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บทคัดย่อ 

 
ศึกษาปริมาณและมูลค่า การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จากข้อมูลเอกสารซึ่งเก็บรวบรวมที่ส านักงาน และจากการสัมภาษณ์ พบว่า มีปริมาณ
การน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นเฉลี่ยปีละ 5,305.74 ตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 527.96 ล้านบาท จากปลาทูน่า 
5 ชนิด ได้แก่ ปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าครีบน้ าเงินเหนือ ปลาทูน่าครีบน้ าเงินแปซิฟิก และ
ปลาทูน่าครีบน้ าเงินใต้ โดยน าเข้าจากแหล่งท าการประมงในทะเลหลวงเขตมหาสมุทรอินเดียผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดภูเก็ตมากที่สุด (ท่าเทียบเรือภูเก็ต) และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอัตราส่วนร้อยละ 99.00 
และ 1.00 ของปริมาณการน าเข้าทั้งหมด และร้อยละ 90.83 และ 9.17 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมด ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ผลการตรวจสอบคุณภาพปลาทูน่าครีบเหลืองน าเข้าพบว่า ปริมาณ
สารฮีสตามีน สารปรอท สารตะกั่ว และสารแคดเมียม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41±2.02  0.25±0.07  0.31±0.33 
และ 0.03±0.02 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ตามล าดับ ซึ่งมีปริมาณการปนเปื้อนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ก าหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

การส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นเฉลี่ยปีละ 1,992.36 ตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละ 316.29 ล้านบาท 
จากปลาทูน่า 2 ชนิด ได้แก่ ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าตาโต โดยมีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดภูเก็ตมากท่ีสุด (ท่าอากาศยานภูเก็ต) และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในอัตราส่วนร้อยละ 
80.14 และ 19.86 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด และร้อยละ 77.82 และ 22.18 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัว และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ หรือในอัตราส่วนร้อยละ 75.08 และ 24.92 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งหมด ร้อยละ 73.36 และ 26.64 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ตามล าดับ ซ่ึงส่งออกไปเพื่อ
การบริโภคในรูปแบบปลาดิบเป็นหลัก   

หากเปรียบเทียบเฉพาะปริมาณการน าเข้า ส่งออกในแต่ละปี พบว่า มีปริมาณน าเข้า ส่งออกอัตราร้อยละ 
73 และ 27 ตามล าดับ ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่น าเข้าจะชั่งน้ าหนักทั้งตัว ขณะที่ปลาทูน่าสดที่ส่งออกหรือ
เข้ากระบวนการแปรรูปในโรงงานจะมีการตัดหัวหรือไม่ตัดหัว เอาอวัยวะภายในออกหมด ตัดครีบ ตัดโคนหาง 
เลาะโครงกระดูกออก รวมถึงมีการตัดตกแต่งชิ้นเนื้อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะได้ส่วนที่เป็นเนื้อร้อยละ 54-59 ที่เหลือ    
ร้อยละ 41-46 เป็นเศษซากซึ่งอาจน ามาบริโภคหรือใช้ท าอาหารสัตว์ 

   
ค้าส้าคัญ : ปริมาณ  มูลค่า  น าเข้า  ส่งออก  ปลาทนู่า  ด่านตรวจสัตว์น้ า  
 

*ผู้รับผิดชอบ : ด่านตรวจสัตว์น ้าจังหวัดภูเก็ต อาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานภูเก็ต ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเกต็ 
83110  โทร. 0 7635 1010  e-mail : t.jaritngarm@gmail.com
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Quantity and Value of Import/Export Fresh Chilled Tuna Collected 
from the Fish Inspection Office in Thailand during 2010-2014 
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Abstract 
 

Quantity and Value of import/export fresh chilled tuna collected from the Fish Inspection 
Office in Thailand during 2010-2014 were evaluated using documentation collected from each office 
and from interviews. The results show that the average quantity of imported fresh chilled tuna 
was 5,305.74 tons per year with average value of 527.96 million baht per year. There were five 
species of tuna, Thunnus. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis and T. maccoyii imported 
to Thailand, of which, they were captured from high sea in the Indian Ocean. 99% of imported tuna 
were transshipment via Phuket Province fish Inspection Office, only 1% via Suwannaphumi Airport 
with the total value of 90.83% and 9.17%, respectively. Most of imported tuna was whole fresh chilled 
tuna. The quality of fresh yellowfin tuna was examined. The results showed that the average histamine, 
mercury, lead and cadmium were 2.41±2.02  0.25±0.07  0.31±0.33 and 0.03±0.02 µg/g wet weight, 
respectively. These values were lower than that of standard level established internationally and domestically. 

 The average quantity of export fresh chilled tuna was 1,992.36 tons per year with 
the average value of 316.29 million baht per year. Two species of tuna, T. albacares and T. Obesus 
were exported. The export channel was mostly via Fish Inspection Office in Phuket followed 
by Suwannaphumi Airport with the total export value of 80.14% and 19.86%, having the total 
item value of 77.82% and 22.18%, respectively. It was found that Singapore and the United 
State were the second and the third largest countries next to Japan in terms of exportation 
of the whole fresh chilled tuna (gutting, headless or head-on) with the total export quantity 
75.08% and 24.92%, having the total value of 73.36% and 26.64%, respectively. The main 
purpose for exportation of the whole fresh chilled tuna was for sashimi. 

 To compare the average import/export quality for each year, we found that the average 
were 73% and 27%, respectively. The imported fresh chilled tuna was weighted as whole fish while 
the fresh tuna for exportation or processing through the processing plant were headless or head-on, 
gutting, fins-and tail-off, boneless as well as fillet with trimming in different ways which was 54-59% 
of flesh whereas 41-46% of the remaining were detritus and used for human consumption or animal feed. 
 
Key words : Quantity, Value, Import/Export, Tuna, Fish Inspection Office 
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ค้าน้า 
 
ปลาทูน่าเป็นปลาทะเลน้ าลึกที่มีความส าคัญในวงการค้าสัตว์น้ าของโลก มีปริมาณ และมูลค่าใน

การซื้อขายค่อนข้างสูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมด้วยกรดไขมันที่จ าเป็น โดยเฉพาะข้อได้เปรียบในส่วน
ของสารอาหารประเภทโปรตีนที่ย่อยได้ง่าย และราคาถูกเมื่อเทียบกับอาหารโปรตีนจากสัตว์ชนิดอ่ืนๆ เป็น
อาหารที่เหมาะส าหรับคนทุกเพศทุกวัย คนรักสุขภาพ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ าหนัก นิยมน าปลาทูน่ามาบริโภค
แบบสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ ส่วนใหญ่ปลาทูน่าที่บริโภคแบบสดหรือแบบปลาดิบ (Sashimi) 
เป็นชนิดปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าครีบเหลือง และปลาทูน่าครีบน้ าเงิน ด้วยความสด รสชาติกลมกล่อมและ
คุณภาพดี ในแบบของเนื้อปลาจึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปลาทูน่าครีบน้ าเงิน
ถือเป็น “ราชาแห่งทูน่า” มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นแหล่งท าการประมงปลาทูน่ามากที่สุด มีปริมาณการจับ
ประมาณร้อยละ 62 ของปริมาณการจับทั่วโลก มหาสมุทรอินเดีย มีปริมาณการจับร้อยละ 22 และมหาสมุทร
แอตแลนติก มีปริมาณการจับร้อยละ 16 (สถาบันอาหาร, ม.ป.ป.) ในการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าในประเทศไทยสองด่านด้วยกัน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสด
แช่เย็นแบบทั้งตัว (Whole) และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นปลาทูน่าสดแบบแล่เป็นชิ้น   
ฟิลเล (Fillet) โดยเฉพาะด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ทั้งปริมาณ และมูลค่าในการน าเข้า ส่งออกจะสูงกว่า
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดีย
ไม่ไกลจากแหล่งท าการประมงปลาทูน่า มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายปลาทูน่าสดที่ใหญ่ที่สุดแห่ง
เดียวในประเทศไทย มีพ้ืนที่ในการตั้งเป็นโรงงานแปรรูปปลาทูน่าที่พร้อมในการพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมการ
ส่งออกได้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556) บริเวณท่าเทียบเรือประกอบด้วยเรือประมงในประเทศร้อยละ 80 
และเรือประมงเบ็ดราวทูน่าจากต่างประเทศ (ไต้หวัน อินโดนีเซีย และเบลิซ) ร้อยละ 20 เข้ามาจอดเทียบท่าขนถ่าย
สัตว์น้ าเฉลี่ยปีละ 400 เที่ยว มีปริมาณขนถ่าย 4,000 ตันต่อปี (ธีรพงษ์ และวิภารัตน์, 2557) โดยในปี 2554 
ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานปริมาณการจับปลาทูน่าของโลก มีจ านวน 
4.49 ล้านตัน และปลาทูน่าที่ขึ้นท่าเทียบเรือภูเก็ตมีปริมาณถึงร้อยละ 40-50 ของปริมาณปลาทูน่าขึ้นท่าทั้งหมด 
เป็นปลาทูน่าครีบเหลืองร้อยละ 72.5 รองลงมาคือ ปลาทูน่าตาโตร้อยละ 10.4 และอีกร้อยละ 17.1 เป็นปลาทูน่า
หลายชนิดคละรวมกับปลากระโทงแทง (ณาตยา, 2556) ซึ่งปลาทูน่าสดแช่เย็นคุณภาพดีระดับ A+, AAA 
ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา บางส่วนที่คุณภาพเนื้อต่ าเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานแปรรูปใน
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงาเพ่ือจ าหน่ายให้ร้านอาหารภัตตาคารทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยกระแสความนิยม
ในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ความต้องการของตลาดจึงกว้างขึ้น ธุรกิจดังกล่าวจึงมีนักลงทุนต่างชาติเข้า
มาร่วมทุนกับคนไทย ประกอบกับประเทศไทยมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ 
ระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยในการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่ส าคัญในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอ่ืนๆ เมื่อ
มีการพัฒนาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) รูปแบบการบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย นักลงทุนและผู้ส่งออกมีโอกาส
ในการเข้าถึงตลาดและย้ายฐานการผลิตที่กว้างขึ้น การส่งออกสินค้าสะดวกขึ้นทางระบบ Asean Single Window 
(วราภรณ์, 2555)  

ในปัจจุบันหลายประเทศน ามาตรการด้านความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร (Food Security 
and Safety) มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phytosanitary Measure) มาใช้ในการจ ากัดการน าเข้าสินค้าเกษตรเพ่ือปกป้องคุ้มครองชีวิต
สุขภาพของมนุษย์ พืช สัตว์ภายในประเทศของตนในด้านที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการบริโภค รวมถึงสารเจือปน
ในอาหาร ทั้งนี้การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าหากเก็บรักษาคุณภาพไม่ดีหรือเก็บที่อุณหภูมิสูง อาจก่อให้เกิด
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สารฮีสตามีน (Histamine) ซึ่งเป็นสารพิษในอาหาร (กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง, ม.ป.ป.) นอกจาก
ความเสี่ยงด้านคุณภาพแล้ว การปนเปื้อนของสารโลหะหนัก (Heavy metal) ประเภทสารปรอท (Mercury) 
สารตะกั่ว (Lead) และสารแคดเมียม (Cadmium) ในเนื้อปลาทูน่านับว่ามีความส าคัญเช่นกัน เพราะสาร
ดังกล่าวมีพิษร้ายแรงจนเกินความสามารถที่จะรักษาให้หายได้ (วริพัสย์, ม.ป.ป.) และการส่งออกปลาทูน่าไป
ต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) นอกจากเน้นด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่
น าเข้าแล้วมักใช้ข้ออ้างเรื่องการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing ) กีดกันทางการค้า ดังนั้นควรสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐาน มีจรรยาบรรณใน
การท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries) จากประเด็นข้างต้น 
การศึกษาปริมาณและมูลค่า การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องศึกษาเพ่ือไดท้ราบถึงสถานการณ์ด้านการค้า การลงทุน การเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมปลาทูน่า และข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพปลาทูน่าสามารถใช้ในการอ้างอิงเฝ้าระวัง
การปนเปื้อน สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในการบริโภคปลาทูน่า ตลอดถึงเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงเพื่อการใช้ทรัพยากรประมงทะเลอย่างยั่งยืนในอนาคต (Sustainable Fisheries 
Utilization in the Future) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1.  เพ่ือศึกษาชีววิทยาเบื้องต้นและการแพร่กระจายของปลาทูน่าสดแช่เย็นทีม่ีการน าเข้า ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
ของประเทศไทย 
2.  เพ่ือศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557  
3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นทั้ง ชนิด ปริมาณ มูลค่า ราคาเฉลี่ย
จ าแนกตามรายชนิดสินค้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
4.  เพ่ือศึกษาคุณภาพของปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2557 

 
วิธีด้าเนินการ 

  
 ศึกษาปริมาณและมูลค่า การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 ดังนี้ 

1.  ศึกษาชีววิทยาเบื้องต้นและการแพร่กระจายของปลาทูน่าสดแช่เย็นทีม่ีการน าเข้า ส่งออกผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 โดยค้นคว้าจากเอกสารและเว็บไซต์ในระบบ
อินเตอร์เน็ต 

2.  ศึกษาสถิติการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

2.1 ศึกษาสถิติการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
2.1.1 ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น  ระหว่าง ปี 

พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกเป็นรายปีและรายเดือน 
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  2.1.2 ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น  ระหว่าง ปี 
พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและวัตถุประสงค์การน าเข้า 
  2.1.3 ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น  ระหว่าง ปี                 
พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและลักษณะสินค้า 
  2.1.4 ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น  ระหว่าง ปี  
พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามประเทศต้นทาง 
 2.2 ศึกษาสถิติการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
  2.2.1 ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี         
พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกเป็นรายปีและรายเดือน 
  2.2.2 ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่าง ปี          
พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและวัตถุประสงค์การส่งออก 
  2.2.3 ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี         
พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและลักษณะสินค้า 
  2.2.4 ศึกษาชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่าง ปี         
พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามประเทศปลายทาง 
 3. ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

 3.1 วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

  3.1.1  อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 
  3.1.2 อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 
 3.2  วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้า ส่งออก 

ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามลักษณะสินค้า  
  3.2.1 วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้า 

จ าแนกตามลักษณะสินค้า   
  3.2.2 วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการส่งออก 

จ าแนกตามลักษณะสินค้า    
4. ศึกษาคุณภาพของปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
 4.1 ปริมาณสารฮีสตามีนในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง 
 4.2 การปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง 
   4.2.1  ปริมาณสารปรอทในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง 
  4.2.2  ปริมาณสารตะกั่วในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง 
  4.2.3  ปริมาณสารแคดเมียมในเนื้อปลาทูน่าครบีเหลือง 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา 

 
1.  เก็บข้อมูล ชนิด ปริมาณและมูลค่า การน าเข้า ส่งออก จากสถิติการออกหนังสืออนุญาตน าเข้า 

ส่งออกสัตว์น้ า ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หนังสืออนุญาตให้น าสัตว์น้ าบางชนิดเข้ามาใน
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ราชอาณาจักร ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.6) ใบอนุญาตน าสัตว์หรือ 
ซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.7) ใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9)    
ใบขนสินค้า ใบรายการสินค้า (Invoice) ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการน าเข้า ส่งออกของกลุ่มงานบริการการน าเข้า
และส่งออกสัตว์น้ า ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง  
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนกับด่านตรวจสัตว์น้ า   

2. เก็บข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพปลาทูน่าสดแช่เย็น เฉพาะชนิดปลาทูน่าครีบเหลือง เนื่องจาก
เป็นชนิดที่มีปริมาณการน าเข้ามากที่สุด ปริมาณสารฮีสตามีน และการปนเปื้อนสารโลหะหนัก ได้แก่ สารปรอท 
สารตะกั่ว และสารแคดเมียมในตัวอย่างปลาทูน่าครีบเหลือง โดยเก็บตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองน าเข้า
ตรวจวิเคราะห์ ณ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และศูนย์วิจัยและ
ตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสุราษฎร์ธานี ตัวอย่างปลาทูน่าครีบเหลืองน าเข้าถูกสุ่มตัวอย่าง
ตามหลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างของด่านตรวจสัตว์น้ า (กรมประมง, 2552) ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างมากหรือน้อยใน
แต่ละเดือนตามปริมาณการน าเข้าจริง โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองขณะที่คัดแยกเกรดหรือ
คุณภาพปลาก่อนน าเข้าโรงงานแปรรูปหรือส่งออก น าตัวอย่างที่เก็บผสมเข้าด้วยกันให้ได้ตัวอย่างละประมาณ 
300-500 กรัม และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะมีการน าส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ 
โดยมีวิธีการและเทคนิคการวิเคราะห์ที่ได้แสดงในแบบฟอร์มการทบทวนข้อตกลง (F-404-01-แบบฟอร์ม
ทบทวนข้อตกลง-ฉ5-ก1-เคมี) จาก (กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า, 2555) 
ดังนี้ 
 2.1 สารฮีสตามีนใช้เทคนิค Fluorometer โดยวิธี In-house method based on AOAC 
(2005) 

2.2 สารปรอท ใช้เทคนิค Mercury Analyzer โดยวิธี In-house method based on 
AOAC (2005) 

2.3 สารตะกั่ว ใช้เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยวิธี  
In-house method based on AOAC (2005) 

 2.4 สารแคดเมียม ใช้เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) โดยวิธี 
In-house method based on AOAC (2005) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้กับเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐานที่ก าหนด (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1  เกณฑ์อ้างอิงมาตรฐานที่ก าหนด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ชนิดสาร 
เกณฑ์อ้างอิงมาตรฐาน 

ที่ก าหนดไม่เกิน 
อ้างอิง 

 

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 
และญี่ปุ่น 

   

ฮีสตามีน 
 

100 ppm 
 

(วงศท์ิพา, 2551) 

มาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อ าห า ร แ ห่ ง ช าติ  ฉ บั บ ที่ 
7014-2548  

ปรอท 
ตะกั่ว 
แคดเมียม 

0.5 mg/kg 
1.0 mg/kg 
0.2 mg/kg 

(ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 
2548) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา สถิติที่ ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตาราง กราฟ 

วิเคราะห์แนวโน้ม การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 โดยวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มจากอัตราร้อยละของปีฐานเคลื่อนที่ ค านวณจาก 
อัตราการเพ่ิมหรือลด การน าเข้า ส่งออกของปีที่ต้องการ = (ปริมาณการน าเข้า ส่งออกปีที่ต้องการ–ปริมาณการน าเข้า 
ส่งออกปีก่อน) × 100/ปริมาณการน าเข้า ส่งออกปีก่อน 

1.  วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มของปริมาณและมูลค่าการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

2.  วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นแต่ละชนิดที่มีการน าเข้า 
ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามลักษณะสินค้า 

 
ผลการศึกษา 

 
1.  ชีววิทยาเบื องต้นและการแพร่กระจายของปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน้าเข้า ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น ้า
ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
 

1.1  ล าดับชั้นทางอนุกรมวิธาน (Taxonomy and Classification)  
                 Phylum : Chordata 
                     Subphylum Vertebrata 
                          Superclass Gnathostomata 
                               Class Osteichthyes 
                                    Subclass Actinopterygii 
                                         Infraclass Teleostei 
                                              Superorder Acanthopterygii 
                                                     Order Perciformes 
                                                            Suborder Scombroidei 
                                                                  Family Scombridae 
                                                           Suborder Xiphioidei   
                                                                 Family Istiophoridae 
                                                                 Family Xiphiidae 

(อ้างตาม FAO, 2015) 
             

1.2  ชีววิทยาเบื้องต้นและการแพร่กระจายของปลาทูน่า  
ปลาทูน่าเป็นปลากระดูกแข็ง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีความส าคัญทางเศรษฐกิจในด้าน

อุตสาหกรรมประมง และตลาดการค้าระหว่างประเทศ อยู่ในครอบครัว Scombridae มีขนาดใหญ่ อาศัยใน
มหาสมุทรเขตร้อน และเขตอบอุ่น บริเวณผิวน้ าตามชายฝั่งทะเล และทะเลลึก ออกหากินเป็นฝูง มีมากกว่า 
50 สายพันธุ์ เป็นปลาที่ว่ายน้ าได้รวดเร็วบางชนิดว่ายได้เร็วถึง 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (ทิพภาภรณ์, 2556) 
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มีรูปร่างปราดเปรียวเพรียวยาวเหมือนตอร์ปิโด ล าตัวสีเงินแวววาว เหงือกมีขนาดใหญ่ ร่างกายมีระบบปรับ
อุณหภูมิที่ดีเยี่ยม อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย (2-3 องศาเซลเซียส) สามารถดูดซึม
ออกซิเจนไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงสูง มีกลไกการท างานของหัวใจที่ดี  
มีครีบแข็งทรงโค้งทั้งครีบก้นและครีบหลังอันที่สอง ส่วนครีบหางใช้แหวกว่ายหักเลี้ยวได้อย่างว่องไวเป็นตัวขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าและสามารถว่ายน้ าในระดับความลึกต่างๆ ได้ เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษท่ีเรียกว่า ถุงกระเพาะลมพิเศษ 
เมื่อว่ายน้ าความเร็วจะลดลงตามระดับออกซิเจน การแพร่กระจายและการเคลื่อนที่ของชนิดพันธุ์ปลาทูน่าขึ้นอยู่กับ
สองปัจจัยหลัก คือ อุณหภูมิน้ าและระดับความลึกของน้ า ทั้งนี้ระดับความลึกของน้ าที่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว
หรือที่เรียกว่า เทอร์โมไคลน์ (thermocline) เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่สามารถค้นหาการรวมฝูงของ ปลาทูน่าได้ 
ปลาทูน่าเป็นปลาที่กินปลาเล็กๆ ปลาหมึก ตลอดจนสัตว์น้ าในกลุ่มกุ้งเป็นอาหาร ปลาทูน่าเป็นอาหารของปลาใน
กลุ่มปลาฉลาม ปลากะโทงแทง และปลาวาฬเพชฌฆาต ปลาทูน่าชนิดที่ได้รับความนิยม และมีการน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบส าคัญในอุตสาหกรรมปลาทูน่ามี 5 ชนิดหลัก ดังนี้ ปลาทูน่าท้องแถบ ปลาทูน่าครีบยาว ปลาทูน่าครีบเหลือง 
ปลาทูน่าตาโต ปลาทูน่าครีบน้ าเงิน ซึ่งปลาทูน่าแต่ละชนิดจะมีลักษณะ สีสันและขนาดที่แตกต่างกัน (ภาพที ่1) 

