
สถานการณ์สินค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2559 
        นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 

1.สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 
 ผลผลิตปลาโอ 
 ปลาโอด าและโอลายที่ขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานีโดยเรือไทย ซึ่งเป็นท่าส าคัญในการข้ึนปลาโอ 
ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2559มีปริมาณ 7,279 ตัน แยกเป็นโอด า 4,367ตัน (60 %) และโอลาย 2,912 ตัน 
(40%)ปริมาณลดลง -5.3%เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน ซึ่งมีปริมาณปลาโอรวม7,686 ตัน  
(องค์การสะพานปลา) 
ตารางท่ี 1 ปริมาณปลาโอขึ้นท่าข้ึนปลาปัตตานี ปี 2552-2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ปี 
ปริมาณปลาโอขึ้นท่าข้ึนปลาปัตตานี (ตัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

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 
2558 

9,564 6,376 15,940 +14.1 +14.1 +14.1 
8,259 5,506 13,765 -13.6 -13.6 -13.6 

2558(ม.ค.-มิ.ย.) 4,612 3,075 7,686    
2559(ม.ค.-มิ.ย.) 4,367 2,912 7,279 -5.3 -5.3 -5.3 

ที่มา: องค์การสะพานปลา 
 

2. การตลาดและการค้า 
 2.1 การน าเข้า 
 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2559 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 347 ,808 ตันคิดเป็น
มูลค่า 19 ,585 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งซึ่งเป็นทูน่าวัตถุดิบ (ตารางที่ 2) ปริมาณ 
329,789 ตัน มูลค่า 17,374 ล้านบาทปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน+2.6% และ +23.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้การน าเข้าทูน่าวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากไต้หวัน 20.2 %ปาปัวนิวกินี 13.4%เกาหลี
ใต้ 10.9% จีน 10.6%สหรัฐอเมริกา 9.0%และคิริบาส 7.8%ของมูลค่าการน าเข้าทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด 
ตามล าดับ 
 ทั้งนี้ในส่วนของการน าเข้าทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่า
ภูเก็ตและบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา นั้น ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2559 มีปริมาณ 8 ,249 ตัน ลดลง -23.2 %จาก



ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งทูน่าที่ข้ึนท่าเป็นทูน่าyellowfin56.8% bigeye9.4% และอีก 33.8% เป็นทูน่าหลาย
ชนิดคละรวมกับปลากระโทงแทง ผลผลิตที่ข้ึนท่ามาจากเรือเบ็ดราว 92.2% เรืออวนล้อมจับ 7.5 %และเรือ
เบ็ดตก 0.3%  
 ผลผลิตจากเรือเบ็ดราวได้จากไต้หวัน 81.5% จีน 12.7% อินโดนีเซีย 4.7% และอ่ืนๆ 1.1% ส่วน
ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับได้จากเรือญี่ปุ่น 84.9% และเกาหลีใต้ 15.1% และส าหรับผลผลิตจากเรือเบ็ดตก
ได้จากเรืออินโดนีเซียทั้งหมด  
ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าทูน่าวัตถุดิบ * ปี 2554 – 2559 (ม.ค. – มิ.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 
2558 672,060 30,724 

2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 321,437 14,119 
2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 329,789 17,374 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) +2.6 +23.1 
หมายเหตุ: * เฉพาะรหัสพิกัดสินค้า 0302 และ 0303 
ที่มา: กองประมงต่างประเทศ ในความร่วมมือของกรมศุลกากร 
 ราคาทูน่าวัตถุดิบน าเข้าเฉลี่ยช่วง 6 เดือนแรก ปี 2559 อยู่ที่ 1 ,396USD/ตัน (ประมาณ 49,518
บาท/ตัน) ราคาเพ่ิมข้ึนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน +28.7%(1,085 USD/ตัน) 
 

