
สถานการณ์สินค้าทูน่าและผลิตภณัฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 
        นเรศ  กิจจาพฒันพนัธ์ 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1. การผลิต 
 ผลผลิตปลาโอ 
 ปลาโอด าและโอลายท่ีขึน้ทา่องค์การสะพานปลาปัตตานีโดยเรือไทย ซึง่เป็นทา่ส าคญัในการขึน้
ปลาโอ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 มีปริมาณ 7,686 ตนั แยกเป็นโอด า 4,612 ตนั (60 %) และโอลาย 
3,075 ตนั (40%)เม่ือเทียบกบัปีก่อนในช่วงเดียวกนั ซึง่มีปริมาณปลาโอรวม9,041 ตนั พบวา่ปริมาณลดลง 
-15%(องค์การสะพานปลา) 
ตารางที่ 1 ปริมาณปลาโอขึน้ทา่ขึน้ปลาปัตตานี ปี 2552-2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ปี 
ปริมาณปลาโอขึน้ทา่ขึน้ปลาปัตตานี (ตนั) อตัราการเปลีย่นแปลง (%) 
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.-มิ.ย.) 5,425 3,616 9,041 

   2558(ม.ค.-มิ.ย.) 4,612 3,075 7,686 -15.0 -15.0 -15.0 
ที่มา: องค์การสะพานปลา 
 

2. การตลาดและการค้า 
 2.1 การน าเข้า 
 การน าเข้าทนูา่และผลติภณัฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 มีปริมาณรวมทัง้สิน้ 336 ,287 ตนั คิด
เป็นมลูคา่ 15 ,786 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นทนูา่สดแช่เย็นแช่แข็งซึง่เป็นทนูา่วตัถดิุบ (ตารางท่ี 2) 
ปริมาณ321 ,437 ตนั มลูคา่ 14 ,119 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณและมลูคา่
ลดลง -14.5% และ  -25.1% ตามล าดบั ทัง้นีก้ารน าเข้าทนุา่วตัถดิุบสว่นใหญ่มาจากไต้หวนั 25.4 %
สหรัฐอเมริกา 11.4% คีริบสั 9.5 %อาเซียน 8.2 % จีน 7.9%และเกาหลใีต้ 7.3%ของมลูคา่การน าเข้าทนูา่
สดแช่เย็นแช่แข็งทัง้หมด ตามล าดบั 
 ทัง้นีใ้นสว่นของการน าเข้าทนูา่จากกองเรือตา่งชาติท่ีน าขึน้ทา่ในประเทศไทย โดยสว่นใหญ่ขึน้ท่ีทา่
ภเูก็ตและบางสว่นขึน้ท่ีทา่สงขลา นัน้ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 มีปริมาณ 10 ,738 ตนั เพิ่มขึน้กวา่หนึง่



เทา่ตวัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึง่ทนูา่ที่ขึน้ทา่เป็นทนูา่ yellowfin71.7% bigeye10.2% และอีก 18.1% 
เป็นทนูา่หลายชนิดคละรวมกบัปลากระโทงแทง ผลผลติท่ีขึน้ทา่มาจากเรือเบ็ดราว 98.59% เรือเบ็ดตก 
0.89% และเรืออวนล้อมจบั 0.52% 
 ผลผลติจากเรือเบ็ดราวได้จากไต้หวนั 38.7% อินโดนีเซีย 33.7% จีน 15.0% อินเดีย 3.5% เบลซิ 
3.9% และอ่ืนๆ 1% สว่นผลผลติจากเรือเบ็ดตกได้จากเรืออินเดีย 81.3% และเรือแอฟริกาใต้ 18.7% และ
ส าหรับผลผลติจากเรืออวนล้อมจบัได้จากเรือจีนทัง้หมด 
ตารางที่ 2 ปริมาณและมลูคา่การน าเข้าทนูา่วตัถดิุบ * ปี 2554 – 2558 (ม.ค. – มิ.ย.) 

