
สถานการณ์สินค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2558 
        นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

   1.1 การผลิต 
        ผลผลิตปลาโอ 
        ปลาโอด าและโอลายท่ีขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานีโดยเรือไทย ซึ่งเป็นท่าส าคัญในการขึ้นปลาโอ 
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2558 มีปริมาณปลาโอรวม  10,930 ตัน แยกเป็นโอด า 6,558ตัน (60 %) และโอลาย 
4,372 ตัน (40%) โดยปริมาณลดลง-10.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน (องค์การสะพานปลา) 

ตารางที่ 1 ปริมาณปลาโอขึ้นท่าขึ้นปลาปัตตานี ปี 2552-2558 (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 13,966 +6.8 +6.8 +6.8 
2557 9,564 6,376 15,940 +14.1 +14.1 +14.1 

2557 (ม.ค.-ก.ย.) 7,364 4,909 12,273 
   2558 (ม.ค.-ก.ย.) 6,558 4,372 10,930 -10.9 -10.9 -10.9 

ที่มา: องค์การสะพานปลา 
 

   1.2 การตลาดและการค้า 
        1.2.1 การน าเข้า 
       การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2558 มีปริมาณรวมท้ังส้ิน541 ,264 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 25,143 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นทูน่าวัตถุดิบ (ตารางท่ี 2) ปริมาณ
518,121 ตัน มูลค่า 22 ,521 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าลดลง  -12.9% 
และ -30.8% ตามล าดับ ท้ังนี้การน าเข้าทุน่าวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากไต้หวัน (19.0%) ASEAN (13.4%) จีน 
(12.4%) USA (10.5%) เกาหลีใต้ (8.0%) และคิริบาส (7.3%)  ของมูลค่าการน าเข้าทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง
ท้ังหมด ตามล าดับ 
        ท้ังนี้ในส่วนของการน าเข้าทูน่าจากกองเรือต่างชาติท่ีน าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่
ท่าภูเก็ตและบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา นั้น ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2558 มีปริมาณ 14 ,290 ตัน เพิ่มข้ึนกว่าหนึ่ง
เท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งทูน่าท่ีขึ้นท่าเป็นทูน่า  yellowfin 70.5% bigeye 10.3% และอีก 19.2%  



เป็นทูน่าคละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตท่ีขึ้นท่ามาจากเรือเบ็ดราว 98.59% เรือเบ็ดตก 0.89% และเรืออวน
ล้อมจับ 0.52% 
                 ผลผลิตจากเรือเบ็ดราวได้จากเรือไต้หวัน 45.2% อินโดนีเซีย 29.6% จีน 15.4% เบลิซ 2.9% 
อินเดีย 2.6%  และอื่นๆ 3% ส่วนผลผลิตจากเรือเบ็ดตกได้จากเรืออินเดีย 81.3% และเรือแอฟริกาใต้ 18.7% 
ส าหรับผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับได้จากเรือจีน 70.1% และเกาหลีใต้ 29.9% 

ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าทูน่าวัตถุดิบ * ปี 2554 – 2558 (ม.ค. – ก.ย.) 

ปี ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
2554 787,089 43,226 
2555 728,367 51,623 
2556 760,985 49,428 
2557 700,289 36,819 

2557 (ม.ค.-ก.ย.) 594,600 32,527 
2558 (ม.ค.-ก.ย.) 518,121 22,521 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) -12.9 -30.8 

หมายเหตุ: * เฉพาะรหัสพิกัดสินค้า 0302 และ 0303 
ที่มา: กองประมงต่างประเทศ ในความร่วมมือของกรมศุลกากร 

        ราคาทูน่าวัตถุดิบน าเข้าเฉล่ียช่วง 9 เดือนแรก ปี 2558 อยู่ท่ี1 ,190USD/ตัน (42 ,869บาท/ตัน) 
ราคาลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (1,487USD/ตัน) -20% 
 

 

ที่มา:INFOFISH Trade News 

1.2.2 การส่งออก  
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US$/MT ราคาสคปิแจค๊แช่แข็งในตลาดประเทศไทย



        การส่งออกทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2558 ไทยมีการส่งออก
ปริมาณ  437,605 ตัน มูลค่า 51,834 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 94 % เป็นทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 
420,514ตัน มูลค่า 49,830ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา ปริมาณและมูลค่าลดลง -5.2 % 
และ -12.3% ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกทูน่าในเชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ คือ  สหรัฐอเมริกา 
(16.9 %) กลุ่มประเทศอัฟริกา-47 ประเทศ ( 16.3%) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-15 ประเทศ (16.1 %) 
สหภาพยุโรป-28 ประเทศ (10.7%) ญี่ปุ่น (8.5%) และออสเตรเลีย (8.3%) 
 
 
 
ตารางที่ 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์  ปี 2554-2558 (ม.ค.-ก.ย.) 

