
 

 

สินค้าประมง กุ้งแช่แข็ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าประมงแปรรูปของไทยในประเทศญีปุ่่น 

กุ้งแช่แข็งของไทยที่เป็นอาหารหลักของชาวญี่ปุ่ น การรับรองความปลอดภัยด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ

สําหรับวตัถุดิบ  

กุง้เป็นวตัถุดิบท่ีขาดไม่ไดส้าํหรับชาวญ่ีปุ่นซ่ึงนาํไปประกอบอาหารเป็นกุง้ชุบแป้งทอด กุง้เทมปุระ ขา้วป้ันหนา้กุง้ 

ฯลฯ ในปีท่ีผา่นมาญ่ีปุ่นมีปริมาณการผลิตกุง้ในประเทศทั้งท่ีเป็นกุง้ตามธรรมชาติและกุง้เล้ียงรวม ประมาณ 15,000 ตนั 

ขณะท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศประมาณ 160,000 ตนั หรือคิดเป็น 10 เท่าของท่ีผลิตในประเทศ โดยนาํเขา้จากเวียดนาม 

อินเดีย และอินโดนีเซีย ตามลาํดบั สําหรับกุง้ท่ีนาํเขา้จากไทยมีจุดเด่น คือ  มีระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสําหรับวตัถุดิบ 

จึงมีความปลอดภยัสูง  

บริษทั คิงฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทั Maruha Nichiro ท่ีเป็นบริษทัสินคา้ประมง

รายใหญ่ของญ่ีปุ่น มีโรงงานผลิตสินคา้แช่แข็งจาํนวน 2 แห่ง ในจงัหวดัสมุทรสาครและสงขลา โดยรวบรวมกุง้

เพาะเล้ียงจากเกษตรกร ปีละมากกวา่ 10,000 ตนั ในจาํนวนดงักล่าวร้อยละ 40 ส่งออกมายงัญ่ีปุ่น 

สินคา้กุง้แช่แข็งของบริษทัฯ ท่ีเขา้สู่ตลาดญ่ีปุ่น จะนาํไปใชส้ําหรับประกอบอาหารประเภทต่างๆ เช่น ขา้วป้ัน 

สลดั พิซซ่า กุง้ชุบแป้งทอดท่ีจาํหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ ขา้วอบชีสท่ีจาํหน่ายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ซอสพาสตา้ ฯลฯ  

ปัจจุบนักุง้ท่ีเล้ียงอยูต่ามประเทศต่างๆ ทัว่โลก แบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลกั ไดแ้ก่ กุง้กุลาดาํและกุง้ขาวแวนนาไม 

โดยกุง้กุลาดาํมีนํ้าหนกัตวัละประมาณ 30 – 40 กรัม ขณะท่ีกุง้ขาวแวนนาไมจะมีตวัเล็กกวา่ ในช่วงท่ี ประเทศผูผ้ลิตกุง้

หลายประเทศเร่ิมให้ความสําคญักบัการเล้ียงกุ้งในช่วงปี 2523 ส่วนใหญ่เป็นการเล้ียงกุ้งกุลาดาํ จากนั้นต่อมา

ประสิทธิภาพ ในการเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมไดรั้บการพฒันา ประกอบกบัลดภาระต่อ ส่ิงแวดลอ้มไดม้ากกวา่การเล้ียง 

กุง้กุลาดาํ จึงทาํใหปั้จจุบนักวา่ร้อยละ 85 ของกุง้ท่ีเล้ียงอยูต่ามประเทศผูผ้ลิตเป็นกุง้ขาวแวนนาไม   

กุ้งขาวแวนนาไมท่ีผ่านการแปรรูปแช่แขง็ในประเทศไทยและส่งออก

ไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น  

(ภาพจากบริษัท Kingfisher Holdings Limited) 

บ่อเลีย้งกุ้งในประเทศไทย  

(ภาพจากบริษัท Kingfisher Holdings Limited) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตั้งเป้าการเลีย้งทีค่ํานึงถึงความยัง่ยนื (Sustainability)   

บริษทั Maruha Nichiro ระบุวา่ รัฐบาลไทยเป็นประเทศแรกท่ีหนัมาใหค้วามสนใจกบัขอ้ดีของ การเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไม 

