสนอโอกาสและความท้าทายส้าหรับการ
พัฒนาความร่วมมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างสองประเทศ ส้าหรับส่วนสุดท้ายเป็นบทวิเคราะห์
ความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือระหว่างไทยและปาปัวนิวกินีด้านประมงปลาทูน่า โดยใช้แนวคิด
SWOT Analysis
3.1 อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย
3.1.1 ภาพรวม
ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของ
โลก โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าไปมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก การเติบโตแต่ละปีเฉลี่ยร้อยละ 5-10
มาเป็นระยะเวลามากกว่าทศวรรษ โดยปลาทูน่ากระป๋องและปลาทูน่าลอยด์ (ปลาทูน่านึ่งสุกแช่แข็ง)
ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดการส่งออกรวมกันสูงที่สุด (ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่า
ของไทยในปี 2556) โดยในปี 2556 มียอดรวมกว่า 550,832 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,058 ล้านบาท
(ภาพที่ 3 แสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของไทยระหว่างปี 2552-2556) ระหว่างเดื อน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 มีปริมาณ 3,732 ตัน คิดเป็นมูลค่า 315.02 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไทยน้าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่ามากกว่าร้อยละ 80 ของความต้องการใช้ในประเทศ ใน
รูปของปลาทูน่าสด แช่เย็น และแช่แข็ง ทั้งนี้ เนื่องจากปลาทูน่าที่จับได้ในไทยส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่า
ผิวน้้าที่มีขนาดเล็ก ไม่เป็นที่นิยมรับประทาน ปลาทูน่าสายพันธุ์ ต่างๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิ ตมี
หลากหลายสายพันธุ์และคุณลักษณะ ดังนี้
- Skipjack (ปลาทูน่าท้องแถบ) ซึ่งสายพันธุ์ ที่มีอยู่มากมาย และจ้าหน่ายมาก
อันดับแรก มีขนาดเล็ก ยาว 18-29 นิ้ว น้้าหนัก 3-7 กิโลกรัม มีเนื้อน้อย สีเข้ม
- Yellow-fin (ปลาทูน่าครีบเหลือง) เป็นสายพันธุ์ ที่ผู้ประกอบการไทยใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องมากเป็นอันดับที่สอง เป็นปลาที่มีสีเข้มน้อย มีปริมาณเนื้อปลา
มากกว่าสายพันธ์อื่นๆ
- Albacore (ปลาทูน่าครีบยาว) เป็นสายพันธุ์ที่ผู้ประกอบการไทยใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องมากเป็นอันดับที่สาม มีเนื้อสีขาว จัดเป็นวัต ถุดิบที่มีคุณภาพสูงที่สุดใน
การผลิตทูน่ากระป๋อง
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- Big-eye เป็นสายพันธุ์ที่น้ามาบริโภคมากกว่าน้ามาบรรจุกระป๋อง โดยส่วนใหญ่
จะส่งออกไปญี่ป่นเพื่อจ้าหน่ายในตลาดสด
ไทยน้าเข้าปลาทูน่าสายพันธุ์ อื่นๆ ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ พันธ์ท้องแถบ (skipjack)
ร้อยละ 80 พันธ์ครีบเหลื อง (yellow fin) ร้อยละ 15 และพันธ์ครีบยาว (albacore) ร้อยละ 5
(ตารางที่ 1 แสดงการน้ าเข้าปลาทูน่าของไทยจ้าแนกตามพันธ์) จากแหล่ งน้าเข้าที่ส้ าคัญ ได้แ ก่
ไต้หวัน หมู่เกาะมาร์แชลส์ ญี่ปุ่น ไมโครนีเซีย ปาปัวนิวกินี เป็นต้น โดยไทยน้าเข้าสัตว์น้าสด แช่เย็น
แช่แข็ง และแปรรูปจากปาปัวนิวกินีมูลค่าสูงถึง 52.92 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2556 และ 74.21 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี 2555 มูลค่าน้าเข้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความต้องการใช้วัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งเพื่อการส่งออก และก้าลังซื้อของผู้บริโภคในต่างประเทศที่
ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งตลาดส่งออกส้าคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ป่น และแคนาดา (ภาพที่ 2
และตารางที่ 2 แสดงตลาดส่งออกทูน่ากระป๋องและทูน่าลอยด์ของไทย)

ภาพที่ 1 สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่าของไทยในปี 2556
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ภาพที่ 2 ตลาดส่งออกสินค้าทูน่ากระป๋องและทูน่าลอยด์ของไทย ปี 2556

ภาพที่ 3 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของไทยระหว่างปี 2552-2556
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ตารางที่ 1 ปริ ม าณและมูล ค่ าการน้ าเข้ าปลาทู น่า ของไทย จ้ าแนกตามพั นธุ์ป ลาทูน่า ระหว่ างปี
2555-2557
Frozen Raw
Quantity (Ton)
Value (Million Baht) % Share
Country
Tuna
2557
2555 2556 2557 2555 2556 2557
Albacore
World
53,516 48,482 50,327 5,892 3,739 4,692
13
Yellowfin
World
120,461 105,488 97,772 9,079 7,410 5,787
16
Skipjack
World
534,572 576,713 519,000 35,262 36,375 24,877
68
Bigeye
World
3,690 15,540 17,425
249 1,034
905
2
Others
World
10,250 6,503 8,306
572
272
299
1
Total of Frozen Raw Tuna
722,489 752,725 692,830 51,054 48,828 36,560
100

ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าของไทยไปยังประเทศต่างๆ ระหว่างปี 2555-2557
Quantity (Ton)
Products

Country

1. Canned
Tuna +
Tuna
Loin

World
U.S.A.
Middle east (15)
EU (27)
Japan
Others
2. Tuna
World
Petfood U.S.A.
Middle east (15)
EU (27)
Japan
Others
Total of Tuna Products 1+2

Value (Million Baht)

2555

2556

2557

2555

2556

2557

559,493
109,479
76,099
61,300
33,159
279,456
70,571
7,431
373
8,508
42,035
12,224
630,064

550,832
103,758
74,325
79,914
34,226
258,609
64,381
8,629
289
9,380
34,927
11,156
615,213

595,479
111,124
87,774
55,510
34,623
306,448
65,530
7,680
483
11,215
32,713
13,440
661,009