ปี ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
2554 535,333 63,183 
2555 311,434 45,655 
2556 550,884 80,065 
2557 595,479 76,454 

2557 (ม.ค.-ก.ย.) 461,465 59,071 
2558 (ม.ค.-ก.ย.) 437,605 51,834 

อัตราการเปล่ียนแปลง (%) -5.2 -12.3 

ที่มา: กองประมงต่างประเทศ ในความร่วมมือของกรมศุลกากร 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

   2.1 การผลิต 
    2.1.1 ปริมาณทูน่าขึ้นท่าที่ญี่ปุ่น 

       ปริมาณขึ้นท่าทูน่ารวมซึ่งได้จากการจับท้ังในและนอกน่านน้ า ในช่วง 6 เดือน แรกของปี 58 
(ม.ค.- ม.ิย.) มีปริมาณการน าเข้ารวม 179 ,637 ตัน ลดลง -7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (193 ,121 ตัน) 
แบ่งเป็น ทูน่าสดแช่เย็น 54 ,192 ตัน เพิ่มข้ึน +2.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (52 ,847 ตัน)  และทูน่าสด  
แช่แข็ง 125 ,445 ตัน ลดลง -10.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (140 ,274 ตัน) และแบ่งตามสายพันธุ์ดังนี้   
1) ทูน่า bluefin2296 ตัน (+10.4%) 2) ทูน่า bigeye15,419 ตัน (+9.7%) 3 ) ทูน่า  yellowfin 1,7521 ตัน          
(-8.9%) 4) ทูน่า albacore 28,594 ตัน (-18.4%) และ 5) ทูน่า skipjack 115,807 ตัน (-5.6%) 

ตารางที่ 4 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่นช่วง 6 เดือนแรก ปี 2554-2558 (ตัน) 
 

สายพันธุ์ทูน่า ปี  



2554 2555 2556 2557 2558 
Bluefin 1,337 951 1,196 2,080 2,296 

Albacore 27,790 40,458 39,385 35,048 28,594 

Bigeye 10,070 12,566 13,627 14,056 15,419 

Yellowfin 6,757 20,393 11,833 19,234 17,521 

Skipjack 122,067 119,306 130,331 122,703 115,807 

รวม 168,021 193,674 196,372 193,121 179,637 

ที่มา: INFOFISH Trade News, No.17/2015 

 

 
 

     2.1.2 ปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นของสหรัฐอเมริกา  
             ปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 58 (ม.ค.- มิ.ย.) มีปริมาณ

การน าเข้ารวม 11 ,426 ตัน ลดลง -2.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (11 ,768 ตัน) โดยเป็นทูน่า bluefin 
452 ตัน  (+18.3%) ทูน่า bigeye 2,410 ตัน (+28.3%)  และทูน่า  yellowfin 7,741 ตัน (-13.2%) ทูน่า 
albacore 447 ตัน (+16.4%) แม้ว่าปริมาณการน าเข้าจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเกือบทุกสายพันธุ์ แต่ปริมาณการ
น าเข้าท้ังหมด กลับมีแนวโน้มลดลง (-2.9%) สาเหตุมาจาก การลดลงของ ทูน่า yellowfin ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มี
ปริมาณการน าเข้ามากท่ีสุด 

 

 

ที่มา: INFOFISH Trade News, No. 16/2015 

   2.2. การตลาดและการค้า 
         ญี่ปุ่น ทูน่าซาซิมิสดแช่เย็นท่ีมาขึ้นท่าตลาดค้าส่งโตเกียว(ตลาด Tsukiji) โดยทูน่าท่ีจับจากในประเทศ
สายพันธุ์ bluefinและ bigeye มีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเดือนก่อน ระดับราคาสินค้าวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง 
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ปริมาณน าเข้าทูน่าสดแช่เยน็ของสหรัฐอเมริกา ปี 2553 - 2558 (ม.ค.-ม.ิย.)
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นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ  ท่ีมีผล ได้แก่ ฝนตกชุก อากาศท่ีร้อนช่วงระหว่างเดือน ก.ย. รวมถึงใกล้ช่วงเปิดเทอม 
และเป็นช่วงเทศกาล Obon ของชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ปริมาณวัตถุดิบ Southern Bluefin ท่ีขนส่งมาทาง
เครื่องบินจากฟาร์มออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ลดลงจากสัปดาห์ท่ีแล้ว และวัตถุดิบจากฟาร์มทูน่า Bluefin 
ของประเทศเม็กซิโก สเปน แคนนาดา และสหรัฐอเมริกา ก็มีแนวโน้มลดลงจากเดือนก่อนเช่นเดียวกัน   
(INFOFISH Trade News, No. 17/2015)   

3. ปัญหาอุปสรรค 

         แม้ว่าประเด็นการแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ( IUU) จะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมทูน่า 
เนื่องจากวัตถุดิบทูน่าส่วนใหญ่ได้มาจากเรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งก าเนิดสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม  ระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบควรมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบได้ว่ามาจากประเทศท่ีมี
การท าประมงผิดกฎหมายหรือไม่  จึงควรเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบทูน่าให้มี
ความถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

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