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สถานการณ์สินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2562  
        นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 

1.สถานการณ์ภายในประเทศ 
   1.1 ผลผลิตปลาโอ 
 ปลาโอด าและปลาโอลายท่ีน ามาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าส าคัญในการขึ้นปลาโอ             
โดยเรือไทย ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 12,714 ตัน แยกเป็นปลาโอด า 7,600 ตัน (60%) และปลาโอลาย 
5,114 ตัน (40%) มีปริมาณลดลง 32.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีปริมาณปลาโอ
รวม 18,823 ตัน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณปลาโอขึน้ท่าสะพานปลาปัตตานี ปี พ.ศ. 2554-2562  

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 
2562  

11,294 
7,600 

7,529 
5,114 

18,823 
12,714 

+46.0 
-32.7 

+46.0 
-32.1 

+46.0 
-32.5 

ที่มา: องค์การสะพานปลา 
 

   1.2 การตลาดและการค้า 
 1.2.1 การน าเข้า 
 การน าเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 747,979 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
39,495 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง 
ปริมาณ 733,190 ตัน มูลค่า 37,456 ล้านบาท ท้ังปริมาณและมูลค่าลดลง 13.8% และ 14.2% ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 ท้ังนี้การน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศไต้หวัน (21.0%) เกาหลีใต้ (12.2%) ไมโครนีเซีย (9.6%) จีน (7.1%) สหรัฐอเมริกา (6.3%) มัลดีฟส์ 
(5.6%) คิริบาส (5.9%) อาเซียน (5.2%) ปาปัวนิวกินี (5.0%) และประเทศอื่นๆ (22.1%) เมื่อเทียบจากมูลค่า
การน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งท้ังหมด  
 
 



 
 

2 
 

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 
2562  

850,403 
733,190 

43,645 
37,456 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) -13.8 -14.2 
หมายเหตุ : * เฉพาะรหัสพิกัดสินค้า 0302 0303 และ0304 
ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 

ในส่วนของการน าเข้าปลาทูน่าโดยกองเรือต่างชาติท่ีน าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้น 
ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 120,255 ตัน มูลค่า 7,003 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนท้ังปริมาณและมูลค่าลดลง 
5.0% และ 19.3% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 63.8% 
Yellowfin 20.2% Albacore 13.4% Bigeye 2.4% และทูน่าอื่นๆ 0.2% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ หมู่เกาะมาร์แชลล์ 18.7% อินโดนีเซีย 15.7% ไมโครนีเซีย 12.3% จีน 7.6% คีริบาส 
7.2% ไต้หวัน 5.7% หมู่เกาะโซโลมอน 4.8% เวียดนาม 4.6% ตูวาลู 3.9% แอฟริกาใต้ 3.1% และประเทศอื่นๆ 
16.4% (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง) 
 ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าน าเข้าเฉล่ีย ปี พ.ศ. 2562 มีราคาเฉล่ีย 1,237.5 USD/ตัน (ประมาณ 38,424 
บาท/ตัน) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนราคาลดลง 19.2% (1,531.9 USD/ตัน) รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
รูปที่ 1 ราคาสคิปแจ๊คแช่แข็งในตลาดประเทศไทย 
ที่มา : INFOFISH Trade News 
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1.2.2 การส่งออก  
 การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2562 ไทยมีการส่งออกปริมาณ 547,216 ตัน มูลค่า 
69,099 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 94% เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 529,928 ตัน มูลค่า 
67,204 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2561 ปริมาณเพิ่มขึ้น 3.4% แต่มูลค่าลดลง 7.5% 
ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกปลาทูน่าในเชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าท่ี
ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา (23.0%) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-15 ประเทศ (18.1%) กลุ่มประเทศอัฟริกา-
47 ประเทศ (15.9%) ออสเตรเลีย (8.5%) ญี่ปุ่น (8.4%) กลุ่มประเทศอเมริกาใต้-12 ประเทศ (6.2%) 
แคนาดา (5.7%) และประเทศอื่นๆ (14.2%) 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  
2562  

