
สถานการณ์สินค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 
ณาตยา  ศรีจันทึก 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1. การผลิต 
 ผลผลิตปลาโอ 

ปลาโอด าและโอลายท่ีขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าส าคัญในการขึ้นปลาโอ ในช่วง 
9 เดือนแรก ปี 2557 มีปริมาณ 12,273 ตัน แยกเป็นโอด า 7,364 ตัน (60.0%) และโอลาย 4,909 ตัน 
(40.0%) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีปริมาณปลาโอรวม 10,222 ตัน พบว่าปริมาณ
เพิ่มข้ึน +20.1%  

ตารางที่ 1 ปริมาณปลาโอขึน้ท่าขึ้นปลาปัตตานี ปี 2552-2557 (ม.ค.-ก.ย.) 

ปี 

ปริมาณปลาโอขึ้นท่าขึ้นปลาปัตตานี (ตัน) อัตราการเปล่ียนแปลง (%) 

โอด า โอลาย รวม โอด า โอลาย รวม 

2552 3,908 2,425 6,333 
   2553 6,137 4,068 10,205 +57.0 +67.7 +61.1 

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 13,965 +6.8 +6.8 +6.8 

2556 (ม.ค.-ก.ย.) 6,133 4,089 10,222 
   2557 (ม.ค.-ก.ย.) 7,364 4,909 12,273 +20.1 +20.1 +20.1 

ท่ีมา: องค์การสะพานปลา 

2. การตลาดและการค้า    
 2.1 การน าเข้า 

การน าเข้าทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทูน่าวัตถุดิบ นั้น ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 มี
ปริมาณ 573,590 ตัน มูลค่า 29,797 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าลดลง 
-7.1% และ -26.3% ตามล าดับ โดยการน าเข้าวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากไต้หวัน สหรัฐอเมริกา อาเซียน ญี่ปุ่น 
วานูอาตู และเกาหลีใต้ และจีน คิดเป็น 21.2% 12.7% 11.1% 9.6% 6.7% และ 6.5% ของมูลค่าการ
น าเข้าทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งท้ังหมด ตามล าดับ  
  ท้ังนี้ในส่วนของการน าเข้าทูน่าจากกองเรือต่างชาติท่ีน าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นท่ีท่า
ภูเก็ตและบางส่วนขึ้นท่ีท่าสงขลา นั้น ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 มีปริมาณ 6,601 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน +37.8% ซึ่งทูน่าท่ีขึ้นท่าเป็นทูน่า yellowfin 81.2% bigeye 3.0% และอีก 15.8% 
เป็นทูน่าหลายชนิดคละรวมกับปลากระโทงแทง ผลผลิตท่ีขึ้นท่ามาจากเรือเบ็ดราว 90.0% เรืออวนล้อมจับ 
3.6% และเรือเบ็ดตก 0.4% 
 ผลผลิตจากเรือเบ็ดราวได้จากไต้หวัน 39.5% อินโดนีเซีย 34.3% จีน 8.4% อินเดีย 7.2% เบลิซ 
(Belize) 5.5% โบลิเวีย 2.0% มาเลเซีย 2.0% และฟิจิ 1.1% ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับได้จากเรือเกาหลี
ใต้และเรืออินโดนีเซีย 88.0% และ 12.0% ตามล าดับ ส่วนผลผลิตจากเรือเบ็ดตกได้จากเรือแอฟริกาใต้
ท้ังหมด  



ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าทูน่าวัตถุดิบ ปี 2554-2557 (ม.ค.-ก.ย.) 

ปี 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

2554 787,089 43,226 

2555 728,367 51,623 

2556 760,462 49,265 

2556 (ม.ค.-ก.ย.) 617,124 40,416 

2557 (ม.ค.-ก.ย.) 573,590 29,797 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) -7.05 -26.27 

ท่ีมา: กองประมงต่างประเทศ ในความร่วมมือของกรมศุลกากร 

ราคาทูน่าวัตถุดิบน าเข้าเฉล่ียในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 อยู่ท่ี 1,477.36 USD/ตัน (47,839.79 
บาท/ตัน) ราคาลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (2,126.11 USD/ตัน) -30.5% โดยในไตรมาส 3 
ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก supply มีจ ากัดเพราะเป็นช่วงท่ีมีการจ ากัดการท าประมงทูน่าในบาง
แหล่งเป็นระยะเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน (ก.ค.-ต.ค.) ในขณะท่ีความต้องการใช้วัตถุดิบยังคงมีอย่าง
ต่อเนื่อง  