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

2557 (ม.ค.-มิ.ย.) 375,998 18,856 
2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 321,437 14,119 

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) -14.51 -25.12 
หมายเหตุ: * เฉพาะรหสัพิกดัสนิค้า 0302 และ 0303 
ที่มา: กองประมงตา่งประเทศ ในความร่วมมือของกรมศลุกากร 
 ราคาทนูา่วตัถดิุบน าเข้าเฉลีย่ช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 อยูท่ี่ 1,067USD/ตนั (35,992 บาท/ตนั) 
ราคาลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน (1,408USD/ตนั) -24.26 % 
 

 
ที่มา:INFOFISH Trade News 
  
 
 



2.2 การส่งออก  
 การสง่ออกทนูา่สดแช่เย็นแช่แข็งและผลติภณัฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 ไทยมีการสง่ออก
ปริมาณ 292 ,566 ตนั มลูคา่ 34,289  ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ 94 % เป็นทนูา่กระป๋องและผลติภณัฑ์ 
ปริมาณ 275,425 ตนั มลูคา่ 32,288 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ปริมาณและมลูคา่
ลดลง   -5.0% และ -14.6% ตามล าดบั เม่ือพิจารณาถึงการสง่ออกทนูา่ในเชิงมลูคา่ ประเทศคูค้่าที่ส าคญั 
คือ กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง-15 ประเทศ (17.6 %) กลุม่ประเทศอฟัริกา-47 ประเทศ ( 17.2%) 
สหรัฐอเมริกา (15.6%) สหภาพยโุรป-28 ประเทศ (11.2%) ออสเตรเลยี (9.0%) และญ่ีปุ่ น (7.9%) 
ตารางที่ 3 ปริมาณและมลูคา่การสง่ออกทนูา่กระป๋องและผลติภณัฑ์  ปี 2554-2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 

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

2557 (ม.ค.-มิ.ย.) 289,903 37,786 
2558 (ม.ค.-มิ.ย.) 275,425 32,288 

อตัราการเปลีย่นแปลง (%) -4.99 -14.55 
ที่มา: กองประมงตา่งประเทศ ในความร่วมมือของกรมศลุกากร 
สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
1. การผลิต 

1.1 องค์กรจัดระเบียบเคร่ืองมืออวนล้อมจับทูน่าของโลก (WTPO) 
WTPO ได้ประกาศแก่สมาชิก และขอความร่วมมือจากผู้ ท่ีไม่เป็นสมาชิกเพื่อให้ยอมตกลงปฏิบติั

ตามข้อตกลงในการลดปริมาณการจบัทนูา่ลง 35% ตัง้แต ่พ.ค.58 จนถึงวนัท่ี 31 ธ.ค.58 เพื่อกระตุ้นให้
ตลาดมีความต้องการสนิค้าได้มากขึน้ โดย  WTPOจะประชุมกนัเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครัง้ในเดือน 
ก.ค.58 และถ้ายงัไม่มีการเปลีย่นแปลงท่ีดีขึน้อาจต้องเพิ่มมาตรการโดยการหยดุการท าประมงทนูา่ในเรือ
ทกุประเภทเป็นเวลา 30 วนั (INFOFISH Trade News, No.10/2015)   

1.2 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นของญี่ปุ่ น 
 ปริมาณการน าเข้าวตัถดิุบทนูา่สดแช่เย็น ของญ่ีปุ่ น ในช่วงไตรมาสแรกของปี 58 (ม.ค.- มี.ค.)มี
แนวโน้มลดลงส าหรับทนูา่ทกุสายพนัธ์ุ มีปริมาณการน าเข้ารวม 4,146 ตนั ลดลง - 28% จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน (5,797 ตนั) โดยเป็นทนูา่ bluefin 1,061 ตนั ทนูา่ bigeye 1,807 ตนั และทนูา่ yellowfin 1,274 
ตนั  ซึง่ลดลง -25.8% , -23.9% และ -35.7% ตามล าดบั จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 



 
ที่มา: INFOFISH Trade News, No. 8/2015 
 

1.3 ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นของสหรัฐอเมริกา  
ปริมาณการน าเข้าวตัถดิุบทนูา่สดแช่เย็นของสหรัฐอเมริกา ในช่วงไตรมาสแรกของปี 58(ม.ค.- มี.ค.) มี

ปริมาณการน าเข้ารวม 5 ,235 ตนั ลดลง -2% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (5 ,342 ตนั) โดยเป็นทนูา่ 
bluefin211 ตนั(+8.2%) ทนูา่ bigeye1,235 ตนั (+45.3%) และทนูา่ yellowfin3,436ตนั (-15.5%) ทนูา่ 
albacore 203 ตนั (+38.1%) แม้วา่การน าเข้าทนูา่วตัถดิุบทนูา่แช่แข็งจะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้เกือบทกุสาย
พนัธ์ุ แตป่ริมาณการน าเข้าสทุธิกลบัมีแนวโน้มลดลง (-2%) สาเหตเุน่ืองมาจากการน าเข้าทนูา่  yellowfin
ลดลงซึง่เป็นสายพนัธ์ุท่ีมีปริมาณการน าเข้ามากท่ีสดุ  