536,615 
529,928 

75,234 
67,204 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) +3.4 -7.5 
ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

2.1.สถานการณ์การผลิตปลาทูน่า  
2.1.1 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่น 

ช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 มีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งท้ังหมด 
มีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งท้ังหมด 122,802 ตัน เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในช่วงเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น 1. ปลาทูน่าสดแช่เย็น ปริมาณ 9,113 ตัน (-12.2%) โดยชนิดท่ีมีปริมาณ
น าเข้ามากท่ีสุด คือ ปลาทูน่า Bluefin 4,838 ตัน (-9.4%) รองลงมาได้แก่ 1) ปลาทูน่า Yellowfin 2,323 ตัน 
(-10.3%) 2) ปลาทูน่า  Bigeye 1,929 ตัน (-20.1%) 3) ปลาทูน่า Albacore 23 ตัน (-25.8%) ส่วนปลาทูน่า 
Skipjack ไม่มีการน าเข้า และ 2. ปลาทูน่าสดแช่แข็ง ปริมาณ 113,689 ตัน (+1.3%) โดยชนิดท่ีมีปริมาณ
น าเข้ามากท่ีสุด คือ ปลาทูน่า Bigeye 39,819 ตัน (+1.2%) รองลงมาคือ 1) ปลาทูน่า Yellowfin 34,881 ตัน 
(-5.4%) 2) ปลาทูน่า Skipjack 24,439 ตัน (-29.1%) 3) ปลาทูน่า Albacore 6,118 ตัน (-27.9%) และ                
4) ปลาทูน่า Bluefin 4,838 ตัน (-9.4%) รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 2 
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   ที่มา : INFOFISH Trade News, No. 23/2019 
 

2.1.2 สถานการณ์การผลิตทูน่ากระป๋องที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 มีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นท้ังหมด 17,601 

ตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน โดยชนิดท่ีมีปริมาณน าเข้ามากท่ีสุด คือ  ปลาทูน่า 
Yellowfin 12,609 ตัน (-2.5%) รองลงมาได้แก่ 1) ปลาทูน่า Bigeye 2,490 ตัน (+1.8%) 2) ปลาทูน่า 
Bluefin 1,933 ตัน (+21.8%) 3) ปลาทูน่า Albacore 511 ตัน (-24.4%) 4) ปลาทูน่าอื่นๆ ปริมาณ 58 ตัน    
(-44.8%) ส าหรับปลาทูน่า Skipjack ไม่มีการน าเข้า รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 3 

 