82,598
17,747
11,133
9,519
6,171
38,028
6,867
592
33
1,167
3,934
1,141
89,465

80,058
15,578
10,564
12,397
6,102
35,417
6,387
723
32
1,314
3,375
943
86,445

76,454
14,791
11,215
7,677
5,812
36,958
6,846
746
46
1,726
3,102
1,225
83,299

%
Share
2557
100
19
15
10
8
48
100
11
1
25
45
18
_

ที่มา: http://www.moc.go.th
3.1.2 จุดแข็ง และจุดอ่อน (ปัญหา/อุปสรรค) สาหรับอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย
3.1.2.1 จุดแข็ง/ปัจจัยหนุน
ไทยมีความได้เปรียบของท้าเลที่ตั้งกับการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ กล่าวคือ
อยู่ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย อันเป็นแหล่ งวัตถุดิบปลาทูน่าของโลก และ
แรงงานไทยมีศักยภาพและความช้านาญในการแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะขั้นตอนการลอกหนัง แยก
หัวปลา และเลาะก้างออกให้เหลือเพียงเนื้อปลา ซึ่งเป็นขั้ นตอนส้าคัญในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง
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นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับมาตรฐานระดับ
สากลด้ว ยขั้น ตอนการผลิ ตที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และมีรสชาติถูกปากผู้ บริโ ภค โดยได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปรุงให้มีความหลากหลายของรสชาติตามวัฒนธรรมการรับประทานของแต่ละ
ประเทศ รวมทั้งมีบรรจุภัณฑ์ที่ความโดดเด่น สะดวก และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยยังมีปัจจัยหนุนจากการเพิ่มขึ้น
ของอุปสงค์ของตลาดภายในและต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวม กล่าวคือ การมีราคาโดย
เปรียบเทียบที่ถูกกว่าอาหารทะเลประเภทอื่นๆ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และสามารถรับประทานได้
ทันที เพราะเป็นอาหารที่ปรุงรสส้าเร็จ รวมทั้งกระแสห่วงใยในสุขภาพและรูปร่างของผู้บริโภค ความ
ตื่นตัวในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ที่ขยายตัว ล้วนมีส่วนช่วยผลักดันให้ความต้องการการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่ผลิตจากปลาทะเลเพื่อสุขภาพ และถือเป็นอาหารฮาลาลขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับแนวโน้มตลาดส่งออกเริ่มขยายตลาดสู่กลุ่มตลาดใหม่ อาทิ ประเทศในตะวันออกกลาง
รัสเซีย และแอฟริกา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเสรีทางการค้า และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคที่หันมานิยมการบริโภคเนื้อปลา
3.1.2.2 จุดอ่อน/ปัญหาและอุปสรรค
ไทยขาดศักยภาพและประสิทธิภาพของการท้าประมงน้้าลึกของไทยใน
การจับปลาทูน่า เนื่องจากข้อจ้ากัดของเครื่องมือประมง ทั้งเรือประมงและเครื่องทุนแรงในการจับ
ประกอบกับปัญหาสุขอนามัยของแหล่งวัตถุดิบและการขาดการพัฒนาและมาตรฐานของเรือประมง
สะพานปลา ท่าเทียบเรือ สิ่งอ้านวยความสะดวกในการขนถ่ายโรงงานแปรรูปขนาดเล็ก อันส่งผล
กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ปัญหาหลักประการแรกของภาคอุตสาหกรรมประมงและปลาทูน่าของ
ไทยคือปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมของการท้างานที่ไม่เอื้ออ้านาย ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่้า
การพึ่ งพาการน้าเข้าวั ตถุดิ บสั ต ว์น้าจากต่ างประเทศเพื่อแปรรู ปและ
ส่งออก ซึ่งความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบในตลาดโลก (1.2-2.3 พันดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ตัน) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามภาวการณ์จับ ฤดูจับ และอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลต่อต้นทุนการผลิตการ
ผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทยโดยตรง ทั้งนี้ ปริมาณปลาทูน่าของโลกมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง
เป็นผลมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน จึงส่งผลให้หลายองค์กร
ในประเทศต่างๆ ได้ออกมาตรการระงับการจับปลาทูน่าบางสายพันธ์ เช่น ปลาทูน่าครีบสี น้าเงิน
(Bluefin) อีกทั้งยังมีการก้าหนดและลดโควตากรจับปลาทูน่าพันธ์ต่างๆ ในแต่ละปี รวมถึงมีการ
ก้าหนดห้ ามการท้าการค้าปลาทูน่ าระหว่างประเทศหรือลดปริมาณการค้าลง ย่ อมส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อปริมาณวัตถุดิบ และต้นทุนของอุตสาหกรรมปลาทูน่าแปรรูปของไทย ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการเองไม่สามารถปรับขึ้นราคาขายของสินค้าปลาทูน่ากระป๋องได้เท่าที่ควร เนื่องจากเป็น
สินค้าราคาย่อมเยาในความรู้สึกของผู้บริโภค
นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่ายั งประสบอุปสรรคจากปัญหาการ
กีดกันทางการค้าโดยประเทศผู้น้าเข้าทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี อาทิ ความเสียเปรียบจาก
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การที่สหภาพยุโรปเก็บภาษีน้าเข้าปลาทูน่ากระป๋องจากไทยในอัตราที่สูงมากถึงร้อยละ 24 ซึ่งน่าจะ
เกือบสูงที่สุดในโลก ในขณะที่อีกหลายประเทศ เช่น ประเทศในภูมิภาคแอฟริกา แคริบเบียน และ
หมู่เกาะแปซิฟิก ได้รับการยกเว้นการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลากร (GSP) และการบังคับให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบการน้าเข้า
ทั้ ง นี้ การตรวจสอบแหล่ ง ก้ า เนิ ด สิ น ค้ า ถื อ เป็ น ประเด็ น ส้ า คั ญ ในการ
น้ามาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าในหลายประเทศ อาทิ EU จะมีการตรวจสอบดีเอ็นเอสายพันธุ์ ปลา
ทูน่าที่น้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ และญี่ปุ่นภายใต้ JTEPA จะตรวจสอบเหล่งที่มาของวัตถุดิบ สัญชาติ
เรื อ ประมงและลู ก เรื อ และก้ า หนดน่ า นน้้า ของการจั บปลาดั ง กล่ า วด้ว ย เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องของไทยแม้จะใช้วัตถุดิบน้าเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ผลิตภัณฑ์จะอาศัย
กฎการแปลงสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation Rule) โดยเปลี่ยนพิกัดสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากปลาทูน่าสด/แช่แข็งมาเป็นปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่ง (จากพิกัด HS 03 เป็น HS
16) ดังนั้น สินค้าจึงถือว่ามีแหล่งก้าเนิดในไทย
อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยก้าลังประสบอุปสรรคล่าสุด
จากผลกระทบของการออกกฎระเบียบและการออกใบเหลืองประกาศเตือนของสหภาพยุโรป ( EU)
ต่อไทยในปั ญหาการประมงที่ผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การความคุมของไทย (Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ) ซึ่งบังคับใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่วาง
จ้าหน่ายใน EU ทั้งหมด ทั้งที่จับและหรือผลิตภายในและนอก EU และเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
ประมงตลอดสายการผลิต ซึ่งปัจจุบันไทยถูกประกาศเตือน (โดนใบเหลือง) เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2558 ซึ่งจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรการการน้าเข้าสิน ค้าประมงจากประเทศนั้นๆ และหากไทย
แก้ปัญหาไม่ส้าเร็จ จะถูกขึ้นบัญชีเป็น non-cooperating third country (ออกใบแดง) อันจะน้าไปสู่
การห้ามน้าเข้าสินค้าประมงจากไทยไปยังตลาด EU นอกจากนี้ การท้าประมงแบบ overfishing ของ
ไทยยังถูกมองจากต่างชาติว่ามีส่วนน้าไปสู่ปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์
3.1.3 การปรั บ ตั ว ของภาครั ฐ และภาคเอกชนของไทยต่ อ ปั ญ หาและอุ ป สรรคใน
อุตสาหกรรมประมงและปลาทูน่า
รัฐ บาลได้ด้าเนิ นมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อ
รองรับผลกระทบจากกฎระเบียบเรื่องการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การความ
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU)5 โดยเน้นการปรับปรุงการบริหาร
จัดการประมงของไทยให้เข้มแข็ง บูรณการ และมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น รวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้าน
การประมงระหว่างไทย-ประเทศแหล่งวัตถุดิบด้านประมง โดยเฉพาะกับปาปัวนิวกินี อาทิ
1) การประกาศใช้ พ.ร.บ. การประมงฉบับใหม่ ที่จะมีผ ลบังคับใช้ในวันที่ 27
มิถุนายน 2558 ซึ่งเปรียบเสมือนการปฏิรูปการประมงครั้งยิ่งใหญ่ของไทย โดยมีสาระครอบคลุมทั้ง
การประมงในและนอกน่านน้้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การมีส่วนร่วมของชุมชน และการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรประมง ทั้งนี้ ได้ก้าหนดมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures)
อัน เป็ น ข้อผู กพั น ของประเทศไทยในฐานะเป็นสมาชิกขององค์กรจัด การประมงในระดับภูมิภ าค
5

