
 
 

1 
 

สถานการณ์สินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562  
        นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 

1.สถานการณ์ภายในประเทศ 
   1.1 ผลผลิตปลาโอ 
 ปลาโอด าและปลาโอลายท่ีน ามาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าส าคัญในการขึ้นปลาโอ             
โดยเรือไทย ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 4,332 ตัน แยกเป็นปลาโอด า 2,599 ตัน (60%) 
และปลาโอลาย 1,733 ตัน (40%) มีปริมาณลดลง 44.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง
มีปริมาณปลาโอรวม 7,757 ตัน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณปลาโอขึน้ท่าสะพานปลาปัตตานี ปี พ.ศ. 2554-2562 (ม.ค.-มี.ค.) 

ปี 
ปริมาณ (ตัน) อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

โอด า โอลาย รวม โอด า โอลาย รวม 
2554 6,455 4,303 10,758    
2555 7,846 5,231 13,077 +21.6 +21.6 +21.6 
2556 8,379 5,586 13,966 +6.8 +6.8 +6.8 
2557 9,564 6,376 15,940 +14.1 +14.1 +14.1 
2558 8,259 5,506 13,765 -13.6 -13.6 -13.6 
2559 7,928 5,285 13,213 -4.0 -4.0 -4.0 
2560 7,736 5,157 12,893 -2.4 -2.4 -2.4 
2561 11,294 7,529 18,823 +46.0 +46.0 +46.0 

2561 (ม.ค.-มี.ค.) 4,654 3,103 7,757 -44.2 -44.2 -44.2 
2562 (ม.ค.-มี.ค.) 2,599 1,733 4,332 +58.0 +58.0 +58.0 

ที่มา: องค์การสะพานปลา 
 

   1.2 การตลาดและการค้า 
 1.2.1 การน าเข้า 
 การน าเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 172,842 
ตัน คิดเป็นมูลค่า 9,203 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
ปลาทูน่ากระป๋อง ปริมาณ 170,168 ตัน มูลค่า 8,812 ล้านบาท ท้ังปริมาณและมูลค่าลดลง 30.6% และ 
27.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 ท้ังนี้การน าเข้า
วัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่มาจากประเทศ ไต้หวัน (18.4%) เกาหลีใต้ (15.8%) ไมโครนีเซีย (7.7%) มัลดีฟส์ 
(6.5%) คิริบาส (6.2%) อาเซียน (6.0%) จีน (4.5%) สหภาพยุโรป (4.2%) สหรัฐอเมริกา (3.9%) และ
ประเทศอื่นๆ (26.8%) เมื่อเทียบจากมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งท้ังหมด  
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ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า * ปี 2556 – 2562 (ม.ค.-ก.ย.)  

ปี ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
2556 760,985 49,428 
2557 700,289 36,819 
2558 671,351 30,684 
2559 737,575 40,265 
2560 708,255 45,308 
2561 850,403 43,645 

2561 (ม.ค.-มี.ค.) 245,205 12,199 
2562 (ม.ค.-มี.ค.) 170,168 8,812 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) -30.6 -27.8 
หมายเหตุ : * เฉพาะรหัสพิกัดสินค้า 0302 0303 และ0304 
ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 

ในส่วนของการน าเข้าปลาทูน่าโดยกองเรือต่างชาติท่ีน าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้น 
ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 27,375 ตัน มูลค่า 1,714 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนใน                  
ช่วงเดียวกัน ท้ังปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 96.7% และ 92.7% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่า                      
ตามสัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 61.4% Yellowfin 25.9% Albacore 9.0% Bigeye 3.6% 
และปลาทูน่าอื่นๆ 0.1% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไมโครนีเซีย 24.5% 
อินโดนีเซีย 20.7% หมู่เกาะโซโลมอน 14.0% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 9.6% จีน 4.4% เวียดนาม 4.2% ไต้หวัน 
4.1% ตูวาลู 2.6% อินเดีย 1.7% มัลดีฟส์ 1.7% และประเทศอื่นๆ 12.5% (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและ
ปัจจัยการผลิต กรมประมง) 
 ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าน าเข้าเฉล่ียช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562 มีราคาเฉล่ีย 1,358 USD/ตัน 
(ประมาณ 42,946 บาท/ตัน) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนราคาลดลง 9.9% (1,508 USD/ตัน) 
รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 ราคาสคิปแจ๊คแช่แข็งในตลาดประเทศไทย 
ที่มา : INFOFISH Trade News 
 