 
ที่มา:INFOFISH Trade News 
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2.2 การส่งออก  
 การส่งออกทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2559 ไทยมีการส่งออก
ปริมาณ 285 ,773 ตัน มูลค่า 35 ,050 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 94 % เป็นทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 
267 ,599 ตัน มูลค่า 33 ,023 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณลดลง                      
-2.8% แต่มูลค่าเพ่ิมข้ึน +2.3 % ตามล าดับ เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกทูน่าในเชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ 
คือ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง-15 ประเทศ (17.7 %) สหรัฐอเมริกา (17.4 %) กลุ่มประเทศ                   
อัฟริกา-47 ประเทศ (16.4%) ออสเตรเลีย (8.9%) สหภาพยุโรป-28 ประเทศ (8.2%) และญี่ปุ่น (8.1%) 
 

ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์  ปี 2554-2558 (ม.ค.-มิ.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 
2558 551,578   66,197 

2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 267,599 33,023 
2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 285,773 35,050 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) -2.8 +2.3 
ที่มา: กองประมงต่างประเทศ ในความร่วมมือของกรมศุลกากร 
สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
1. การผลิต 

1.1 ปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญ่ีปุ่น 
ปริมาณข้ึนท่าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งในช่วงไตรมาสแรกของปี 59 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณ

ทั้งหมด 63,818 ตัน ลดลง - 11.6%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (72,172 ตัน) ซึ่งแบ่งเป็นทูน่าสดแช่เย็น 
10,047 ตัน ลดลง -35.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และทูน่าสดแช่แข็ง 53,771 ตัน ลดลง -5.1% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยถ้าแบ่งตามสายพันธุ์ได้ดังนี้ 1. ทูน่า bluefin 724 ตัน (+72.8%) 2. ทูน่า bigeye 
7,492 ตัน (-5.0%) 3. ทูน่า yellowfin 8,835 ตัน (-15.8%) และ 4. ทูน่า albacore 6,823 ตัน (-33.3%)  



 
ที่มา: INFOFISH Trade News, No. 11/2015 

 

1.2 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญ่ีปุ่น 
 ปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.- มี.ค.) มี
ปริมาณการน าเข้ารวม 46 ,618 ตัน ลดลง -1.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (47 ,240 ตัน) แบ่งเป็น ทูน่าสด
แช่เย็น 5,649 ตัน เพ่ิมข้ึน +36.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (4 ,146 ตัน) และทูน่าสดแช่แข็ง 40 ,969 ตัน 
ลดลง -4.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (43 ,094 ตัน) โดยแบ่งตามสายพันธุ์ได้ดังนี้ 1. ทูน่า bluefin2,932 
ตัน (-18.8%) 2. ทูน่า bigeye21 ,947 ตัน (+12.3%) 3. ทูน่า yellowfin15,416 ตัน (+55.0%) 4. ทูน่า 
albacore 1,697 ตัน (-37.5%) และ 5. ทูน่า skipjack 4,626 ตัน (-59.5%)  
 

 
ที่มา: INFOFISH Trade News, No. 8/2015 
 

1.3 สถานการณ์การผลิตทูน่าที่มัลดีฟส ์
MSC เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลได้ระงับการออกหนังสือรับรองแก่