โดยให้การสนบัสนุนการเพาะเล้ียงอย่างเต็มท่ี จนพูดไดว้่าประเทศไทยเป็นผูบุ้กเบิกในการเพาะเล้ียงกุง้ชนิดดงักล่าว 

ถึงแมว้า่ปัจจุบนัจะมีการเพาะเล้ียงกุง้ขาวแวนนาํไมในหลายประเทศ แต่จุดเด่น ของการเพาะเล้ียงกุง้ขาวแวนนาไมใน

ประเทศไทย คือ ความปลอดภยั เน่ืองจากมีระบบตรวจสอบยอ้นกลบัวตัถุดิบท่ีเป็นความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน   

บริษทัฯ ใหข้อ้มูลเพิ่มเติมวา่ สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดว้า่กุง้ท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรเพาะเล้ียง ท่ีไหน ตลอดจน

ขอ้มูลเก่ียวกบัเอกสารรับรองของเกษตรกรผูเ้พาะเล้ียง นอกจากน้ีโครงสร้างการผลิตในประเทศไทยทาํให้เกษตรกรมี

ความรับผดิชอบ ในการผลิตและส่งจาํหน่าย ความเส่ียงเก่ียวกบัการใชย้าํปฏิชีวนะหรือยาตา้นเช้ือแบคทีเรียเกินมาตรฐาน

หรือใชอ้ยา่งผดิกฎหมายจึงตํ่ามากเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน 

กุ้งขาวแวนนาไมท่ีผ่านการรวบรวมและกระบวนการแช่แขง็

ในโรงงานในประเทศไทย  

(ภาพจากบริษัท Kingfisher Holdings Limited) 

ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบนัการนาํเขา้กุง้จากประเทศไทย

ไดรั้บการยกเวน้การสั่งตรวจ หรือ Order Inspection สารเคมี

ตกคา้งโดยด่านสาธารณสุขของญ่ีปุ่น และเกษตรกรผูเ้ล้ียงใน

ประเทศไทยเองเร่ิมขอรับ การรับรองมาตรฐานการเพาะเล้ียงกุง้ 

ท่ีตระหนกัถึงความย ัง่ยืน การอนุรักษธ์รรมชาติและระบบนิเวศ 

การไม่ใชแ้รงงานเด็กผิดกฎหมาย ฯลฯ  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรทางทะเลอุดม

สมบูรณ์เน่ืองจากล้อมรอบด้วยอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

นอกเหนือจากกุง้แลว้ บริษทั Maruha Nichiro มีการแปรรูป

ปลาทูท่ีจบัไดใ้นทะเลอนัดามนัเป็นปลาทูชุบแป้งทอดแช่แข็ง 

และปลาทูน่าเล็กเป็นปลาชุบแป้งทอด Tatsuta-age เพื่อส่งออก

มาญ่ีปุ่น โดยบริษทัฯ เน้นย ํ้าว่า ไม่เพียงแต่วตัถุดิบแล้ว 

ศกัยภาพในการผลิตอาหารแปรรูปท่ีตอ้งใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

ยงัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของอุตสาหกรรมประมงไทย 

โรงงานในประเทศไทยของบริษัทในเครือ Maruha Nichiro  

    



สินค้าประมง ปลาทูน่ากระป๋อง 

ผลติปลาทูน่ากระป๋องด้วยวตัถุดิบช้ันเลศิจากสายการผลติของบริษัทในประเทศไทย  

ปลาทูน่ากระป๋องเป็นอาหารท่ีขาดไม่ไดส้ําหรับผูบ้ริโภคชาวญ่ีปุ่น ประเทศไทยเป็นประเทศผูผ้ลิต

และส่งออกปลาทูน่ากระป๋องลาํดบัตน้ๆ ของโลก โดยเราสามารถพบเห็นปลาทูน่ากระป๋องท่ีผลิตในประเทศ

ไทยไดท้ัว่ไปในชั้นวางจาํหน่ายของซุปเปอร์มาร์เก็ตในญ่ีปุ่น ผูเ้ขียนไดส้ัมภาษณ์บริษทั Inaba Foods ซ่ึงมี

การผลิตปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทยเป็นเวลา 14 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยกีารผลติทีเ่ป็นพืน้ฐานในการผลติ  

ปลาทูน่ากระป๋องทาํจากปลา Maguro หรือ Katsuo นาํไปแช่ในนํ้ ามนัหรือตม้ จากนั้นบรรจุใน