 

 
 
ภาพที่ 1  แสดงความสัมพันธ์ด้านขนาดของปลาทูน่า (อ้างตาม FAO, 2015) 

      
1.2.1  ปลาทูน่าครีบเหลือง ชื่อสามัญ Yellowfin Tuna ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus albacares 

(Bonnaterre, 1788) ลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัดคือ ความกว้างที่สุดของล าตัวปลาอยู่บริเวณกึ่งกลางของครีบหลัง
อันแรก ครีบหลังอันแรกแยกออกจากครีบหลังอันที่สองอย่างชัดเจน ครีบหูมีความยาวถึงกึ่งกลางของฐานครีบหลัง
อันที่สอง  ในปลาทูน่าขนาดใหญ่ครีบหลังอันที่สองและครีบก้นมีขนาดยาวมาก (ยาวกว่าความยาวของครีบหลัง
ร้อยละ 20) เมื่อผ่าท้องออกดูพบว่า ด้านล่างของตับจะไม่ลาย ด้านหลังเป็นสีน้ าเงินด าแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง
และสีน้ าเงินด้านล่างของล าตัว ปลาทูน่าครีบเหลืองขนาดใหญ่จะพบจุดสีเข้มเป็นแถวตามแนวดิ่งประมาณ 20 แถว 
ครีบหลัง และครีบก้นมีสีเหลืองสด มีครีบเล็กสีเหลืองจ านวน 7-10 คู่ และที่ปลายของครีบเล็กเป็นสีด า ขนาด
ของปลาทูน่าครีบเหลืองที่พบใหญ่ที่สุด มีความยาวมากกว่า 2 เมตร (วัดจากปากถึงเว้าครีบหาง) แต่ที่พบทั่วไป



9 

มีขนาดประมาณ 0.5-1.5 เมตร ปลาทูน่าเริ่มเข้าสู่ภาวะโตเต็มวัยเมื่อมีความยาว 50-60 เซนติเมตร และ
เปอร์เซ็นต์ของปลาที่โตเต็มวัยจะสูงขึ้นเมื่อมีความยาวมากกว่า 70 เซนติเมตร ปลาทูน่าครีบเหลืองทุกตัวอยู่ใน
ภาวะโตเต็มวัยเมื่อมีความยาวมากกว่า 120 เซนติเมตร เป็นปลาที่นิยมรับประทานสด และเป็นวัตถุดิบในการ
ท าปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง โดยปกติเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองมีสีแดงแต่เมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นสีขาว   
เนื้อแน่นไม่ยุ่ยท าให้บรรจุกระป๋องได้ง่าย การจับปลาทูน่าครีบเหลืองจับได้ด้วยเครื่องมือประมงอวนล้อม    
เบ็ดตวัดปลาทูน่า เบ็ดลาก และอวนลอย ซึ่งสามารถจับปลาทูน่าครีบเหลืองขนาดเล็ก และขนาดปานกลาง แต่
วิธีท าการประมงที่ส าคัญที่สุดในการจับปลาทูน่าครีบเหลืองขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในระดับลึก ได้แก่ เบ็ดราวปลาทูน่า 
(ภาพที่ 2) 
    แหล่งแพร่กระจาย : มักพบบริเวณผิวน้ าจนถึงความลึกประมาณ 300 เมตร ส่วนใหญ่
อยู่ในมหาสมุทรเขตร้อนและเขตอบอุ่น ระหว่างละติจูดที่ 40 องศาเหนือ ถึง 40 องศาใต้ ในระดับอุณหภูมิ 
18-31 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 3)  

 

 
 
ภาพที ่2  แสดงรูปร่างลักษณะภายนอกของปลาทูน่าครีบเหลือง (อ้างตาม Thai-frozen, 2015) 
    

 
 
ภาพที่ 3 แสดงแหล่งแพร่กระจายของปลาทูน่าครีบเหลือง บริเวณที่มีจุดสีแดง (อ้างตาม Froese and Pauly, 2015) 
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1.2.2  ปลาทูน่าตาโต ชื่อสามัญ Bigeye Tuna ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus obesus (Lowe, 1839) 
ลักษณะพิเศษที่เห็นได้ชัดคือ ความกว้างที่สุดของล าตัวปลาอยู่บริเวณกึ่งกลางของครีบหลังอันแรก ปลาทูน่าตาโต
เป็นปลาทูน่าที่มีลักษณะคล้ายปลาทูน่าครีบเหลือง แต่ล าตัวอ้วนสั้นกว่าครีบหลังอันแรกแยกออกจากครีบหลัง
อันที่สองอย่างชัดเจน ครีบหลังอันที่สองมีขนาดใกล้เคียงกับครีบหลังอันแรก ครีบหูมีความยาวถึงกึ่งกลางของ
ฐานครีบหลังอันที่สอง ปลายครีบหางไม่มีแถบแนวดิ่งสีขาว เมื่อผ่าท้องออกพบว่า ด้านล่างของตับจะเป็นลาย 
ตามีขนาดใหญ่ ด้านหลังเป็นสีน้ าเงินด าแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ าเงินทางด้านล่างของล าตัว ในปลาที่มีขนาดใหญ่
ด้านล่างของล าตัวไม่มีจุดสีเข้มเป็นแถวตามแนวดิ่ง จุดเหล่านี้พบในปลาทูน่าตาโตที่มีขนาดเล็กท าให้ยากในการแยก
ปลาทูน่าตาโตจากปลาทูน่าครีบเหลืองขณะวัยอ่อน ครีบหลังอันแรกมีสีเหลืองเข้ม ครีบหลังอันที่สองมีสีเหลืองจาง 
มีครีบเล็ก (finlet) สีเหลืองจ านวน 7-10 คู่ และที่ปลายของครีบเล็กเป็นแถบสีด า ขนาดของปลาทูน่าตาโตที่
พบใหญ่ที่สุดมีความยาวมากกว่า 2 เมตร แต่ที่พบทั่วไปมีขนาดประมาณ 0.6-1.8 เมตร (1.8 เมตร มีอายุอย่างน้อย 
3 ปี) ปลาทูน่าเริ่มเข้าสู่ภาวะโตเต็มวัยเมื่อมีความยาว 100-130 เซนติเมตร ปลาทูน่าตาโตไม่นิยมน ามาบรรจุ
กระป๋องเพราะเมื่อเนื้อปลาโดนความร้อนแล้วจะเป็นสีขาวจึงนิยมบริโภคเป็นปลาดิบมากกว่า โดยน ามา
รับประทานแทนปลาทูน่าครีบน้ าเงิน การจับปลาทูน่าตาโตจับได้โดยเครื่องมือประมงอวนล้อม โดยทั่วไปอวนล้อม
มักจับได้ปลาทูน่าตาโตที่โตเต็มวัยขนาดเล็กและปลาทูน่าวัยอ่อนหรืออาจจับได้ด้วยเบ็ดตวัดปลาทูน่า เบ็ดลาก 
แต่วิธีท าการประมงที่ส าคัญที่สุดในการจับปลาทูน่าตาโตขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่น้ าลึก ได้แก่ เบ็ดราวโดยระดับ
ความลึกของเบ็ดราวรุ่นใหม่อาจลงลึกได้ถึง 300 เมตร (อัศนีย์ และอิสระ, 2543) ซึ่งในปัจจุบันมีการควบคุม
ปริมาณการจับอย่างเข้มงวด (ภาพที่ 4) 

แหล่งแพร่กระจาย : มักพบบริเวณผิวน้ าจนถึงความลึกประมาณ 250 เมตร อยู่ใน
มหาสมุทรเขตร้อน และเขตอบอุ่น ระหว่างละติจูดที่ 45 องศาเหนือ ถึง 43 องศาใต้ ในระดับอุณหภูมิ 13-29 
องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิที่ชอบ ได้แก่ 17-22 องศาเซลเซียส ดังนั้นอาจพบปลาทูน่าตาโตในระดับความลึกที่
ลึกกว่าปลาทูน่าครีบเหลือง ปลาทูน่าตาโตชอบอาศัยอยู่ต่ ากว่าระดับเทอร์โมไคลน์ (thermocline) เล็กน้อยท า
ให้การแพร่กระจายของปลาชนิดนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะภูมิอากาศตามฤดูกาลที่มีผลต่ออุณหภูมิของน้ า  และ
ชั้นเทอร์โมไคลน์ (ภาพที่ 5) 

 

 

 
ภาพที่ 4  แสดงรูปร่างลักษณะภายนอกของปลาทูน่าตาโต (อ้างตาม Agriculture Victoria, 2015) 
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ภาพที่ 5  แสดงแหล่งแพร่กระจายของปลาทูน่าตาโต บริเวณที่มีจุดสีแดง (อ้างตาม Froese and Pauly, 2015) 
     

1.2.3  ปลาทูน่าครีบน้ าเงินเหนือหรือปลาทูน่ายักษ์ ชื่อสามัญ Northern Bluefin Tuna, 
Atlantic Bluefin Tuna, Giant Bluefin Tuna ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) เป็น
ปลาทูน่าขนาดใหญ่ลักษณะที่เด่นชัดคือ ความกว้างที่สุดของล าตัวปลาอยู่ทางตอนต้นของครีบหลังอันที่หนึ่ง   
ตัวค่อนข้างอ้วนสั้น หัวโต ตาโต ครีบหลังแยกออกเป็นสองส่วนชัดเจน ที่คอดหางมีสีด า ขนาดใหญ่ที่สุด ความยาว
มากกว่า 300 เซนติเมตร แต่ที่พบทั่วไปมีขนาด 200 เซนติเมตร มีรายงานว่าเคยพบยาวถึง 458 เซนติเมตร 
น้ าหนัก 684 กิโลกรัม อายุสูงสุดที่มีรายงานคือ 15 ปี เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่นทั้งรับประทานสด และ
บรรจุกระป๋อง ปัจจุบันเป็นชนิดที่หายาก เนื่องจากการท าประมงมากจนไม่สามารถเกิดทดแทนได้ทัน มักรวมฝูง
กับปลาทูน่าชนิดอ่ืนๆ อาหารเป็นปลาขนาดเล็ก หมึก และปูสีแดง (ภาพที ่6)   

แหล่งแพร่กระจาย : มักพบบริเวณมหาสมุทรในเขตอบอุ่น ระหว่างละติจูดที่ 72 องศาเหนือ 
ถึง 24 องศาใต้ ลองติจูด 99 องศาตะวันตก ถึง 42 องศาตะวันออก ระดับความลึก 0-985 เมตร ปกติอยู่ใน
ระดับ 0-100 เมตร เป็นปลาอพยพย้ายถิ่น พบแพร่กระจายบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกฝั่งตะวันตกแถบ
ประเทศแคนนาดา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริเบียน ไปถึงแถบประเทศเวเนซุเอลา และบราซิล มหาสมุทร
แอตแลนติกฝั่งตะวันออกบริเวณหมู่เกาะโลโฟเทน ไปถึงหมู่เกาะคานารี่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงทางตอนใต้
ของทะเลด า และมีรายงานว่าพบบริเวณนอกฝั่งของแอฟริกาใต้ ปกติอาศัยอยู่ในมหาสมุทร แต่ก็สามารถอาศัย
อยู่บริเวณใกล้ฝั่ง และสามารถทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงได้กว้าง (ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 6  แสดงรูปร่างลักษณะภายนอกของปลาทูน่าครีบน้ าเงินเหนือหรือปลาทูน่ายักษ์  
(อ้างตาม Thai-frozen, 2015)        

 
 

ภาพที ่7  แสดงแหล่งแพร่กระจายของปลาทูน่าครีบน้ าเงินเหนือหรือปลาทูน่ายักษ์ บริเวณที่มีจุดสีแดง      
(อ้างตาม Froese and Pauly, 2015) 

 
 1.2.4  ปลาทูน่าครีบน้ าเงินแปซิฟิก ชื่อสามัญ Pacific Bluefin Tuna ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Thunnus orientalis (Temminck and Schlegel, 1844) เป็นปลาทูน่าขนาดใหญ่ เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณค่าใน
เชิงพาณิชย์ ลักษณะตัวค่อนข้างอ้วนสั้น หัวโต ตาโต ครีบหลังแยกออกเป็นสองส่วน สันที่คอดหางมีสีเหลือง 
ขนาดของปลาทูน่าสีน้ าเงินแปซิฟิกที่พบทั่วไป มีขนาดประมาณ 160-200 เซนติเมตร มีน้ าหนักประมาณ 150 
กิโลกรัม มีรายงานว่าเคยพบยาวถึง 300 เซนติเมตร น้ าหนัก 450 กิโลกรัม อายุสูงสุดที่มีรายงานคือ 15-26 ปี 
ตัวเมียมีการวางไข่ครั้งละ 5-25 ล้านฟอง ในทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ เช่น ฮอนชูโอกินาวา 
ไต้หวัน และในทะเลประเทศญี่ปุ่น การวางไข่ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม แต่เวลาที่แน่นอนขึ้นอยู่     
กับแต่ละภูมิภาคด้วย มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นประสบความส าเร็จเป็นครั้งแรกในการเพาะพันธุ์และมีฟาร์มเลี้ยง
ปลาทูน่าครีบน้ าเงินแปซิฟิก (Wikipedia, 2015) ปลาทูน่าชนิดนี้เป็นทีน่ิยมในการรับประทานเป็นปลาดิบ (ภาพที่ 8) 
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แหล่งแพร่กระจาย : มักพบมากท่ีสุดในภาคเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ชายฝั่ง
เอเชียตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ มีการอพยพย้ายถิ่นไปทางทิศใต้มหาสมุทรแปซิฟิก 
อาศัยในระดับความลึก 0-550 เมตร ปกติอยู่ในระดับ 0-200 เมตร (ภาพที่ 9) 

 

 
 
ภาพที่ 8  แสดงรูปร่างลักษณะภายนอกของปลาทูน่าครีบน้ าเงินแปซิฟิก (อ้างตาม Thai-frozen, 2015) 
        

      
 
ภาพที ่9  แสดงแหล่งแพร่กระจายของปลาทูน่าครีบน้ าเงินแปซิฟิก บริเวณท่ีมีจุดสีแดง  

(อ้างตาม Froese and Pauly, 2015) 
 

1.2.5  ปลาทูน่าครีบน้ าเงินใต้ ชื ่อสามัญ Southern Bluefin Tuna ชื ่อวิทยาศาสตร์ 
Thunnus maccoyii (Castelnau, 1872) เป็นปลาทูน่าขนาดใหญ่ มีลักษณะพิเศษท่ีเห็นชัดคือ ความกว้างที่สุด
ของล าตัวปลาอยู่กึ่งกลางของครีบหลังอันที่หนึ่ง ตัวค่อนข้างอ้วนสั้น หัวโต ตาโต ครีบหลังแยกออกเป็นสองส่วน
ชัดเจน สันที่คอดหางสีเหลือง ขนาดที่ใหญ่ที่สุด มีความยาวมากกว่า 225 เซนติเมตร แต่ที่พบทั่วไปมีขนาด
ประมาณ 160-200 เซนติเมตร และมีน้ าหนักประมาณ 150 กิโลกรัม ปลาทูน่าชนิดนี้นิยมรับประทานเป็นปลาดิบ 
การท าประมงหลัก ได้แก่ การท าเบ็ดราวบริเวณประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์(ภาพที่ 10) 
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แหล่งแพร่กระจาย : อาศัยอยู่ในมหาสมุทรในเขตอบอุ่น ระหว่างละติจูดที่ 30-50 องศาใต้ 
สามารถอยู่ในระดับอุณหภูมิต่ าระหว่าง 5-20 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 11) 

 

 
 

ภาพที่ 10  แสดงรูปร่างลักษณะภายนอกของปลาทูน่าครีบน้ าเงินใต้ (อ้างตาม Thai-frozen, 2015) 
        

 
                   
ภาพที่ 11 แสดงแหล่งแพร่กระจายของปลาทูนา่ครีบน้ าเงินใต้ บริเวณท่ีมีจุดสีแดง  

(อ้างตาม Froese and Pauly, 2015) 
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2.  สถิต ิการน้าเข ้า ส ่งออกปลาทูน ่าสดแช่เย ็นผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าของประเทศไทย ระหว่างปี        
พ.ศ. 2553-2557 
 

2.1  สถิติการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557  
การน าเขา้ปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 26,528.71 ตัน 

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,639.81 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณการน าเข้า 9,448.87 ตัน มูลค่า 711.26 ล้านบาท  
ปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณการน าเข้า 6,238.56 ตัน มูลค่า 535.64 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการน าเข้า 
4,310.59 ตัน มูลค่า 450.74 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการน าเข้า 2,519.21 ตัน มูลค่า 318.51 ล้านบาท 
และปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการน าเข้า 4,011.48 ตัน มูลค่า 623.66 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณการน าเข้าลดต่ า
อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมข้ึนในปีสุดท้าย (ภาพท่ี 12) 
              

      
ภาพที่ 12  ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557  

 
 2.1.1  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

จ าแนกเป็นรายปีและรายเดือน  
 การศึกษาพบว่า ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่น าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 รวม 5 ชนิด ได้แก่  
1.  ปลาทูน่าครีบเหลือง ; Yellowfin Tuna ; Thunnus albacares   
2. ปลาทูน่าตาโต ; Bigeye Tuna ; T. obesus  
3. ปลาทูน่าครีบน้ าเงินเหนือหรือปลาทูน่ายักษ์ ; Northern Bluefin Tuna, Atlantic 

Bluefin Tuna, Giant Blufin Tuna ; T. thynnus    
4.  ปลาทูน่าครีบน้ าเงินแปซิฟิก ; Pacific Bluefin Tuna ; T. orientalis   
5. ปลาทูน่าครีบน้ าเงินใต้ ; Southern Bluefin Tuna ; T. maccoyii  
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โดยปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares มีการน าเข้ามากที่สุด มีปริมาณรวม 
23,539.27 ตัน มูลค่ารวม 2,206.42 ล้านบาท รองลงมาคือ ชนิด T. obesus มีปริมาณรวม 2,905.13 ตัน 
มูลค่ารวม 278.32 ล้านบาท ชนิด T. orientalis มีปริมาณรวม 46.17 ตัน มูลค่ารวม 97.46 ล้านบาท 
ชนิด T. thynnus มีปริมาณรวม 29.70 ตัน มูลค่ารวม 39.07 ล้านบาท และชนิด T. maccoyii มีปริมาณรวม 
8.44 ตัน มูลค่ารวม 18.54 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)  

เมื่อศึกษาปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น โดยจ าแนกตามชนิดเป็น
รายปี พบว่า  

ปี พ.ศ. 2553 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด ปริมาณ 9,448.87 ตัน มูลค่า 
711.26 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ T. albacares ปริมาณ 8,571.71 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.72 
ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 657.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.50 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี รองลงมา ได้แก่ 
T. obesus และ T. thynnus ปริมาณ 873.06 และ 4.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.24 และ 0.04 ของปริมาณการ
น าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 44.83 และ 8.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.30 และ 1.19 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งป ี
ตามล าดับ (ตารางที่ 2 ภาพที่ 13 และตารางผนวกที่ 1) 

ปี พ.ศ. 2554 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด ปริมาณ 6,238.56 ตัน มูลค่า 
535.64 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ T. albacares ปริมาณ 5,603.62 ตัน คิดเป็นร้อยละ 89.82 
ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 478.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.24 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี รองลงมา 
ได้แก่ T. obesus และ T. thynnus ปริมาณ 629.55 และ 5.39 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10.09 และ 0.09 ของ
ปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 49.60 และ 8.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.26 และ 1.50 ของมูลค่า
การน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 2 ภาพที่ 13 และตารางผนวกที่ 2) 

ปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 4 ชนิด ปริมาณ 4,310.59 ตัน มูลค่า 
450.74 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ T. albacares ปริมาณ 3,393.89 ตัน คิดเป็นร้อยละ 78.73 
ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 359.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.70 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี รองลงมา 
ได้แก ่T. obesus, T. thynnus และ T. orientalis ปริมาณ 913.97, 2.04 และ 0.69 ตัน คิดเป็นร้อยละ 21.20, 
0.05 และ 0.02 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 89.72, 0.85 และ 0.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
19.91, 0.19 และ 0.20 ของมูลค่าการน าเขา้ทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 2 ภาพที่ 13 และตารางผนวกที่ 3) 

ปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 5 ชนิด ปริมาณ 2,519.21 ตัน มูลค่า 
318.51 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ T. albacares ปริมาณ 2,193.55 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.07 
ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 235.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.83 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี รองลงมา 
ได้แก่ T. obesus, T. thynnus, T. maccoyii และ T. orientalis ปริมาณ 302.47, 9.78, 7.93 และ 5.48 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 12.01, 0.39, 0.31 และ 0.22 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 45.28, 12.21, 
18.06 และ 7.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.22, 3.83, 5.67 และ 2.45 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ 
(ตารางที่ 2 ภาพที่ 13 และตารางผนวกที่ 4) 

ปี พ.ศ. 2557 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 5 ชนิด ปริมาณ 4,011.48 ตัน มูลค่า 
623.66 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการน าเข้ามากที่สุดคือ T. albacares ปริมาณ 3,776.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 94.14 
ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 476.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.33 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี รองลงมา 
ได้แก ่T. obesus, T. orientalis, T. thynnus และ T. maccoyii ปริมาณ 186.08, 40.00, 8.39 และ 0.51 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 4.64, 1.00, 0.21 และ 0.01 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 48.89, 88.74, 9.52 
และ 0.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.84, 14.23, 1.53 และ 0.08 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 2 
ภาพที่ 13 และตารางผนวกที่ 5) 
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เมื่อศึกษาปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น โดยจ าแนกเป็นรายเดือน    
พบว่า 

ปี พ.ศ. 2553 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนมกราคมมากที่สุด ปริมาณ 
2,094.80 ตัน มูลค่า 158.48 ล้านบาท และมีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนเมษายนน้อยที่สุด ปริมาณ 
89.71 ตัน มูลค่า 7.65 ล้านบาท (ตารางท่ี 3 และภาพผนวกท่ี 1) 

ปี พ.ศ. 2554 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนกุมภาพันธ์มากที่สุด ปริมาณ 
1,401.13 ตัน มูลค่า 113.54 ล้านบาท และมีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนกันยายนน้อยที่สุด ปริมาณ  
92.80 ตัน มูลค่า 8.78 ล้านบาท (ตารางที่ 3 และภาพผนวกท่ี 2) 

ปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนมกราคมมากที่สุด ปริมาณ 
805.51 ตัน มูลค่า 90.82 ล้านบาท และมีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนพฤษภาคมน้อยที่สุด ปริมาณ 
62.22 ตัน มูลค่า 6.43 ล้านบาท (ตารางท่ี 3 และภาพผนวกท่ี 3)  

ปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนธันวาคมมากที่สุด ปริมาณ 
569.30 ตัน มูลค่า 70.74 ล้านบาท และมีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนกันยายนน้อยที่สุด ปริมาณ  
39.40 ตัน มูลค่า 15.38 ล้านบาท (ตารางท่ี 3 และภาพผนวกท่ี 4)    

ปี พ.ศ. 2557 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนธันวาคมมากที่สุด ปริมาณ 
792.89 ตัน มูลค่า 113.31 ล้านบาท และมีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนกรกฎาคมน้อยที่สุด ปริมาณ  
64.08 ตัน มูลค่า 20.68 ล้านบาท (ตารางท่ี 3 และภาพผนวกท่ี 5) 
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ตารางท่ี 2  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูนา่สดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามชนิดเป็นรายปี  
 

                        ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท  

      ชนิด 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554        ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 รวม 

ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

T. albacares  8,571.71 657.95 5,603.62 478.03 3,393.89 359.25 2,193.55 235.16 3,776.50 476.03 23,539.27 2,206.42 

 (90.72%) (92.50%) (89.82%) (89.24%) (78.73%) (79.70%) (87.07%) (73.83%) (94.14%) (76.33%) - - 

T. obesus  873.06 44.83 629.55 49.60 913.97 89.72 302.47 45.28 186.08 48.89 2,905.13 278.32 

 (9.24%) (6.30%) (10.09%) (9.26%) (21.20%) (19.91%) (12.01%) (14.22%) (4.64%) (7.84%) - - 

T. thynnus 4.10 8.48 5.39 8.01 2.04 0.85 9.78 12.21 8.39 9.52 29.70 39.07 

 (0.04%) (1.19%) (0.09%) (1.50%) (0.05%) (0.19%) (0.39%) (3.83%) (0.21%) (1.53%) - - 

T. orientalis - - - - 0.69 0.92 5.48 7.80 40.00 88.74 46.17 97.46 

 - - - - (0.02%) (0.20%) (0.22%) (2.45%) (1.00%) (14.23%) - - 

T. maccoyii - - - - - - 7.93 18.06 0.51 0.48 8.44 18.54 

 - - - - - - (0.31%) (5.67%) (0.01%) (0.08%) - - 

รวม 9,448.87 711.26 6,238.56 535.64 4,310.59 450.74 2,519.21 318.51 4,011.48 623.66 26,528.71 2,639.81 
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                             ปริมาณ                    ปี พ.ศ. 2553                      มูลค่า 
       

                                    

       

                  
  

ปี พ.ศ. 2554 
          

                       

                                        

               
  

ปี พ.ศ. 2555 
          

                   

                               

               
   

ปี พ.ศ. 2556 
     

                          

                          

               
  

ปี พ.ศ. 2557 
           

                                

                                  

                     
  
ภาพที่ 13  สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตาม

ชนิดเป็นรายปี  

T. obesus 9.24% T. thynnus 0.04% T. obesus 6.30% T. thynnus 1.19% 

T. obesus     
19.91% 

T. thynnus 0.05% 

T. albacares 78.73% T. albacares 79.70% 

T. thynnus 0.19% 
T. obesus     
21.20% 

T. obesus     
12.01% 

T. obesus     
14.22% 

T. obesus     
4.64% 

T. obesus     
7.84% 

T. thynnus 0.39% T. thynnus 3.83% 

T. thynnus 0.21% T. thynnus 1.53% 

T. orientalis 2.45% 
T. maccoyii 5.67% 

T. albacares 87.07% T. albacares 73.83% 

T. albacares 94.14% T. albacares 76.33% 

T. orientalis 0.22% 
T. maccoyii 0.31% 

T. maccoyii 0.08% T. maccoyii 0.01% 
T. orientalis 1.00% T. orientalis 14.23% 

T. orientalis 0.20% T. orientalis 0.02% 

T. albacares 90.72% T. albacares 92.50% 

T. albacares 89.82% T. albacares 89.24% 

T. thynnus 1.50% T. obesus 9.26% T. obesus 10.09% T. thynnus 0.09% 
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ตารางที่ 3  ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหวา่งปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกเป็นรายเดือน  
 

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

เดือน 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

    มกราคม 2,094.80 158.48 1,069.58 81.54 805.51 90.82 498.02 52.51 610.63 73.32 

    กุมภาพันธ ์ 1,289.46 104.20 1,401.13 113.54 538.97 54.43 346.03 34.63 592.71 74.89 

    มีนาคม 470.16 40.37 729.59 57.26 338.83 34.80 216.89 26.41 344.05 50.18 

    เมษายน 89.71 7.65 329.24 25.43 137.25 13.61 248.84 24.91 540.73 77.34 

    พฤษภาคม 375.10 11.17 322.65 24.75 62.22 6.43 83.07 8.11 95.78 20.27 

    มิถุนายน 171.09 15.04 156.73 12.30 549.62 57.44 78.33 7.88 155.69 30.15 

    กรกฎาคม 117.30 10.42 150.31 10.71 640.40 67.86 176.96 15.90 64.08 20.68 

    สิงหาคม 364.18 28.22 160.12 13.74 174.61 19.63 98.41 27.00 145.44 29.99 

    กันยายน 542.43 42.15 92.80 8.78 277.54 27.03 39.40 15.38 65.71 25.20 

    ตลุาคม 1,548.92 120.53 357.84 35.51 259.17 26.25 75.26 19.27 222.93 43.52 

    พฤศจิกายน 900.14 68.02 640.78 66.20 168.89 17.08 88.70 15.78 380.84 64.81 

    ธันวาคม 1,485.58 105.01 827.79 85.88 357.60 35.36 569.30 70.74 792.89 113.31 

รวม 9,448.87 711.26 6,238.56 535.64 4,310.59 450.74 2,519.21 318.51 4,011.48 623.66 
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2.1.2  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและวัตถุประสงค์การน าเข้า  

 การศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น จ าแนก
ตามด่านตรวจสัตว์น้ าในประเทศไทย 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ (Shipping agent) ส าแดง มี 2 วัตถุประสงค์ 
ได้แก่   

1. เพ่ือการส่งออก 
2. เพ่ือการค้าหรือการบริโภค  
ปี พ.ศ. 2553 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน

ประเทศไทย ปริมาณ 9,448.87 ตัน มูลค่า 711.26 ล้านบาท ซ่ึงมีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต
มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการส่งออก ปริมาณ 9,441.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของ
ปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 701.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.58 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และ
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการค้าหรือการบริโภค ปริมาณ 7.68 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 10.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของมูลค่าการ
น าเข้าทั้งปี (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 14) สามารถจ าแนกชนิดได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 8,569.15 และ 872.04 ตัน มูลค่า 656.61 และ 44.54 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด 
T. albacares, T. obesus และ T. thynnus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ปริมาณ 2.56, 1.02 และ 4.10 ตัน มูลค่า 1.34, 0.29 และ 8.48 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 

ปี พ.ศ. 2554 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย ปริมาณ 6,238.56 ตัน มูลค่า 535.64 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต
มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการส่งออก ปริมาณ 6,226.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของ
ปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 524.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และด่าน
ตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการค้าหรือการบริโภค ปริมาณ 11.71 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 0.19 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 10.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของมูลค่าการ
น าเข้าทั้งปี (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 14) สามารถจ าแนกชนิดได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 5,599.20 และ 627.65 ตัน มูลค่า 475.94 และ 49 ล้านบาท ตามล าดับ 
ชนิด T. albacares, T. obesus และ T. thynnus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ปริมาณ 4.42, 1.90 และ 5.39 ตัน มูลค่า 2.09, 0.60 และ 8.01 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 

ปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 4 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย ปริมาณ 4,310.59 ตัน มูลค่า 450.74 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต
มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการส่งออก ปริมาณ 4,300.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของ
ปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 446.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.07 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และ
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการค้าหรือการบริโภค ปริมาณ 10.48 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 4.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.93 ของมูลค่าการน าเข้า
ทั้งป ี(ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 14) สามารถจ าแนกชนิดได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 3,393.26 และ 906.85 ตัน มูลค่า 358.82 และ 87.71 ล้านบาท ตามล าดับ 
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ชนิด T. albacares, T. obesus, T. thynnus และ T. orientalis มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ปริมาณ 0.63, 7.12, 2.04 และ 0.69 ตัน มูลค่า 0.43, 2.01, 0.85 และ 0.92 ล้านบาท ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 4) 

ปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 5 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย ปริมาณ 2,519.21 ตัน มูลค่า 318.51 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต
มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการส่งออก ปริมาณ 2,425.21 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.27 ของ
ปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 248.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และ
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการค้าหรือการบริโภค ปริมาณ 94.00 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 3.73 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 69.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.85 ของมูลค่าการ
น าเข้าทั้งปี (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 14) สามารถจ าแนกชนิดได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 2,173.70 และ 251.51 ตัน มูลค่า 226.07 และ 22.86 ล้านบาท ตามล าดับ 
ชนิด T. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis และ T. maccoyii มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 19.85, 50.96, 9.78, 5.48 และ 7.93 ตัน มูลค่า 9.09, 22.42, 
12.21, 7.80 และ 18.06 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 

ปี พ.ศ. 2557 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 5 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย ปริมาณ 4,011.48 ตัน มูลค่า 623.66 ล้านบาท ซึ่งมีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต
มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการส่งออก ปริมาณ 3,868.78 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.44 ของ
ปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 476.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.35 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และ
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์การน าเข้าเพ่ือการค้าหรือการบริโภค ปริมาณ 142.70 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 3.56 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 147.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.65 ของมูลค่าการ
น าเข้าทั้งปี (ตารางท่ี 4 และภาพท่ี 14) สามารถจ าแนกชนิดได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 3,756.06 และ 112.72 ตัน มูลค่า 465.16 และ 10.98 ล้านบาท ตามล าดับ 
ชนิด T. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis และ T. maccoyii มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 20.44, 73.36, 8.39, 40.00 และ 0.51 ตัน มูลค่า 10.87, 37.91, 
9.52, 88.74 และ 0.48 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557 จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและวัตถุประสงค์การน าเข้า 
 

              ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ด่านตรวจสัตว์น้ า วัตถุประสงค์
การน าเข้า 

ชนิด ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

จังหวัดภูเก็ต เพื่อการส่งออก 2 9,441.19 701.15 6,226.85 524.94 4,300.11 446.53 2,425.21 248.93 3,868.78 476.14 

  
 

 (99.92%) (98.58%) (99.81%) (98.00%) (99.76%) (99.07%) (96.27%) (78.15%) (96.44%) (76.35%) 

  T. albacares 8,569.15 656.61 5,599.20 475.94 3,393.26 358.82 2,173.70 226.07 3,756.06 465.16 

  T. obesus 872.04 44.54 627.65 49.00 906.85 87.71 251.51 22.86 112.72 10.98 

ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูม ิ

เพื่อการค้า/
การบริโภค 

5 7.68 10.11 11.71 10.70 10.48 4.21 94.00 69.59 142.70 147.52 
 (0.08%) (1.42%) (0.19%) (2.00%) (0.24%) (0.93%) (3.73%) (21.85%) (3.56%) (23.65%) 

  T. albacares 2.56 1.34 4.42 2.09 0.63 0.43 19.85 9.09 20.44 10.87 
  T. obesus 1.02 0.29 1.90 0.60 7.12 2.01 50.96 22.42 73.36 37.91 
  T. thynnus 4.10 8.48 5.39 8.01 2.04 0.85 9.78 12.21 8.39 9.52 

  T. orientalis - - - - 0.69 0.92 5.48 7.80 40.00 88.74 

  T. maccoyii - - - - - - 7.93 18.06 0.51 0.48 

     รวม 9,448.87 711.26 6,238.56 535.64 4,310.59 450.74 2,519.21 318.51 4,011.48 623.66 
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                       ปริมาณ                        ปี พ.ศ. 2553                    มูลค่า 

  

           

     

           
   

ปี พ.ศ. 2554 
 

            

  

            
   

ปี พ.ศ. 2555 
       

            

           

           
   

ปี พ.ศ. 2556 
      

            

     

            
   

ปี พ.ศ. 2557 
   

          

    

            
 

ภาพที่ 14  สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตาม
ด่านตรวจสัตว์น้ าและวัตถุประสงค์การน าเข้า 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
        3.56% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 96.44% 

           การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 96.27% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
        3.73% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 76.35% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 78.15% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 99.07% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 99.76% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 99.81% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 98.00% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 98.58% 

          การส่งออก 
(ด่านฯ ภูเกต็) 99.92% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
     0.24% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
      0.93% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
      21.85% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
      0.19% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
      1.42% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
     2.00% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
    0.08% 

การค้า/การบรโิภค (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)   
      23.65% 
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  2.1.3  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและลักษณะสินค้า  

การศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น จ าแนก
ตามลักษณะสินค้าเป็น 2 แบบ ได้แก ่ 

1. ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว (Whole)    

2. ปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น (Fillet) 
ปี พ.ศ. 2553 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ

ประเทศไทย ปริมาณ 9,448.87 ตัน มูลค่า 711.26 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการน าเข้าผ่านด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัวทั้งหมด ปริมาณ 9,441.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
99.92 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 701.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.58 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และ
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ปริมาณ 3.58 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
0.04 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 1.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และ
ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ปริมาณ 4.10 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 
8.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.19 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 15) สามารถจ าแนก
ตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัวชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้า
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 8,569.15 และ 872.04 ตัน มูลค่า 656.61 และ 44.54 ล้านบาท 
ตามล าดับชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ปริมาณ 2.56 และ 1.02 ตัน มูลค่า 1.34 และ 0.29 ล้านบาท ตามล าดับ และปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบชิ้น
ชนิด T. thynnus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 4.10 ตัน มูลค่า 8.48 ล้านบาท 
(ตารางที่ 5)  

ปี พ.ศ. 2554 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ปริมาณ 6,238.56 ตัน มูลค่า 535.64 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการน าเข้าทางด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัวทั้งหมด ปริมาณ 6,226.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
99.81 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 524.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และ
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ปริมาณ 6.32 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
0.10 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 2.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี และ
ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ปริมาณ 5.39 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 
8.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 15) สามารถจ าแนก
ตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัวชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้า
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 5,599.20 และ 627.65 ตัน มูลค่า 475.94 และ 49.00 ล้านบาท 
ตามล าดับ ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ปริมาณ 4.42 และ 1.90 ตัน มูลค่า 2.09 และ 0.60 ล้านบาท ตามล าดับ และปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบชิ้น
ชนิด T. thynnus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 5.39 ตัน มูลค่า 8.01 ล้านบาท 
(ตารางที่ 5) 

ปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 4 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ปริมาณ 4,310.59 ตัน มูลค่า 450.74 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการน าเข้าผ่านด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัวทั้งหมด ปริมาณ 4,300.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
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99.76 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 446.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.07 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี 
และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ปริมาณ 3.83 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 0.09 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 2.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของมูลค่าการน าเข้าทั้ง
ปี และลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ปริมาณ 6.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี 
มูลค่า 1.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 15) สามารถ
จ าแนกตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัวชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้า
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 3,393.26 และ 906.85 ตัน มูลค่า 358.82 และ 87.71 ล้านบาท 
ชนิด T. albacares, T. obesus T. thynnus และ T. orientalis มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า   
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปริมาณ 0.63, 0.46, 2.04 และ 0.69 ตัน มูลค่า 0.43, 0.10, 0.85 และ 0.92 ล้านบาท 
ตามล าดับ และปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบชิ้นชนิด T. obesus มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ปริมาณ 6.66 ตัน มูลค่า 1.91 ล้านบาท (ตารางที่ 5)   

ปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 5 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ปริมาณ 2,519.21 ตัน มูลค่า 318.51 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการน าเข้าผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัวทั้งหมด ปริมาณ 2,425.21 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 96.27 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 248.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของมูลค่าการน าเข้า
ทั้งปี และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ปริมาณ 31.35 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 28.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของมูลค่าการ
น าเข้าทั้งปี และลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ปริมาณ 62.66 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของปริมาณการ
น าเข้าทั้งปี มูลค่า 41.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.94 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 15) 
สามารถจ าแนกตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัวชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้า
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 2,173.70 และ 251.51 ตัน มูลค่า 226.07 และ 22.86 ล้านบาท 
ชนิด T. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis และ T. maccoyii มีการน าเข ้าผ ่านด่าน
ตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 0.44, 22.65, 0.15, 0.18 และ 7.93 ตัน มูลค่า 0.22, 9.64, 
0.20, 0.24 และ 18.06 ล้านบาท ตามล าดับ และปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบชิ้นชนิด T. albacares, T. obesus, 
T. thynnus และ T. orientalis มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 19.42, 
28.31, 9.63 และ 5.30 ตัน มูลค่า 8.87, 12.78, 12.01 และ 7.56 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 5)   

ปี พ.ศ. 2557 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 5 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ปริมาณ 4,011.48 ตัน มูลค่า 623.66 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการน าเข้าผ่านด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัวทั้งหมด ปริมาณ 3,868.78 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
96.44 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 476.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.35 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี 
และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ปริมาณ 78.76 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 1.96 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 46.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.39 ของมูลค่าการ
น าเข้าทั้งปี และลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ปริมาณ 63.93 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของปริมาณการ
น าเข้าทั้งปี มูลค่า 101.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.27 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี (ตารางที่ 5 และภาพที่ 15) 
สามารถจ าแนกตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัวชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้า
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 3,756.06 และ 112.72 ตัน มูลค่า 465.16 และ 10.98 ล้านบาท 
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ตามล าดับ ชนิด T. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis และ T. maccoyii มีการน าเข้าผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 2.69, 66.07, 8.17, 1.32 และ 0.51 ตัน มูลค่า 1.41, 33.94, 
8.73, 1.50 และ 0.48 ล้านบาท ตามล าดับ และปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบชิ้นชนิด T. albacares, T. obesus, 
T. thynnus และ T. orientalis มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 17.75, 
7.29, 0.22 และ 38.68 ตัน มูลค่า 9.46, 3.97, 0.79 และ 87.24 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและลักษณะสินคา้  
 

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ด่านตรวจสัตว์น้ า ลักษณะสินค้า ชนิด 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

จังหวัดภูเก็ต Whole 2 9,441.19 701.15 6,226.85 524.94 4,300.11 446.53 2,425.21 248.93 3,868.78 476.14 

 
  (99.92%) (98.58%) (99.81%) (98.00%) (99.76%) (99.07%) (96.27%) (78.15%) (96.44%) (76.35%) 

  T. albacares 8,569.15 656.61 5,599.20 475.94 3,393.26 358.82 2,173.70 226.07 3,756.06 465.16 

  T. obesus 872.04 44.54 627.65 49.00 906.85 87.71 251.51 22.86 112.72 10.98 

ท่าอากาศยาน Whole 5 3.58 1.63 6.32 2.69 3.83 2.30 31.35 28.36 78.76 46.06 

สุวรรณภูม ิ   (0.04%) (0.23%) (0.10%) (0.50%) (0.09%) (0.51%) (1.24%) (8.90%) (1.96%) (7.39%) 

