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สถานการณ์สินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ปี 2561  
        นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 

1.สถานการณ์ภายในประเทศ 
   1.1 ผลผลิตปลาโอ 
 ปลาโอด าและปลาโอลายท่ีน ามาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าส าคัญในการขึ้นปลาโอ             
โดยเรือไทย ปี 2561 มีปริมาณ 18,823 ตัน แยกเป็นปลาโอด า 11,294 ตัน (60%) และปลาโอลาย 7,529 ตัน 
(40%) มปีริมาณเพิ่มข้ึน 46.0% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีปริมาณปลาโอรวม 12,893 ตัน รายละเอียดแสดง
ในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณปลาโอขึน้ท่าสะพานปลาปัตตานี ปี 2553-2561  

ปี 
ปริมาณ (ตัน) อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

โอด า โอลาย รวม โอด า โอลาย รวม 
2553 6,137 4,068 10,205 

   2554 6,455 4,303 10,758 +5.2 +5.8 +5.4 
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 
2559 
2560 

8,259 5,506 13,765 -13.6 -13.6 -13.6 
7,928 
7,736 

5,285 
5,157 

13,213 
12,893 

-4.0 
-2.4 

-4.0 
-2.4 

-4.0 
-2.4 

2561  11,294 7,529 18,823 +46.0 +46.0 +46.0 
ที่มา: องค์การสะพานปลา 
 

   1.2 การตลาดและการค้า 
 1.2.1 การน าเข้า 
 การน าเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ปี 2561 มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 876,528 ตัน คิดเป็นมูลค่า 47,575 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง ปริมาณ 
850,403 ตัน มูลค่า 43,645 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 20.1% แต่มูลค่าลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับ ปี 2560 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 ท้ังนี้การน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่มาจากประเทศไต้หวัน (18.5%) 
เกาหลีใต้ (10.1%) ปาปัวนิวกินี (9.4%) สหรัฐอเมริกา (8.5%) อาเซียน (7.1%) ญี่ปุ่น (6.6%) คิริบาส (6.4%) 
จีน (6.1%) และประเทศอื่นๆ (27.3%) เมื่อเทียบจากมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งท้ังหมด  
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ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า * ปี 2555 – 2561  

ปี ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
2555 728,367 51,623 
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 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) +20.1 -3.7 
หมายเหตุ : * เฉพาะรหัสพิกัดสินค้า 0302 0303 และ0304 
ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 

ในส่วนของการน าเข้าปลาทูน่าโดยกองเรือต่างชาติท่ีน าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้น 
ปี 2561 มีปริมาณ 126,518 ตัน มูลค่า 8,678 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ท้ังปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
11.9% และ 8.3% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 64.9% 
Yellowfin 19.4% Albacore 12.1% Bigeye 3.5% และทูน่าอื่นๆ 0.1% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 16.2% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 14.7% ไมโครนีเซีย 8.5% ตูวาลู 8.1% หมู่เกาะ
โซโลมอน 6.9% คิริบาส 5.9% เวียดนาม 5.2% จีน 5.1% ไต้หวัน 4.6% และประเทศอื่นๆ 24.8%                   
(กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง) 
 ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าน าเข้าเฉล่ีย ปี 2561 มีราคาเฉล่ีย 1,532 USD/ตัน (ประมาณ 49,495 บาท/
ตัน) เมื่อเทียบกับ ปี 2560 ราคาลดลง 16.1% (1,827 USD/ตัน) รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
ที่มา : INFOFISH Trade News 
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1.2.2 การส่งออก  
 การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ปี 2561 ไทยมีการส่งออกปริมาณ 536,615 ตัน มูลค่า 75,234  
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 94% เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 512,610 ตัน มูลค่า 72,624 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ท้ังปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.4% และ 4.8% ตามล าดับ รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกปลาทูน่าในเชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา (21.1%) 
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-15 ประเทศ (16.9%) กลุ่มประเทศอัฟริกา-47 ประเทศ (14.7%) ญี่ปุ่น (9.2%) 
ออสเตรเลีย (9.2%) แคนาดา (6.4%) และประเทศอื่นๆ (22.5%) ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์  ปี 2555 - 2561  
ปี ปริมาณ(ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

2555 311,434 45,655 
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 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 11.4 8.6 
ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ  
2.1 การตลาดและการค้า 
 เมื่อวันท่ี 6 ต.ค.61 ท่ีผ่านมา ตลาดปลา Tsukiji ตลาดค้าส่งปลาท่ีมีช่ือเสียงของญี่ปุ่น ซึ่งเปิดท าการ

มาเป็นระยะเวลานานถึง 83 ปี ได้ปิดตัวลง เนื่องจากอาคารต่างๆทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จึงได้ย้ายตลาดมา
ท าการใหม่ท่ี Toyosu ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆท่ีอยู่ไม่ไกลจากตลาดปลาเดิม ท้ังนี้ ตลาดปลา Toyosu มีเนื้อท่ี
โดยประมาณ 407,000 ตารางเมตร ใหญ่กว่าตลาดปลา Tsukiji ประมาณ 1.8 เท่าตัว โดยตลาดมีเวลาท าการ
ซื้อขายระหว่างวันจันทร์-เสาร์ เวลา 5.00-17.00 และเริ่มเปิดท าการตั้งแต่วันท่ี 11 ต.ค. 61 ท่ีผ่านมา 