 
ที่มา : INFOFISH Trade News, No. 1/2020 
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รูปที่ 2 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแชเ่ย็นแช่แขง็ของญี่ปุ่น 
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2559-2562  
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รูปที่ 3 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแชเ่ย็นของสหรัฐอเมริกา 
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2559-2562  
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2.2 การตลาดและการค้า 
 ญี่ปุ่น 1) สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ในปี พ.ศ. 2562 ณ ตลาดปลา Toyosu โดยภาพรวม
ปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็นในช่วงต้นปีมีแนวโน้มลดลง แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสองและสาม 
จนกระท่ังไตรมาสสุดท้ายมีปริมาณการจับลดลง เนื่องจากทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหา              
คล่ืนลมแรงในบางช่วงเวลา ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท าประมง จึงท าให้วัตถุดิบปลาทูน่าจากการจับ                  
ในประเทศส่วนใหญ่ได้จากทะเลทางตอนใต้ และจากการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่า 
Bluefin ขนาดใหญ่ และ Bigeye โดยน าเข้าจากประเทศ กรีซ นิวซีแลนด์ เม็กซิโก และออสเตรเลีย ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวัตถุดิบเกรดคุณภาพดีและใช้เป็นวัตถุดิบท าซาชิมิ และซูชิ ในร้านอาหารระดับภัตตาคาร และโรงแรม 
ท้ังนี้ ในไตรมาสสุดท้ายของปี ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าเฉล่ียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นความต้องการของตลาด
ในช่วงปลายปี  
                   2) สถานการณ์ปลาทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ในปี พ.ศ. 2562 ณ ตลาดปลา Toyosu ปริมาณขึ้นท่า
วัตถุดิบแช่แข็งมีแนวโน้มลดลงในช่วงไตรมาสแรกแต่ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสอง แต่ปรับตัวลดลงใน                  
ช่วงไตรมาสสาม และปรับตัวสูงขึ้นในช่วงท้ายของไตรมาสส่ี ส าหรับความต้องการบริโภคเพิ่มข้ึนในช่วงไตรมาส
ท่ีสอง ซึ่งเป็นเทศกาลชมดอกซากุระบานระหว่างวันท่ี 27 เม.ย. – 6 พ.ค. ท าให้ความต้องการบริโภคอาหาร
ประเภทซาชิมิและซูชิในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น จนกระท่ังเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในเดือน มิ.ย. ร้านอาหาร
ประเภทซาชิมิและซูชิได้รับผลกระทบ เนื่องจากสภาพอากาศท่ีมีฝนตก ท าให้การรับประทานอาหารนอกบ้าน
เกิดความไม่สะดวกส่งผลให้ความต้องการบริโภคปลาทูน่าและระดับราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง แต่กลับมา
เพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาสสาม (เทศกาล Obon) และในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีความต้องการบริโภค
ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ส าหรับระดับราคาวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็ง พบว่า ช่วงไตรมาสแรกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น                
แต่ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสท่ี 2 - 3 เนื่องจากภาวะตลาดค่อนข้างซบเซาในช่วงฤดูฝน จนกระท่ังเริ่มปรับตัว
สูงขึ้นอีกครั้งในช่วงไตรมาส 4 ท้ังนี้ ยกเว้นวัตถุดิบปลาทูน่าเกรดเนื้อสีแดงซึ่งมีราคาสูง 
  
3. ปัญหาและอุปสรรคการค้าสินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ 
 1. การท าประมง IUU แม้จะไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่ามากนักเมื่อเทียบกับสินค้าประมงอื่น 
เนื่องจากวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่ได้จากเรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งก าเนิดสินค้าได้ แต่การท่ีประเทศไทย
ได้รับการพิจารณาปลดใบเหลือง จากสหภาพยุโรป เมื่อวันท่ี 8 ม.ค. 62 จึงส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเป็นการ
ยกระดับสินค้าประมงของไทยให้เป็นท่ียอมรับในสายตาผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ชาวประมง เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงต้องร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อ รักษา
มาตรฐานการท าประมงท่ีดีและเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 2. ปัญหาแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคท่ีถูกน ามาใช้ในการกีดกันทาง
การค้าให้เกิดความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมของสินค้าประมงไทยซึ่งรวมถึงสินค้า
ปลาทูน่าด้วย ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย 



 
 

6 
 

 3. อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยจะได้รับผลกระทบของการท าประมง IUU จากประเทศผู้น าเข้า                 
ท่ีน ากองเรือจับปลาทูน่ามาขึ้นท่าในประเทศไทย จึงต้องมีระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า 
(Processing Statement Endosement :PSE) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาวัตถุดิบปลาทูน่า โดยกอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะท่ี 2 แต่เนื่องจากระบบยังมีข้อจ ากัดและ
ต้องมีการปรับเปล่ียนไปตามข้อกฎหมายของ EU ท่ีออกมาอยู่ตลอด จึงยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ต่อไป ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบท่ีพัฒนาเพื่อมารองรับข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง  
ท้ังนี้เพื่อใหผู้้ใช้งานและระบบการตรวจสอบย้อนกลับสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

---------------------------------------------------------------  
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