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บทที 1
บทนํา

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ประเทศไทยนับว่าเป็ นประเทศหนึ งที เป็ นผูน้ ําในภาคการประมงโลก โดยช่ วงปี พ.ศ.
2543 – 2553 ประเทศไทยมีผลผลิตสัตว์น/ าํ โดยเฉลียปี ละ 3.7 ล้านตัน และเป้ าหมายในปี พ.ศ.2557
อยูท่ ี 3.0 ล้านตัน โดยคิดเป็ นร้ อยละ 1.05 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรื อ
ร้อยละ 7.86 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของผลผลิตมวลรวมของภาคการเกษตร โดยจา
การผลิตสิ นค้าประมงนั/น การส่ งออกสิ นค้าประมงระหว่างประเทศถือเป็ นส่ วนสําคัญ โดยในช่วง
ทศวรรษทีผ่านมามีการขยายตัวทางการตลาดเป็ นอย่างมาก โดยอัตราเฉลียด้านการส่ งออกเพิมขึ/น
คิดเป็ นร้อยละ 5.62 ต่อปี โดยส่ วนหนึงนั/นก็มาจากการส่ งออกภาคประมงนํ/าจืด
โดยสิ นค้าประมงนํ/าจืดทีถื อว่ามีอตั ราการโตของภาคการส่ งออกทีน่ าจับตามองมากทีสุ ด
ในช่วงทีผ่านมา ก็คือ ปลานิ ล เป็ นปลาทีนิ ยมเลี/ยงกันมากชนิ ดหนึ งในประเทศไทย เนื องจากเลี/ยง
ง่าย เนื/อมีรสชาติดี มีปัญหาเรื องโรคระบาดน้อย เป็ นทีนิ ยมบริ โภคอย่างแพร่ หลายในทัวทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย และทัวโลกด้วยข้อดี ของเนื/ อปลานิ ลที สามารถนํามาประกอบอาหารได้หลาย
รู ปแบบในรายการอาหารของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุ น/ ี เองส่ งผลให้แนวโน้ม ความต้องการการ
บริ โภคปลานิลในตลาดโลกเพิมขึ/น จึงทําให้มองเห็นลู่ทางในการเลี/ยงปลาชนิ ดนี/ แจ่มใส การขยาย
กําลังผลิตยังสามารถทําได้โดยทีไม่ตอ้ งกังวลด้านปั ญหาการตลาด
เนื องจากปั จจุบนั ความต้องการบริ โภคปลานิ ลในตลาดโลกโดยเฉพาะในประเทศพัฒนา
แล้ว มีแนวโน้มเพิมขึ/นอย่างต่อเนื อง ส่ วนหนึ งเนื องจากปลานิ ลเป็ นปลาเนื/อขาว จึงเป็ นทีต้องการ
ของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที ใส่ ใ จในสุ ข ภาพรวมถึ ง กลุ่ ม ผูส้ ู ง อายุทีมี แนวโน้ม เพิมขึ/ นมาก โดยรู แบบ
ผลิตภัณฑ์ทีประเทศไทยส่ งออก ก็จะมี ปลานิ ลทั/งตัวแช่แข็ง, ปลานิ ลเนื/ อแล่ฟิตสดแช่เย็น, ปลานิ ล
เนื/ อแบบอืนๆ แช่เย็นจนแข็ง, ปลานิ ลสดแช่ เย็น, ปลานิ ลเนื/ อแบบอืนๆ แช่เย็น, ปลานิ ลมีชีวิต และ
ปลานิลแห้งไม่รมควัน โดยมีตลาดคู่คา้ ทีสําคัญในการ่ างออกจากข้อมูลปี 2555 ได้แก่ กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง ร้อยละ 68, กลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 14, สหรัฐอเมริ กา ร้อยละ 6, กลุ่มประเทศ
อาเซี ยน ร้ อยละ 4, กลุ่มประเทศแอฟริ กา ร้ อยละ 3, และอืนๆ ร้ อยละ 5 ส่ วนในด้านคู่แข่งทาง
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การตลาดทีสําคัญก็ได้ แก่ ประเทศจีนซึ งถือเป็ นผูผ้ ลิตราบใหญ่ของโลก คิดเป็ นร้อยละ 30-32 ของ
ผลผลิตปลานิลโลก อินโดนี เซี ย และเอกวาดอร์ นอกจากนี/ ประเทศต่างๆในแถบอเมริ กาใต้ก็กาํ ลัง
เป็ นคู่ แ ข่ ง ที น่ า จับ ตามอง แม้ว่ า ในปั จ จุ บ ัน การเพาะเลี/ ยงปลานิ ล ในกลุ่ ม ประเทศอเมริ ก าใต้
โดยเฉพาะคอสตาริ กา ฮอนดูรัส บราซิ ล ยังคงอยู่ในระยะแรกเริ มก็ตาม แต่ประเทศเหล่านี/ หันมา
ขยายการเลี/ ย งปลานิ ล อย่า งมาก โดยเป้ าหมายในการส่ ง ออกไปสู่ ต ลาดที สํ า คัญ ก็ คื อ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ทีมีอตั ราการขยายตัวในการนําเข้าปลานิ ลโดยเฉลียเพิมขึ/นทุกปี (นาตยา ศรี จนั ทึก,
กลุ่มงานวิจยั และวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง)
ด้วยลู่ ท างการตลาดที มี ทิ ศ ทางที สดใส ประกอบกับ ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ งที มี
ศักยภาพในการเพาะเลี/ยงและแปรรู ปสัตว์น/ าํ ได้มาตรฐานเป็ นทียอมรับในตลาดโลก หากได้รับการ
สนับสนุ นอย่างจริ งจัง คาดว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาให้ปลานิ ลเป็ นหนึ งในสิ นค้าประมง
ส่ งออกสําคัญทีสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
ทั/ง นี/ จึ ง ต้อ งการศึ ก ษาปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ การส่ ง ออกเนื/ อ ปลานิ ล แช่ แ ข็ ง ไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เพือเพิมโอกาสในการแข่งขันในตลาดส่ งออกโดยดูตวั อย่างจากจีนซึ งครองส่ วนแบ่ง
การตลาดปลานิลของโลกได้เกือบทั/งหมดในปั จจุบนั ด้วยจุดแข็งทั/งด้านราคาทีตําและความสามารถ
ในการผลิตปลานิลแบบแล่เนื/อแช่แข็งให้มีขนาดและคุณภาพเดียวกันได้ท/ งั หมด
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาโครงสร้างการผลิตและสถานการณ์เนื/อปลานิ ลแช่แข็งของไทยเพือการส่ งออก
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา
2. เพือวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลต่อการส่ งออกเนื/ อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา

