
เป้าหมายการส่งออกปี 2557   
2,712.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ขยายตัวร้อยละ 5  

การสงออกในเดือน ม.ค. - พ.ค. 2557 
การส่งออกทูน่ากระป๋อง 

เดือน ม.ค. - พ.ค. 2557 มีปริมาณ 
240,121 ตัน คิดเป็นมูลค่า  
979.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมามีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
4.94 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ11.71  

 - ตลาดหลักที่ส่งออกเพ่ิมข้ึน     
ชิลี (ร้อยละ 31.12)   
ลิเบีย (ร้อยละ19.58)        

 - ตลาดหลักที่ส่งออกลดลง   
แคนาดา (ร้อยละ 30.09)  
สหราชอาณาจักร (ร้อยละ 28.38)      

จุดแข็งของไทย  
1. ไทยส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง

รายใหญ่ที่สุดของโลก มีธุรกิจ
ต่อเนื่องครบวงจร  

2. ผู้ประกอบการไทยมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ใหม่ๆ ให้สะดวกและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

3. ประเทศไทยได้เปรียบด้าน
ท าเลที่ตั้งในการรับซื้อปลาทูน่า
จากทั่วโลก 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. การขาดแคลนวัตถุดิบ 

โดยเฉพาะปลาทูน่าที่ต้องน าเข้า 
และปริมาณวัตถุดิบที่จับได้ 
ในประเทศป้อนเข้าโรงงาน 
ได้ไม่สม่ าเสมอ 

2. ปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ  
จากข้อจ ากัดในด้านเครื่องมือท า
ประมงที่มีศักยภาพไม่เพียงพอ 
รวมทั้งปัญหาท่าเทียบเรือและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการ 
ขนถ่ายไม่เพียงพอ 

3. ปัญหาแรงงานทีส่หรัฐฯ ได้
จัดให้ไทยอยู่ใน Tier 3 หรือระดับ
ต่ าสุดในการจัดล าดับของรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ 

โครงสร้างราคา (ร้อยละ) 
ในประเทศ นอกประเทศ Approximate Margin 
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จ านวนผู้ผลิต : 28 ราย 
ขนาดเล็ก 

(คนงานไม่เกิน 50 คน) 
ขนาดกลาง 

(คนงาน 200-1000 คน) 
ขนาดใหญ ่

(มากกว่า 1000 คน) 
จ านวนคนงาน 

รวมทั้งสิ้น 
สมาชิกกรมฯ 

- 15 13 70,000 17 

ตลาดส่งออกส าคัญ 

 มูลค่า : ล้าน USD อัตราขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ 

ประเทศ 2556 2557 2556 2557  2556 2557 
 (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) (ม.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-พ.ค.) 

 1. สหรัฐอเมริกา 498.10 168.75 -11.21 -24.54 19.28 17.24 
 2. ออสเตรเลีย 235.36 95.99 -1.04 6.62 9.11 9.80 
 3. ลิเบีย 171.03 77.56 3.69 19.58 6.62 7.92 
 4. ญี่ปุ่น 201.72 66.98 1.44 -19.68 7.81 6.84 
 5. ซาอุดิอาระเบีย 110.87 55.29 -18.40 8.29 4.29 5.65 
 6. แคนาดา 160.10 52.33 7.71 -30.09 6.20 5.35 
 7. อียิปต์ 132.16 45.17 -37.02 0.51 5.12 4.61 
 8. สหราชอาณาจักร 82.32 23.84 21.74 -28.38 3.19 2.43 
 9. ชิลี 36.51 23.18 -0.59 31.12 1.41 2.37 

  10. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ 57.27 21.78 9.14 -15.92 2.22 2.22 
รวม10ประเทศ 1,685.44 630.87 -7.08 -11.10 65.24 64.44 
อื่น ๆ  897.98 348.21 12.05 -12.80 34.76 35.56 
มูลค่ารวม 2,583.41 979.08 -1.22 -11.71 100.00 100.00 

ฉลากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง : Dolphin - safe (Tuna)  , Friend of the sea  
แบรนด์หลักท่ีส่งออก : Chicken of the Sea, Nautilus, Smiling Fish 
 
 
 
 
 
 
 

ทูน่ากระป๋อง 



ทิฆัมพร ลิ้มจ ารูญ 
ส านักพัฒนาการค้าและธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรม 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
30 มิถุนายน 2557 

4. ปัญหามาตรการกีดกันการ
น าเข้าที่เพ่ิมข้ึน เช่น  
การก าหนดโควตาการจับปลาทูน่า
ในมหาสมุทรอินเดีย  
การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
(GSP) ที่ไม่เท่าเทียมกันในแต่ละ
ประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. สนับสนุนการจัดหากองเรือ

ส าหรับจับปลาทูน่า โดยภาครัฐ
สนับสนุนภาคเอกชนในการ 
ค้ าประกันเงินทุนเพ่ือซื้อเรือจับ
ปลาทูน่าให้กับเอกชน 

2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัย 
ให้ท่าเทียบเรือ และอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

3. ขยายตลาดใหม่ โดยเฉพาะ
ตลาดอาหารฮาลาลในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง ขยายช่องทางการ
กระจายสินค้าและลดความเสี่ยง
ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

4. ส่งเสริมการการพัฒนา
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และ 
การใช้ประโยชน์ จากของเหลือใช้
จากอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง 
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อย่างยั่งยืน 
 

                            กราฟการส่งออกสินค้าปลาทูน่ากระป๋อง  
 
                                                                 (หน่วย : มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
 