  T. albacares 2.56 1.34 4.42 2.09 0.63 0.43 0.44 0.22 2.69 1.41 

  T. obesus 1.02 0.29 1.90 0.60 0.46 0.10 22.65 9.64 66.07 33.94 

  T. thynnus - - - - 2.04 0.85 0.15 0.20 8.17 8.73 

  T. orientalis - - - - 0.69 0.92 0.18 0.24 1.32 1.50 

  T. maccoyii - - - - - - 7.93 18.06 0.51 0.48 
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ตารางที่ 5  (ต่อ) 
 

              ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ด่านตรวจสัตว์น้ า ลักษณะสินค้า ชนิด 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ท่าอากาศยาน Fillet 4 4.10 8.48 5.39 8.01 6.66 1.91 62.66 41.22 63.93 101.45 

สุวรรณภูม ิ   (0.04%) (1.19%) (0.09%) (1.50%) (0.15%) (0.42%) (2.49%) (12.94%) (1.59%) (16.27%) 

  T. albacares - - - - - - 19.42 8.87 17.75 9.46 

  T. obesus - - - - 6.66 1.91 28.31 12.78 7.29 3.97 

  T. thynnus 4.10 8.48 5.39 8.01 - - 9.63 12.01 0.22 0.79 

  T. orientalis - - - - - - 5.30 7.56 38.68 87.24 

 รวม 9,448.87 711.26 6,238.56 535.64 4,310.59 450.74 2,519.21 318.51 4,011.48 623.66 
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                         ปริมาณ                          ปี พ.ศ. 2553                     มูลค่า 
           

            

           

               
  

ปี พ.ศ. 2554 
        

                      

         

                
  

ปี พ.ศ. 2555 
       

            

   

                
   

ปี พ.ศ. 2556 
     

            

   

                
  

ปี พ.ศ. 2557 
    

            

   

                
 

ภาพที่ 15  สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตาม
ด่านตรวจสัตว์น้ าและลักษณะสินค้า     

        

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      0.04% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 99.92% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
0.04% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 98.58% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 99.81% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      0.23% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
1.19% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      0.10% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
0.09% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
1.50% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
0.15% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
0.42% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
12.94% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
2.49% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
16.27% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)              
1.59% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      0.09% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      1.96% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      1.24% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      7.39% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      8.90% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      0.51% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ) 
      0.50% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 98.00% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 99.76% Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 99.07% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 96.27% Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 78.15% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 96.44% Whole (ด่านฯ ภเูก็ต) 76.35% 
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 2.1.4  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557  
จ าแนกตามประเทศต้นทาง  

 การศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 
จ าแนกตามประเทศต้นทางที่มีการน าเข้ามากที่สุด 4 ล าดับแรก ได้แก่ ทะเลหลวง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ศรีลังกา 
และประเทศอื่นๆ ได้แก่ สเปน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สหรัฐฯ เม็กซิโก ฝรั่งเศส อิตาลี มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และมัลดีฟส์  

ปี พ.ศ. 2553 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด จากประเทศต้นทาง 5 ประเทศ 
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 9,448.87 ตัน มูลค่า 711.25 ล้านบาท ซึ่งแหล่งต้นทางที่มี
การน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด คือ ทะเลหลวงในเขตมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณ 
9,441.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 701.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
98.58 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ส่วนด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการน าเข้าจากประเทศ
อินโดนีเซีย ญี ่ปุ ่น ศรีลังกา และประเทศอื่นๆ ปริมาณ 3.54, 3.07, 0.68 และ 0.39 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
0.04, 0.03, 0.01 และ 0.004 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 2.04, 7.58, 0.12 และ 0.38 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.29, 1.07, 0.02 และ 0.05 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 6 
และภาพที่ 16) ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดตามประเทศต้นทาง ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าจากทะเลหลวง 
ปริมาณ 8,569.15 และ 872.04 ตัน มูลค่า 656.61 และ 44.54 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares,            
T. obesus และ T. thynnus มีการน าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณ 2.24, 0.11 และ 1.20 ตัน มูลค่า 
1.16, 0.04 และ 0.83 ล้านบาท ตามล าดับ และประเทศญี่ปุ่น ปริมาณ 0.28, 0.23 และ 2.56 ตัน มูลค่า 0.16, 
0.13 และ 7.29 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. obesus มีการน าเข้าจากประเทศศรีลังกา ปริมาณ 0.68 ตัน มูลค่า 
0.12 ล้านบาท ชนิด T. albacares และ T. thynnus มีการน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ปริมาณ 0.04 และ 0.35 ตัน 
มูลค่า 0.02 และ 0.36 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

ปี พ.ศ. 2554 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด จากประเทศต้นทาง 10 ประเทศ 
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 6,238.56 ตัน มูลค่า 535.65 ล้านบาท ซึ่งแหล่งต้นทางที่มีการ
น าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด คือ ทะเลหลวงในเขตมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณ 6,226.85 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 524.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของมูลค่า
การน าเข้าทั้งปี ส่วนด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ศรีลังกา 
และประเทศอื่นๆ ปริมาณ 4.66, 4.57, 1.48 และ 1.01 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.07, 0.07, 0.02 และ 0.02 
ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 2.30, 7.20, 0.23 และ 0.98 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.43, 
1.34, 0.04 และ 0.18 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 16) ซึ่งสามารถจ าแนก
ชนิดตามประเทศต้นทาง ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าจากทะเลหลวง 
ปริมาณ 5,599.20, 627.65 ตัน มูลค่า 475.94, 49.00 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares, T. obesus 
และ T. thynnus มีการน าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณ 3.90, 0.37 และ 0.39 ตัน มูลค่า 1.56, 0.35 
และ 0.39 ล้านบาท ตามล าดับ และประเทศญี่ปุ ่น ปริมาณ 0.18, 0.06 และ 4.33 ตัน มูลค่า 0.34, 0.02 
และ 6.83 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. obesus มีการน าเข้าจากประเทศศรีลังกา ปริมาณ 1.48 ตัน มูลค่า 
0.23 ล้านบาท ชนิด T. albacares และ T. thynnus มีการน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ปริมาณ 0.34 และ 0.67 ตัน 
มูลค่า 0.19 และ 0.79 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
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ปี พ.ศ. 2555 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 3 ชนิด จากประเทศต้นทาง 6 ประเทศ 
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 4,310.60 ตัน มูลค่า 450.74 ล้านบาท ซึ่งแหล่งต้นทางที่มี
การน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด คือ ทะเลหลวงในเขตมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณ 
4,300.11 ตัน คิดเป็นร้อยละ 99.76 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 446.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
99.07 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ส่วนด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น ศรีลังกา และประเทศอื่นๆ ปริมาณ 2.30, 0.69, 4.85 และ 2.64 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.05, 0.02, 
0.11 และ 0.06 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 0.97, 0.92, 1.06 และ 1.26 ล้านบาท ซึ่งคิด
เป็นร้อยละ 0.22, 0.20, 0.23 และ 0.28 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 16) 
ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดตามประเทศต้นทาง ดังนี้  

 ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าจากทะเลหลวง 
ปริมาณ 3,393.26 และ 906.85 ตัน มูลค่า 358.82 และ 87.71 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares 
และ T. obesus มีการน าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณ 0.03 และ 2.27 ตัน มูลค่า 0.02 และ 0.95 ล้านบาท 
ตามล าดับ ชนิด T. orientalis มีการน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปริมาณ 0.69 ตัน มูลค่า 0.92 ล้านบาท ชนิด 
T. obesus มีการน าเข้าจากประเทศศรีลังกา ปริมาณ 4.85 ตัน มูลค่า 1.06 ล้านบาท ชนิด T. albacares 
และ T. thynnus มีการน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ปริมาณ 0.60 และ 2.04 ตัน มูลค่า 0.41 และ 0.85 ล้านบาท 
ตามล าดับ (ตารางที่ 6)   

ปี พ.ศ. 2556 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 5 ชนิด จากประเทศต้นทาง 10 ประเทศ 
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 2,519.21 ตัน มูลค่า 318.52 ล้านบาท ซึ่งแหล่งต้นทางที่มีการ
น าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด คือ ทะเลหลวงในเขตมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณ 2,425.21 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 96.27 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 248.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.15 ของมูลค่า
การน าเข้าทั้งปี ส่วนด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  ศรีลังกา 
และประเทศอื่นๆ ปริมาณ 47.78, 17.28, 18.27 และ 10.67 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.90, 0.69, 0.73 และ 
0.42 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 22.36, 31.17, 3.39 และ 12.68 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
7.02, 9.79, 1.06 และ 3.98 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 16) ซึ่งสามารถ
จ าแนกชนิดตามประเทศต้นทาง ดังนี้  

ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าจากทะเลหลวง 
ปริมาณ 2,173.70 และ 251.51 ตัน มูลค่า 226.70 และ 22.86 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares, 
T. obesus และ T. orientalis มีการน าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณ 19.18, 27.90 และ 0.70 ตัน 
มูลค่ า 8.72 , 12.67 และ 0.96 ล้ านบาท ตามล าดั บ ชนิ ด T. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. 
orientalis และ T. maccoyii  มีการน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปริมาณ 0.25, 4.34, 0.19, 4.67 และ 7.83 
ตัน มูลค่า 0.10, 6.25, 0.13, 6.69 และ 18.00 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. obesus มีการน าเข้าจาก
ประเทศศรีลังกา ปริมาณ 18.27 ตัน มูลค่า 3.39 ล้านบาท ชนิด T. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. 
orientalis และ  T. maccoyii มีการน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ปริมาณ 0.42, 0.45, 9.59, 0.11 และ 0.10 ตัน 
มูลค่า 0.27, 0.11, 12.08, 0.15 และ 0.07 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 

ปี พ.ศ. 2557 มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 5 ชนิด จากประเทศต้นทาง 10 ประเทศ 
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 4,011.48 ตัน มูลค่า 623.66 ล้านบาท ซึ่งแหล่งต้นทางที่มีการ
น าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด คือ ทะเลหลวงในเขตมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณ 3,868.78 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 96.44 ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี มูลค่า 476.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.35 ของมูลค่า
การน าเข้าทั้งปี ส่วนด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น  ศรีลังกา 
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และประเทศอื่นๆ ปริมาณ 81.09, 46.91, 2.38 และ 12.31 ตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.02, 1.17, 0.06 และ 0.31 
ของปริมาณการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 35.93, 100.74, 0.56 และ 10.29 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
5.76, 16.15, 0.09 และ 1.65 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 6 และภาพที่ 16) ซึ่งสามารถ
จ าแนกชนิดตามประเทศต้นทาง ดังนี้  

ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการน าเข้าจากทะเลหลวง 
ปริมาณ 3,756.06 และ 112.72 ตัน มูลค่า 465.16 และ 10.98 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares, 
T. obesus, T. thynnus และ T. orientalis มีการน าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณ 17.08, 62.62, 0.53  และ 
0.86 ตัน มูลค่า 9.10, 25.99, 0.23 และ 0.61 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares, T. obesus, 
T. thynnus, T. orientalis และ T. maccoyii มีการน าเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปริมาณ 0.10, 6.96, 0.95, 38.46 
และ 0.45 ตัน มูลค่า 0.16, 10.71, 1.82, 87.64 และ 0.40 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares, T. obesus 
และ T. orientalis มีการน าเข้าจากประเทศศรีลังกา ปริมาณ 0.64, 1.68 และ 0.07 ตัน มูลค่า 0.15, 0.39 
และ 0.01 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis และ T. maccoyii  
มีการน าเข้าจากประเทศอ่ืนๆ ปริมาณ 2.63, 2.10, 6.91, 0.61 และ 0.07 ตัน มูลค่า 1.46, 0.82, 7.47, 0.47 
และ 0.08 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 6  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามประเทศต้นทาง  
 

    ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ด่านตรวจสัตว์น้ า 
ประเทศต้น

ทาง 
ชนิด 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

จังหวัดภูเก็ต ทะเลหลวง 2 9,441.19 701.14 6,226.85 524.94 4,300.11 446.53 2,425.21 248.93 3,868.78 476.14 

 
  (99.92%) (98.58%) (99.81%) (98.00%) (99.76%) (99.07%) (96.27%) (78.15%) (96.44%) (76.35%) 

  T. albacares 8,569.15 656.61 5,599.20 475.94 3,393.26 358.82 2,173.70 226.07 3,756.06 465.16 

  T. obesus 872.04 44.54 627.65 49.00 906.85 87.71 251.51 22.86 112.72 10.98 

ท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย 4 3.54 2.04 4.66 2.30 2.30 0.97 47.78 22.36 81.09 35.93 

สุวรรณภูม ิ   (0.04%) (0.29%) (0.07%) (0.43%) (0.05%) (0.22%) (1.90%) (7.02%) (2.02%) (5.76%) 

  T. albacares 2.24 1.16 3.90 1.56 0.03 0.02 19.18 8.72 17.08 9.10 

  T. obesus 0.11 0.04 0.37 0.35 2.27 0.95 27.90 12.67 62.62 25.99 

  T. thynnus 1.20 0.83 0.39 0.39 - - - - 0.53 0.23 

  T. orientalis - - - - - - 0.70 0.96 0.86 0.61 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 
 

 ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ด่านตรวจสัตว์น้ า 
ประเทศต้น

ทาง 
ชนิด 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น 5 3.07 7.58 4.57 7.20 0.69 0.92 17.28 31.17 46.91 100.74 

สุวรรณภูม ิ   (0.03%) (1.07%) (0.07%) (1.34%) (0.02%) (0.20%) (0.69%) (9.79%) (1.17%) (16.15%) 

  T. albacares 0.28 0.16 0.18 0.34 0.00 0.00 0.25 0.10 0.10 0.16 

  T. obesus 0.23 0.13 0.06 0.02 0.00 0.00 4.34 6.25 6.96 10.71 

  T. thynnus 2.56 7.29 4.33 6.83 0.00 0.00 0.19 0.13 0.95 1.82 

  T. orientalis  -  -  -  - 0.69 0.92 4.67 6.69 38.46 87.64 

  T. maccoyii - - - -  -  - 7.83 18.00 0.45 0.40 

 ศรีลังกา 3 0.68 0.12 1.48 0.23 4.85 1.06 18.27 3.39 2.38 0.56 

   (0.01%) (0.02%) (0.02%) (0.04%) (0.11%) (0.23%) (0.73%) (1.06%) (0.06%) (0.09%) 

  T. albacares - - - - - - - - 0.64 0.15 

  T. obesus 0.68 0.12 1.48 0.23 4.85 1.06 18.27 3.39 1.68 0.39 

  T. orientalis - - - - - - - - 0.07 0.01 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 
 

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ด่านตรวจสัตว์น้ า 
แหล่งที่มา/

ประเทศต้นทาง 
ชนิด 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ท่าอากาศยาน อ่ืนๆ 5 0.39 0.38 1.01 0.98 2.64 1.26 10.67 12.68 12.31 10.29 

สุวรรณภูม ิ   (0.004%) (0.05%) (0.02%) (0.18%) (0.06%) (0.28%) (0.42%) (3.98%) (0.31%) (1.65%) 

  T. albacares 0.04 0.02 0.34 0.19 0.60 0.41 0.42 0.27 2.63 1.46 

  T. obesus - - - - - - 0.45 0.11 2.10 0.82 

  T. thynnus 0.35 0.36 0.67 0.79 2.04 0.85 9.59 12.08 6.91 7.47 

  T. orientalis - - - - - - 0.11 0.15 0.61 0.47 

  T. maccoyii - - - - - - 0.10 0.07 0.07 0.08 

   รวม 9,448.87 711.25 6,238.56 535.65 4,310.60 450.74 2,519.21 318.52 4,011.48 623.66 
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                         ปริมาณ                          ปี พ.ศ. 2553                     มูลค่า 
   

               

    

                 
  

ปี พ.ศ. 2554 
       

               

      

                 
  

ปี พ.ศ. 2555 
    

                  

        

                     
 

ปี พ.ศ. 2556 
          

               

               

                 
  

ปี พ.ศ. 2557 
  

               

     

                 
       

ภาพที่ 16  สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนก   
ตามประเทศต้นทาง  

ทะเลหลวง 99.92% ทะเลหลวง 98.58% 

ทะเลหลวง 99.81% ทะเลหลวง 98.00% 

ทะเลหลวง 99.76% ทะเลหลวง 99.07% 

ทะเลหลวง 78.15% ทะเลหลวง 96.27% 

ทะเลหลวง 76.35% ทะเลหลวง 96.44% 

อินโดนีเซีย 0.04% อื่นๆ 0.004% 
ศรีลังกา 0.01% ญี่ปุ่น 0.03% ศรีลังกา 0.02% 

ศรีลังกา 0.02% 

ศรีลังกา 0.23% ศรีลังกา 0.11% 

ศรีลังกา 0.04% 

ศรีลังกา 1.06% ศรีลังกา 0.73% 

ศรีลังกา 0.06% ศรีลังกา 0.09% 

อื่นๆ 0.05% 

อื่นๆ 0.02% อื่นๆ 0.18% 

อื่นๆ 0.06% อื่นๆ 0.28% 

อื่นๆ 0.42% อื่นๆ 3.98% 

อื่นๆ 0.31% อื่นๆ 1.65% 

อินโดนีเซีย 0.43% 

อินโดนีเซีย 0.05% อินโดนีเซีย 0.22% 

อินโดนีเซีย 5.76% 

อินโดนีเซีย 7.02% 

อินโดนีเซีย 2.02% 

อินโดนีเซีย 1.90% 

อินโดนีเซีย 0.29% 

ญี่ปุ่น 0.07% 

ญี่ปุ่น 0.20% ญี่ปุ่น 0.02% 

ญี่ปุ่น 9.79% ญี่ปุ่น 0.69% 

ญี่ปุ่น 1.17% ญี่ปุ่น 16.15% 

ญี่ปุ่น 1.07% 

อินโดนีเซีย 0.07% 

ญี่ปุ่น 1.34% 
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2.2  สถิติการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557  
                  การส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 9,961.78 ตัน 
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,581.43 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณการส่งออก 3,009.79 ตัน มูลค่า 401.34 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณการส่งออก 2,570.74 ตัน มูลค่า 362.65 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการส่งออก 
1,389.01 ตัน มูลค่า 224.43 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการส่งออก 1,273.92 ตัน มูลค่า 231.42 ล้านบาท 
และปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการส่งออก 1,718.32 ตัน มูลค่า 361.59 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณการ
ส่งออกลดต่ าลงอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมข้ึนในปีสุดท้าย (ภาพท่ี 17)  
 

    
                             
ภาพที่ 17  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557  

  
2.2.1  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

จ าแนกเป็นรายปีและรายเดือน 
การศึกษาพบว่า ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 รวม 2 ชนิด ได้แก่ 
1. ปลาทูน่าครีบเหลือง ; Yellowfin Tuna ; Thunnus. albacares   
2. ปลาทูน่าตาโต ; Bigeye Tuna ; T. obesus  
โดยปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares มีการส่งออกมากที่สุด มีปริมาณรวม  

9,334.27 ตัน มูลค่ารวม 1,483.49 ล้านบาท รองลงมาคือ ชนิด T. obesus มีปริมาณรวม 627.51 ตัน มูลค่ารวม 
97.94 ล้านบาท (ตารางท่ี 7)    

เมื่อศึกษาปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น โดยจ าแนกตามชนิดเป็นราย
ปี พบว่า 
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ปี พ.ศ. 2553 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 1 ชนิด คือ T. albacares ปริมาณ 
3,009.79 ตัน มูลค่า 401.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณและมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 7 
ภาพที่ 18 และตารางผนวกที่ 6) 

ปี พ.ศ. 2554 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ปริมาณ 2,570.74 ตัน มูลค่า 
362.65 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ T. albacares ปริมาณ 2,488.48 ตัน คิดเป็นร้อยละ 96.80 
ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 351.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.79 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี รองลงมา คือ 
T. obesus ปริมาณ 82.26 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 11.63 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.21 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 7 ภาพที่ 18 และตารางผนวกที่ 6)  

ปี พ.ศ. 2555 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ปริมาณ 1,389.01 ตัน มูลค่า 
224.43 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ T. albacares ปริมาณ 1,291.73 ตัน คิดเป็นร้อยละ 93.00 
ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 211.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.21 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี รองลงมา คือ 
T. obesus ปริมาณ 97.28 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของปริมาณการส่งออกท้ังปี มูลค่า 13.00 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.79 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 7 ภาพที่ 18 และตารางผนวกที่ 7)  

ปี พ.ศ. 2556 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ปริมาณ 1,273.92 ตัน มูลค่า  
231.42 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ T. albacares ปริมาณ 1,084.80 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.15 
ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 203.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.84 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี รองลงมา คือ 
T. obesus ปริมาณ 189.12 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.85 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 28.13 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.16 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 7 ภาพที่ 18 และตารางผนวกที่ 7)   

ปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ปริมาณ 1,718.32 ตัน มูลค่า 
361.59 ล้านบาท ซึ่งชนิดที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ T. albacares ปริมาณ 1,459.47 ตัน คิดเป็นร้อยละ 84.94 
ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 316.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.51 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี รองลงมา คือ 
T. obesus ปริมาณ 258.85 ตัน คิดเป็นร้อยละ 15.06 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 45.18 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.49 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 7 ภาพที ่18 และตารางผนวกที่ 8)  

เมื่อศึกษาปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น โดยจ าแนกตามชนิดเป็น
รายเดือน พบว่า 

ปี พ.ศ. 2553 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนกันยายนมากที่สุด ปริมาณ 
510.19 ตัน มูลค่า 67.25 ล้านบาท และมีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนพฤษภาคมน้อยที่สุด ปริมาณ 
1.62 ตัน มูลค่า 0.21 ล้านบาท (ตารางที่ 8 และภาพผนวกท่ี 6) 

