
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน เม.ย.62 มีปริมาณ 1,285 ตัน ลดลง 42.4% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 19.6% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 771 ตัน 
(60%) และโอลาย 514 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ปลาทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน พ.ค. 62 ราคา 1,800 USD/ตัน (49,382 บาท/ตัน) 
ราคาเพิ่มขึ้น 16.1% จากเดือน เม.ย.62 แต่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค.61 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 
  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน เม.ย. 62 มีปริมาณการน าเข้าทั้งหมด 

5,4957 ตัน มูลค่า 3,026 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.6% และ 17.2% 
ตามล าดับ  เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. 62 ไทยมีการน าเข้า                    
ปลาทูน่าทั้งหมด 227,799 ตัน มูลค่า 12 ,229 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 
26.3% ในสัดส่วนเดียวกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้าจากไต้หวัน 
(16.8%) เกาหลีใต้ (12.9%) อาเซียน (9.7%) ไมโครนีเซีย (8.7%) จีน (6.3%) มัลดีฟส์ 
(5.5%) คิริบาส (5.3%) จีน (5.4%) สหรัฐอเมริกา (4.2%) และประเทศอ่ืนๆ (25.2%)                     
ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทย เดือน 
เม.ย. 62 มีปริมาณ 13,516 ตัน มูลค่า 996.3 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 62.2% และ
มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย . 62    
มีการน าเข้าปลาทูน่าทั ้งหมด 40,890 ตัน มูลค่า 2,710 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 10.3% และ 13.8% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิด
ปลาทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 56.6% Yellowfin 27.2% 
Albacore 13.5% Bigeye 2.6% และปลาทูน่าอ่ืนๆ 0.1% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า
จากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 19.4% ไมโครนีเซีย 15.7% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 14.8% 
หมู่เกาะโซโลมอน 8.9% ตูวาลู 6.9% จีน 6.4% ไต้หวัน 5.9% เวียดนาม 4.3% เซเชลส์ 
2.3% มัลดีฟส์ 2.2% และประเทศอ่ืนๆ 13.2% 

  การส่งออก เดือน เม.ย. 62 มีปริมาณการส่งออก 40,375 ตัน มูลค่า 5,478 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 14.3% และ 12.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับ                
ช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. 62 ไทยมีการส่งออกปลาทูน่าทั้งหมด 172,270 ตัน มูลค่า 23,213 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.0% และ 3.2% 
ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ 94% เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ (ปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง 
: ปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (21.2%)                   
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-15 ประเทศ (19.4%) กลุ่มประเทศอัฟริกา-47 ประเทศ 
(17.2%) ออสเตรเลีย (8.1%) ญี่ปุ่น (7.9%) กลุ่มประเทศอเมริกาใต้-12 ประเทศ (7.0%) 
แคนาดา (5.3%) และประเทศอ่ืนๆ (13.9%) ตามล าดับ 
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลติ 
 ญี่ปุ่น ช่วง 3 เดือนแรก ปี 2562 มีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็ง
ทั้งหมด 34,767 ตัน ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น 1. ปลาทูน่า                  
สดแช่เย็น ปริมาณ 2,887 ตัน (-5.7%) โดยชนิดที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ปลาทูน่า Bluefin 
1,463 ตัน (+5.9%) รองลงมาได้แก่ 1) ปลาทูน่า Yellowfin 775 ตัน (-7.3%) 2) ปลาทูน่า 
Bigeye 647 ตัน (-23.1%) 3) ปลาทูน่า Albacore 2 ตัน (ไม่เปลี่ยนแปลง) ส่วนปลาทูน่า 
Skipjack ไม่มีการน าเข้า และ 2. ปลาทูน่าสดแช่แข็ง ปริมาณ 31,880 ตัน (-5.9%) โดย                  
สายพันธ์ุที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ปลาทูน่า Bigeye 12,090 ตัน (-8.0%) รองลงมาคือ        
1) ปลาทูน่า Yellowfin 9,952 ตัน (-10.5%) 2) ปลาทูน่า Skipjack 7,461 ตัน (-13.2%)                   
3) ปลาทูน่า Albacore 1,600 ตัน (+81.2%) และ 4) ปลาทูน่า Bluefin 777 ตัน (+4เท่าตัว) 
(INFOFISH Trade News,No. 11/2019)  

2.2  การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง ณ ตลาดปลา Toyosu ปริมาณวัตถุดิบที่มา               
ขึ้นท่า มีแนวโน้มลดลงจากเดือน พ.ค.62 เน่ืองจากมีปริมาณการจับในประเทศลดลง แม้ว่าจะมี
วัตถุดิบปลาทูน่า Bluefin จากจังหวัด Hokkaido ไปที่ตลาดเป็นครั้งคราวก็ตาม และม ี                 
การน าเข้าจากต่างประเทศบางส่วน ทั้งนี้ ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าโดยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น                           
เช่น ราคาปลาทูน่า Southern bluefin น าเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ ราคา 2,200 – 6,000 
เยน/กก. ปลาทูน่า Bluefin น าเข้าจากประเทศเม็กซิโก ราคา 2,100 – 2,400 เยน/กก. ปลาทูน่า 
Bluefin จากการจับในประเทศ ราคา 2,200 – 5,600 เยน/กก. และปลาทูน่า Bigeye จาก               
การจับในประเทศ ราคา 2,000 – 5,400 เยน/กก. ฯลฯ ในขณะเดียวกันเมือง Tokyo เข้าสู่ช่วง
ฤดูฝนตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. จึงท าให้ตลาดการค้าปลาทูน่าซาชิมิสดแช่เย็นด าเนินไปอย่างชะลอตัว
ลงในระยะนี้ (INFOFISH Trade News, No. 11/2019) 

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 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

Ja
n2

01
7 

Ap
r 

Ju
l 

Oc
t 

Ja
n2

01
8 

Ap
r 

Ju
l 

Oc
t 

Ja
n2

01
9 

Ap
r 

US$/MT ราคาสคิปแจ๊คแช่แข็งในตลาดประเทศไทย 

1,500 

2,500 

3,500 

4,500 

5,500 

6,500 

7,500 
การค้าทูน่าของไทย (มูลค่า : ล้านบาท) 
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