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สถานการณ์สินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561  
        นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 

1.สถานการณ์ภายในประเทศ 
   1.1 ผลผลิตปลาโอ 
 ปลาโอด าและปลาโอลายท่ีน ามาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าส าคัญในการขึ้นปลาโอ             
โดยเรือไทย ในช่วง 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 13,591 ตัน แยกเป็นปลาโอด า 8,155 ตัน (60%) 
และปลาโอลาย 5,436 ตัน (40%) มีปริมาณเพิ่มขึ้น 72.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีปริมาณปลาโอรวม 7,902 ตัน รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางที่ 1 ปริมาณปลาโอขึน้ท่าขึ้นท่ีสะพานปลาปัตตานี ปี พ.ศ. 2553-2561  

ปี 
ปริมาณปลาโอขึ้นท่าขึ้นปลาปัตตานี (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 

2560 (ม.ค.-มิ.ย.) 4,741 3,162 7,902    
2561 (ม.ค.-มิ.ย.) 8,155 5,436 13,591 +72.0 +71.9 +72.0 

ที่มา: องค์การสะพานปลา 
 

   1.2 การตลาดและการค้า 
 1.2.1 การน าเข้า 
 การน าเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 463,249 
ตัน คิดเป็นมูลค่า 24,929 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต
ปลาทูน่ากระป๋อง ปริมาณ  450,347 ตัน มูลค่า 23,010 ล้านบาท ท้ังปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 35.4% และ 
17.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2 ท้ังนี้การน าเข้า
วัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่มาจากประเทศ ไต้หวัน (19.3%) เกาหลีใต้ (10.2%) สหรัฐอเมริกา (10.0%) ปาปัว
นิวกินี (8.0%) อาเซียน (7.2%) คิริบาส (6.9%) มัลดีฟส์ (6.6%) จีน (5.7%) และประเทศอื่นๆ (26.1%)                 
เมื่อเทียบจากมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งท้ังหมด  
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ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า * ปี 2555 – 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)  

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 

2560 (ม.ค.-มิ.ย.) 332,675 19,542 
2561 (ม.ค.-มิ.ย.) 450,347 23,010 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) +35.4 +17.8 
หมายเหตุ : * เฉพาะรหัสพิกัดสินค้า 0302 0303 และ0304 
ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 

ในส่วนของการน าเข้าปลาทูน่าโดยกองเรือต่างชาติท่ีน าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทยนั้น 
ในช่วง 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 60,979 ตัน มูลค่า 4,446 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี พ.ศ. 2560 ปริมาณลดลง 2.1% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการ
น าเข้า ได้แก่ Skipjack 59.5% Yellowfin 21.0% Albacore 16.3% Bigeye 3.1% และปลาทูน่าอื่นๆ 0.1% 
โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 16.4% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 16.3% หมู่เกาะ
โซโลมอน 12.7% ตูวาลู 7.9% ไมโครนีเซีย 7.5% ไต้หวัน 6.7% เกาหลีใต้ 6.0% จีน 5.2% เวียดนาม 4.2%
ปาปัวนิวกินี 3.6% ญี่ปุ่น 3.0% และประเทศอื่นๆ 10.5% (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต                              
กรมประมง) 
 ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าน าเข้าเฉล่ียช่วง 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561 มีราคาเฉล่ีย 1,610 USD/ตัน 
(ประมาณ 51,069 บาท/ตัน) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนราคาลดลง 3.1% (1,661 USD/ตัน) 
รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
   ที่มา : INFOFISH Trade News 
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1.2.2 การส่งออก  
 การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561 ไทยมีการส่งออกปริมาณ 
254,244 ตัน มูลค่า 35,156  ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 94% เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 
239,196 ตัน มูลค่า 33,606 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 ท้ังปริมาณและมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น 0.4% และ 0.2% ตามล าดับ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกปลาทูน่าในเชิง
มูลค่า ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา (20.6%) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-15 ประเทศ (17.8%) 
กลุ่มประเทศอัฟริกา-47 ประเทศ (12.2%) ญี่ปุ่น (10.0%) ออสเตรเลีย (9.5%) กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ 
(6.5%) และประเทศอื่นๆ (23.4%) ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์  ปี พ.ศ. 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 

2560 (ม.ค.-มิ.ย.) 238,215 33,545 
2561 (ม.ค.-มิ.ย.) 239,196 33,606 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 0.4 0.2 
ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1 การน าเข้าและการผลิตของประเทศหลัก 
2.1.1 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่น 

  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ญี่ปุ่นมีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นและ                
แช่แข็งท้ังหมด 36,955 ตัน ลดลง 16.1% เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 ซึ่งแบ่งเป็น                    
1. ปลาทูน่าสดแช่เย็น มีปริมาณ 3,060 ตัน (-18.2%) โดยสายพันธุ์ ท่ีมีปริมาณน าเข้ามากท่ีสุด คือ ปลาทูน่า 
Bluefin 1,381 ตัน (-2.3%) รองลงมาได้แก่ 1) ปลาทูน่า Bigeye 841 ตัน (-26.1%) 2) ปลาทูน่า Yellowfin 
836 ตัน (-29.4%) 3) ปลาทูน่า Albacore 2 ตัน (-75.0%) ส่วนปลาทูน่า Skipjack ไม่มีปริมาณการน าเข้า และ
2. ปลาทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 33,895 ตัน (-16.0%) โดยสายพันธุ์ท่ีมีปริมาณน าเข้ามากท่ีสุด คือ ปลาทูน่า 
Bigeye 13,147 ตัน (-28.9%) รองลงมาคือ 1) ปลาทูน่า Yellowfin 11,119 ตัน (-3.4%) 2) ปลาทูน่า 
Skipjack 8,594 ตัน (+18.1%) 3) ปลาทูน่า Albacore 883 ตัน (-66.7%) และ4) ปลาทูน่า Bluefin 152 ตัน 
(-62.7%) รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 2 
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   ที่มา : INFOFISH Trade News, No. 11/2018 
 

