
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน พ.ค.62 มีปริมาณ 1,310 ตัน เพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 18.6% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 786 ตัน 
(60%) และโอลาย 524 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ปลาทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน มิ.ย. 62 ราคา 1,250 USD/ตัน (38,906 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง 30.6% จากเดือน พ.ค.62 และลดลง 24.7% จากเดือน มิ.ย.61 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 
  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน พ.ค. 62 มีปริมาณการน าเข้าทั้งหมด 

61,394 ตัน มูลค่า 3,274 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 11.7% แต่มูลค่าลดลง 6.5%  เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- พ.ค. 62 ไทยมีการน าเข้าปลาทูน่าทั้งหมด 289,193 ตัน 
มูลค่า 15,502 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
27.3% และ 25.9% ตามล าดับ โดยน าเข้าจากไต้หวัน (18.0%) เกาหลีใต้ (11.3%) อาเซียน 
(9.6%) ไมโครนีเซีย (8.5%) จีน (7.1%) มัลดีฟส์ (7.1%) คิริบาส (4.9%) สหรัฐอเมริกา 
(4.7%) ปาปัวนิวกินี (3.4%) สหภาพยุโรป (3.1%) และประเทศอ่ืนๆ (22.3%) ในส่วนของ
การน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทย เดือน พ.ค. 62 มี
ปริมาณ 11,963 ตัน มูลค่า 730.9 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 11.5% และ 26.6 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- พ.ค . 62 มีการน าเข้า              
ปลาทูน่าทั้งหมด 52,853 ตัน มูลค่า 3,441 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน    
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 6.5% และ 10.5% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตาม
สัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 61.3% Yellowfin 26.1% Albacore 9.6% 
Bigeye 2.9% และปลาทูน่าอ่ืนๆ 0.1% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ 
ได้แก่ ไมโครนีเซีย 20.0% อินโดนีเซีย 19.2% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 17.5% หมู่เกาะโซโลมอน 
7.7% จีน 5.5% ตูวาลู 5.4% ไต้หวัน 4.8% เวียดนาม 4.3% เซเชลส์ 2.3% มัลดีฟส์ 2.2% 
และประเทศอ่ืนๆ 11.1% 

  การส่งออก เดือน พ.ค. 62 มีปริมาณการส่งออก 60,716 ตัน มูลค่า 6,154 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 50.4% และ 12.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับ                
ช่วงเดือน ม.ค.- พ.ค. 62 ไทยมีการส่งออกปลาทูน่าทั้งหมด 232,986 ตัน มูลค่า 29,368 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 10.8% และ 
1.0% ตามล าดับ ส่วนใหญ่ 94% เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ส่วนอีก 6%                      
เป็นปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (21.3%) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-
15 ประเทศ (19.1%) กลุ่มประเทศอัฟริกา-47 ประเทศ (16.8%) ญี่ปุ่น (8.1%) ออสเตรเลีย 
(7.8%) กลุ่มประเทศอเมริกาใต้-12 ประเทศ (7.4%) แคนาดา (5.5%) และประเทศอ่ืนๆ 
(14.0%) ตามล าดับ 
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลติ 
 ญี่ปุ่น สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่ เย็น ณ ตลาดปลา Toyosu ปริมาณวัตถุดิบ               
ที่มาขึ้นท่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการจับปลาทูน่า Bluefin บริเวณจังหวัด Tottori โดย
เครื่องมืออวนล้อมจับมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งมีราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 1,620 – 5,400 เยน/กก.                  
ในขณะเดียวกันก็มีการน าเข้าทูน่า Bluefin ขนาดใหญ่จากการท าประมงบริเวณมหาสมุทร
แอตแลนติก (ราคา 8,000 เยน/กก.) รวมถึงปลาทูน่า Southern bluefin เกรดคุณภาพดีจาก
ประเทศออสเตรเลีย (ราคา 7,500 เยน/กก.) อย่างไรก็ตาม การน าเข้าปลาทูน่า Bigeye และ 
Yellowfin จากทะเลฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี                       
มีปริมาณน้อย และส่วนใหญ่ปลาทูน่าจากแหล่งจับดังกล่าวจะส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นหลัก 
เนื่องจากเป็นตลาดที่ก าลังเติบโตและมีก าลังซื้อสูง (INFOFISH Trade News, No. 13/2019) 

2.2  การตลาดและการค้า   

 ไทย Yellowfin Tuna Slices นวัตกรรมอาหารล่าสุดจากศูนย์นวัตกรรม บริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Seafood Excellence Award 2018 ในหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจบริการ
ด้านอาหารใหม่ที่ดีที่สุด จากงาน Seafood Expo North America ที่เมืองบอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทูน่าสไลซ์ปรุงรสพร้อมรับประทานน้ีผลิตจากเน้ือปลาทูน่าครีบเหลืองทั้งหมด                  
โดยได้รับการโหวตจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารทะเล เนื่องจากความพิเศษเฉพาะตัว                     
ในด้านรสชาติ บรรจุภัณฑ์ ความสะดวก คุณค่าทางโภชนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขณะนี้  
Yellowfin Tuna Slices  ได้เปิดตัวขายทั่วอเมริกาภายใต้แบรนด์ Chicken of the sea ให้กับ
ร้านอาหารต่าง  ๆเพื่อเป็นหนึ่งในอาหารทางเลือกและใช้ประกอบอาหารได้หลายประเภท เช่น แซนด์วิช 
สลัด และเมนอูาหารสุขภาพต่าง  ๆล่าสุดบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้น านวัตกรรมอาหาร
เพื่อสุขภาพนี้ ไปจัดแสดงที่งาน Thailand Industry Expo 2019 เมื่อวันที่  17-21 ก.ค.62                             
ที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารในยุค Industry 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 
(https://www.banmuang.co.th/news/directsale/106557 ,https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/63503) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
  แม้ว่าประเทศไทยได้รับการพิจารณาปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 
แต่อุตสาหกรรมทูน่าไทยยังคงได้รับผลกระทบของการท าประมง IUU จากประเทศผู้น าเข้าที่น า
กองเรือจับปลาทูน่ามาขึ้นท่าในประเทศไทย จึงต้องมีระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า 
(Processing Statement Endosement :PSE) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบปลา
ทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 2                   
แต่เน่ืองจากระบบยังมีข้อจ ากัดและต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามข้อกฎหมายของ EU ที่ออกมา
อยู่ตลอด จึงยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

  เจ้าหนา้ที่ของกรมประมงและผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบที่ก าลังพัฒนา
เพื่อมารองรับข้อก าหนดต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้ใช้งานและระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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