ปี พ.ศ. 2554 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนมกราคมมากที่สุด ปริมาณ 
654.83 ตัน มูลค่า 87.81 ล้านบาท และมีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนมิถุนายนน้อยที่สุด ปริมาณ  
8.81 ตัน มูลค่า 1.29 ล้านบาท (ตารางที่ 8 และภาพผนวกท่ี 6) 

ปี พ.ศ. 2555 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนมกราคมมากที่สุด ปริมาณ 
315.05 ตัน มูลค่า 48.54 ล้านบาท และมีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนพฤษภาคมน้อยที่สุด ปริมาณ  
22.62 ตัน มูลค่า 3.83 ล้านบาท (ตารางที่ 8 และภาพผนวกท่ี 7)  

ปี พ.ศ. 2556 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนธันวาคมมากที่สุด ปริมาณ 
479.50 ตัน มูลค่า 95.63 ล้านบาท และมีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนกรกฎาคมน้อยที่สุด ปริมาณ  
4.38 ตัน มูลค่า 0.94 ล้านบาท (ตารางที่ 8 และภาพผนวกท่ี 7)    
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ปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนธันวาคมมากที่สุด ปริมาณ 
419.00 ตัน มูลค่า 84.97 ล้านบาท และมีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในเดือนกรกฎาคมน้อยที่สุด ปริมาณ  
2.88 ตัน มูลค่า 0.47 ล้านบาท (ตารางที่ 8 และภาพผนวกท่ี 8)           
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ตารางท่ี 7  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกเป็นรายปี 
 

  ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ชนิด 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554         ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 รวม 

ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

T. albacares  
3,009.79 401.34 2,488.48 351.02 1,291.73 211.43 1,084.80 203.29 1,459.47 316.41 9,334.27 1,483.49 

(100.00%) (100.00%) (96.80%) (96.79%) (93.00%) (94.21%) (85.15%) (87.84%) (84.94%) (87.51%) - - 

T. obesus  - - 82.26 11.63 97.28 13.00 189.12 28.13 258.85 45.18 627.51 97.94 

 (0.00%) (0.00%) (3.20%) (3.21%) (7.00%) (5.79%) (14.85%) (12.16%) (15.06%) (12.49%) - - 

รวม 3,009.79 401.34 2,570.74 362.65 1,389.01 224.43 1,273.92 231.42 1,718.32 361.59 9,961.78 1,581.43 
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                          ปริมาณ                          ปี พ.ศ. 2553                      มูลค่า 
      

            

               

               
  

  ปี พ.ศ. 2554 
      

            

    

               
  

  ปี พ.ศ. 2555 
       

            

     

               
  

  ปี พ.ศ. 2556 
    

            

   

               
  

  ปี พ.ศ. 2557 
          

            

             

               
   

ภาพที่ 18  สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

T. albacares 100.00% 

T. obesus 3.20% T. albacares 96.79% T. albacares 96.80% 

T. albacares 94.21% T. albacares 93.00% 

T. albacares 85.15% T. albacares 87.84% 

T. albacares 84.94% T. albacares 87.51% 

T. albacares 100.00% 

T. obesus 7.00% 

T. obesus 3.21% 

T. obesus 5.79% 

T. obesus 14.85% T. obesus 12.16% 

T. obesus 12.49% T. obesus 15.06% 
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ตารางท่ี 8  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกเป็นรายเดือน  
 

จ านวน : ครั้ง, ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 
 

เดือน 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 403.16 54.06 654.83 87.81 315.05 48.54 208.52 34.22 338.91 71.06 

กุมภาพันธ์ 381.93 50.76 400.15 55.99 214.94 33.02 108.96 16.08 298.20 75.07 

มีนาคม 196.65 26.35 270.86 37.63 130.68 19.68 68.60 11.40 113.91 21.44 

เมษายน 33.22 4.41 127.42 17.13 68.90 10.51 85.57 11.35 69.55 12.85 

พฤษภาคม 1.62 0.21 44.85 6.43 22.62 3.83 26.26 4.95 17.65 5.97 

มิถุนายน 50.53 6.49 8.81 1.29 126.50 16.60 22.02 3.78 63.99 11.24 

กรกฎาคม 48.78 6.27 34.02 4.99 124.50 19.49 4.38 0.94 2.88 0.47 

สิงหาคม 132.38 17.32 95.30 13.67 61.03 9.59 57.73 10.63 60.96 12.26 

กันยายน 510.19 67.25 41.63 6.12 95.91 15.30 18.09 3.16 32.84 7.78 

ตุลาคม 408.90 55.52 198.76 27.25 116.74 18.47 69.98 14.25 134.49 21.58 

พฤศจิกายน 387.10 51.76 301.94 43.93 70.13 11.24 124.30 25.05 165.92 36.91 

ธันวาคม 455.33 60.94 392.17 60.41 42.02 18.16 479.50 95.63 419.00 84.97 

รวม 3,009.79 401.34 2,570.74 362.65 1,389.01 224.43 1,273.92 231.42 1,718.32 361.59 
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2.2.2  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและวัตถุประสงค์การส่งออก  

 การศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าในประเทศไทย 2 ด่าน คือ ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ซึ่งการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น เมื่อจ าแนกตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ประกอบการหรือตัวแทนออกของ 
(Shipping agent) ส าแดง พบว่ามีเพียงวัตถุประสงค์เดียวคือ เพ่ือการค้า/การจ าหน่าย  

ปี พ.ศ. 2553 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 1 ชนิด คือ ชนิด T. albacares ผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า/การจ าหน่าย ปริมาณ 3,009.79 ตัน มูลค่า 
401.34 ล้านบาท ซึ่งมีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ปริมาณ 2,559.23 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 85.03 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 339.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.64 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งปี และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 450.56 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.97 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 61.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.36 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 9 
และภาพท่ี 19)  

ปี พ.ศ. 2554 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า/การจ าหน่าย ปริมาณ 2,570.74 ตัน มูลค่า 362.65 ล้านบาท ซึ่งมี
การส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ปริมาณ 1,937.78 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.38 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 269.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.25 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี และ
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 632.96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 24.62 ของปริมาณการส่งออก
ทั้งปี มูลค่า 93.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.75 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 19) 
สามารถจ าแนกชนิดได้ ดังนี้  

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการส่งออกผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 1,936.32 และ 1.46 ตัน มูลค่า 269.04 และ 0.23 ล้านบาท ตามล าดับ มีการ
ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 552.18 และ 80.78 ตัน มูลค่า 81.98 และ 
11.40 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 9)  

ปี พ.ศ. 2555 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า/การจ าหน่าย ปริมาณ 1,389.01 ตัน มูลค่า 224.43 ล้านบาท ซึ่งมี
การส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ปริมาณ 1,229.01 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.48 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 202.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.21 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี และ
ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 160 ตัน คิดเป็นร้อยละ 11.52 ของปริมาณการส่งออกท้ังปี 
มูลค่า 21.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 19) สามารถ
จ าแนกชนิดได้ ดังนี้  

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการส่งออกผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 1,180.44 และ 48.57 ตัน มูลค่า 195.49 และ 6.96  ล้านบาท ตามล าดับ มีการ
ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 111.29 และ 48.71 ตัน มูลค่า 15.94 และ 
6.04 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 9)  

ปี พ.ศ. 2556 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า/การจ าหน่าย ปริมาณ 1,273.92 ตัน มูลค่า 231.42 ล้านบาท ซึ่งมี
การส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ปริมาณ 1,013.73 ตัน คิดเป็นร้อยละ 79.58 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 185.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.18 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี และ



45 

ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 260.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.42 ของปริมาณการส่งออก
ทั้งปี มูลค่า 45.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.82 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 19) 
สามารถจ าแนกชนิดได้ ดังนี้  

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการส่งออกผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 886.77 และ 126.96 ตัน มูลค่า 165.33 และ 20.22 ล้านบาท ตามล าดับ มีการ
ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 198.03 และ 62.16 ตัน มูลค่า 37.96 และ 
7.91 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 9)            

ปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าใน
ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า/การจ าหน่าย ปริมาณ 1,718.32 ตัน มูลค่า 361.59 ล้านบาท ซึ่งมี
การส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด ปริมาณ 1,244.09 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.40 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 233.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.65 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี และด่าน
ตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ปริมาณ 474.23 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.60 ของปริมาณการส่งออกท้ังปี 
มูลค่า 127.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.35 ของมูลค่าการส่งออกท้ังปี (ตารางที่ 9 และภาพที่ 19) สามารถ
จ าแนกชนิดได้ ดังนี้  

ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares และ T. obesus มีการส่งออกผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ปริมาณ 1,090.72 และ 153.37 ตัน มูลค่า 208.98 และ 24.80 ล้านบาท ตามล าดับ 
มีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 368.75 และ 105.48 ตัน มูลค่า 107.43 
และ 20.38 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางท่ี 9) 

 
 
 



 

46 

ตารางท่ี 9  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557 จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและวัตถุประสงค์การส่งออก 
 

              ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ด่านตรวจสัตว์น้ า 
วัตถุประสงค์
การส่งออก 

ชนิด 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

จังหวัดภูเก็ต เพ่ือการค้า/ 2 2,559.23 339.69 1,937.78 269.27 1,229.01 202.45 1,013.73 185.55 1,244.09 233.78 

 
การจ าหน่าย  (85.03%) (84.64%) (75.38%) (74.25%) (88.48%) (90.21%) (79.58%) (80.18%) (72.40%) (64.65%) 

  T. albacares 2,559.23 339.69 1,936.32 269.04 1,180.44 195.49 886.77 165.33 1,090.72 208.98 

  T. obesus - - 1.46 0.23 48.57 6.96 126.96 20.22 153.37 24.80 

ท่าอากาศยาน เพ่ือการค้า/ 2 450.56 61.65 632.96 93.38 160 21.98 260.19 45.87 474.23 127.81 

สุวรรณภูมิ การจ าหน่าย  (14.97%) (15.36%) (24.62%) (25.75%) (11.52%) (9.79%) (20.42%) (19.82%) (27.60%) (35.35%) 

  T. albacares 450.56 61.65 552.18 81.98 111.29 15.94 198.03 37.96 368.75 107.43 

  T. obesus - - 80.78 11.40 48.71 6.04 62.16 7.91 105.48 20.38 

               รวม 3,009.79 401.34 2,570.74 362.65 1,389.01 224.43 1,273.92 231.42 1,718.32 361.59 
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                         ปริมาณ                          ปี พ.ศ. 2553                     มูลค่า 
    

             

     

               
  

ปี พ.ศ. 2554 
     

             

      

               
  

ปี พ.ศ. 2555 
   

             

     

               
  

ปี พ.ศ. 2556 
    

             

      

               
  

ปี พ.ศ. 2557 
   

            

       

               
 

ภาพที ่19  สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์การส่งออก 

 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 20.42% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 35.35% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 74.25% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 72.40% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 79.58% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 85.03% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 84.64% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 64.65% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 75.38% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 80.18% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 90.21% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ ภูเกต็) 88.48% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 27.60% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 19.82% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 9.79% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 11.52% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 25.75% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 24.62% 

การค้า/การจ าหน่าย 
(ด่านฯ สุวรรณภูมิ) 14.97% 
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2.2.3  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
จ าแนกตามด่านตรวจสัตว์น้ าและลักษณะสินค้า  

การศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น จ าแนก
ตามลักษณะสินค้าเป็น 2 แบบ ได้แก ่ 

1. ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว (Whole)    

2. ปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น (Fillet) 
ปี พ.ศ. 2553 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 1 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ

ประเทศไทย ปริมาณ 3,009.79 ตัน มูลค่า 401.34 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการส่งออกผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็น
แบบทั้งตัว ชนิด T. albacares ปริมาณ 2,559.23 และ 450.56 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.03 และ 14.97 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 339.69 และ 61.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.64 และ 15.36 
ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 20)  

ปี พ.ศ. 2554 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ปริมาณ 2,570.74 ตัน มูลค่า 362.65 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการส่งออกผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็น
แบบทั้งตัว ปริมาณ 1,937.78 และ 632.96 ตัน คิดเป็นร้อยละ 75.38 และ 24.62 ของปริมาณการส่งออก
ทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 269.27 และ 93.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.25 และ 25.75 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 20) สามารถจ าแนกตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัวชนิด T. albacares มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 1,936.32 และ 552.18 ตัน มูลค่า 
269.04 และ 81.98 ล้านบาท ตามล าดับ และชนิด T. obesus ปริมาณ 1.46 และ 80.78 ตัน มูลค่า 0.23 
และ 11.40 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 

ปี พ.ศ. 2555 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ปริมาณ 1,389.01 ตัน มูลค่า 224.43 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการส่งออกผ่านด่าน
ตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบ
ทั้งตัว ปริมาณ 1,125.79 และ 155.94 ตัน คิดเป็นร้อยละ 81.05 และ 11.23 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี 
ตามล าดับ มูลค่า 185.15 และ 21.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.49 และ 9.61 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี 
และลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ปริมาณ 103.22 และ 4.06 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.43 และ 0.29 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 17.30 และ 0.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.71 และ 0.19 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 20) สามารถจ าแนกตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 1 ,077.22 และ 107.23 ตัน มูลค่า 
178.19 และ 15.52 ล้านบาท ตามล าดับ และชนิด T. obesus ปริมาณ 48.57 และ 48.71 ตัน มูลค่า 6.96 
และ 6.04 ล้านบาท ตามล าดับ และปลาทูน่าสดแบบชิ้น ชนิด T. albacares มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 103.22 และ 4.06 ตัน มูลค่า 17.30 
และ 0.42 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 

ปี พ.ศ. 2556 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ปริมาณ 1,273.92 ตัน มูลค่า 231.42 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการส่งออกผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็น
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แบบทั้งตัว ปริมาณ 923.25 และ 255.25 ตัน คิดเป็นร้อยละ 72.47 และ 20.04 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี 
ตามล าดับ มูลค่า 171.24 และ 45.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.99 และ 19.64 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี 
และลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ปริมาณ 90.48 และ 4.94 ตัน คิดเป็นร้อยละ 7.10 และ 0.39 ของ
ปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 14.31 และ 0.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.18 และ 0.19 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 20) สามารถจ าแนกตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 796.29 และ 193.09 ตัน มูลค่า 151.02 และ 
37.53 ล้านบาท ตามล าดับ และชนิด T. obesus ปริมาณ 126.96 และ 62.16 ตัน มูลค่า 20.22 และ 7.91 ล้านบาท 
ตามล าดับ และปลาทูน่าสดแบบชิ้น ชนิด T. albacares มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่าน
ตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 90.48 และ 4.94 ตัน  มูลค่า 14.31 และ 0.43 ล้านบาท ตามล าดับ 
(ตาราง ที่ 10) 

ปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของ
ประเทศไทย ปริมาณ 1,718.32 ตัน มูลค่า 361.59 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของสินค้าที่มีการส่งออกผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็น
แบบทั้งตัว ปริมาณ 1,217.01 และ 450.19 ตัน คิดเป็นร้อยละ 70.82 และ 26.20 ของปริมาณการส่งออก
ทั้งปี ตามล าดับ มูลค่า 226.72 และ 118.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.70 และ 32.87 ของมูลค่าการ
ส่งออกทั้งปี และลักษณะเป็นปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ปริมาณ 27.08 และ 24.04 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.58 และ 
1.40 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 7.06 และ 8.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 และ 2.48 ของ
มูลค่าการส่งออกทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 10 และภาพที่ 20) สามารถจ าแนกตามลักษณะสินค้าได้ ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 1,063.64 และ 344.71 ตัน มูลค่า 
201.92 และ 98.46 ล้านบาท ตามล าดับ และชนิด T. obesus ปริมาณ 153.37 และ 105.48 ตัน มูลค่า 
24.80 และ 20.38 ล้านบาท ตามล าดับ และปลาทูน่าสดแบบชิ้น ชนิด T. albacares มีการน าเข้าผ่าน
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต และด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณ 27.08 และ 24.04 ตัน 
มูลค่า 7.06 และ 8.97 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 10) 



 

50 

ตารางท่ี 10  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557 จ าแนกตามลักษณะสินค้า 
 

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ด่านตรวจสัตว์น้ า 
 ลักษณะ
สินค้า 

ชนิด 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

จังหวัดภูเก็ต Whole 2 2,559.23 339.69 1,937.78 269.27 1,125.79 185.15 923.25 171.24 1,217.01 226.72 

 
  (85.03%) (84.64%) (75.38%) (74.25%) (81.05%) (82.49%) (72.47%) (73.99%) (70.82%) (62.70%) 

  T. albacares 2,559.23 339.69 1,936.32 269.04 1,077.22 178.19 796.29 151.02 1,063.64 201.92 

  T. obesus - - 1.46 0.23 48.57 6.96 126.96 20.22 153.37 24.80 

 Fillet T. albacares - - - - 103.22 17.30 90.48 14.31 27.08 7.06 

   - - - - (7.43%) (7.71%) (7.10%) (6.18%) (1.58%) (1.95%) 

ท่าอากาศยาน Whole 2 450.56 61.65 632.96 93.38 155.94 21.56 255.25 45.44 450.19 118.84 

สุวรรณภูมิ   (14.97%) (15.36%) (24.62%) (25.75%) (11.23%) (9.61%) (20.04%) (19.64%) (26.20%) (32.87%) 

  T. albacares 450.56 61.65 552.18 81.98 107.23 15.52 193.09 37.53 344.71 98.46 

  T. obesus - - 80.78 11.40 48.71 6.04 62.16 7.91 105.48 20.38 

 Fillet T. albacares - - - - 4.06 0.42 4.94 0.43 24.04 8.97 

   - - - - (0.29%) (0.19%) (0.39%) (0.19%) (1.40%) (2.48%) 

รวม 3,009.79 401.34 2,570.74 362.65 1,389.01 224.43 1,273.92 231.42 1,718.32 361.59 
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                         ปริมาณ                          ปี พ.ศ. 2553                     มูลค่า 
    

              

     

               
  

ปี พ.ศ. 2554 
   

             

   

               
  

ปี พ.ศ. 2555 
   

              

      

               
  

ปี พ.ศ. 2556 
   

              

      

               
  

ปี พ.ศ. 2557 
   

              

     

               
 

ภาพที่ 20  สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตาม
ลักษณะของสินค้า       

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ)  
        14.97% 
    
           14.97% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ)       
       15.36% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ)  
       25.75% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต)  
         84.64% 
    
           14.97% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต)  
        83.05% 
    
           14.97% 

Whole (ด่านฯ สุวรรณภมูิ)  
        24.62% 
    
           14.97% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต)  
        74.25% 
    
           14.97% 

Whole (ด่านฯ ภเูก็ต)  
         75.38% 
    
           14.97% 

         Whole  
(ด่านฯ ภูเกต็) 82.49% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)  
        0.29% 
    
           14.97% 

Whole (ด่านฯ   
สุวรรณภมูิ)  
  11.23% 
    
           14.97% 

Whole (ด่านฯ  
สุวรรณภมูิ)  
   9.61% 
    
           
14.97% 

Whole (ด่านฯ  
สุวรรณภมูิ)  
   20.04% 
    
           
14.97% 

           Whole  
 (ด่านฯ ภูเก็ต) 72.47% 
    
           14.97% 

        Whole  
(ด่านฯ ภูเกต็) 73.99% 
    
           14.97% 

           Whole 
 (ด่านฯ ภูเก็ต) 70.82% 
    
           14.97% 

          Whole  
(ด่านฯ ภูเกต็) 62.70% 
    
           14.97% 

Whole (ด่านฯ  
สุวรรณภมูิ)  
  19.64% 
    
           
14.97% 

Whole (ด่านฯ 
 สุวรรณภมูิ)     
   26.20% 
    
           
14.97% 

Whole (ด่านฯ 
 สุวรรณภมูิ)  
   32.87% 
    
           
14.97% 

         Whole  
(ด่านฯ ภูเกต็) 81.05% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ ภูเกต็) 7.43% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ ภูเกต็) 7.71% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)  
        0.19% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ ภูเกต็) 6.18% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ ภูเกต็) 7.10% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)  
        0.19% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)  
        0.39% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)  
        2.48% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ สุวรรณภูมิ)  
        1.40% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ ภูเกต็) 1.58% 
    
           14.97% 

Fillet (ด่านฯ ภูเกต็) 1.95% 
    
           14.97% 
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2.2.4  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
จ าแนกตามประเทศปลายทาง  

การศึกษาพบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 
จ าแนกตามประเทศปลายทางที่มีการส่งออกมากที่สุด 4 ล าดับแรก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ 
แคนาดา และประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ จีน ศรีลังกา เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  

ปี พ.ศ. 2553 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 1 ชนิด ไปประเทศปลายทาง 6 ประเทศ 
คือ ชนิด T. albacares ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 3,009.79 ตัน มูลค่า 401.34 ล้านบาท  
โดยมีการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือ สิงคโปร์ สหรัฐฯ แคนาดา และประเทศอ่ืนๆ ปริมาณ 
2,385.86, 405.90, 176.16, 14.27 และ 27.60 ตัน คิดเป็นร้อยละ 79.27, 13.49, 5.85, 0.47 และ 0.92 
ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 317.38, 52.69, 25.38, 1.81 และ 4.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.08, 
13.13, 6.32, 0.45 และ 1.02 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 11 และภาพที่ 21) 