 
ที่มา: INFOFISH Trade News, No. 9/2015 
2. การตลาดและการค้า 
 ญี่ปุ่ นทนูา่ซาซิมิสดแช่เย็นท่ีตลาดค้าสง่โตเกียว(ตลาด Tsukiji) หลงัผา่นช่วงวนัหยดุยาวของญ่ีปุ่ น
(Golden Week Holliday) ระหวา่งวนัท่ี 3-5 พ.ค. ท าให้ผู้สง่ออกวตัถดิุบทนูา่ bluefinจากประเทศ
ออสเตรเลยีและเม็กซิกนั มีความคาดหวงัวา่ปริมาณซือ้จะสงู แตค่วามต้องการซือ้ของผู้บริโภคในตลาดท่ีมี
อยูจ่ริงกลบัมีไม่มาก จึงท าให้ทนูา่ซาซิมิสดแช่เย็นในช่วงนีมี้ราคาต ่ากวา่ในช่วงก่อนวนัหยดุยาวที่ผา่นมา 
ส าหรับสถานการณ์ทนูา่แช่แข็งท่ีตลาดค้าสง่โตเกียว(ตลาด Tsukiji) มีแนวโน้มของราคาที่ลดลง
เช่นเดียวกนักบัทนูา่ซาซิมิสดแช่เย็นเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนวนัหยดุยาวอยา่งไรก็ตามบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวย



ตอ่การใช้จ่ายเงินตลอดช่วงวนัหยดุดงักลา่วจึงมีนกัทอ่งเท่ียวทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้ 
ท าให้ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตมียอดขายเพิ่มขึน้ รวมถึงร้านอาหารซูชิแบบสายพาน ( Kaiten-sushi shops) 
ซึง่มีลกูค้าจ านวนหลายครอบครัวมารับประทานทนูา่ซาซิมิจานใหญ่ซึง่ใช้วตัถดิุบจากทนูา่ southern 
Bluefin และทนูา่เกรดเนือ้แดงอ่ืนๆ (INFOFISH Trade News, No. 9/2015)   
 สหภาพยุโรป ในช่วงไตรมาสแรกของปี 58 กลุม่สหภาพยโุรป 27 ประเทศ มีการน าเข้าเนือ้ทนูา่
ตดัแตง่(cooked tuna loins) เพิ่มขึน้จากปีก่อน +3.7 %ซึง่สว่นใหญ่เป็นการน าเข้าจากกลุม่ประเทศโลกท่ี
สามโดยปริมาณการน าเข้าจากไทย และเอกวาดอร์ลดลงจากปีก่อนในช่วงเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั ( -
68.8% และ -33.5% ตามล าดบั) ในขณะท่ีปริมาณการน าเข้าจากจีนมากเป็นอนัดบัหนึง่ และรองลงมาเป็น
อินโดนีเซีย(เพิ่มขึน้กวา่หนึง่เทา่ตวั และ +86.8% ตามล าดบัจากปีก่อนในช่วงเดียวกนั) (INFOFISH Trade 
News, No. 13/2015)  
ปัญหาอุปสรรค 
 1. ปัญหาการกีดกนัทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคูค้่ามีความรุนแรงมากขึน้ เช่น วตัถดิุบท่ีได้
ต้องมีเอกสารรับรองการจบัสตัว์น า้เพื่อยืนยนัวา่ไม่ได้มาจากการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคมุ ( IUU fishing) รวมทัง้การจดัท ามาตรฐานการผลติตา่งๆ แตอ่ยา่งไรก็ตามหากเรา
สามารถปฏิบติัได้ตามกฎระเบียบดงักลา่วก็ถือวา่เป็นโอกาสเช่นกนั 
 2. ปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมประมงยงัคงเป็นอุปสรรคท่ีถกูน ามาใช้ในการกีดกนัทางการค้า 
แม้จะไม่ได้กระทบตอ่อุตสาหกรรมทนูา่มากนกัเม่ือเทียบกบัสนิค้าประมงอ่ืน เน่ืองจากวตัถดิุบทนูา่สว่น
ใหญ่ได้จากเรือตา่งชาติซึง่สามารถระบุแหลง่ก าเนิดสนิค้าได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ภาพลกัษณ์ในเร่ืองแรงงาน
ได้สง่ผลกระทบในภาพรวมของสนิค้าประมงไทยซึง่รวมถึงสนิค้าทนูา่ด้วย ดงันัน้จึงควรมีการแก้ไขปัญหา
อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นระบบ รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย 

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