2.1.1 สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่เย็นของญี่ปุ่น 
   ปี 2561 ณ ตลาด Tsukiji โดยภาพรวมปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็นมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่

ช่วงต้นปี  เนื่องจากทะเลของญี่ปุ่นมีคล่ืนพายุแรง จึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท าประมงปลาทูน่า                   
แต่สถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้น ท าให้มีปริมาณการจับเพิ่มขึ้นต้ังแต่ช่วงเดือน มิ .ย. – ส.ค. จนกระท่ัง                         
ช่วงกลางเดือน ก.ย. - ธ.ค. ท่ีผ่านมา การท าประมงบริเวณเมือง Tsugaru ได้รับผลกระทบจากการเกิด
แผ่นดินไหวและพายุไต้ฝุ่น จึงท าให้ปริมาณจับทูน่าลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
ได้แก่ ทูน่า Bigeye Bluefin และ Southern Bluefin โดยน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย 
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เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และอินโดนีเซีย เพื่อมาชดเชยวัตถุดิบจากการท าประมงในประเทศท่ีมีปริมาณลดลง 
ส าหรับระดับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบท่ีขาดแคลนต้ังแต่ต้นปีในช่วงไตรมาสแรก แต่เริ่ม
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงไตรมาสสอง เนื่องจากเป็นช่วงท่ีตลาดมีความต้องการบริโภคลดลง จนกระท่ัง              
ช่วง 2 ไตรมาสสุดท้าย ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นทีละน้อย ตามความต้องการของตลาดท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงทู
น่าวัตถุดิบท่ีเป็นเกรดคุณภาพดีมีปริมาณมากขึ้นด้วย 

 

2.1.2 สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่แข็งของญี่ปุ่น 
  ปี 2561 ณ ตลาด Tsukiji ภาพรวมปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่แข็งลดลงในช่วง 2 ไตรมาสแรก 
ของป ีเนื่องจากการค้าวัตถุดิบปลาทูน่า Southern Bluefin มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อมาทดแทนวัตถุดิบปลา ทูน่า 
Bigeye และ Yellowfin เกรดเนื้อสีแดง ซึ่งตลาดมีความต้องการซื้อแต่ปริมาณยังคงมีน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบยังคงมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากการคมนาคมท่ีไม่เอื้อ 
อ านวยในช่วงฤดูฝน ซึ่งท าให้บางครั้งการซื้อขายเกิดความล่าช้า  ต่อมาในช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. ปริมาณ                   
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทห้องเย็นของญี่ปุ่นมีสต็อกวัตถุดิบคงเหลือในปริมาณเพียงพอแล้ว ก่อนท่ีจะ
กลับมามีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงเดือน ธ.ค. เพื่อรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ส าหรับ
ระดับราคาวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็ง พบว่า ช่วงไตรมาสแรกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสท่ี 
2 - 3 เนื่องจากภาวะตลาดค่อนข้างซบเซาในช่วงฤดูฝน จนกระท่ังเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 4 
ท้ังนี้ ยกเว้นวัตถุดิบปลาทูน่าเกรดเนื้อสีแดงซึ่งมีราคาสูง 
 

3. ปัญหาและอุปสรรคการค้าสินค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ 
 1. การท าประมง IUU แม้จะไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่ามากนักเมื่อเทียบกับสินค้าประมง
อื่น เนื่องจากวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่ได้จากเรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งก าเนิดสินค้าได้  แต่การท่ี
ประเทศไทยได้รับการพิจารณาปลดใบเหลือง จากสหภาพยุโรป เมื่อวันท่ี 8 ม.ค. 62 จึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์
และเป็นการยกระดับสินค้าประมงของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น แต่อย่างไร
ก็ตาม ชาวประมง เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงต้องร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อ
รักษามาตรฐานการท าประมงท่ีดีและเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 2. ปัญหาแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคท่ีถูกน ามาใช้ในการกีดกันทาง
การค้าให้เกิดความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมของสินค้าประมงไทยซึ่งรวมถึงสินค้า
ปลาทูน่าด้วย ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย 
 3. อุตสาหกรรมทูน่าของไทยจะได้รับผลกระทบของการท าประมง IUU จากประเทศผู้น าเข้าท่ีน า              
กองเรือจับทูน่ามาขึ้นท่าในประเทศไทย จึงต้องมีระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing 
Statement Endosement :PSE) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาวัตถุดิบปลาทูน่า โดยกองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะท่ี 2 แต่เนื่องจากระบบยังมีข้อจ ากัดและต้องมีการ
ปรับเปล่ียนไปตามข้อกฎหมายของ EU ท่ีออกมาอยู่ตลอด จึงยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป              
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ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบท่ีพัฒนาเพื่อมารองรับข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง  ท้ังนี้
เพื่อใหผู้้ใช้งานและระบบการตรวจสอบย้อนกลับสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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