ปี พ.ศ. 2554 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ไปประเทศปลายทาง 7 ประเทศ 
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 2,570.74 ตัน มูลค่า 362.65 ล้านบาท โดยมีการส่งออกไป
ประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือ สิงคโปร์ สหรัฐฯ แคนาดา และประเทศอื่นๆ ปริมาณ 2,072.88, 
325.91, 163.22, 5.76 และ 2.97 ตัน คิดเป็นร้อยละ 80.63, 12.68, 6.35, 0.22 และ 0.12 ของปริมาณ
การส่งออกท้ังปี มูลค่า 295.79, 44.34, 21.32, 0.77 และ 0.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.56, 12.23, 5.88, 
0.21 และ 0.12 ของมูลค่าการส่งออกท้ังปี ตามล าดับ (ตารางที่ 11 และภาพท่ี 21) ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดตาม
ประเทศปลายทาง ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น 
ปริมาณ 1,990.64 และ 82.24 ตัน มูลค่า 284.16 และ 11.63 ล้านบาท ตามล าดับ ขณะที่ปลาทูน่าชนิด 
T. albacares มีการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ สหรัฐฯ แคนาดา และประเทศอ่ืนๆ ปริมาณ 325.91, 163.22, 
5.76 และ 2.97 ตัน มูลค่า 44.34, 21.32, 0.77 และ 0.43 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 11)  

ปี พ.ศ. 2555 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ไปประเทศปลายทาง 3 ประเทศ 
ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 1,389.01 ตัน มูลค่า 224.43 ล้านบาท โดยมีการส่งออก
ไปประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือ สิงคโปร์ และสหรัฐฯ ปริมาณ 1,067.09, 253.88, และ 68.04 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 76.82, 18.28 และ 4.90 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 170.11, 39.58 และ 14.74 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 75.79, 17.64 และ 6.57 ของมูลค่าการส่งออกทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 11 และภาพที่ 21) 
ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดตามประเทศปลายทาง ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น 
ปริมาณ 969.81 และ 97.28 ตัน มูลค่า 157.11 และ 13.00 ล้านบาท ตามล าดับ และชนิด T. albacares 
มีการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ และสหรัฐฯ ปริมาณ 253.88 และ 68.04 ตัน มูลค่า 39.58 และ 14.74 ล้านบาท 
ตามล าดับ (ตารางที่ 11)  

ปี พ.ศ. 2556 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ไปประเทศปลายทาง 5 
ประเทศ ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 1,273.92 ตัน มูลค่า 231.42 ล้านบาท ซึ ่ง
ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด สหรัฐฯ สิงคโปร์ และอ่ืนๆ ปริมาณ 868.41, 276.45, 128.88 และ 0.19 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 68.17, 21.70, 10.12 และ 0.01 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 145.77, 65.19, 20.42 และ 
0.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.99, 28.17, 8.82 และ 0.01 ของมูลค่าการส่งออกท้ังปี ตามล าดับ (ตารางที่ 11 
และภาพที่ 21) ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดตามประเทศปลายทาง ดังนี้ 
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ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น 
ปริมาณ 687.03 และ 181.37 ตัน มูลค่า 118.91 และ 26.87 ล้านบาท ตามล าดับ และประเทศสหรัฐฯ 
ปริมาณ 268.70 และ 7.75 ตัน มูลค่า 63.93 และ 1.26 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares มีการ
ส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ และอื่นๆ ปริมาณ 128.88 และ 0.19 ตัน มูลค่า 20.42 และ 0.03 ล้านบาท 
ตามล าดับ (ตารางที่ 11) 

ปี พ.ศ. 2557 มีการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2 ชนิด ไปประเทศปลายทาง 6 ประเทศ 
ผ่านทางด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ปริมาณ 1,718.32 ตัน มูลค่า 361.59 ล้านบาท ซึ่งส่งออกไป
ประเทศญี ่ปุ ่นมากที ่สุด สหรัฐฯ สิงคโปร์ แคนาดา และอ่ืนๆ ปริมาณ 1,085.46, 360.15, 171.50, 3.73 และ 
97.48 ตัน คิดเป็นร้อยละ 63.17, 20.96, 9.98, 0.22 และ 5.67 ของปริมาณการส่งออกทั้งปี มูลค่า 231.15, 
86.53, 28.00, 1.35 และ 14.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.93, 23.93, 7.74, 0.37 และ 4.03 ของมูลค่า
การส่งออกทั้งปี ตามล าดับ (ตารางที่ 11 และภาพที่ 21) ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดตามประเทศปลายทาง ดังนี้ 

ปลาทูน่าสดแช่เย็น ชนิด T. albacares และ T. obesus มีการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น 
ปริมาณ 871.34 และ 214.12 ตัน มูลค่า 193.28 และ 37.87 ล้านบาท ตามล าดับ ประเทศสหรัฐฯ ปริมาณ 
357.41 และ 2.74 ตัน มูลค่า 85.67 และ 0.86 ล้านบาท ตามล าดับ และประเทศอ่ืนๆ ปริมาณ 55.49 และ 
41.99 ตัน มูลค่า 8.11 และ 6.45 ล้านบาท ตามล าดับ ชนิด T. albacares มีการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ 
และแคนาดา ปริมาณ 171.50 และ 3.73 ตัน มูลค่า 28.00 และ 1.35 ล้านบาท ตามล าดับ (ตารางที่ 11) 
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ตารางท่ี 11  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามประเทศปลายทาง 
 

  ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเทศปลายทาง ชนิด 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

      ญี่ปุ่น 2 2,385.86 317.38 2,072.88 295.79 1,067.09 170.11 868.41 145.77 1,085.46 231.15 

 
 (79.27%) (79.08%) (80.63%) (81.56%) (76.82%) (75.79%) (68.17%) (62.99%) (63.17%) (63.93%) 

 T. albacares 2,385.86 317.38 1,990.64 284.16 969.81 157.11 687.03 118.91 871.34 193.28 

 T. obesus - - 82.24 11.63 97.28 13.00 181.37 26.87 214.12 37.87 

สิงคโปร ์ 1 405.90 52.69 325.91 44.34 253.88 39.58 128.88 20.42 171.50 28.00 

 
 (13.49%) (13.13%) (12.68%) (12.23%) (18.28%) (17.64%) (10.12%) (8.82%) (9.98%) (7.74%) 

 T. albacares 405.90 52.69 325.91 44.34 253.88 39.58 128.88 20.42 171.50 28.00 

สหรัฐฯ 2 176.16 25.38 163.22 21.32 68.04 14.74 276.45 65.19 360.15 86.53 

  (5.85%) (6.32%) (6.35%) (5.88%) (4.90%) (6.57%) (21.70%) (28.17%) (20.96%) (23.93%) 

 T. albacares 176.16 25.38 163.22 21.32 68.04 14.74 268.70 63.93 357.41 85.67 

 T. obesus - - - - - - 7.75 1.26 2.74 0.86 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 
 

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเทศปลายทาง ชนิด 
ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แคนาดา 1 14.27 1.81 5.76 0.77 - - - - 3.73 1.35 

  (0.47%) (0.45%) (0.22%) (0.21%) - - - - (0.22%) (0.37%) 

 T. albacares 14.27 1.81 5.76 0.77 - - - - 3.73 1.35 

อ่ืนๆ 2 27.60 4.08 2.97 0.43 - - 0.19 0.03 97.48 14.56 

 
 (0.92%) (1.02%) (0.12%) (0.12%) - - (0.01%) (0.01%) (5.67%) (4.03%) 

  T. albacares 27.60 4.08 2.97 0.43 - - 0.19 0.03 55.49 8.11 

  T. obesus - - - - - - - - 41.99 6.45 

             รวม 3,009.79 401.34 2,570.74 362.65 1,389.01 224.43 1,273.92 231.42 1,718.32 361.59 
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                         ปริมาณ                          ปี พ.ศ. 2553                     มูลค่า 
             

               

      

                
  

ปี พ.ศ. 2554 
          

              

             

                
  

ปี พ.ศ. 2555 
        

              

        

                
   

ปี พ.ศ. 2556 
      

               

             

                 
  

ปี พ.ศ. 2557 
   

              

            

                 
 

ภาพที่ 21  สัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตาม
ประเทศปลายทาง  

แคนาดา 0.47%      สหรัฐฯ 5.85%      สหรัฐฯ 6.32%      แคนาดา 0.45%      

สิงคโปร์  
13.13%      

 สิงคโปร ์
 13.49%      

อื่นฯ 0.92%      

ญี่ปุ่น 79.27%      ญี่ปุ่น 79.08%      

อื่นฯ 1.02%      

สหรัฐฯ 6.35%      สหรัฐฯ 5.88%      

สหรัฐฯ 4.90%      สหรัฐฯ 6.57%      

สหรัฐฯ 21.70%      สหรัฐฯ 28.17%      

สหรัฐฯ 20.96%      สหรัฐฯ 23.93%      

แคนาดา 0.22%      แคนาดา 0.21%      

ญี่ปุ่น 76.82%      ญี่ปุ่น 75.79%      

อื่นฯ 0.01%      อื่นฯ 0.01%      

แคนาดา 0.37%      แคนาดา 0.22%      

อื่นฯ 0.12%      อื่นฯ 0.12%      

อื่นฯ 5.67%      อื่นฯ 4.03%      

สิงคโปร ์
12.68%      

สิงคโปร์ 
12.23%      

สิงคโปร์ 7.74%      

สิงคโปร์ 18.28%      สิงคโปร์ 17.64%      

สิงคโปร์ 8.82%      
สิงคโปร์ 10.12%      

สิงคโปร์ 9.98%      

ญี่ปุ่น 80.63%      ญี่ปุ่น 81.56%      

ญี่ปุ่น 68.17%      ญี่ปุ่น 62.99%      

ญี่ปุ่น 63.17%      ญี่ปุ่น 63.93%      
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3.  วิเคราะห์แนวโน้มการน้าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าของประเทศไทย ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2557 

 
3.1  วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 

ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
3.1.1  อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 

การศึกษาพบว่า ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่น าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีอัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณ และมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นรวม
ทุกชนิด ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2554 ปริมาณการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 6,238.56 ตัน มูลค่าการน าเข้า 
535.64 ล้านบาท อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการน าเข้าลดลงร้อยละ -33.98 และมูลค่าการน าเข้าลดลง
ร้อยละ -24.69 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2553 (ตารางที่ 12 และภาพที่ 22) 

ปี พ.ศ. 2555 ปริมาณการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 4,310.59 ตัน มูลค่าการน าเข้า 
450.74 ล้านบาท อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการน าเข้าลดลงร้อยละ -30.90 และมูลค่าการน าเข้าลดลง
ร้อยละ -15.85 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2554 (ตารางท่ี 12 และภาพที่ 22) 

ปี พ.ศ. 2556 ปริมาณการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 2,519.21 ตัน มูลค่าการน าเข้า 
318.52 ล้านบาท อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการน าเข้าลดลงร้อยละ -41.56 และมูลค่าการน าเข้าลดลง
ร้อยละ -29.33 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2555 (ตารางที่ 12 และภาพที่ 22) 

ปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 4,011.48 ตัน มูลค่าการน าเข้า  
623.66 ล้านบาท อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.24 และมูลค่าการน าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 95.80 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 (ตารางท่ี 12 และภาพที่ 22) 
  
ตารางที่ 12  อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
 

รายการ/ปี พ.ศ. 2553 2554 2555 2556 2557 

ปริมาณการน าเข้าปลาทนู่าสดแช่เย็นรวมทุกชนิด (ตัน) 9,448.87 6,238.56 4,310.59 2,519.21 4,011.48 

อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการน าเข้า - -33.98 -30.90 -41.56 59.24 

มูลค่าการน าเข้าปลาทนู่าสดแช่เย็นรวมทุกชนดิ (ล้านบาท) 711.26 535.64 450.74 318.52 623.66 

อัตราร้อยละของแนวโน้มมลูค่าการน าเข้า - -24.69 -15.85 -29.33 95.80 
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ภาพที่ 22  แสดงอัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2557  

 
3.1.2  อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 

การศึกษาพบว่า ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีอัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2554 ปริมาณการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 2,570.74 ตัน มูลค่าการส่งออก 
362.65 ล้านบาท อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ -14.59 และมูลค่าการส่งออกลดลง
ร้อยละ -9.64 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2553 (ตารางที่ 13 และภาพที่ 23) 

ปี พ.ศ. 2555 ปริมาณการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 1,389.01 ตัน มูลค่าการส่งออก 
224.43 ล้านบาท อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ -45.97 และมูลค่าการส่งออกลดลง
ร้อยละ -38.11 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2554 (ตารางที่ 13 และภาพที่ 23) 

ปี พ.ศ. 2556 ปริมาณการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 1,273.92 ตัน มูลค่าการส่งออก 
231.42 ล้านบาท อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ -8.29 และมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.11 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2555 (ตารางท่ี 13 และภาพที่ 23) 

ปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น 1,718.32 ตัน มูลค่าการส่งออก 
361.59 ล้านบาท อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.88 และมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 56.25 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี พ.ศ. 2556 (ตารางที่ 13 และภาพที่ 23) 

 
 
 
 
 



59 

ตารางท่ี 13  อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
 

รายการ/ปี พ.ศ.   2553 2554 2555 2556 2557 

ปริมาณการส่งออกปลาทนู่าสดแช่เย็นรวมทุกชนดิ (ตัน)  3,009.79 2,570.74 1,389.01 1,273.92 1,718.32 

อัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณการส่งออก - -14.59 -45.97 -8.29   34.88 

มูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เยน็รวมทุกชนิด (ล้านบาท) 401.34 362.65 224.43 231.42  361.59  

อัตราร้อยละของแนวโน้มมลูค่าการส่งออก - -9.64 -38.11 3.11   56.25 

          

                      
ภาพที่ 23  แสดงอัตราร้อยละของแนวโน้มปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี      

พ.ศ. 2553-2557   
  

3.2  วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้า ส่งออกระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามลักษณะสินค้า  

3.2.1  วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้า 
จ าแนกตามลักษณะสินค้า   

การศึกษาพบว่า ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่น าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็น ดังนี้ 

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares มีราคาเฉลี่ย 76.62,  
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85.00,  105.74, 104.00 และ 123.84 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2554-2555 ลดลงในปี พ.ศ. 2556 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตรา
ร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 10.93,  24.40, -1.65 และ 19.08 ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2553-2557 ชนิด 
T. obesus มีราคาเฉลี่ย 51.08, 78.07, 96.72, 90.89 และ 97.41 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละ
ของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2554-2555 ลดลงในปี พ.ศ. 2556 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน  มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 52.85, 23.89, -6.03 และ 7.17 ตามล าดับ (ตารางที่ 14) 

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares มีราคาเฉลี่ย 
523.44, 472.85, 682.54, 500.00 และ 524.16 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย
ลดลงในปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ลดลงในปี พ.ศ. 2556 และเพ่ิมในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย -9.66, 44.35, -26.74 และ 4.83 ตามล าดับ ในปี พ.ศ. 2553-2557 
ชนิด T. obesus มีราคาเฉลี่ย 284.31, 315.79, 217.39, 425.61 และ 513.70 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มี
อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพ่ิมในปี พ.ศ. 2554 ลดลงในปี พ.ศ. 2555 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556-2557 
เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 11.07, -31.16, 95.78 และ 20.70 ตามล าดับ ในป ี
พ.ศ. 2555-2557 ชนิด T. thynnus มีราคาเฉลี่ย 416.67, 1,333.33, และ 1,068.54 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพ่ิมในปี พ.ศ. 2556 ลดลงในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตรา
ร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 220.00 และ -19.86 ในปี พ.ศ. 2555-2557 ชนิด T. orientalis มีราคาเฉลี่ย 
1,333.33, 1,333.33 และ 1,136.36 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยคงท่ีในปี 
พ.ศ. 2556 และลดลงในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย -14.77 และใน
ปี พ.ศ. 2556-2557 ชนิด T. maccoyii มีราคาเฉลี่ย 2,277.43 และ 941.18 บาทต่อกิโลกรัม มีอัตราร้อยละ
ของแนวโน้มราคาเฉลี่ยลดลงในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย -58.67 
(ตารางที่ 14) 

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ปี พ.ศ. 2556-2557 เป็นลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. albacares มีราคาเฉลี่ย 456.75 และ 532.96 
บาทต่อกิโลกรัม มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละ
ของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 16.69 ในปี พ.ศ. 2555-2557 ชนิด T. obesus มีราคาเฉลี่ย 286.79, 451.43 และ 
544.58 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพ่ิมในปี พ.ศ. 2556-2557 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 57.41 และ 20.63 ในปี พ.ศ. 2553-2554 ชนิด T. thynnus มีราคา
เฉลี่ย 2,068.29 และ 1,486.09 บาทต่อกิโลกรัม ปี พ.ศ. 2556-2557 มีราคาเฉลี่ย 1,247.14 และ 3,590.91 บาท
ต่อกิโลกรัม มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยลดลงในปี พ.ศ. 2554 และเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย -28.15 และ 187.93 ในปี พ.ศ. 2556-2557 ชนิด T. orientalis 
มีราคาเฉลี่ย 1,426.42 และ 2,255.43 บาทต่อกิโลกรัม มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 
เมื่อเทียบกับปีก่อน มอัีตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 58.12 (ตารางที่ 14)  
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ตารางที่ 14  ราคาเฉลี่ยและอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้า ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามลักษณะสินค้า  
 

                                               ราคาเฉลี่ย : บาท/กก. 

ด่านตรวจสัตว์น้ า รายการ/ปี  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จังหวัดภูเก็ต ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares ราคาเฉลี่ย 76.62 85.00 105.74 104.00 123.84 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - 10.93 24.40 -1.65 19.08 

 ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. obesus ราคาเฉลี่ย 51.08 78.07 96.72 90.89 97.41 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - 52.85 23.89 -6.03 7.17 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares ราคาเฉลี่ย 523.44 472.85 682.54 500.00 524.16 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - -9.66 44.35 -26.74 4.83 

 ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. obesus ราคาเฉลี่ย 284.31 315.79 217.39 425.61 513.70 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - 11.07 -31.16 95.78 20.70 

 ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. thynnus ราคาเฉลี่ย - - 416.67 1,333.33 1,068.54 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - - 220.00 -19.86 

 ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. orientalis ราคาเฉลี่ย - - 1,333.33 1,333.33 1,136.36 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - - - -14.77 

 ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. maccoyii ราคาเฉลี่ย - - - 2,277.43 941.18 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - - - -58.67 
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ตารางที่ 14  (ต่อ) 
 

                                              ราคาเฉลี่ย : บาท/กก. 

ด่านตรวจสัตว์น้ า รายการ/ปี พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. albacares ราคาเฉลี่ย - - - 456.75 532.96 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - - - 16.69 

 ปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. obesus ราคาเฉลี่ย - - 286.79 451.43 544.58 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - - 57.41 20.63 

 ปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. thynnus ราคาเฉลี่ย 2,068.29 1,486.09 - 1,247.14 3,590.91 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - -28.15  - 187.93 

 ปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. orientalis ราคาเฉลี่ย - - - 1,426.42 2,255.43 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - - - 58.12 
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3.2.2  วิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการส่งออก 
จ าแนกตามลักษณะสินค้า  

การศึกษาพบว่า ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็น ดังนี้ 

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี             
พ.ศ. 2553-2557 เป็นลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares มีราคาเฉลี่ย 132.73, 138.94, 165.42, 
189.65 และ 189.84 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2554-2557         
เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 4.68, 19.05, 14.65 และ 0.10 ตามล าดับ และในป ี
พ.ศ. 2554-2557 ชนิด T. obesus มีราคาเฉลี่ย 157.53, 143.30, 159.26 และ 161.70 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามล าดับ มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยลดลงในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556-2557  
เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย -9.04, 11.14, และ 1.53 ตามล าดับ (ตารางท่ี 15) 

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต 
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 เป็นลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. albacares มีราคาเฉลี่ย 167.60, 
158.16 และ 260.71 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาลดลงในปี พ.ศ. 2556 และ
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย -5.64 และ 64.84 (ตารางที่ 15) 

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares มีราคาเฉลี่ย 
136.83, 148.47, 144.74, 194.37 และ 285.63 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ลดลงในปี พ.ศ. 2555 และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2556-2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตรา
ร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย 8.50, -2.51, 34.29 และ 46.96 ตามล าดับ และในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2557 
ชนิด T. obesus มีราคาเฉลี่ย 141.12, 124.00, 127.25 และ 193.21 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีอัตราร้อยละ
ของแนวโน้มราคาเฉลี่ยลดลงในปี พ.ศ. 2555 เพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2556-2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละ
ของแนวโน้มราคาเฉลี่ย -12.13, 2.62, และ 51.83 ตามล าดับ (ตารางที่ 15) 

ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 เป็นลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. albacares มีราคาเฉลี่ย 
103.45, 87.04 และ 373.13 บาทต่อกิโลกรัม มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยลดลงในปี พ.ศ. 2556 
และเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย -15.86 และ 328.66 
(ตารางท่ี 15) 
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ตารางท่ี 15  ราคาเฉลี่ยและอัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการส่งออก ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามลักษณะสินค้า 
  

                                              ราคาเฉลี่ย : บาท/กก. 