ปาปัวนิวกินีก็ถูกออกประกาศเตือนกรณี IUU จาก EU (ใบเหลือง) เมื่อเดือนมิถุนายน 2557
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โดยเฉพาะองค์การ IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) ซึ่งต้องก้าหนดให้สามารถควบคุม
และป้องกันเรือประมงต่างชาติที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมงที่ท้าผิดกฎหมายในภูมิภาคต่างๆ ที่มา
เข้าเทียบท่าในประเทศและต้องมีการก้าหนดท่าเทียบเรือที่แน่ชัด ทั้งนี้เพื่อให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า
โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับในการต้องแจ้งล่วงหน้า มีการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ทราบอย่างแน่ชัดว่ า
สัตว์น้าที่จับมามิได้เกี่ยวข้องกับการท้าประมง IUU หากเรือประมงต่างชาติที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่ าว มีโ ทษปรั บ ตั้งแต่ 1-30 ล้ านบาท รวมทั้งมาตรการควบคุมการท้าประมงนอก
น่านน้้าของเรือที่ชักธงไทยทั้งในน่านน้้ารัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง โดยเรือทุกล้าต้องได้รั บ
อนุญาตจากกรมประมงก่อนออกไปท้าประมง และต้องติดตั้งเครื่องมือติดตามต้าแหน่งเรือประมง
หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และหากกระท้าการฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐที่ออกใบอนุญาต
จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตท้าประมงและขึ้นบัญชีด้าไม่ให้ท้าการประมงนอกน้้าอีกต่อไป และกรณีที่
กระท้าฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคที่ดูแลทะเลหลวง เมื่อ
กลับเข้าประเทศไทย จะถูกลงโทษปรับตั้งแต่ 1-30 ล้านบาท
2) การจัดท้าแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อต่อต้านการท้าประมงแบบ IUU รวมทั้ง
การออกมาตรการและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
3) การเปิดศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกท่าเรือ (Port In-Port Out Controlling
Center)
4) การผลักดันให้มีการอนุวัติความตกลงด้านประมงระหว่างประเทศที่ส้าคัญ เช่น
UN Fish Stock Agreement (ค.ศ. 1995) และ FAO Port state Measures Agreement (ค.ศ.
2009) และการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึง Indian Ocean
Tuna Commission (IOTC) ที่มีสถานะเป็น Regional Fishing Management Organizations :
RFMOs ซึ่งไทยเป็นสมาชิก ในขณะที่องค์กร Western and Central Pacific Fisheries
Commission ของภูมิภาคแปซิฟิก ไทยไม่ได้เป็นภาคีแต่เข้าร่วมการประชุมต่อเนื่องทุกปีในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์

ภาพที่ 4 พื้นที่และขอบเขตของแต่ละองค์กรดูแลจัดการทรัพยากรปลาทูน่าระดับภูมิภาค
(Regional Fisheries Management Organizations)
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ส้าหรับภาคเอกชนไทยนั้นมีความเข้มแข็งและมีการรวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียง
อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารส้าเร็จรูป ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2513 สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง สมาคม
ผู้ผลิตอาหารทะเลส้าเร็จรูป และสมาคมอุตสาหกรรมปลาทูน่า ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตปลาทูน่า
จ้านวน 16 บริษัท6 จัดตั้งไทยขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้น ซึ่งสมาคมเหล่านี้ได้รวมกันเป็น
“สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย” (Thai Fisheries Producers Coalition) เพื่อจะผลักดันพันธกิจ
6 ด้าน ได้แก่ ความปลอดภัยอาหาร การใช้ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน จริยธรรมในการปฏิบัติ ต่อ
แรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยทุกบริษัทได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการใช้แรงงานผิด
กฎหมาย การต่อต้านการท้าประมงผิดกฎหมาย และการสนับสนุนการเจรจาเขตการค้าเสรีในทุก
กรอบเพื่อเปิดตลาดและลดอุปสรรคทางการค้าและเทคนิค เช่น กรอบไทย-สหภาพยุโรปว่าจะต้องไม่
มีการก้าหนดเรื่องแหล่งก้าเนิดสินค้าเป็นจุดยืนเดียวกันทั่วโลก นอกจากนี้ เนื่องจากวัตถุดิบเป็นหัวใจ
ส้าคัญในการผลิตส่งออก สมาคมฯ จะท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวัตถุดิบและตลาด และจะมุ่งพัฒนาแหล่งวัตถุดิบทูน่าในด้านปริม าณ
และคุณภาพ รวมทั้งหาวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมในไทยให้มากที่สุด โดยเฉพาะจาก
แหล่งในมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะมาร์แชลส์ ตลอดจนตั้งเป้าที่
จะเข้าไปร่วมลงทุนเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบในเมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซียต่อไป
สรุป ไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลก โดย
อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถที่สามารถขยายตัวและน้ารายได้เข้า
ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความได้เปรียบของท้าเลที่ตั้งของการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
เทคโนโลยีและความช้านาญของแรงงานไทยในการแปรรูปสินค้าประมง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ดี ไทยขาดศักยภาพและประสิทธิภาพของการท้าประมงน้้าลึกของไทย จึงต้อง
พึ่งพาการน้าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากต่างประเทศ ซึ่งไทยต้องประสบกับความผันผวนของปริมาณและ
ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกและปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากปริมาณปลาทูน่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยยัง
ต้ อ งประสบปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานและการใช้ แ รงงานผิ ด กฎหมายและไม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานขั้นต่้า การกีดกัดทางการค้าทั้งในรูปของภาษี (EU เก็บ
ภาษีสินค้าจากไทยในอัตราที่สูงมากถึงร้อยละ 24) และไม่ใช่ภาษี และอุปสรรคล่าสุดจากผลกระทบ
ของการออกกฎระเบียบและการออกใบเหลืองประกาศเตือนของ EU ต่อไทยในปัญหาการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การความคุมของไทย (IUU) ) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ด้าเนินมาตรการต่างๆ
เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อรองรับผลกระทบจากกฎระเบียบเรื่องการท้าประมง
6

16 บริษัททีเ่ ข้าร่วมในการก่อตั้งสมาคมสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้แก่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
จ้ากัด บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จ้ากัด (มหาชน) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิคอร์ด
จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จ้ากัด บริษัท เซ้าท์อสี ต์เอเซีย่ นแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จ้ากัด บริษัท
โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ้ากัด บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จ้ากัด บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
(มหาชน) บริษัท ทรอปิคอลแคนนิง่ (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) บริษัท อาร์.เอส.แคนเนอรี่ จ้ากัด บริษัท โกลเด้น
ไพร้ซ์ แคนนิ่ง จ้ากัด บริษัท เอส.พี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จ้ากัด บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล
จ้ากัด บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จ้ากัด บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด
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IUU โดยเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการประมงของไทยให้เข้มแข็ง บูรณการ และมีประสิทธิ ภาพ
ยิ่งขั้น รวมทั้งผลักดันความร่ว มมือด้านการประมงระหว่างไทย-ประเทศแหล่งวัตถุดิบด้านประมง
โดยเฉพาะกับปาปัวนิวกินี ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยมุ่งเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
โดยตรง ตลอดจนตื่นตัวและให้ความส้าคัญยิ่งขึ้นต่อการท้าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน
3.2 ความสาคัญและศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ของปาปัวนิวกินีในฐานะประเทศยุทธศาสตร์ที่มี
ความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจต่อไทย
3.2.1 การเป็นประเทศยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจต่อไทย
3.2.1.1 จุดแข็ง
ปาปัวนิวกินีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอาทิ ทรัพยากร
ทางทะเล ทองค้า ป่าไม้ น้้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติและมีที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์ที่ใกล้ออสเตรเลียและ
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก และศักยภาพในการเป็นแหล่งกระจายสินค้า โดยมีท่าเรือขนส่งสินค้าหลายแห่ง
รวมทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษจากสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้ Interim Economic Partnership
Agreement (IEPA) ที่อนุญาตให้ปาปัวนิวกินีสามารถส่งสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์แปรรูป/ปรุงสุกไปยัง
ประเทศใน EU โดยไม่เสียภาษี ส้าหรับการผลิตสินค้าในปาปัวนิวกินี (Made in Papua New
Guinea) เพื่อส่งออกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีที่ปาปัวนิวกินีมีกับประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ Pacific Agreement on Closer Economic Relations Plus, The South Pacific
Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (PARTECA) , Pacific Islands
Forum, Melanesian Spearhead Group Trade Agreement (MSGTA) , Papua New GuineaAustralia Trade and Commercial Relation Agreement (PATCRA) เป็นต้น
3.2.1.2 จุดอ่อน
อย่างไรก็ดี โครงสร้างพื้นฐานในปาปัวนิวกินีที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
ของประเทศ ท้าให้ ก ารขนส่ งยากล้ าบาก และปัญหาความไม่ ปลอดภั ย การขาดเสถียรภาพของ
การเมืองภายใน รวมทั้งข้อพึงระวังในการด้าเนินธุรกิจจากปัญหาทุจริตในส่วนราชการและภาคเอกชน
นอกจากนี้ บริษัทที่เข้าไปลงทุนจะประสบกับปัญหาแรงงานชาวปาปัวนิวกินีที่ขาดทักษะการท้างาน
ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานโดยรวม ความไม่ชัดเจนหรือการบังคับใช้อย่างไม่เคร่งครัดของ
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปาปัวนิวกินีและค่าที่พักค่อนข้างสูง7
3.2.2 ความสาคัญและศักยภาพของปาปัวนิวกินีต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย
จุดแข็ง
ปาปัวนิวกินีมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขนาด 5,957 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งถือ
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภ าคหมู่เกาะแปซิฟิกและมีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรประมงมากที่สุดในภูมิภาค โดยเฉพาะปลาทูน่า และปลาที่มีมูลค่าทางพาณิชย์
รวมทั้งยังมีความหลากหลายของสัตว์น้ามากกว่า 10,000 ชนิด ซึ่งศักยภาพในการจับปลาและสัตว์น้า
สามารถให้ผลผลิตสูงถึง 800,000 ตันต่อปี
7