3

กรอบแนวคิด
ในการศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อการส่ งออกเนื/ อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา
มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี/
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

1. กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด, สภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิจ,ความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน, การพัฒนาขีด

ผลการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อ

ความสามารถของการผลิตสิ นค้า

การส่ งออกผลิตภัณฑ์ปลานิล

2. ความสามารถในการผลิตและส่ งออกเนื/อปลานิลแช่
แข็งของประเทศคู่แข่ง

ไปสู่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

ขอบเขตและวิธีการศึกษา
1. การศึกษาในครั/งนี/ เป็ นการศึกษาการส่ งออกเนื/ อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กาข้อมูลทีนํามาใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2555
2. ตัวแปรทีศึกษา แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี/คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ
- กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด,สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ, ความได้เปรี ยบเชิ งการ
แข่ ง ขัน,การพัฒ นาขี ดความสามารถของการผลิ ต สิ นค้า , ขั/นตอน, ข้อกํา หนดและปั จจัย ที ต้อ ง
พิจารณาในการส่ งออก
- ความสามารถในการผลิตและส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งของประเทศคู่แข่ง
2.2 ตัว แปรตามได้แ ก่ ป ริ ม าณการส่ ง ออกเนื/ อปลานิ ล แช่ แ ข็ ง ไปยัง ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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สมมติฐาน
1. มูลค่าผลิตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทีแท้จริ งต่อหัวของประเทศสหรัฐอเมริ กามี
ผลต่อการส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน
2. ราคาส่ งออกเนื/ อปลานิ ลแช่ แข็งของประเทศไทยมีผลต่อการส่ งออกเนื/ อปลานิ ลแช่แข็ง
ของประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม
3. ราคาส่ งออกเนื/ อปลานิ ลแช่ แข็งของคู่แข่งของประเทศไทยมีผลต่อการส่ งออกเนื/ อปลา
นิลแช่แข็งของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน

ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงสภาพทัวไปของการผลิตเนื/ อปลานิ ลแช่แข็งและแนวโน้มการส่ งออกเนื/ อ
ปลานิลแช่แข็งของประเทศไทย
2.ทราบถึงปั จจัยทีมีผลต่อการส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริ กา

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปลานิล (ชือสามัญ Nile Tilapia และชือวิทยาศาสตร์ (Oreochromisniloticus) เป็ นปลานํ/า
จืดทีอาศัยในแหล่งนํ/าจืดรวมทั/งบริ เวณชายทะเลทีนํ/ากร่ อยจัดเป็ นปลาทีเพาะเลี/ยงง่ายเติบโตเร็ วมี
ปริ มาณเนื/ อมากและรสชาติ ดี นิ ย มนํ า ไปแปรรู ปในอุ ต สาหกรรมอาหารเพื อการบริ โภค
ภายในประเทศและการส่ งออก
2. ลู่ทางในการส่ งออก หมายถึ ง ความสามารถและแนวโน้มในการเข้าสู่ ธุรกิ จโดยการ
ส่ งออกในตลาดต่างประเทศ
3.ความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง นโยบายซึ งทําให้สินค้าทีผลิตในประเทศไม่วา่ จะ
สิ นค้าส่ งออกหรื อสิ นค้าทดแทนการนําเข้า มีราคาใกล้เคียงกับตลาดโลกและในขณะเดี ยวกันเป็ น
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นโยบายทีทําให้ประเทศสามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ดา้ นการเพิมมาตรฐานการครองชี พให้สูงขึ/น
อย่างต่อเนือง (สมาธิ นิลวิเศษ, 2546 อ้างถึงไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล, 2540)
4. ประเทศคู่แข่งขัน หมายถึง ประเทศทีส่ งออกเนื/อปลานิลแช่แข็งเช่นเดียวกับประเทศไทย