ด่านตรวจสัตว์น้ า รายการ/ปี  พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

จังหวัดภูเก็ต ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares ราคาเฉลี่ย 132.73 138.94 165.42 189.65 189.84 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - 4.68 19.05 14.65 0.10 

 ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. obesus ราคาเฉลี่ย - 157.53 143.30 159.26 161.70 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - -9.04 11.14 1.53 

 ปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. albacares ราคาเฉลี่ย - - 167.60 158.16 260.71 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - - -5.64 64.84 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. albacares ราคาเฉลี่ย 136.83 148.47 144.74 194.37 285.63 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย  8.50 -2.51 34.29 46.96 

 ปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ชนิด T. obesus ราคาเฉลี่ย - 141.12 124.00 127.25 193.21 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - -12.13 2.62 51.83 

 ปลาสดแช่เย็นแบบชิ้น ชนิด T. albacares ราคาเฉลี่ย - - 103.45 87.04 373.13 

 อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย - - - -15.86 328.66 
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4. คุณภาพของปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าของประเทศไทย ระหว่างปี      
พ.ศ. 2553-2557  
 

4.1  ปริมาณสารฮีสตามีนในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง 
ศึกษาปริมาณสารฮีสตามีนในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า

จังหวัดภูเก็ต ดังนี้  
ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 44 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง โดยมี

ค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.00–4.00 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.18±2.01 ไมโครกรัม
ต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางท่ี 16) 

 ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 63 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.00–5.91 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.85±2.10 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางท่ี 16)    

 ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 18 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.00–4.00 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.22±2.04 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางท่ี 16) 

 ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 45 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.00–4.00 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.48±1.96 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16) 

 ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 40 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.00–4.01 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.30±2.00 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16)    

 
4.2  การปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง 

4.2.1  ปริมาณสารปรอทในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง  
ศึกษาปริมาณสารปรอทในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า

จังหวัดภูเก็ต ดังนี้  
ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 44 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 

โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง ไม่พบ-0.22 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.12±0.06 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางท่ี 16) 

 ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 63 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.04-0.45 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.25±0.11 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16) 

ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 18 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.32-0.38 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.34±0.02 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางท่ี 16)   

ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 45 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.12-0.50 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.31±0.07 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16) 
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ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 40 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง 0.08-0.42 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.23±0.08 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางท่ี 16)    
     

4..2.2  ปริมาณสารตะกั่วในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง  
ศึกษาปริมาณสารตะกั่วในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า

จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 
ปี พ.ศ. 2553-2554 ไม่ได้มีการวิเคราะห์ปริมาณสารตะกั่ว (ตารางที่ 16) 
ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 18 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 

โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง ไม่พบ-1.00 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.31±0.34 
ไมโครกรัมตอ่กรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16) 

ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 45 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง ไม่พบ-0.90 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.27±0.30 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางท่ี 16) 

ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 40 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง ไม่พบ–1.00 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.34±0.36 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16) 

   
4.2.3  ปริมาณสารแคดเมียมในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง  

ศึกษาปริมาณสารแคดเมียมในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองที่มีการน าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ า
จังหวัดภูเก็ต ดังนี้  

ปี พ.ศ. 2553-2554 ไม่ได้มีการวิเคราะห์ปริมาณสารแคดเมียม (ตารางท่ี 16)   
ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 18 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 

โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุดอยู่ในช่วง ไม่พบ-0.10 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ไม่พบ±0.00 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16) 

ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 45 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง ไม่พบ-0.09 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.01±0.02 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16) 

ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 40 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง 
โดยมีค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด อยู่ในช่วง ไม่พบ-0.07 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04±0.04 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก (ตารางที่ 16) 
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ตารางท่ี 16  ปริมาณสารฮีสตามีน สารปรอท สารตะกั่ว และสารแคดเมียมในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง ระหว่าง    
ปี พ.ศ. 2553-2557  

 

ชนิดสาร ปี พ.ศ. จ านวนตัวอย่าง 
จ านวนตัวอย่าง

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ไมโครกรัมต่อกรัม น้ าหนักเปียก 
 (µg/g wet weight) 

ค่าต่ าสุด–ค่าสูงสุด 
(Min-Max) 

ค่าเฉลี่ย
(Mean±SD) 

ฮีสตามีน 2553 44 44 0.00-4.00 2.18±2.01 

 2554 63 63 0.00-5.91 2.85±2.10 

 2555 18 18 0.00-4.00 2.22±2.04 

 2556 45 45 0.00-4.00 2.48±1.96 

 2557 40 40 0.00-4.01 2.30±2.00 

 เฉลี่ย 42 42 0.00–4.38 2.41±2.02 

ปรอท 2553 44 44 ไม่พบ-0.22 0.12±0.06 

 2554 63 63 0.04-0.45 0.25±0.11 

 2555 18 18 0.32-0.38 0.34±0.02 

 2556 45 45 0.12-0.50 0.31±0.07 

 2557 40 40 0.08-0.42 0.23±0.08 

 เฉลี่ย 42 42 0.14-0.40 0.25±0.07 

ตะกั่ว 2553-2554  ไม่วิเคราะห์ - - - 

 2555 18 18 ไม่พบ-1.00 0.31±0.34 

 2556 45 45 ไม่พบ-0.90 0.27±0.30 

 2557 40 40 ไม่พบ–1.00 0.34±0.36 

 เฉลี่ย 34 34 ไม่พบ–0.97 0.31±0.33 

แคดเมียม 2553-2554  ไม่วิเคราะห์ - - - 

 2555 18 18 ไม่พบ-0.10 ไม่พบ±0.00 

 2556 45 45 ไม่พบ-0.09 0.01±0.02 

 2557 40 40 ไม่พบ-0.07 0.04±0.04 

 เฉลี่ย 34 34 0.00-0.08 0.03±0.02 
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สรุปและวิจารณ์ผล 
 

1. ชีววิทยาเบื องต้นและการแพร่กระจายของปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน้าเข้า ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น ้า
ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 
  
 ปลาทูน่าเป็นปลาทะเลอยู่ในครอบครัว Scombridae มีขนาดใหญ่ อาศัยในมหาสมุทรเขตร้อน
และเขตอบอุ่น บริเวณผิวน้ าตามชายฝั่งทะเล และทะเลลึก ออกหากินเป็นฝูง ว่ายน้ าได้รวดเร็ว รูปร่างปราดเปรียว
เพรียวยาวเหมือนตอร์ปิโด ล าตัวสีเงินแวววาว เหงือกมีขนาดใหญ่  ร่างกายมีระบบปรับอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม 
สามารถดูดซึมออกซิเจนไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงสูง มีกลไกการ
ท างานของหัวใจที่ดี มีครีบแข็งทรงโค้งทั้งครีบก้นและครีบหลังอันที่สอง ครีบหางใช้แหวกว่ายหักเลี้ยวเป็น
ตัวขับเคลื่อนไปข้างหน้าและว่ายน้ าในระดับความลึกต่างๆ ได้ เมื่อว่ายน้ าความเร็วจะลดลงตามระดับออกซิเจน 
การแพร่กระจายและการเคลื่อนที่ของชนิดพันธุ์ปลาทูน่าขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักคือ อุณหภูมิน้ าและระดับ
ความลึกของน้ า ทั้งนี้ปลาทูน่าสดแช่เย็นทีม่ีการน าเข้า ส่งออกผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าในประเทศไทย รวม 5 ชนิด 
ได้แก่ ชนิด Thunnus albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis และ T. maccoyii 

 
2. สถิติการน้าเข้า ส่งออก ปลาทูน่าสดแช่ เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น ้ าของประเทศไทย ระหว่าง               
ปี พ.ศ. 2553-2557 
 

การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทยสองด่านด้วยกัน คือ 
ด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตและด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 
รวม 5 ชนิด ได้แก่ Thunnus albacares, T. obesus, T. thynnus, T. orientalis และ T. maccoyii ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น 26,528.71 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,639.81 ล้านบาท และการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นมีเพียง 2 ชนิด 
ได้แก่ T. albacares และ T. obesus ปริมาณรวมทั้งสิ้น 9,961.78 ตัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,581.43 ล้านบาท 

การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์จังหวัดภูเก็ตมากทีสุ่ดในช่วงเดือนมกราคม
และธันวาคมซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นชนิด T. albacares มากที่สุด รองลงมาเป็น
ชนิด T. obesus โดยน าเข้าในลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว ส่งออกในลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว 
ควักไส้ ตัดหัว และไม่ตัดหัว และปลาสดแบบชิ้น วัตถุประสงค์หลักในการน าเข้าเพ่ือการส่งออก และวัตถุประสงค์
หลักในการส่งออกเพ่ือการค้าหรือการจ าหน่าย ประเทศต้นทางที่น าเข้าคือ ทะเลหลวงในเขตมหาสมุทรอินเดีย 
มีการประมงปลาทูน่ามากช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม (สัมพันธ์ และคณะ, 2559) ประเทศปลายทาง
ที่ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นคุณภาพดีไปมากท่ีสุดคือ ประเทศญี่ปุ่น อาจเนื่องจากกระแสความนิยมอาหารญี่ปุ่น
ประเภทปลาดิบที่เพ่ิมข้ึนทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ความต้องการปลาทูน่าเพ่ือบริโภคสดของตลาดโลกเพ่ิมขึ้น
ตามไปด้วย (Japan Fisheries Agency, 2009) หรือหากเปรียบเทียบความต้องการของผู้ซื้อหลักในต่างประเทศ
ซึ่งเป็นตลาดระดับบนมีความต้องการปลาทูน่าสดแช่เย็นมากกว่าปลาทูน่าที่ผ่านการแปรรูปแล้วถึงแม้จะมีราคาสูง
กว่ามากก็ตาม (ฐิตาภัทร์, ติดต่อส่วนตัว) ซ่ึงจากข้อมูลข้างต้นหากเปรียบเทียบเฉพาะด้านปริมาณอัตราส่วนการ
น าเข้า ส่งออกจะเห็นว่า มีการน าเข้าเฉลี่ยปีละ 5,305.74 ตัน การส่งออกเฉลี่ยปีละ 1,992.36 ตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 73 และร้อยละ 27 ทั้งนี้สาเหตุที่ปริมาณการส่งออกน้อยกว่าการน าเข้า เนื่องจากในการน าเข้าจะมีการ
ชั่งน้ าหนักปลาทั้งตัว (เอาอวัยวะภายในบางส่วนออกตั้งแต่อยู่ในเรือ) ปลาทูน่าสดที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่จะตัดหัวออก ส่งไปประเทศสหรัฐฯ มักไม่ตัดหัวออก เอาอวัยวะภายในส่วนที่เหลือออก ตัดครีบ ตัดโคนหาง 
(ภาพผนวกที่ 9) ปลาทูน่าสดที่มีคุณภาพเนื้อต่ าจะส่งเข้าโรงงานแปรรูปตัดตกแต่ง เลาะโครงกระดูก แล่เป็นชิ้น
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แบบ fillet, saku, stake, slice, loin (ภาพผนวกที่ 10) จะได้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อร้อยละ 54-59 (ตารางผนวกที่ 9) 
ที่เหลือเป็นส่วนที่เรียกว่าเศษซาก (ปลาไก่) จะแจกจ่ายลูกจ้างหรือจ าหน่ายไปเพ่ือการบริโภคหรือใช้ท าอาหารสัตว์ 
นอกจากนี้ปลาทูน่าสดที่แปรรูปอาจเพ่ิมสีโดยใช้ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ให้ดูคล้ายปลาสดมากขึ้นเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้สินค้าก่อนบรรจุหีบห่อส่งจ าหน่ายภายในประเทศหรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ 
สหรัฐฯ เวียดนาม ทางท่าเรือสงขลา และท่าเรือลาดกระบัง   

การน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากที่สุด
ในช่วงเดือนมกราคมและธันวาคม เป็นชนิด T. obesus มากท่ีสุด รองลงมาเป็นชนิด T. albacares, T. thynnus, 
T. orientalis และ T. maccoyii ตามล าดับ โดยน าเข้า ส่งออกในลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัว และแบบชิ้น 
วัตถุประสงค์หลักในการน าเข้าเพ่ือการค้าหรือการบริโภค ส่วนวัตถุประสงค์หลักในการส่งออกเพ่ือการค้าหรือ
การจ าหน่าย ประเทศต้นทางที่น าเข้ามากที่สุดคือ ประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ศรีลังกา และอ่ืนๆ 
ประเทศปลายทางที่ส่งออกเป็นประเทศเดียวกับที่ส่งออกทางด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากระวาง
สินค้าท่ีท่าอากาศยานภูเก็ตมีไม่เพียงพอจึงต้องส่งออกทางท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ  

ทั้งนี้หากพิจารณาปริมาณ มูลค่า การน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นในภาพรวมข้างต้น พบว่า          
มีจังหวัดภูเก็ตแห่งเดียวที่มีการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นมากที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงปลาทูน่าที่ขนถ่ายที่ท่าเรือ
ภูเก็ต และบางส่วนที่ท่าเรือสงขลาเป็นปลาทูน่าครีบเหลืองร้อยละ 92.6 ปลาทูน่าตาโตร้อยละ 0.1 และอีกร้อยละ 
7.3 เป็นปลาทูน่าหลายชนิดคละกับปลาดาบและปลากระโทงแทง (กุลภา, 2553) การน าเข้า ส่งออกมีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2556 แต่ปี พ.ศ. 2557 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์
การท าประมงในทะเลหลวง ในปี พ.ศ. 2553 ที่มีปริมาณการน าเข้าปลาทูน่ามากเพราะก่อนหน้านี้มีเรือประมงไทย
เข้าไปท าประมงปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียทั้งสิ้น 6 ล า โดยเป็นเรืออวนล้อมทูน่า 4 ล า เรือเบ็ดราวทูน่า  
2 ล า ต่อมาเมื่อเกิดปัญหาโจรสลัดในโซมาเลียที่เพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียลดลงท าให้
เรืออวนล้อมทั้ง 4 ล า ย้ายไปท าการประมงในมหาสมุทรแอตแลนติก โดยถอนทะเบียนไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2553 (ส านักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2553) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ปริมาณการจับปลาทูน่าเริ่มลดลง 
และในช่วงปี พ.ศ. 2556 มีปริมาณการน าเข้า ส่งออกน้อยที่สุด อาจเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
และการเมืองในประเทศไทยไม่มีเสถียรภาพ บั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนท าให้การบริโภค การลงทุน
ชะลอตัวออกไปเพ่ือประเมินสถานการณ์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) หรือประชากรปลาทูน่าโดยเฉพาะ
ปลาทูน่าตาโตและปลาทูน่าครีบน้ าเงินลดจ านวนลงเกินก าลังการผลิตจากธรรมชาติทดแทนได้ทันเพราะการท า
ประมงที่เกินขอบเขต (Over Fishing) มีการจับอย่างผิดกฎหมาย หรือผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ทั่วโลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทั้งประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกมาตรการ ก าหนดและลดโควตาการจับปลาทูน่า 
ดังเช่นที่คณะกรรมการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลางประกาศใช้มาตรการห้ามใช้อุปกรณ์
ช่วยท าการประมงแบบซั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลางประจ าปี เป็นเวลา 4 เดือน (สถาบันอาหาร, 
2556) ส่งผลให้ขาดแคลนวัตถุดิบท าให้มีราคาเพ่ิมสูงขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ของประเทศคู่ค้าในขณะนั้นก็มีส่วนเช่นกันและปริมาณปลาทูน่าที่มีแนวโน้มลดลง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณวัตถุดิบและต้นทุนของอุตสาหกรรมปลาทูน่าแปรรูปของไทยด้วยเช่นกัน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2553)  
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3. วิเคราะห์แนวโน้มการน้าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าของประเทศไทย ระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2557 

  
จากการวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นทั้งชนิด ปริมาณ 

มูลค่า ราคาเฉลี่ย จ าแนกตามรายชนิดสินค้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557   
มีอัตราการลดลงของการน าเข้า ส่งออกอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2554-2556 แต่ในปี พ.ศ. 2557 มีปริมาณการน าเข้า
และส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.24 และ 34.88 มีมูลค่าการน าเข้าและส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 95.80 และ 56.25 หาก
อัตราการน าเข้า ส่งออกเพ่ิมขึ้นเช่นนี้ต่อไป แสดงว่าแนวโน้มการน าเข้า ส่งออกในอนาคตเพ่ิมขึ้น และจากการ
คาดการณ์แนวโน้มการน าเข้า ส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็นในปี 2558 น่าจะเพ่ิมขึ้น เพราะความต้องการปลาทูน่าแบบ
บริโภคสดในตลาดหลักอย่างประเทศญี่ปุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดช่วงฤดูหนาว (กองประมงต่างประเทศ, 2558) และ
สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเริ่มดีขึ้น นโยบายภาครัฐมีความชัดเจนขึ้น จึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นประกอบกับในช่วงปลายปีอัตราราคาน้ ามันโลกถูกลงอย่างมาก (ส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง, 2558) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในระบบ Fisheries Single Window ของด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดภูเก็ตที่มี
การน าเข้า ส่งออกในปี พ.ศ. 2558 เพ่ิมขึ้นเช่นกัน  

จากการวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน าเข้า ส่งออกแต่ละ
ชนิด ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามลักษณะปลาสดแช่เย็นแบบทั้งตัวและแบบชิ้น ซึ่งราคาเฉลี่ยของ
ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบทั้งตัวในแต่ละปีมีความผันผวนตลอดช่วงเวลา ราคาเฉลี่ยของปลาทูน่าสดแบบชิ้นมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นเกือบทุกปีและมีราคาสูงกว่าปลาทูน่าสดแบบทั้งตัว ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ย   
ของปลาทูน่าสดแช่เย็นสูงที่สุด โดยการน าเข้าในปี พ.ศ. 2557 ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด Thunnus orientalis        
แบบทั้งตัว มีราคาเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 1,136.36 บาทต่อกิโลกรัม อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยลดลง 14.77 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. obesus แบบทั้งตัว มีราคาเฉลี่ยต่ าสุดประมาณ 97.14 บาทต่อ
กิโลกรัม อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7.17 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด 
T. thynnus แบบชิ้น มีราคาเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 3,590.91 บาทต่อกิโลกรัม อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 187.93 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนการส่งออกในปี พ.ศ. 2557 ปลาทูน่าสดแช่เย็นชนิด T. albacares 
แบบทั้งตัว มีราคาเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 189.84 บาทต่อกิโลกรัม อัตราร้อยละของแนวโน้มราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.10 
เมื่อเทียบกับปีก่อน แบบชิ้นมีราคาเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 260.71 บาทต่อกิโลกรัม อัตราร้อยละของแนวโน้ม
ราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 64.84 เมื่อเทียบกับปีก่อน จะเห็นได้ว่าปลาชนิดเดียวกันหากส่งออกผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตมี
ราคาต่ ากว่าส่งออกผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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4.  คุณภาพของปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีการน้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น ้าของประเทศไทย ระหว่างปี             
พ.ศ. 2553-2557  
 

จากการศึกษาครั้งนี้ปริมาณสารฮีสตามีนในตัวอย่างเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองต่ ามาก มีค่าเฉลี่ย 
ต่ าสุด–สูงสุด อยู่ในช่วง 0.00–4.38 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41±2.02 ไมโครกรัมต่อ
กรัม น้ าหนักเปียก โดยสารฮีสตามีนเป็นสารก่อภูมิแพ้ (food allergen) เป็นสารพิษที่เป็นอันตรายในอาหาร 
(food hazard) หากบริโภคเข้าสู่ร่างกายท าให้เกิดพิษต่อร่างกายที่เรียกว่า สคอมโบรทอกซิน (Scombrotoxin) 
ก่อให้เกิดการแพ้ในลักษณะต่างๆ จะมีอาการผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย หรืออาการอื่นๆ โดยอาการป่วย
มีตั้งแต่ไม่รุนแรงสามารถหายเองได้ หรือมีอาการรุนแรงจะมีความดันเลือดต่ า เห็นภาพซ้อน แสบร้อนบริเวณลิ้น 
สารสคอมโบรทอกซินจะพบเมื่อปลาถูกเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 20-40 องศาเซลเซียส ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้ แสดงว่ามีความปลอดภัยในการบริโภคเนื้อปลาทูน่าดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากปลามีคุณภาพดีมากเพราะมี
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า 0-5 องศาเซลเซียส จึงสารฮีสตามีนในปริมาณน้อยกว่า 10 ppm ซึ่งผลิตภัณฑ์จาก
ปลาทูน่าในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอิสราเอล ก าหนดให้สามารถตรวจพบได้ไม่เกิน 200 ppm 
ส่วนประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุ่น ก าหนดให้ไม่เกิน 100 ppm (วงศทิพา, 2551. ; กองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง, ม.ป.ป)  