1.2.2 การส่งออก  
 การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562 ไทยมีการส่งออกปริมาณ 
392,299 ตัน มูลค่า 54,922  ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 94% เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 
127,762 ตัน มูลค่า 17,290 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 ท้ังปริมาณและมูลค่า   
เพิ่มขึ้น 11.9% และ 4.8% ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกปลาทูน่า                  
ในเชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา (21.0%) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-15 ประเทศ 
(20.8%) กลุ่มประเทศอัฟริกา-47 ประเทศ (17.9%) ออสเตรเลีย (8.0%) ญี่ปุ่น (7.6%) กลุ่มประเทศ                
อเมริกาใต้-12 ประเทศ (7.2%) แคนาดา (5.3%) และประเทศอื่นๆ (12.2%) ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์  ปี พ.ศ. 2556 - 2562  
ปี ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

2556 550,884 80,065 
2557 595,479 76,454 
2558      551,427   66,040 
2559 550,585 68,532 
2560 481,748 69,273 
2561  536,615 75,234 

2561 (ม.ค.-มี.ค.) 114,211 16,491 
2562 (ม.ค.-มี.ค.) 127,762 17,290 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) +11.9 +4.8 
ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1.สถานการณ์การผลิตปลาทูน่า  

2.1.1 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่น 
ปี 2561 ญี่ปุ่นมีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งท้ังหมด 168,524 

ตัน ลดลง 15.7% จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 1. ปลาทูน่าสดแช่เย็นมีปริมาณ 13,556 ตัน (-11.6% จากปีก่อน)                 
โดยสายพันธุ์ท่ีมีปริมาณน าเข้ามากท่ีสุด คือ ปลาทูน่า Bluefin 6,940 ตัน (+18.3%) รองลงมาได้แก่ 1) ปลาทูน่า 
Yellowfin 3,320 ตัน (-25.7%) 2) ปลาทูน่า Bigeye 3,256 ตัน (-33.9%) 3) ปลาทูน่า Albacore 40 ตัน                  
(-45.9%) ส่วนปลาทูน่า Skipjack ไม่มีปริมาณการน าเข้า และ 2. ปลาทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 154,968 ตัน 
(-16.0% จากปีก่อน) โดยสายพันธุ์ท่ีมีปริมาณน าเข้ามากท่ีสุด คือ ปลาทูน่า Bigeye 53,158 ตัน (-10.3%) 
รองลงมาคือ 1) ปลาทูน่า Yellowfin 46,935 ตัน (-0.3%) 2) ปลาทูน่า Skipjack 32,169 ตัน (-32.0%)                 
3) ปลาทูน่า Albacore 12,712 ตัน (-42.5%) และ4) ทูน่า Bluefin 9,994 ตัน (+14.5%) รายละเอียดแสดง
ในรูปท่ี 2 

 

 
   รูปที่ 2 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2558-2561 

ที่มา : INFOFISH Trade News, No. 03/2019 
 

2.1.2 สถานการณ์การผลิตทูน่ากระป๋องที่ประเทศจีน 
 สถานการณ์การตอบโต้มาตรการด้านภาษีส าหรับกลุ่มสินค้าอาหารระหว่างประเทศจีนและ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มต้ังแต่เดือน เมษายน 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยนโยบายทางการค้าใหม่ของจีนซึ่งวางแผน
จะส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องและทูน่าลอยน์ ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าตัว ไปยังประเทศคู่ค้าหลัก 
คือ ประเทศสเปน และโปรตุเกส ข้อมูลในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 จีนมีปริมาณการผลิตปลาทูน่าลอยน์ 
ท้ังหมด 87,829 ตัน โดยมีปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและปลาทูน่าลอยน์ไปยังสหรัฐอเมริกา 20,100 
ตัน ลดลง 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ในขณะท่ีการส่งออกไปยังประเทศสเปนและโปรตุเกส 
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มีปริมาณ 20,023 ตัน (เพิ่มข้ึน 83.2%) และ 6,700 ตัน (เพิ่มข้ึนกว่าหนึ่งเท่าตัว) ตามล าดับ ท้ังนี้ จีนสามารถ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการค้าปลาทูน่ากระป๋องไปยังตลาดประเทศคู่ค้าในทวีปยุโรปเพิ่มขึ้น จาก 20% เป็น 30% 
ภายในระยะเวลา 1 ปี นอกจากนี้ จีนยังมีการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยังประเทศเวียดนาม ชิลี และเม็กซิโก                    
ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนแต่อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

2.1.3 สถานการณ์การผลิตทูน่ากระป๋องที่ประเทศเอกวาดอร์ 
  เอกวาดอร์เป็นประเทศผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นประเทศคู่แข่ง
ท่ีส าคัญของไทย โดยปลาทูน่าท่ีมาขึ้นท่าส่วนใหญ่จับได้จากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝ่ังตะวันออก ในช่วง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา ราคาวัตถุดิบปลาทูน่า Skipjack ท่ีตลาด Manta ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
เพิ่มขึ้นเปน็ 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากในช่วงต้นเดือนมีราคา 1,450 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (+10.3%) แนวโน้ม
ราคาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในประเทศ ส าหรับราคาวัตถุดิบท่ีไทย พบว่า ปลาทูน่า 
Skipjack ท่ีตลาดกรุงเทพฯ มีราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 1,250 – 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ต้ังแต่ช่วงต้นปี 2562 

มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2561 

2.2 การตลาดและการค้า 
 ญี่ปุ่น 1) สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562 ณ ตลาดปลา 
Toyosu โดยภาพรวมปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็นมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ช่วงต้นปี เนื่องจากเป็นช่วงท่ีมีหิมะ 
ตกหนัก ท าให้ประสบปัญหาในการขนส่ง ดังนั้น ในช่วงนี้ จึงไม่มีการจับทูน่าจากทะเลทางตอนเหนือของ
ประเทศญี่ปุ่นและบริเวณช่องแคบ Tsugaru ในขณะเดียวกันมีการน าเข้าทูน่า Bluefin ขนาดใหญ่จาก
มหาสมุทรแอตแลนติก นอร์ทแคโรไลนา กรีซ และนิวซีแลนด์ ซึ่งมีปริมาณน้อยแต่สามารถประมูลได้ราคาดี 
ปัจจุบันราคาทูน่า Bluefin ท่ีมีคุณภาพราคาขายอยู่ในช่วงกก.ละ 11,000–12,000 เยน ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบท า                 
ซูชิในร้านอาหารระดับภัตตาคาร และโรงแรม โดยคาดว่าราคาจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกสักระยะหนึ่ง จนกว่า
สถานการณ์หิมะตกหนักทางตอนเหนือจะบรรเทาลดลง 
                   2) สถานการณ์ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2562 ณ ตลาดปลา Toyosu 
ปริมาณวัตถุดิบข้ึนท่ามีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ช่วงต้นปี โดยบริษัทห้องเย็นยังคงมีปริมาณสต็อกวัตถุดิบทูน่าเหลือ
บางส่วนต้ังแต่ช่วงท่ีมีการย้ายตลาดปลาเมื่อเดือน ต.ค.61 ท้ังนี้ ปริมาณขึ้นท่าในแต่ละช่วงเวลาจะไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด เช่น ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ ช่วงเงินโบนัสออก ก็จะมีปริมาณส่ังซื้อ
วัตถุดิบจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารต่างๆค่อนข้างมาก แต่หากเป็นช่วงฤดูฝนหรือสภาพภูมิอากาศ
ค่อนข้างหนาว ก็จะมีความต้องการบริโภคซาชิมิค่อนข้างน้อย ส าหรับราคาทูน่า Bluefin อยู่ในช่วงระหว่าง 
2,160 - 5,400 เยน/ตัน และราคาทูน่า Bigeye อยู่ในช่วงระหว่าง 864 - 2,700 เยน/ตัน ราคาวัตถุดิบแช่แข็ง
เฉล่ียต้ังแต่ต้นปีอยู่ระดับค่อนข้างสูง อาจมีปรับตัวลดลงบ้างในช่วงท่ีตลาดมีความต้องการน้อย 
3. ปัญหาและอุปสรรคการค้าสินค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ 
 1. การท าประมง IUU แม้จะไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่ามากนักเมื่อเทียบกับสินค้าประมงอื่น 
เนื่องจากวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่ได้จากเรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งก าเนิดสินค้าได้ แต่การท่ีประเทศไทย
ได้รับการพิจารณาปลดใบเหลือง จากสหภาพยุโรป เมื่อวันท่ี 8 ม.ค. 62 จึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเป็นการ
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ยกระดับสินค้าประมงของไทยให้เป็นท่ียอมรับในสายตาผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ชาวประมง เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงต้องร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรักษา
มาตรฐานการท าประมงท่ีดีและเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 2. ปัญหาแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคท่ีถูกน ามาใช้ในการกีดกันทาง
การค้าให้เกิดความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมของสินค้าประมงไทยซึ่งรวมถึงสินค้า
ปลาทูน่าด้วย ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย 
 3. อุตสาหกรรมทูน่าของไทยจะได้รับผลกระทบของการท าประมง IUU จากประเทศผู้น าเข้า                 
ท่ีน ากองเรือจับทูน่ามาขึ้นท่าในประเทศไทย จึงต้องมีระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing 
Statement Endosement :PSE) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาวัตถุดิบปลาทูน่า โดยกองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะท่ี 2 แต่เนื่องจากระบบยังมีข้อจ ากัดและต้องมีการ
ปรับเปล่ียนไปตามข้อกฎหมายของ EU ท่ีออกมาอยู่ตลอด จึงยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป              
ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบท่ีพัฒนาเพื่อมารองรับข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง  ท้ังนี้
เพื่อใหผู้้ใช้งานและระบบการตรวจสอบย้อนกลับสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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