กระป๋อง ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีขอ้จาํกดัดา้นศาสนาในการบริโภคต่างจากเน้ือสุกรและเน้ือโค ไดรั้บความ

นิยมในการบริโภคทัว่โลก โดยจากขอ้มูลขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบวา่ 

ทัว่โลกมีการผลิตปลาทูน่ากระป๋องมากกวา่ 2 ลา้นตนั ในจาํนวนดงักล่าว 1 ใน 4 เป็นปลาทูน่ากระป๋องผลิตใน

ประเทศไทย ฝ่ายการตลาดของบริษทั Inaba Foods ระบุวา่ แหล่งจบัปลา Maguro และ Katsuo อยูบ่ริเวณใกล้

เส้นศูนยสู์ตรของมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย การท่ีประเทศไทยกลายเป็นประเทศผูผ้ลิตปลาทูน่า

กระป๋องรายใหญ่ เน่ืองจากมีภูมิศาสตร์อยู่ใกลแ้หล่งดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีตวัเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่น้ี  

จึงเร่ิมการผลิตในประเทศไทย  

ยิ่งไปกว่านั้น ในการผลิตอย่างมีเสถียรภาพจาํเป็นตอ้งมีพลงังานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคท่ี

ทัว่ถึง เพราะตูแ้ช่แขง็และตูแ้ช่เยน็เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดใ้นการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง หากไฟดบัจะทาํให้วตัถุดิบ

เกิดความเสียหาย ซ่ึงในภูมิภาคอาเซียนยงัมีบางประเทศท่ีประสบปัญหาไฟฟ้าดบัเป็นเร่ืองปกติ ขณะท่ี 

ประเทศไทยมีพลงังานไฟฟ้าท่ีเพียงพอ จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้ไทยกลายเป็นประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ 

นอกจากน้ี ฝ่ายการตลาดฯ ระบุเพิ่มเติมวา่ เทคโนโลยีจากญ่ีปุ่นควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงท่ีเกิด

จากการสั่งสมของแรงงานเป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการส่งเสริมอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทย 
 

ปลาทูน่ากระป๋องของบริษัท Inaba Foods ท่ีผลิตในประเทศไทย  

(ภาพจากบริษัท Inaba Foods) 



บริษทั Inaba Foods (ประธานบริษทั ไดแ้ก่ Mr. Atsuhiro INABA) มีประวติัตั้งแต่สมยั Edo ในปี 2348 

โดย Mr. Yoshizou INABA เร่ิมผลิตปลาโอแห้ง (Katsuobushi) โดยใชป้ลาท่ีข้ึนท่ีท่า Yaizu จงัหวดั Shizuoka  

ในปี 2514 บริษทัฯ เร่ิมใชป้ลา Yellowfin tuna ซ่ึงติดมากบัปลา Katsuo และในสมยันั้นยงัไม่มีใคร

นาํมาแปรรูป ผลิตและจาํหน่ายเป็น “Inaba Light Tuna” ซ่ึงนอกจากจะเป็นการใชป้ระโยชน์ปลา Yellowfin 

tuna ซ่ึงไม่เคยมีใครใชม้าก่อนแลว้ ยงัมีการแปรรูปเป็นเน้ือปลาป่น และการใชร้ะบบบรรจุกระป๋องเพื่อผลิต

จาํนวนมาก นบัเป็นสินคา้ท่ีมี ความลํ้าหนา้ในยคุดงักล่าว  

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ผลิตในประเทศญ่ีปุ่นมาโดยตลอด อยา่งไรก็ตาม เพื่อเป็นการกระจายความ

เส่ียงจากเหตุแผ่นดินไหวและการลดตน้ทุนในการผลิต จึงเร่ิมพิจารณาการยา้ยการผลิตบางส่วนไปยงั

ต่างประเทศ โดยเม่ือประมาณปี 2543 บริษทัฯ เร่ิมผลิตปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทยซ่ึงขณะนั้นประเทศ

ไทยเป็นประเทศผูผ้ลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของโลกแลว้  

บริษทัฯ เลือกติดตั้งสายการผลิตในบริษทัทอ้งถ่ินผูผ้ลิตอาหารทะเลรายใหญ่ โดยในการผลิตใช้

เจา้หนา้ท่ีคนไทยของบริษทัทอ้งถ่ิน เหตุผลท่ีบริษทัฯ ติดตั้งสายการผลิตของตวัเองเน่ืองจากตอ้งการรักษา