2.1.2 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของสหรัฐอเมริกา 
 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 สหรัฐอเมริกามีการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นปริมาณ 
5,322 ตัน ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 โดยสายพันธุ์ท่ีมีปริมาณน าเข้ามาก
ท่ีสุด คือ ปลาทูน่า Yellowfin 3,813 ตัน (-4.7%) รองลงมาได้แก่ 1) ปลาทูน่า Bigeye 823 ตัน (-11.4%)                
2) ปลาทูน่า Bluefin 464 ตัน (+16.9%) 3) ปลาทูน่า Albacore 191 ตัน (-10.7%) และ 4) ปลาทูน่าอื่นๆ 31 
ตัน (-60.8%) รายละเอียดแสดงใน รูปท่ี 3  
 

 
ที่มา : INFOFISH Trade News, No. 13/2018 
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รูปท่ี 2 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูนา่สดแช่เย็นแช่แข็งของญ่ีปุ่น 
ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2558-2561  

Bluefin 

Albacore 

Bigeye 

Yellowfin 

Skipjack 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

2558 2559 2560 2561 

รูปท่ี 3 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบปลาทูนา่สดแช่เย็นของสหรัฐอเมริกา 
ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2558-2561  

Bluefin 

Bigeye 

Yellowfin 

Albacore 

อ่ืนๆ 



 
 

5 
 

2.2 การตลาดและการค้า 
 ญี่ปุ่น 1) สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ในช่วง 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561 ณ ตลาด Tsukiji                       
โดยภาพรวมปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็นมีแนวโน้มลดลงต้ังแต่ช่วงต้นปี เนื่องจากทะเลของญี่ปุ่นมีคล่ืนพายุแรง 
จึงท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการท าประมงปลาทูน่า อย่างไรก็ตาม ยังมีการน าเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ และกรีซ เนื่องจากสถานการณ์วัตถุดิบท่ีขาดแคลน จึงท าให้ระดับราคา
วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นต้ังแต่ต้นปีในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. แต่ปรับตัวลดลงในเดือน มี.ค.-พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงท่ี
ตลาดมีความต้องการบริโภคลดลง และในช่วงปลายเดือน พ.ค. ท่ีผ่านมาราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง แต่ท้ังนี้
ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบด้วย  
                   2) สถานการณ์ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ในช่วง 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561 ณ ตลาด Tsukiji 
ภาพรวมปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่แข็งลดลงต้ังแต่ช่วงต้นปี ในขณะท่ีการค้าวัตถุดิบทูน่า Southern Bluefin มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อมาทดแทนวัตถุดิบปลาทูน่า Bigeye และ Yellowfin เกรดเนื้อสีแดง ซึ่งตลาดมีความ
ต้องการซื้อแต่ปริมาณยังคงมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส าหรับระดับราคาวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งพบว่า 
ช่วงไตรมาสแรกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสสอง ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของตลาด                
ในแต่ละช่วง ท้ังนี้ ยกเว้นวัตถุดิบปลาทูน่าเกรดเนื้อสีแดงซึ่งมีราคาสูง 
 

3. ปัญหาและอุปสรรคการค้าสินค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ 
 1. ปัญหาการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้ามีความรุนแรงมากขึ้น เช่น วัตถุดิบท่ีได้ต้อง
มีเอกสารรับรองการจับสัตว์น้ าเพื่อยืนยันว่าไม่ได้มาจากการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ               
ไร้การควบคุม (IUU fishing) รวมท้ังการจัดท ามาตรฐานการผลิตต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามหากเราสามารถปฏิบัติ
ได้ตามกฎระเบียบดังกล่าวก็ถือว่าเป็นโอกาสเช่นกัน 
 2. ปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคท่ีถูกน ามาใช้ในการกีดกันทางการค้า                
แม้จะไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่ามากนักเมื่อเทียบกับสินค้าประมงอื่น เนื่องจากวัตถุดิบปลาทูน่า
ส่วนใหญ่ได้จากเรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งก าเนิดสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ในเรื่องแรงงาน
ได้ส่งผลกระทบในภาพรวมของสินค้าประมงไทยซึ่งรวมถึงสินค้าปลาทูน่าด้วย ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย 
 3. ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endosement :PSE) เพื่อการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาวัตถุดิบปลาทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะท่ี 2                  
แต่เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบต่างๆต้องเป็นไปตามข้อปฏิบัติท่ี EU ก าหนด ระบบดังกล่าวจึงยังต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อก าหนด ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบท่ีพัฒนาเพื่อมารองรับ
ข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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