  

 

ท่ีมา:  INFOFISH Trade News 
 

 2.2 การส่งออก 
การส่งออกทูน่ากระป๋อง1 ของไทย ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2557 มีปริมาณ 439,493 ตัน มูลค่า 

56,630 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ปริมาณเพิ่มขึ้น +9.8% แต่มูลค่าลดลง -2.9% 
เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกทูน่าในเชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา (19.2%) กลุ่ม
ประเทศอัฟริกา-47 ประเทศ (17.2%) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-15 ประเทศ (15.6%) สหภาพยุโรป-
28 ประเทศ (10.3%) ออสเตรเลีย (8.8%) ญี่ปุ่น (7.7%) และแคนาดา (6.0%)  

 

                                                         
1 รวมทูน่าในถุง pouch 
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ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องและในถุง pouch ปี 2554-2557 (ม.ค.-ก.ย.) 

ปี 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

2554 535,333 63,183 

2555  311,434 45,655 

2556  297,930 43,085 

2556 (ม.ค.-ก.ย.) 400,168 58,351 

2557 (ม.ค.-ก.ย.) 439,493 56,630 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) +9.83 -2.95 

ท่ีมา: กองประมงต่างประเทศ ในความร่วมมือของกรมศุลกากร 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
1. การผลิต 

1.1 ผลผลิตทูน่าโลก 
 ปี 2555 ข้อมูลผลผลิตทูน่าโลกเท่ากับ 4.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 +9.3% ผลผลิตส่วน

ใหญ่เป็น skipjack 57.0% (2,795 พันตัน) yellowfin 27.6% (1,352 พันตัน) bigeye 9.2% (451 พันตัน)  
albacore 5.2% (256 พันตัน) และ bluefin 1.0% (52 พันตัน) 2  

คณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษ์ทูน่าครีบน้ าเงินฝ่ังใต้ (CCSBT) ได้ประกาศปริมาณโควต้าการจับ
ทูน่าครีบน้ าเงิน ปี 2557 จ านวน 12,449 ตัน (+13.7% จากปี 2556) และปี 2558-2560 ปริมาณโควต้า
การจับปีละ 14,647 ตัน (INFOFISH Trade News, No. 21/2013) 

 

 

 ที่มา GLOBEFISH 
                                                         
2
 ข้อมูลจากเอกสารการประชุม “13th INFOFISH World Tuna Trade Conference & Exhibition”, 

21-23 May 2014, Bangkok) 
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1.2 ปริมาณทูน่าขึ้นท่าที่ญี่ปุ่น 

ปริมาณทูน่าขึ้นท่าท่ีญี่ปุ่น (ท้ังผลผลิตในน่านน้ าและนอกน่านน้ า) ปี 2556 รวม 312,962 ตัน เป็น
ทูน่า skipjack 68.8% albacore 16.6% yellowfin 7.5% bigeye 6.3% และ bluefin 0.8% ซึ่งเมื่อ
เทียบกับปีก่อน ปริมาณขึ้นท่าลดลงเล็กน้อย -1.2% ซึ่งปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ  ทูน่า 
skipjack และ bluefin สดแช่เย็น ท่ีจับได้บริเวณชายฝ่ังของญี่ปุ่น แต่ท่ีลดลง คือ ทูน่า yellowfin   สดแช่
เย็นและแช่เย็นจนแข็ง (INFOFISH Trade News, No. 22/2013) 
  ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 57 ปริมาณทูน่าขึ้นท่าท่ีญี่ปุ่นท้ังท่ีจับได้ในและนอกน่านน้ าญี่ปุ่น มีจ านวน 
193,121 ตัน (-1.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน) โดยประกอบด้วยทูน่าแช่แข็ง และทูน่าสดแช่
เย็น 72.6% และ 27.4% ตามล าดับ ซึ่งปริมาณท่ีลดลงส่วนใหญ่ลดลงจากการจับนอกน่านน้ า ส่วนการจับ
ในน่านน้ ามีปริมาณเพิ่มขึ้น ท้ังนี้สัดส่วนของชนิดทูน่าท่ีจับได้ คือ Skipjack (63.5%) Albacore (18.1%) 
Yellowfin (10.0%) Bigeye (7.3%) และBluefin (1.1%) แม้ว่า supply จะน้อยลง แต่ราคาทูน่าโดยเฉล่ีย
ในตลาดทูน่าเกรดซาซิมิไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าท่ีควร (ยกเว้นทูน่า Skipjack) เนื่องจากความต้องการทูน่าซาซิมิ
ไม่ได้มีมากเช่นกัน (INFOFISH Trade News, No. 18/2014) 