ระดบัความสดของปลาทูน่าท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบ ซ่ึงในเวลาท่ีเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินผลิตสินคา้ของบริษทัฯ จะมีการ

ใส่หมวก Inaba Foods เพื่อเป็นสัญลกัษณ์  

ประเทศไทยมีการควบคุมคุณภาพท่ีทัว่ถึง แต่ความรู้สึกดา้นความสดของวตัถุดิบอาจแตกต่างจาก

ชาวญ่ีปุ่นท่ีมีวฒันธรรมรับประทานปลาดิบอยูเ่ดิม นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีไปยงัโรงงานเพื่อ

ตรวจสอบความสดของวตัถุดิบดว้ยเช่นกนั โดยจะเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีผ่านการตรวจสอบโดยพนกังานของ

บริษทัฯ ผลิตและควบคุมดว้ยมาตรฐานของ Inaba Foods  

ปัจจุบนั ร้อยละ 20 – 30 ของยอดจาํหน่ายปลาทูน่ากระป๋องของบริษทัฯ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทย ผลิตภณัฑ์หลกัยงัคงผลิตในประเทศญ่ีปุ่น แต่รสชาติไม่ค่อยแตกต่างกบัผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตใน

ประเทศไทยซ่ึงมีราคาจาํหน่ายถูกกวา่เน่ืองจากตน้ทุนค่าแรงงาน ฯลฯ 

 

 

ผลิตภัณฑ์กระป๋องแกงกะหร่ีของไทยท่ีได้รับความนิยม 

(ภาพจากบริษัท Inaba Foods) 



ปลาทูน่ากระป๋องรสแกงกะหร่ีได้รับความนิยมอย่างมาก  

หน่ึงในผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ท่ีเติบโตต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ปลาทูน่ากระป๋องรสแกงกะหร่ีท่ีผลิตใน

ประเทศไทย โดยในปี 2554 บริษทัฯ พยายามพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ จึงไดเ้ป็นปลาทูน่ากระป๋องรสแกง

เขียวหวาน ราคาจาหน่ายประมาณกระป๋องละ 100 เยน ซ่ึงมีราคาถูกแต่รสชาติเหมือนรับประทานในประเทศ

ไทย ส่งผลใหไ้ดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค ต่อมาจึงไดพ้ฒันาเป็นปลาทูน่ากระป๋องรสต่างๆ เช่น แกงเหลือง 

แกงแดง แกงกะหร่ีอินเดีย และรสกะเพราซ่ึงเป็นเมนูท่ีไดรั้บความนิยมของร้านอาหารในประเทศญ่ีปุ่น 

ปลาทูน่ากระป๋องรสแกงกะหร่ีผลิตในโรงงานของบริษทัฯ ในจงัหวดัสระบุรี ตั้งแต่ปี 2556 บริษทัฯ 

ระบุว่า มีการใช้เคร่ืองเทศสด ดงันั้นเม่ือเปิดกระป๋องออกมาจะได้กล่ินเคร่ืองเทศเหมือนรับประทานท่ี

ประเทศไทย สมุนไพรและเคร่ืองเทศท่ีใช้ผลิตโดยเกษตรกรพนัธสัญญาซ่ึงปฏิบติัตามมาตรฐานการใช้

สารเคมีทางการเกษตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะเดียวกนั นอกเหนือจากการผลิตอาหารซ่ึงมีประวติักวา่คร่ึงศตวรรษ ปัจจุบนัยงัมีการผลิตอาหาร

สัตวเ์ล้ียงดว้ย โดยใช้เน้ือไก่และส่วนของปลาทูน่าท่ีเหลือจากการทาํปลาทูน่ากระป๋อง มีการก่อสร้าง

โรงงานผลิตอาหารสัตวแ์ห่งใหม่ข้ึนท่ีจงัหวดัสระบุรีเม่ือปี 2557 ปัจจุบนัมีพนกังาน 1,000 คน และเร่ิม

กลายเป็นสินคา้สาํคญัของบริษทัฯ เช่นกนั 

 

โรงงานของบริษัท Inaba Foods ท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดสระบรีุ ตอนกลางของประเทศไทย  

(ภาพจากบริษัท Inaba Foods) 

ท่ีมา : สาํนกังานท่ีปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจาํกรุงโตเกียว 