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในออสเตรเลีย, ธุรกิจส้าคัญในปาปัวนิวกินี [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.thaibizaustralia.com
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ส้าหรับอุตสาหกรรมปลาทูน่าของปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่ท้าการ
ประมงทูน่ารายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นสัดส่วนของการท้าประมงทูน่าร้อยละ 17 ของการจับปลาทูน่า
ของโลก ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าพันธ์ ท้องแถบ (Skipjack) ครีบเหลือง (Yellow Fin) และ Bigeye
นอกจากนี้ ปาปัวนิวกินียังมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตปลาทูน่าได้อีกมาก กล่าวคือ ปัจจุบันสามารถ
จับปลาทูน่าได้ราว 145,000 ตันต่อปี ในขณะที่ปริมาณปลาทูน่าในน่านน้้าของปาปัวนิวกินีสามารถให้
ผลผลิตได้สูงถึง 370,000 ตันต่อปี ถือเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณปลาทูน่าทั้งหมดในน่านน้้าแปซิฟิก
ตะวันตก ปาปัวนิวกินีส่งออกทูน่าแช่แข็ง (frozen tuna) ร้อยละ 50 ของการส่งออกทั้งหมด ตามด้วย
ทูน่ากระป๋อง ชิ้นส่วนทูน่าปรุงสุก (cooked loins) ปลาป่น (fish meal) และทูน่าแช่เย็น ตลาด
ส่งออกส่วนใหญ่ของปาปัวนิวกินี ได้แก่ EU (ส่งออกทูน่ากระป๋องและชิ้นส่วนทูน่าปรุงสุก) และ
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ ซามัว และญี่ปุ่น (ส่งออกทูน่าแช่แข็ง)
ปัจจุบันเรือประมงนอกน่านน้้าขนาดใหญ่ที่ได้รับใบอนุญาตจับปลาทูน่าในน่า นน้้า
ของปาปัวนิวกินีเป็นกองเรือประมงน่านน้้าไกล (distant water fleet) จากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น
ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ยุโรป โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการท้าประมงรายวัน
ซึง่ The Parties to the Nauru Agreement (PNA) ภาคีความตกลงนาอูรู ประกอบด้วย 8 ประเทศ
ภาคี ได้แก่ ปาปัวนิวกินี หมูเกาะโซโลมอน ปาเลา สหพันธรัฐไมโครนีเซีย คิริบาส ตูวาลู และหมู่เกาะ
มาร์แชลส์ ซึ่งปลาทูน่าพันธ์ท้องแถบซึ่งนิยมน้ามาแปรรูปบรรจุกระป๋องมากที่สุด ราวครึ่งหนึ่งของโลก
ถูกจับในน่านน้้าของกลุ่มประเทศภาคีดังกล่าว ได้ประกาศแผนที่จะเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมต่อวัน จาก
6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน เป็น 10,000 ดอลลาสหรัฐต่อวัน และก้าหนดโควตาส้าหรับเรือประมง
ไว้ 50,000 วันต่อปี ซึ่งเรือประมงแต่ละล้าจะก้าหนดวันท้าประมงสลับกันไป แต่เมื่อนับรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกินโควตา ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับอุปสงค์ ที่สูงขึ้นจากทั้งนานาชาติและผู้ประกอบการท้องถิ่น
ทั้งนี้ แม้กลุ่มประเทศภาคี PNA ไม่มีกองเรือประมงเป็นของตัวเอง แต่ระบบการเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวได้สร้างรายได้ให้กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิกเหล่ านี้อย่างเป็นกอบเป็นก้า โดยรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจาก 60 ล้า นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2010 เป็น 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี
20138
นอกจากนี้ รัฐบาลปาปัวนิวกินียังได้ประกาศยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ 2020 (Vision
2020) ที่เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงของประเทศ โดยระบุเป็นสาขาหลักที่ต้องได้รับการ
พัฒนานอกเหนือจากสาขาน้้ามันและก๊าซธรรมชาติ และก้ากับดูแลและพัฒนาการท้าประมงปลาทูน่า
และอุตสาหกรรมปลาทูน่าในประเทศ ภายใต้การก้ากับดูแลของ National Fisheries Authority ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลงานด้านประมงของปาปัวนิวกินี โดยนโยบายจะเน้นการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ้าเป็นต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพการท้าประมงขนาดกลางและขนาดเล็ก และการส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง

8

ส้านักข่าว AFP, Pacific nations look to increase tuna fishing fees [ออนไลน์], 20 มิถุนายน 2558,
แหล่งที่มา: http://www.solomonstarnews.com/news/regional/2466-pacific-nations-look-to-increasetuna-fishing-fees.
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3.2.2 การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง
โดยที่ปาปัวนิวกินียังไม่มีกองเรือประมงน้้าลึกเป็นของตนเองและยังไม่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้าในประเทศ รายได้เข้าประเทศจากอุตสาหกรรมปลาทูน่า
ของปาปัวนิวกินีในช่วงทศวรรษที่ 1980 ส่วนใหญ่จึงล้วนมาจากค่าธรรมเนียมการให้สัมปทานกอง
เรือประมงต่างประเทศในการเข้ามาจับปลาทูน่าในน่านน้้าปาปัวนิวกินี อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมา รัฐบาลปาปัวนิวกินีได้หันมาด้าเนินนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องและปลายน้้า
โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในการตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าประมงและปลาทูน่าที่
จับได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของปาปัวนิวกินี ทั้งนี้ Pacific Tuna Forum ประมาณการณ์ว่า แต่ละปี
วัตถุดิบปลาทูน่า 3 ใน 4 ของปริมาณปลาทูน่า 1 ล้านตัน ที่จับได้ในน่านน้้าปาปัวนิวกินีถูกส่งออก
และแปรรูปในต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่ามากถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่หากน้าวัตถุดิบปริมาณ
ดังกล่าวมาแปรรูปในประเทศก่อนส่งออกจะเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่าเดิม
ถึงสองเท่า
รัฐบาลปาปัวนิวกินีได้ริเริ่มด้าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง โดย
เริ่มจากการตั้งเขตอุตสาหกรรมประมงแปซิฟิก (Pacific Marine Industrial Zone: PMIZ) บนเนื้อที่
ประมาณ 1,340 ไร่ 30 กิโลเมตรทางตอนเหนือเมืองมาดัง ด้วยเงินลงทุนจ้านวน 72 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐที่สนั บสนุน โดยธนาคารเพื่อการน้าเข้าส่งออกของจีน และให้ Shenyang International
Economic and Technical Cooperation รัฐวิสาหกิจจีนเป็นผู้ด้าเนินการสร้างโครงสร้างและสิ่ง
สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ท่าเรือ สะพานปลา เครื่องผลิตไฟฟ้าและระบบก้าจัดน้้า และต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อโครงการจาก เขตอุตสาหกรรม PMIZ เป็นศูนย์อุตสาหกรรมมาดัง (Madang Industrial
Center) ซึ่งมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปประมงหลายบริษัท อาทิ
- บริษัท Niugini Tuna Limited ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่
R D Corporation ของฟิลิปปินส์ เครือ Fairwell Fisheries Group ของไต้หวัน และ Tri Marine
International ของสหรัฐฯ
- บริษัท R D Tuna ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงงานแปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในปาปัวนิวกินี ได้
เพิ่มก้าลังการผลิตกว่าสองเท่าและสร้างงานในพื้นที่กว่า 3,000 ต้าแหน่ง
- บริษัท Sapmer-Piriou JV จากฝรั่งเศสที่เข้าไปลงทุนสร้างสะพานปลา ท่าเรือ
โรงซ่อมเรือ เป็นต้น
ซึ่งสหภาพยุ โรปคาดการณ์ไว้ ว่า ภายใน 2016 หากปาปัวนิวกินีสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมประมงตามแผนที่ตั้งไว้ อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องจะสร้างงานกว่า 53,000 ต้าแหน่ง
สรุป ปาปัวนิวกินีถือเป็นประเทศยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพสามารถ
พัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านประมงกับไทย เนื่ องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ประมงและท้าการประมงทูน่ารายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นร้อยละ 17 ของการจับปลาทูน่าของโลก
มีที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์และศักยภาพในการเป็นแหล่งกระจายสินค้า รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษจาก EU
ภายใต้ Interim Economic Partnership Agreement (IEPA) และสิทธิประโยชน์จากความตกลง
การค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์ Vision 2020 ของรัฐบาลปาปัวนิวกินีที่เน้นการ
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พัฒนาอุตสาหกรรมประมง และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง
ต่อเนื่องและปลายน้้าในโครงการศูนย์อุตสาหกรรมมาดัง
3.3 โอกาสสาหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินี
รัฐบาลไทยได้พยายามผลักดันให้มีความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย-ประเทศแหล่ง
วัตถุดิบด้านประมง โดยเฉพาะกับปาปัวนิวกินี ซึ่งไทยและปาปัวนิวกินีเข้าสู่กระบวนการเจรจาจัดท้า
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านประมง ตั้งแต่ปี 2555 และสามารถบรรลุกระบวนการเจรจากัน
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายไทยพยายามผลักดันให้มีการลงนามในโอกาสแรก
ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวประกอบด้วย (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
เทคโนโลยีของการพัฒนาแหล่ง ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน (2) การวิจัยและการจัดการทรัพยากร
ประมงชายฝั่ง (3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้า รวมทั้งความมั่นคงทาง
อาหาร (4) การส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชนในการท้าประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การแปร
รูปและการน้าเข้า -ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้าและ (5) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการด้าเนิน
นโยบาย กฎระเบียบด้านการประมง การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในระดับภูมิภาค
และระดับ โลก นอกจากนี้ ยั งรวมไปถึงการแลกเปลี่ ยนข้ อมูล กับ ปาปัว นิ ว กินีด้า นการตรวจสอบ
ย้อนหลัง (traceability of fisheries products) ข้อมูลการจับสัตว์น้า การเร่งรัดการออกใบรับรอง
การจับสัตว์น้า (Catch certificate) การติดตาม การควบคุม และการเฝ้าระวังกองเรือประมง
(Monitoring, Control and Surveillance) รวมทั้งมาตรการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง Vessel
Monitoring System ส้าหรับเรือประมงขนาดใหญ่ที่เข้าไปท้าการประมงในน่านน้าปาปัวนิวกินี ซึ่ง
ปัจจุบันมีเรือประมงอวนลากที่ชักธงไทยเข้าไปท้าประมงในปาปัวนิวกินีจ้านวน 63 ล้า เพื่อให้เ ป็นไป
ตามหลักสากลและระดับภูมิภาค9
ส้าหรั บการลงทุนของภาคเอกชนไทยด้านประมงในปาปัวนิว กินีนั้น บริษัท ไทยรวมสิ น
พัฒนาอุตสาหกรรม จ้ากัด) ในเครือบริษัท Thai Union Frozen (ผู้ผลิตปลากระป๋องรายใหญ่ที่สุด
ของโลก) ได้ร่ว มทุนกับบริษัท Frabelle Fishing Corporation และ Century Canning
Corporation ของฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2552 จัดตั้งบริษัทมาเจสติก ซีฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ที่เมือง
Malahang ปาปัวนิวกินี (มูลค่า 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อด้าเนินธุรกิจการจับปลาทูน่าในน่านน้้า
ปาปัวนิวกินีและบริเวณใกล้เคียง และตั้งโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องในปาปัวนิวกินี โดยได้ช่วยสร้าง
งานในพื้นที่กว่า 5,000 ต้าแหน่ง และ ส่งผลให้บริษัทเข้าถึงแหล่งปลาทูน่าได้มากขึ้นซึ่ งช่วยในด้าน
การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต 10 รวมทั้งการผลิตและการส่งออกจากประเทศปาปัวนิวกินีไปยังกลุ่ม
ประเทศยุโรปที่ปาปัวนิวกินีได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีจาก EU ภายใต้ Interim Economic
Partnership Agreement (IEPA) ที่อนุญาตให้ปาปัวนิวกินีและผู้ประกอบการที่ตั้งโรงงานผลิต

9

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย, ผลการประชุม ครั้งที่ 1/2558, 6 พฤษภาคม 2558.
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, ผลการประชุมเตรียมการการจัดประชุม Thailand
Pacific Island Countries ครั้งที่ 2, โดยผู้แทน บมจ. ไทยยูเนีย่ นโฟรเซ่น จ้ากัด, 6 พฤษภาคม 2558.
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ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปสุกในประเทศสามารถส่งสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้าแปรรูปและปรุงสุก ไปยัง
ประเทศใน EU โดยไม่เสียภาษี
นอกจากนี้ ไทยและปาปัวนิวกินียังมีการเจรจาความตกลงในกรอบต่างๆ อาทิ ความตกลง
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ซึ่งหากความ
ตกลงดังกล่าวเจรจาแล้วเสร็จและมีการลงนามร่วมกันแล้ว จะยิ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุนระหว่างสองประเทศยิ่งขึ้น
3.4 บทวิเคราะห์ค วามเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือระหว่างไทยและปาปัวนิวกินีด้านประมง
ปลาทูน่า โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis
Opportunity -

Threat

-

ไทยและปาปัวนิวกินี
การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ป สงค์ ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารโดยรวมทั้ ง ในตลาดภายในและ
ต่างประเทศ
กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการบริโภคเนื้อปลา
แนวโน้มตลาดส่งออกที่ขยายตัวในกลุ่มตลาดใหม่
ความสัมพันธ์ที่ดีใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ ที่มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและ
หารือระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
กลไกการหารือและความตกลงในกรอบต่างๆ ระหว่างสองประเทศที่ช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินี ได้แก่ การประชุม ThailandPacific Island Countries Forum การประชุม Post-Forum Dialogue ใน
กรอบ Pacific Island Forum กลไกหารือ Bilateral Consultations ระดับ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กลไกความร่วมมือระดับสภาหอการค้าและสภา
อุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศที่ได้ลงนามไว้ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทยปาปัวนิวกินีที่ผ่านกระบวนการเจรจาและพร้อมลงนาม รวมทั้งความตกลงว่าด้วย
การเว้ น การเก็ บ ภาษี ซ้ อ นและเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองการลงทุ น ที่ ทั้ ง สอง
ประเทศผลักดันให้มีการเจรจาจัดท้า
การขาดแคลนวัตถุดิบและปริมาณปลาทูน่าลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัญหา
และผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ
ความผันผวนของปริมาณและราคาวัตถุดิบในตลาดโลก
การออกกฎระเบียบและการออกใบเหลื องประกาศเตือนโดย EU ต่อการท้ า
ประมง IUU ของไทยและปาปัวนิวกินี

ส่งผลกระทบ
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ไทย
ปาปัวนิวกินี
Strength - การเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ปลาทู น่ า กระป๋ อ งราย - ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากร
ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก
ประมงและเป็ น แหล่ ง จั บ ปลาทู น่ า ที่
- ความได้เปรี ยบของท้าเลที่ตั้งของการ ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
- ที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์และศักยภาพของ
- ศักยภาพและความช้านาญของแรงงาน การเป็นแหล่งกระจายสินค้าสินค้า
ไทยในการแปรรู ป สิ น ค้ า ประมง การ - สิทธิพิเศษจาก EU ภายใต้ Interim
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
Economic Partnership Agreement
- การปรั บ ตั ว ของภาครั ฐ ของไทยต่ อ (IEPA) และสิทธิประโยชน์จากความตก
ผลกระทบการออกกฎระเบียบของ EU ลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ
ต่อการท้าประมง IUU
- ยุท ธศาสตร์ Vision 2020 ของ
- การปรับตัวของภาคเอกชนไทยโดยการ ป า ปั ว นิ ว กิ นี ที่ เ น้ น ก า ร พั ฒ น า
เข้ า ไปลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมประมง อุตสาหกรรมประมง และส่ งเสริมการ
ต่อเนื่องในปาปัวนิวกินีเพื่อเข้าถึง และ ลงทุ น จากต่ า งประเทศในการพั ฒ นา
ใช้ประโยชน์แหล่งวัตถุดิบโดยตรง
อุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง/ปลายน้้า
- ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยตื่นตัว ในโครงการศูนย์อุตสาหกรรมมาดัง
และให้ความส้าคัญกับกับการท้าธุรกิจ
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งยั่ ง ยื น
อาทิ ความปลอดภัยของอาหาร การใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และจริยธรรมใน
การปฏิบัติต่อแรงงาน เป็นต้น
Weakness - การพึ่งพาการน้าเข้า วัตถุดิบปลาทูน่า - การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน
จากต่างประเทศ
- การขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง
- การขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากปริมาณ ต่อเนื่องในประเทศ
ปลาทูน่าลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจาก - ข้ อ พึ ง ระวั ง ในการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ อาทิ
ปัญหาและผลกระทบจากการเปลี่ ยน ปั ญ หาทุ จ ริ ต ในส่ ว นราชการและ
สภาพภูมิอากาศ
ภาคเอกชน ปั ญหาความไม่ป ลอดภั ย
- การขาดศักยภาพและประสิทธิภาพของ การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ
การท้าประมงน้้าลึกของไทย
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงมาก
- ปั ญ หาขาดแคลนแรงงานและการใช้ และคู่แข่งนักลงทุนจากต่างประเทศ
แรงงานผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
- การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานขั้นต่้า
- การกีดกัดทางการค้าทั้งในรูปของภาษี
จาก EU (เก็บภาษีสินค้าประมงจาก
ไทยในอัตราที่สูงมากถึงร้อยละ 24)
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จากตารางการวิเคราะห์ด้วยแนวคิด SWOT Analysis ข้างต้น ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่าไทย
และปาปั ว นิ ว กินี ส ามารถพั ฒ นาความเป็น หุ้ นส่ ว นของความร่ ว มมือ ทางด้ านการปะมงปลาทู น่ า
กล่าวคือ
1) จุดเด่น/จุดอ่อน ไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของขีดความสามารถและศักยภาพของการเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของโลก แต่มีจุดอ่อนที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่
จากต่างประเทศและการกีดกันทางการค้าในรูปของภาษีซึ่งท้าให้เกิดการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
ทูน่าของไทยที่มุ่งเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบโดยตรง สอดคล้องกับจุดเด่นของปาปัวนิวกินีเป็นแหล่งวัตถุดิบ
ปลาทูน่าแหล่งใหญ่ของโลกและได้รับสิทธิพิเศษจาก EU ภายใต้ IEPA และสิทธิประโยชน์จากความ
ตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของปาปัวนิวกินีใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงในประเทศและจุดอ่อนของปาปัวนิวกินีที่ยังขาดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง/ปลายน้้า
2) นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดระหว่างสองประเทศในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและ
กลไกการหารือและความตกลงในกรอบต่างๆ โดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
ประมงระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินีที่ผ่านกระบวนการเจรจาและพร้อมลงนาม จะมีส่วนเอื้อต่อโอกาส
การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือด้านประมงระหว่างกันต่อไป
3) ทั้งสองประเทศต้องเผชิญความท้าทายรูปแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของการ
ออกกฎระเบียบต่อต้านการประมงแบบ IUU และการโดนใบเหลืองโดย EU ปัญหาการลดลงของ
ทรั พยากรปลาทะเลอัน เนื่ องมากจากปัญหาการเปลี่ ยนสภาพภู มิอากาศและการท้ าประมงแบบ
overfishing ความท้าทายเหล่านี้ส่งผลให้รัฐบาลทั้งสองประเทศเห็นถึงความจ้าเป็นต้องเร่งรัดด้าเนิน
มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการประมงให้เข้มแข็ง บูรณาการ และมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น และ
ผลั ก ดั น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการประมงทั้ ง ระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละระดั บ ภู มิ ภ าค ในขณะเดี ย วกั น
ภาคอุตสาหกรรมประมงของทั้งไทยและปาปัวนิวกินีตื่นตัวและให้ความส้าคัญยิ่งขึ้นต่อการท้าธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน
สรุป ไทยและปาปัวนิวกินีสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างกันได้
บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดระหว่างสองประเทศและกลไกการหารือและความตกลงใน
กรอบต่างๆ ที่มีอยู่และก้าลังผลักดันในการเจรจาจัดท้า ปัจจัยภายในของแต่ละประเทศที่เกื้อหนุน
ระหว่างกัน โอกาสจากปัจจัยภายนอกทั้งในแง่อุปสงค์และการมีตลาดใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงปัจจัยหนุน
จากภายนอกหลายประการทั้งจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวมทั้งในตลาด
ภายในและต่างประเทศ กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการบริโภคเนื้อปลา และแนวโน้ม
ตลาดส่งออกที่ขยายตัวในกลุ่มตลาดใหม่ ตลอดจนแม้กระทั่งความท้าทายรูปแบบต่างๆ ที่ทั้งสอง
ประเทศต้องเผชิญและสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาและสร้างอ้านาจต่อรองร่วมกันได้ ดังนั้น ไทยจึง
ควรด้าเนินนโยบายเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์และมีบูรณการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการกระชับความสัมพันธ์ กับปาปัวนิวกินี ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และร่วมกัน
ผลักดันและขยายความร่วมมือด้านประมงปลาทูน่าระหว่างสองประเทศ เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถใน
การแข่งขันและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าไทยต่อไป