สินค้าท่ีใช้ทูน่า yellowfinเป็นส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 59 เนื่องจากมีการตรวจสอบคุณภาพทาง
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ชีววิทยาของทูน่า yellowfinและ skipjack ซึ่งจับโดยเครื่องมือเบ็ดตกในทะเลของมัลดีฟส์แล้วพบว่า ทูน่า 
yellowfinมีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ จึงท าให้ MSC ต้องมีการระงับการรับรองผลผลิตที่มาจากทู
น่า yellowfinโดยสินค้าที่ไม่มีการรับรองจะไม่สามารถติดฉลากของ MSC ในการวางจ าหน่ายได้  
(INFOFISH Trade News, No. 9/2016) 
2. การตลาดและการค้า 
 ญี่ปุ่น สถานการณ์ทูน่าซาซิมิสดแช่เย็นที่มาข้ึนท่าที่ตลาดค้าส่งโตเกียว (ตลาด Tsukiji)                   
ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่วนหนึ่งมาจากทูน่า Bluefin ที่จับจากเมือง Tottori และบริเวณ
อ่าวทางตอนเหนือของญี่ปุ่นด้วยเครื่องมือโป๊ะเชือกและเบ็ดราวมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ด้านอุปสงค์ 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและมีฝนตกชุก จึงไม่ค่อยเอื้อต่อการรับประทานอาหารประเภทซาซิมิ 
ความต้องการบริโภคทูน่าซาซิมิในช่วงนี้จึงลดลง รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มียอดขายลดลง ส าหรับสถานการณ์
ทูน่าซาซิมิแช่แข็งที่ตลาด Tsukijiพบว่าโดยรวมแล้วมีปริมาณข้ึนท่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตั้งแต่ช่วงสอง
สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับราคาค่อนข้างคงที่หรือลดลงในบางประเภทของวัตถุดิบ ซึ่งสาเหตุมาจากความต้องการ
บริโภคทูน่าเกรดเนื้อสีแดงท่ีลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเช่นเดียวกัน หลังจากนี้ผู้ประกอบการจะมีการปรับตัวโดย
เลื่อนเวลาการขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าที่ตลาดส่งโตเกียวให้ช้าลงกว่าเดิมเพื่อไม่ให้มีปริมาณมากเกินความต้องการ
ของตลาด (INFOFISH Trade News,No. 11/2016)   
 เวียดนาม เป็นประเทศผู้ส่งออกทูน่าที่ส าคัญของโลก โดยมีตลาดส่งออกท่ีส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งในปีที่ผ่านมาเวียดนาม มีส่วนแบ่งตลาดในจีนเพิ่มขึ้น  โดย
มูลค่าการส่งออกทูน่าไปจีนของปี 2015 คิดเป็นประมาณ 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพ่ิมข้ึน 20% จากปีก่อน) 
ส าหรับในช่วงไตรมาสแรกของปี 59 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกทูน่าไปจีนประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ิมข้ึนกว่าสองเท่าตัวจากปีก่อนในช่วงเดียวกัน (2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อแบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ พบว่า 
มูลค่าการส่งออกทูน่ามีชีวิต สด และแช่แข็ง เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัวจากปีก่อนในช่วงเดียวกัน ขณะที่มูลค่าการ
ส่งออกทูน่ากระป๋อง/แปรรูป ลดลง 35% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน ส าหรับสาเหตุหลักของการส่งออกทูน่าไป
จีนเพิ่มข้ึนนั้นมาจากความยุ่งยากในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าในภูมิภาคตะวันตก จึงท าให้ผู้ประกอบการ
ของเวียดนามต้องแก้ปัญหาโดยเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดไปยังประเทศอ่ืนๆแทนนั่นเอง 
(http://infofish.org/v2/index.php/157-vietnamese-tuna-exports-to-china-up-253-per-cent) 
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ปัญหาการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้ามีความรุนแรงมากข้ึน เช่น วัตถุดิบที่ได้ต้อง
มีเอกสารรับรองการจับสัตว์น้ าเพื่อยืนยันว่าไม่ได้มาจากการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU fishing) รวมทั้งการจัดท ามาตรฐานการผลิตต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามหากเราสามารถปฏิบัติได้
ตามกฎระเบียบดังกล่าวก็ถือว่าเป็นโอกาสเช่นกัน 
 2. ปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคที่ถูกน ามาใช้ในการกีดกันทางการค้า แม้
จะไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมทูน่ามากนักเมื่อเทียบกับสินค้าประมงอ่ืน เนื่องจากวัตถุดิบทูน่าส่วนใหญ่ได้จาก
เรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งก าเนิดสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ในเรื่องแรงงานได้ส่งผลกระทบ

http://infofish.org/v2/index.php/157-vietnamese-tuna-exports-to-china-up-253-per-cent


ในภาพรวมของสินค้าประมงไทยซึ่งรวมถึงสินค้าทูน่าด้วย ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของ
ไทย 
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