 

 

ที่มา GLOBEFISH  
 
2. การตลาดและการค้า 

  ญี่ปุ่น ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2557 ญี่ปุ่นมีการน าเข้าทูน่าสดแช่เย็น (Fresh/Chilled) ประมาณ 
12,061 ตัน ลดลงจากปีก่อนในช่วงเดียวกัน -13.2% โดยส่วนใหญ่เป็นทูน่า Bigeye 40.7% Yellowfin 
34.4% และ Bluefin 24.6%  ส่วนอีกเพียง 0.3% เป็นทูน่า Albacore และ Skipjack  ท้ังนี้ ทูน่า Bigeye 
ส่วนใหญ่น าเข้าจากอินโดนีเซีย ถึง 64% และจากการที่ปีนี้ราคาทูน่า Bigeye มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า
ปีก่อน ดังนั้นการน าเข้าจากเวียดนาม ไทย และฟิลิปปินส์ จึงมีปริมาณลดลง เนื่องจากปริมาณการจับท่ี
ลดลง (INFOFISH Trade News, No. 14/2014) 
  สหรัฐอเมริกา ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2557 สหรัฐฯ มีการน าเข้าทูน่าสดแช่เย็น (Fresh/Chilled) 
ประมาณ 11,768 ตัน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนในช่วงเดียวกัน +7.1% โดยส่วนใหญ่เป็นทูน่า Yellowfin 75.8% 
Bigeye 16.0% ส่วนอีกเพียง 8.2% เป็นทูน่า Albacore Bluefin  Skipjack และทูน่าชนิดอื่นๆ  ท้ังนี้ มีการ
น าเข้าทูน่า Yellowfin เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่น าไปใช้ในการท าสเต็กทูน่า ซึ่งมีการบริโภคมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน 
นอกจากนี้ทูน่าคุณภาพสูงเกรดซาซิมิ (ทูน่า Bluefin) ก็มีปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน (INFOFISH Trade 
News, No. 15/2014) 
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สหภาพยุโรป ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2557 ผู้ผลิตทูน่ากระป๋องของสเปน ฝรั่งเศส อิตาลี และ
โปรตุเกสมีการน าเข้าทูน่าลอยด์ 62,424 ตัน เพิ่มข้ึน +1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็น
ท่ีน่าสังเกตว่ากลุ่มสหภาพยุโรปมีการน าเข้าทูน่าจากประเทศท่ีไม่ใช่กลุ่มแอฟริกา คาริเบียน และแปซิฟิก 
(Non- ACP) เพิ่มข้ึน โดยน าเข้าจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง ประมาณ 14,000 ตัน (+60% เทียบกับปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน) รองลงมา คือ เอกวาดอร์ จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย (INFOFISH Trade News, No. 
17/2014)   

ปัญหาอุปสรรค 
1. ปัญหาการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้ามีความรุนแรงมากขึ้น เช่น วัตถุดิบท่ีได้ต้อง

มีเอกสารรับรองการจับสัตว์น้ าเพื่อยืนยันว่าไม่ได้มาจากการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU fishing) รวมท้ังการจัดท ามาตรฐานการผลิตต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามหากเราสามารถปฏิบัติได้
ตามกฎระเบียบดังกล่าวก็ถือว่าเป็นโอกาสเช่นกัน 

2. ปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคท่ีถูกน ามาใช้ในการกีดกันทางการค้า แม้
จะไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมทูน่ามากนักเมื่อเทียบกับสินค้าประมงอื่น เนื่องจากวัตถุดิบทูน่าส่วนใหญ่ได้
จากเรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งก าเนิดสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ในเรื่องแรงงานได้ส่งผล
กระทบในภาพรวมของสินค้าประมงไทยซึ่งรวมถึงสินค้าทูน่าด้วย ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมท้ังการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย 

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