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ไทยถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่งอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี
2556 มียอดรวมกว่า 550,832 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,058 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมปลาทูน่า
ของไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถที่สามารถขยายตัวและน้ารายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความได้เปรียบของท้าเลที่ตั้งของการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ เทคโนโลยีและ
ความช้ านาญของแรงงานไทยในการแปรรู ปสิ นค้ าประมง การพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ และบรรจุ ภัณ ฑ์
อย่างไรก็ดี ไทยขาดศักยภาพและประสิทธิภาพของการท้าประมงน้้าลึกของไทย จึงต้องพึ่งพาการ
น้าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า จากต่างประเทศ ซึ่งไทยต้องประสบกับความผันผวนของปริมาณและราคา
วัตถุดิบ ในตลาดโลกและปั ญหาขาดแคลนวัตถุดิ บเนื่องจากปริมาณปลาทูน่าลดลงอย่า งต่อเนื่อ ง
เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยยัง
ต้ อ งประสบปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานและการใช้ แ รงงานผิ ด กฎหมายและไม่ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานขั้นต่้า การกีดกัดทางการค้าทั้งในรูปของภาษี (EU เก็บ
ภาษีสินค้าจากไทยในอัตราที่สูงมากถึงร้อยละ 24) และไม่ใช่ภาษี และอุปสรรคล่าสุดจากผลกระทบ
ของการออกกฎระเบียบและการออกใบเหลืองประกาศเตือนของสหภาพยุโรป (EU) ต่อไทยในปัญหา
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การความคุมของไทย (Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing: IUU) ) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ด้าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ โดยเฉพาะเพื่อรองรับผลกระทบจากกฎระเบียบเรื่องการท้าประมง IUU โดยเน้นการปรับปรุง
การบริหารจัดการประมงของไทยให้เข้มแข็ง บูรณาการ และมีประสิทธิภาพยิ่งขั้น รวมทั้งผลักดัน
ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทย-ประเทศแหล่งวัตถุดิบด้านประมง โดยเฉพาะกับปาปัวนิวกินี
ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยมุ่งเข้าถึงแหล่ง วัตถุดิบโดยตรง ตลอดจนตื่นตัวและ
ให้ความส้าคัญยิ่งขึ้นต่อการท้าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน
ในช่วงที่ผ่านมา ไทยและปาปัวนิวกินีมีความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิด และปาปัวนิวกินีถือเป็น
ประเทศยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของไทยที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาความเป็นหุ้นส่ว นความร่วมมือ
ด้า นประมงกั บ ไทย เนื่ อ งจากมี ความอุด มสมบู ร ณ์ข องทรั พ ยากรประมงและท้า การประมงทู น่ า
รายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็นร้อยละ 17 ของการจับปลาทูน่าของโลก มีที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์และ
ศักยภาพในการเป็นแหล่งกระจายสินค้า รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษจาก EU ภายใต้ Interim Economic
Partnership Agreement (IEPA) และสิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ
ตลอดจนยุทธศาสตร์ Vision 2020 ของรัฐบาลปาปัวนิวกินีที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง และ
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องและปลายน้้าในโครงการ
ศูนย์อุตสาหกรรมมาดัง ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ้ากัด ในเครือบริษัท Thai
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Union Frozen ได้ร่วมทุนกับบริษัทของประเทศฟิ ลิปปินส์ ตั้งแต่ปี 2552 จัดตั้งบริษัท มาเจสติก
ซีฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จ้ากัดที่ปาปัวนิวกินี เพื่อด้าเนินธุรกิจการจับปลาทูน่าในน่านน้้าปาปัวนิวกินีและ
บริเวณใกล้เคียง และตั้งโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องในปาปัวนิวกินี
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นหุ้นส่วนของความร่ว มมือระหว่างไทยและปาปัวนิวกินี
ด้านประมงปลาทูน่า โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis สามารถสรุปได้ว่า ไทยและปาปัวนิวกินีสามารถ
พัฒนาความร่วมมือด้านการประมงปลาทูน่าระหว่างกันได้ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิด
ระหว่างสองประเทศและกลไกการหารือและความตกลงในกรอบต่างๆ ที่มีอยู่และก้าลังผลักดันในการ
เจรจาจัดท้า ปัจจัยภายในของแต่ละประเทศที่เกื้อหนุนระหว่างกัน โอกาสจากปัจจัยภายนอกทั้งในแง่
อุปสงค์และการมีตลาดใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงโอกาสหรือปัจจัยหนุนจากภายนอกหลายประการทั้งจาก
การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวมทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ กระแสความ
นิยมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการบริโภคเนื้อปลา และแนวโน้มตลาดส่งออกที่ขยายตัวในกลุ่มตลาด
ใหม่ ตลอดจนแม้กระทั่งความท้าทายรูปแบบต่างๆ ที่ทั้งสองประเทศต้องเผชิญและสามารถร่วมมือกัน
แก้ปัญหาและสร้างอ้านาจต่อรองร่วมกันได้ ดังนั้น ไทยจึงควรด้า เนินนโยบายเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
และมีบูรณาการระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการกระชับความสั มพันธ์
กับ ปาปั ว นิ ว กินี ทั้งในกรอบทวิภ าคีและพหุ ภ าคี และร่ว มกันผลั กดันและขยายความร่ว มมือด้าน
ประมงปลาทูน่าระหว่างสองประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าไทยต่อไป
4.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนขอน้าเสนอแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์กับปาปัวนิวกินีทั้งในกรอบทวิภาคีและ
พหุภาคี ตลอดจนกลยุทธ์ในการผลักดันและขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับปาปัวนิวกินี เพื่อ
ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยในฐานะที่ เป็นผู้ผ ลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและ
ปรุ ง แต่ ง อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลกให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากแหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ปลาทู น่ า ของ
ปาปัวนิวกินีอย่างเต็มที่ ดังนี้
4.2.1 การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือในระดับและกรอบ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยหยิบยกเรื่องความร่วมมือด้านประมงในการหารือและการประชุมทุกครั้ง
อาทิ
4.2.1.1 กรอบทวิภาคี
1) ผลักดันให้ปาปัวนิวกินีเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจ้าประเทศไทย
ในโอกาสแรก การมีผู้ แทนทางการทูต ของปาปัว นิ ว กินีจ ะช่ว ยกระชับความสั ม พันธ์ร ะหว่า งสอง
ประเทศให้แน่นแฟ้นขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการค้าการลงทุน
2) ผลั กดันให้มีการจัดประชุม Bilateral Consultations ระดับ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินีในโอกาสแรก ตามที่ทั้งสองฝ่า ยได้ร่วมลงนาม
บันทึกความเข้าใจจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศขึ้น ตั้งแต่ปี 2556
โดยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรก
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3) ผลักดันให้มีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของปาปัวนิวกินี และผลักดันให้มีการลงนามความตกลงความร่วมมือด้าน
การประมงและส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านประมงอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างการเยือน
4) มอบหมายผู้แทนระดับสูงของไทยเข้าร่วมในการประชุม PIF/PFD
โดยเฉพาะการประชุมปีนี้ในเดือนกันยายน 2558 ที่ปาปัวนิวกินีเป็นเจ้าภาพ และผลักดันให้มีการ
หารือทวิภาคีกับผู้น้าของปาปัวนิวกินี โดยไทยอาจจัดให้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้าน
ประมงปลาทูน่ าของไทยร่ว มเดินทางไปพร้อมเพื่อร่ว มหารือและเข้าพบกับหน่ว ยงานภาครัฐและ
เอกชนของปาปัวนิวกินีที่เกี่ยวข้อง
4.2.1.2 กรอบพหุภาคี
ใช้ประโยชน์จากกลไกการประชุม Thailand-Pacific Island Countries
Forum (TPIF) ระดับผู้น้า ที่ไทยได้ริเริ่มจัดขึ้นในการชูบทบาทของไทยในฐานะต้นแบบของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือของภาคเอกชน โดยต่อยอดจากผลการ
ประชุม TPIF ทั้งสองครั้ง กล่าวคือ
1) การประชุ ม ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ ปี 2557 ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ อย่ า ง
กว้างขวางเกี่ยวกับการส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-ประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกในสาขาการประมงและการส่งเสริม public-private partnership โดยประเทศหมู่เกาะ
แปซิฟิกมองไทยเป็นต้นแบบในการพัฒนาอุ ตสาหกรรมประมง และมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมประมง และสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการประมง อาทิ การร่วมลงทุน การเพิ่มการลงทุนโดยตรงของไทย การอบรมเพื่อขีด
ความสามารถของบุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและด้านเทคนิค เช่นการออกใบรับรองต้นก้าเนิด
สินค้า การรับรองมาตรฐานสินค้า การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์สินค้าอาหาร
ทะเลชนิดอื่น เป็นต้น
2) การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อปี 2558 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อ
แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือหุ้นส่ วนเพื่อการพัฒนา 11 สาขา รวมถึงสาขาความร่วมมือด้าน
การประมง ที่มีก้าหนดด้าเนินการระหว่างปี 2558-2560
4.2.2 การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลง และผลักดันให้มีการลงนามและเจรจาจัดท้า
ความตกลงที่ส้าคัญระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินี
1) ผลั ก ดัน ให้ มี การลงนามบัน ทึก ความเข้าใจว่ าด้ว ยความร่ว มมือ ด้า นประมง
ระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินีในโอกาสแรกสุด เพื่อด้าเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและมีบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสองประเทศ และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย
โดยจะครอบคลุมการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและเทคโนโลยีของการพัฒนาแหล่งทรัพยากรประมงอย่าง
ยั่งยืน การส่งเสริ มความร่ วมมือของภาคเอกชนในการท้าประมงและการแปรรูปและการน้าเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้า รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการด้าเนินนโยบาย กฎระเบียบ
ด้านการประมง การส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในระดับภูมิภาคและระดับโลก
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2) ผลักดันให้มีการเจรจาความตกลงระหว่างไทย-ปาปัวนิวกินีเพื่อการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อน และเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ซึ่งหากความตกลงดังกล่าวเจรจาแล้วเสร็จและ
มีการลงนามร่วมกันแล้ว จะยิ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศยิ่งขึ้น
4.2.3 การส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในโครงการที่รัฐบาลปาปัวนิวกินีส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ร่วมกับภาคธุรกิจในพื้นที่อย่างมีความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกลไก
ความร่วมมือระดับสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศที่เคยมีลงนามบันทึกความ
เข้าใจระหว่างหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี้ และบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมพอร์ตมอร์สบี้ เมื่อปี
2556
4.2.4 การจัดตั้งกลไกการท้างานอย่างมีบูรณาการทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงและจัดหาแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าจากปาปัวนิวกินี เพื่อป้อนภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
1) จัดตั้งคณะท้างานของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทยประเทศแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่า โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม
หารืออย่างสม่้าเสมอเป็นประจ้า เพื่อก้าหนดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านประมงและด้าเนิน
กลยุทธ์การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบปลาทูน่าอย่างมีบูรณาการ
2) จัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
ในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและด้านเทคนิคร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน ภายใต้กรอบ TPIF โดยจัด
ประชุมคู่ขนานไปกับการประชุม TPIF ประจ้าปี และรายงานผลให้ที่ประชุมระดับผู้น้าและผู้แทน
ระดับสูงทราบเพื่อให้การสนับสนุนและผลักดันระดับนโยบายต่อไป
4.2.5 การส่ ง เสริ ม การประมงและการใช้ ท รั พ ยากรประมงที่ ยั่ ง ยื น และการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทย อาทิ การก้ากับดูแลให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนดกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและในระดับสากลส่งเสริม
และสนับ สนุ นจริ ย ธรรมในการปฏิบัติต่อแรงงาน การใช้ระบบการตรวจสอบคุ ณภาพทั้งจากของ
ภาคเอกชนและภาครั ฐ มาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าเป็นแหล่ งอาหารที่ให้
โปรตีน คุณภาพสู งและปลอดภัย ปรับปรุงมาตรฐานสุ ขอนามัยของสถานแปรรูปสั ตว์น้าเบื้องต้น
รวมทั้งโรงงานแปรรูปขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน GMP และ HACCP การพัฒนาศักยภาพของห้องตรวจ
วิเคราะห์เพื่อให้ผลตรวจวิเคราะห์รวดเร็วทันต่อปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
4.2.6 การชูบทบาทของไทยในการเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกรอบความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement on Technical Cooperation) ที่ไทย-ปาปัวนิวกินีมีการ
ลงนามระหว่างกัน อาทิ การให้ทุนฝึกอบรมและเพิ่มขีดความสามารถให้บุคลากร ทั้งในรูปแบบทุน
ฝึ ก อบรมระยะสั้ น และทุ น ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึก ษา ในด้ านการเกษตรและด้ า นประมง การ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาวะอากาศ ความมั่นคงทางด้านอาหาร
4.2.7 การแสดงบทบาทของไทยในกรอบ Pacific Islands Forum/ Post-Forum
Dialogue
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1) แสดงบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในฐานะประเทศคู่เจรจา ในกรอบความ
ร่วมมือกับกลุ่มประเทศแปซิฟิก Pacific Islands Forum/ Post-Forum Dialogue โดยร่วมผลักดัน
ประเด็ น และวาระที่ ก ลุ่ ม ประเทศแปซิ ฟิ ก ให้ ค วามส้ า คั ญ ยิ่ ง อาทิ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรักษาและอนุรักษ์มหาสมุทร และการใช้ทรัพยากรประมงอย่าง
ยั่งยืน โดยย้้าให้ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยต่อการใช้ทรัพยากรประมงและ
การท้าประมงอย่างยั่งยืน
2) ฟื้นฟูความร่วมมือกับส้านักงานเลขาธิการ PIF โดยต่ออายุบันทึกความตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือระหว่างไทย-ส้านักงานเลขาธิการ PIF ที่หมดอายุลง โดยควรท้าความรู้จักและ
คุ้นเคยกับ Dame Meg Taylor นักการทูตสตรีชาวปาปัวนิวกินี ที่เพิ่งได้รับเลือกให้ด้ารงต้าแหน่ง
เลขาธิการคนใหม่ของ PIF เมื่อปลายปี 2557 ทั้งนี้ ความตกลงความร่วมมือฉบับใหม่กับส้านักงาน
เลขาธิการ PIF ควรครอบคลุมความร่วมมือด้านประมง
4.2.8 การแสวงหาความร่วมมือระหว่างไทยกับ Pacific Islands Forum Fisheries
Agency (FFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านประมงของกรอบ PIF และผลักดันให้ไทยเป็นภาคีของ
Western and Central Pacific Fisheries Commission องค์กรด้านประมงของภูมิภาคแปซิฟิกที่มี
สถานะเป็น Regional Fishing Management Organizations ซึ่งไทยไม่ได้เป็นภาคีแต่เข้าร่วมการ
ประชุมต่อเนื่องทุกปีในฐานะ cooperating non-member ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ อุ ต สาหกรรมปลาทู น่ า ของไทย โดยเฉพาะกฎระเบี ย บและแนวโน้ ม ตลาด เพื่ อ ให้
อุตสาหกรรมทูน่าของไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน มีการด้าเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่
ยอมรับจากประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกและของทั่วโลก
4.2.9 การก้าหนดมาตรการร่วมกันระหว่างไทยและปาปัวนิวกินีเพื่อป้องกันและขจัดการ
ท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตรวจสอบย้อนหลัง (traceability of
fisheries products) ข้อมูลการจับสัตว์น้า การเร่งรัดการออกใบรับรองการจับสัตว์น้า (Catch
certificate) การติดตาม การควบคุม และการเฝ้าระวังกองเรือประมง (Monitoring, Control and
Surveillance) รวมทั้งมาตรการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง Vessel Monitoring System
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวนิภา นิรันดร์นุต

ประวัติการศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
ภาคภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร (Certificate) สาขา International Trade and
Commerce ด้าน Global Business Management,
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2541

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539-2543
พ.ศ. 2543-2546
พ.ศ. 2547-2549
พ.ศ. 2550-2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ American Field Service (AFS)
ณ ประเทศออสเตรเลีย
ทุนการศึกษาโครงการ JAL Scholarship Program ศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) ด้านเอเชียศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
โซเฟีย ประเทศญี่ปุ่น
ทุนวิจัย (Research Fellowship) ของคณะกรรมาธิการยุโรปและ
โครงการยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ประเทศเบลเยี่ยม
สหราชอาณาจักร และเยอรมนี
เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ
เจ้าหน้าที่การทูต 4-5 ส้านักงานรัฐมนตรี
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ
กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
นักการทูตระดับช้านาญการ (ที่ปรึกษา) / หัวหน้ากลุ่มงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
นักการทูตระดับช้านาญการ (ที่ปรึกษา) / หัวหน้าส้านักงานหนังสือ
เดินทางชั่วคราว จ. เชียงใหม่ กรมการกงสุล
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นักการทูตระดับช้านาญการพิเศษ/ หัวหน้าฝ่าย (นิวซีแลนด์และกลุ่ม
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก) กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
นักการทูตระดับช้านาญการพิเศษ กองแปซิฟิกใต้
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