ส าหรับการปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลือง พบว่า 1) ปริมาณสารปรอทมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด–สูงสุด อยู่ในช่วง 0.14–0.40 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.25±0.07 ไมโครกรัม
ต่อกรัม น้ าหนักเปียก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่าการศึกษาของ เรวัตร และคณะ (2548) ที่พบว่า 
ปลาทูน่าครีบเหลืองที่มีแหล่งก าเนิดในประเทศสหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนของสารปรอท 0.440 ppm 
ภูริธัช (2558) ตรวจหาปริมาณสารปรอทในปลาทูน่าส่งออกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.099±0.087 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
และ นิวัติ (2550) พบว่า การปนเปื้อนของปรอทในกลุ่มปลาทูน่า และกลุ่มปลา Scombridae มีปริมาณสารปรอท
ตกค้างเพียง 0.29 ppm และ 0.37 ppm ตามล าดับ (ตารางผนวกที่ 10) นิศานารถ และคณะ (2549) พบว่า 
ปริมาณปรอทในวัตถุดิบปลาทูน่าท้องแถบและปลาทูน่าครีบเหลืองส่งออกส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน้อยกว่า 0.5 ppm  2) ปริมาณสารตะกั่วมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด–สูงสุด อยู่ในช่วง ไม่พบ–0.97 ไมโครกรัม
ต่อกรัม น้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.31±0.33 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ าหนักเปียก จากการศึกษาครั้งนี้มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าการศึกษาของ ภูริธัช (2558) ซึ่งตรวจหาปริมาณสารตะกั่วในปลาทูน่าส่งออก มีค่าต่ าสุด–สูงสุด 
อยู่ในช่วง ไม่พบ-0.55 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.028±0.027 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 
3) ปริมาณสารแคดเมียม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด–สูงสุด อยู่ในช่วง 0.00-0.08 ไมโครกรัมต่อกรัม น้ าหนักเปียก ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.03±0.02 ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก จากการศึกษาครั้งนี้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าการศึกษาของ ศุภลักษณ์ 
และคณะ (2555) ที่พบว่า ปลาทูน่าครีบเหลืองมีการสะสมของสารแคดเมียม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.010±0.007 
ไมโครกรัมต่อกรัมน้ าหนักเปียก แต่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าการศึกษาของ ภูริธัช (2558) ที่ตรวจหาปริมาณสารแคดเมียม
ในปลาทูน่าส่งออก ค่าต่ าสุด–สูงสุด เท่ากับ ไม่พบ-7.82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.087±0.063 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้การปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองถือว่า
ต่ ามาก หากเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (กระทรวงสาธารณสุข, 2529) มาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 7014 (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2548) 
ข้อก าหนดสหภาพยุโรป (EU, 2006) และ Codex Standard 193-1995 (FAO, 2012) (ภาคผนวก ก, ข และ ค)   
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรก าหนดขั้นตอน มาตรการในการควบคุมการน าเข้า ส่งออกอย่างเข้มงวด มาตรการ
ควบคุมด้านสุขอนามัย สารปนเปื้อนหรือสารโลหะหนักในสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เพ่ือให้ได้สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างอ านาจ
การต่อรองกับประเทศคู่ค้าได้ในอนาคต ตลอดถึงแรงงานและสวัสดิภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงควร
ถูกต้องสอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล  

2.  ควรส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรในการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเกี่ยวกับประมงทะเล เพ่ือจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง หรือศึกษาถึงทรัพยากรสัตว์น้ ายั่ งยืนสู งสุดที่ประเมินได้ ในทางชีวภาพ (Maximum 
Sustainable Yield) ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกองเรือประมงไทยทั้งเรือเบ็ดราวและอวนล้อม บุคลากร เครื่องมือ
ท าการประมงของไทยให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพคุ้มกับการลงทุน เพ่ือสร้างฐานการผลิตสินค้าปลาทูน่า หรือ
ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงปลาทูน่าในกระชังขนาดใหญ่  

4.  ติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวัง เรือทูน่าที่เข้ามาขนถ่ายปลาที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตให้ถูกต้องตาม
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือ IUU Fishing รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุงท่าเทียบเรือ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการขนถ่าย ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักมาตรฐานสากล 

5.  มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของด่านตรวจสัตว์น้ า ในการให้บริการที่
สามารถรองรับภารกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติมได้ เช่น การตรวจสอบโรค และคุณภาพสินค้าสัตว์น้ าเบื้องต้น 
 

ค้าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ข้าราชการกลุ่มงานบริการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า ด่านตรวจสัตว์น้ า
จงัหวัดภูเก็ต กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  ศูนย์วิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าสุราษฎร์ธานีที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสัตว์น้ า ดร.จิราพร เกษรจันทร์ และทุกๆ ท่านที่ได้ให้ค าแนะน า แก้ไข ตรวจทาน ตลอดถึง
ตัวแทนออกของจากบริษัทต่างๆ ในการให้ข้อมูลการท าประมงปลาทูน่าในจังหวัดภูเก็ต จนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จ
สมบูรณ์ด้วยดี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) 
เรื่อง มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
รัฐมนตรีว่ากากระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 80 (พ.ศ.2527) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
อาหารที่มีสารปนเปื้อน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 

ข้อ 2  ให้อาหารที่มีสารปนเปื้อนที่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือที่จ าหน่าย เป็น
อาหารที่ก าหนดมาตรฐาน 

ข้อ 3  สารปนเปื้อน หมายความว่า สารที่ปนเปื้อนกับอาหารซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต 
กรรมวิธีการผลิต โรงงานหรือสถานที่ผลิต การดูแลรักษา การบรรจุ การขนส่งหรือการเก็บรักษา หรือเกิด
เนื่องจากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 4  อาหารที่มีสารปนเปื้อนต้องมีมาตรฐาน โดยตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) โลหะ (ก) ดีบุก 250 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
(ข) สังกะสี 100 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
(ค) ทองแดง 20 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
(ง) ตะกั่ว 1 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เว้นแต่อาหารที่มีสารตะกั่ว

ปนเปื้อนตามธรรมชาติในปริมาณสูง ให้มีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(จ) สารหนู 2 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
(ฉ) ปรอท 0.5 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทะเล และไม่เกิน 

0.02 มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารอื่น 
(2) อฟลาทอกซิน 20 ไมโครกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม 
(3) สารปนเปื้อนอ่ืน ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ มิให้ใช้บังคับแก่อาหารที่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย น าเข้าเพ่ือจ าหน่ายหรือที่
จ าหน่ายที่ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะหรืออาหารที่ก าหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานและในประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดปริมาณของสารปนเปื้อนไว้โดยเฉพาะหรือก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว 
ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2529 
                                                                   

                                                                                   มารุต บุนนาค                                                                             
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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ภาคผนวก ข 
 

มาตรฐานสารปนเปื้อน 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ฉบับที่ 7014-2548 

เรื่อง ปลาแล่เยือกแข็ง 
สารปนเปื้อนต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 

1) ตะก่ัว 1.0 mg/kg 
2) ปรอท 0.5 mg/kg 
3) แคดเมียม 0.2 mg/kg 

 
ข้อก าหนดสหภาพยุโรป (EU, 2006) 

สารปนเปื้อนต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 
1) ตะก่ัว 1.0 mg/kg (น้ าหนักเปียก) 
2) แคดเมียม 1.0 mg/kg (น้ าหนักเปียก) ในเนื้อสัตว์กลุ่มหมึก (ไม่รวมอวัยวะภายใน) แคดเมียม 

0.05 mg/kg (น้ าหนักเปียก) ในเนื้อปลาทั่วไป 
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ภาคผนวก ค 
 

CODEX STAN 193-1995 Schedule I –Heavy Metals 
Page 36 of 44   

METHYLMERCURY 
Reference to JECFA: 22 (1978), 33 (1988), 53 (1999), 61 (2003)  
Toxicological guidance: PTWI 0.0016 mg/kg bw (2003) Residue definition: Methylmercury  
Related Code of Practice: Code of Practice for Source Directed Measures to Reduce 
Contamination of Foods with Chemicals (CAC/RCP 49-2001) 
 

Commodity/Product 
Code Name 

Level  
mg/kg 

Suffix 
Type 

Notes/Remarks for Codex Alimentarius 

         Fish 0.5 GL Except predatory fish .The Guideline levels are 
intended or methylmercury in fresh or 
processed fish and fish products moving in 
international trade 

     Predatory fish 1 GL Predatory fish such as shark (WS 0131), 
swordfish, tuna (WS 0132), pike (WF 0865) and 
others 

 
The Guideline level for methylmercury in fresh or processed fish and fish products 

moving in international trade. Lots should be considered as being in compliance with the 
guideline levels if the level of methylmercury in the analytical sample, derived from the 
composite bulk sample, does not exceed the above levels. Where these Guideline levels are 
exceeded, governments should decide whether and under what circumstances, the food 
should be distributed within their territory or jurisdiction and what recommendations, if any, 
should be given as regards restrictions on consumption, especially by vulnerable groups such 
as pregnant women. Methylmercury is the most toxic form of mercury and is formed in 
aquatic environments. Methylmercury therefore is found mainly in aquatic organisms. It can 
accumulate in the food chain; the levels in large predatory fish species are therefore higher 
than in other species and fish is the predominant source of human exposure to 
methylmercury. Methylmercury and also total mercury levels in terrestrial animals and 
plants are usually very low; the use of fish meal as animal feed can however also lead to 
higher methylmercury levels in other animal products.  
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ตารางผนวกท่ี 1  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2553 จ าแนกเป็นรายเดือน 
 

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

เดือน 

ปี พ.ศ. 2553 

T. albacares T. obesus T. thynnus 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 1,866.20 150.66 228.50 7.48 0.10 0.34 

กุมภาพันธ์ 1,236.11 99.50 53.03 4.10 0.32 0.60 

มีนาคม 398.56 33.22 70.99 5.96 0.61 1.19 

เมษายน 67.91 5.52 21.54 1.76 0.26 0.37 

พฤษภาคม 142.18 5.27 232.77 5.50 0.15 0.40 

มิถุนายน 139.02 11.31 31.04 2.54 1.03 1.19 

กรกฎาคม 103.24 9.16 14.00 1.15 0.06 0.11 

สิงหาคม 291.10 22.26 72.95 5.50 0.13 0.46 

กันยายน 501.74 38.87 40.62 3.15 0.07 0.13 

ตุลาคม 1,488.85 114.67 59.62 4.56 0.45 1.30 

พฤศจิกายน 897.70 66.75 2.00 0.15 0.44 1.12 

ธันวาคม 1,439.10 100.76 46.00 2.98 0.48 1.27 

รวม 8,571.71 657.95 873.06 44.83 4.10 8.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

ตารางผนวกท่ี 2  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2554 จ าแนกเป็นรายเดือน 
  

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

      เดือน 

ปี พ.ศ. 2554 

T. albacares T. obesus T. thynnus 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 994.00 74.51 75.10 5.89 0.48 1.14 

กุมภาพันธ์ 1,236.11 99.51 164.50 12.65 0.52 1.38 

มีนาคม 564.21 43.39 164.59 12.68 0.79 1.19 

เมษายน 227.50 17.39 101.40 7.75 0.34 0.29 

พฤษภาคม 283.40 21.54 38.70 2.93 0.55 0.28 

มิถุนายน 154.05 11.76 2.26 0.27 0.42 0.27 

กรกฎาคม 140.27 9.44 9.51 0.79 0.53 0.48 

สิงหาคม 130.67 10.23 28.54 2.16 0.91 1.35 

กันยายน 92.60 8.40 - - 0.20 0.38 

ตุลาคม 356.70 34.98 0.95 0.09 0.19 0.44 

พฤศจิกายน 639.22 65.72 1.41 0.23 0.15 0.25 

ธันวาคม 784.89 81.16 42.59 4.16 0.31 0.56 

รวม 5,603.62 478.03 629.55 49.60 5.39 8.01 
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ตารางผนวกท่ี 3  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2555 จ าแนกเป็นรายเดือน 
 

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

เดือน 

ปี พ.ศ. 2555 

T. albacares T. obesus T. thynnus T. orientalis 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 722.27 83.03 83.25 7.78 - - - - 

กุมภาพันธ์ 497.79 50.55 41.18 3.88 - - - - 

มีนาคม 199.81 20.11 138.92 14.64 0.10 0.04 - - 

เมษายน 64.24 5.95 72.96 7.64 0.04 0.02 - - 

พฤษภาคม 31.50 2.93 30.07 3.23 0.65 0.27 - - 

มิถุนายน 417.91 44.62 131.10 12.57 0.60 0.25 - - 

กรกฎาคม 543.53 58.61 96.67 9.17 0.20 0.08 - - 

สิงหาคม 164.35 16.90 9.11 1.62 0.46 0.19 0.69 0.92 

กันยายน 224.69 21.97 52.85 5.06 - - - - 

ตุลาคม 178.33 18.47 80.84 7.78 - - - - 

พฤศจิกายน 111.19 11.74 57.70 5.34 - - - - 

ธันวาคม 238.28 24.37 119.32 10.99 - - - - 

รวม 3,393.89 359.25 913.97 89.72 2.04 0.85 0.69 0.92 
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ตารางผนวกท่ี 4  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2556 จ าแนกเป็นรายเดือน 
 

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

   เดือน 

ปี พ.ศ. 2556 

T. albacares T. obesus T. thynnus T. orientalis T. maccoyii 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 438.69 47.04 59.33 5.47 - - - - - - 

กุมภาพันธ ์ 288.65 29.50 57.38 5.13 - - - - - - 

มีนาคม 190.24 21.50 23.46 2.09 - - 3.19 2.82 - - 

เมษายน 201.18 20.59 47.66 4.32 - - - - - - 

พฤษภาคม 73.33 7.15 9.71 0.95 - - 0.03 0.01 - - 

มิถุนายน 67.77 6.71 10.40 0.93 - - 0.16 0.24 - - 

กรกฎาคม 159.32 14.26 17.64 1.64 - - - - - - 

สิงหาคม 71.27 11.74 21.73 8.41 5.33 6.69 0.08 0.16 - - 

กันยายน 23.36 3.36 12.46 4.66 1.08 1.42 - - 2.50 5.94 

ตุลาคม 59.45 7.18 12.08 4.59 1.07 1.32 - - 2.66 6.18 

พฤศจิกายน
น 

76.20 8.23 9.75 2.61 0.98 1.15 - - 1.77 3.79 

ธันวาคม 544.09 57.91 20.87 4.48 1.32 1.63 2.02 4.57 1.00 2.15 

รวม 2,193.55 235.16 302.47 45.28 9.78 12.21 5.48 7.80 7.93 18.06 
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ตารางผนวกท่ี 5  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2557 จ าแนกเป็นรายเดือน 
  

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

เดือน 

ปี พ.ศ. 2557 

T. albacares T. obesus T. thynnus T. orientalis T. maccoyii 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 602.00 70.96 7.66 0.94 0.17 0.10 0.80 1.32 - - 

กุมภาพันธ ์ 583.43 66.85 6.00 1.82 0.40 0.30 2.86 5.91 0.02 0.01 

มีนาคม 338.30 40.40 2.43 1.92 0.23 0.29 3.09 7.57 - - 

เมษายน 529.43 65.63 8.07 2.47 - - 3.23 9.24 - - 

พฤษภาคม 88.11 12.60 4.40 1.26 - - 3.20 6.32 0.07 0.09 

มิถุนายน 114.43 15.62 37.95 7.64 0.04 0.05 3.27 6.84 - - 

กรกฎาคม 49.96 8.54 10.89 4.75 - - 3.23 7.39 - - 

สิงหาคม 123.77 18.31 18.28 3.74 0.15 0.19 3.24 7.75 - - 

กันยายน 48.51 7.65 11.18 4.81 1.80 1.95 4.22 10.79 - - 

ตุลาคม 189.70 27.36 26.88 5.76 1.64 1.80 4.58 8.44 0.13 0.16 

พฤศจิกายน 355.09 48.96 19.92 5.76 1.74 2.01 3.95 7.97 0.14 0.11 

ธันวาคม 753.77 93.15 32.42 8.02 2.22 2.83 4.33 9.20 0.15 0.11 

รวม 3,776.50 476.03 186.08 48.89 8.39 9.52 40.00 88.74 0.51 0.48 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

ตารางผนวกท่ี 6  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 จ าแนก
เป็นรายเดือน  

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

เดือน 

ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 

T. albacares T. albacares T. obesus 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 403.16 54.06 654.83 87.81 - - 

กุมภาพันธ์ 381.93 50.76 369.49 51.76 30.66 4.23 

มีนาคม 196.65 26.35 253.11 35.02 17.76 2.61 

เมษายน 33.22 4.41 111.62 15.02 15.80 2.11 

พฤษภาคม 1.62 0.21 44.85 6.43 0.00 0.00 

มิถุนายน 50.53 6.49 8.81 1.29 0.00 0.00 

กรกฎาคม 48.78 6.27 34.02 4.99 0.00 0.00 

สิงหาคม 132.38 17.32 92.62 13.34 2.69 0.33 

กันยายน 510.19 67.25 41.63 6.12 0.00 0.00 

ตุลาคม 408.90 55.52 197.68 27.09 1.08 0.16 

พฤศจิกายน 387.10 51.76 287.67 41.75 14.28 2.18 

ธันวาคม 455.33 60.94 392.17 60.41 - - 

รวม 3,009.79 401.34 2,488.48 351.02 82.26 11.63 
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ตารางผนวกท่ี 7  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556 จ าแนก
เป็นรายเดือน  

ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

    เดือน 

ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 

T. albacares T. obesus T. albacares T. obesus 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 315.05 48.54 - - 194.89 32.16 13.63 2.06 

กุมภาพันธ ์ 214.49 33.01 0.45 0.01 99.94 14.75 9.02 1.33 

มีนาคม 128.03 19.30 2.65 0.38 59.03 10.31 9.58 1.09 

เมษายน 48.96 7.63 19.94 2.89 71.67 10.51 13.90 0.84 

พฤษภาคม 20.97 3.58 1.65 0.25 24.61 4.48 1.66 0.47 

มิถุนายน 104.73 14.68 21.77 1.92 18.45 3.19 3.57 0.59 

กรกฎาคม 120.86 18.92 3.65 0.57 1.41 0.34 2.97 0.59 

สิงหาคม 59.79 9.40 1.24 0.20 39.16 7.20 18.57 3.42 

กันยายน 85.97 13.82 9.94 1.48 9.81 1.85 8.28 1.31 

ตุลาคม 102.50 16.31 14.24 2.16 54.97 11.85 15.01 2.40 

พฤศจิกายน 59.43 9.66 10.69 1.57 99.28 21.03 25.02 4.02 

ธันวาคม 30.97 16.58 11.06 1.58 411.57 85.62 67.93 10.01 

รวม 1,291.73 211.43 97.28 13.00 1,084.80 203.29 189.12 28.13 
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ตารางผนวกท่ี 8  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2557 จ าแนกเป็นรายเดือน  
 

                                                           ปรมิาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

เดือน 

ปี พ.ศ. 2557 

T. albacares T. obesus 

ปริมาณ มูลคา่ ปริมาณ มูลค่า 

มกราคม 333.61 70.07 5.30 1.00 

กุมภาพันธ์ 283.41 70.25 14.79 4.82 

มีนาคม 107.39 20.78 6.51 0.65 

เมษายน 65.79 11.90 3.76 0.95 

พฤษภาคม 16.92 5.80 0.73 0.17 

มิถุนายน 20.66 3.88 43.34 7.36 

กรกฎาคม 0.67 0.11 2.21 0.36 

สิงหาคม 40.22 8.10 20.74 4.16 

กันยายน 18.52 5.06 14.32 2.71 

ตุลาคม 92.96 16.82 41.53 4.76 

พฤศจิกายน 129.79 30.57 36.14 6.34 

ธันวาคม 349.52 73.08 69.49 11.89 

รวม 1,459.47 316.41 258.85 45.18 

 
ตารางผนวกท่ี 9  ร้อยละของเนื้อปลาทูน่าสดแช่เย็นหลังผ่านการแปรรูป 
 

น้ าหนักก่อนแปรรูป (กิโลกรัม) น้ าหนักหลังแปรรูป (กิโลกรัม) ร้อยละ 
1,643.50 881.20 54 
  460.81 255.11 55 
  700.50 425.00 57 
1,785.00 1,034.20 58 
1,899.00 1,125.01 59 

 

(อ้างตาม เอกนรินทร์, ติดต่อส่วนตัว)
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ตารางผนวกท่ี 10   เปรียบเทียบปริมาณสารโลหะหนักจากการศึกษาวิจัย 
 
 

ชนิดสัตว์น้ า หน่วยที่ใช้ 
ปริมาณโลหะหนัก 

ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม อ้างอิง 

ปลาทูน่าครีบเหลือง ไมโครกรัม/กรัม น้ าหนักเปียก 0.25±0.07 0.31±0.33 0.03±0.02 การศึกษาครั้งนี้ 
ปลาทูน่าครีบเหลือง ppm 0.440     เรวัตร และคณะ (2548) 
กลุ่มปลาทูน่า 
กลุ่ม Scombridae 

ppm 0.29 
0.37 

  นิวัติ (2550) 

ปลาทูน่าครีบเหลือง 
ปลาทูน่าตาโต 

ไมโครกรัม/กรัม น้ าหนักเปียก   0.010±0.007 
0.014±0.006   

ศุภลักษณ์ และคณะ (2555) 

ปลาทูน่า มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ าหนักเปียก 0.099±0.087 0.028±0.027 0.087±0.063 ภูริธัช (2558) 
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ภาพผนวกที่ 1  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2553 จ าแนกเป็นรายเดือน 
 
 
 

 
 
 
ภาพผนวกที่ 2  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2554 จ าแนกเป็นรายเดือน 

T. albacares T. obesus T. thynnus 

 T. albacares T. obesus  T. thynnus 
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ภาพผนวกที่ 3  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2555 จ าแนกเป็นรายเดือน 
 
 
 

 
 
 
ภาพผนวกที่ 4  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2556 จ าแนกเป็นรายเดือน 

T. orientalis T. albacares T. obesus T. thynnus 

 T. albacares T. obesus  T. thynnus 

T. maccoyii 

T. orientalis 
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ภาพผนวกที่ 5  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2557 จ าแนกเป็นรายเดือน 
 
 
 

 
 
 
ภาพผนวกที่ 6  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554     
 จ าแนกเป็นรายเดือน 

T. albacares T. obesus 

 T. albacares T. obesus  T. thynnus T. maccoyii T. orientalis 

T. albacares 
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ภาพผนวกที่ 7  ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2556  
                   จ าแนกเป็นรายเดือน 
 
 
 

 
 

 
ภาพผนวกที่ 8 ชนิด ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่าสดแช่เย็น ปี พ.ศ. 2557 จ าแนกเป็นรายเดือน 

T. albacares T. obesus 

 T. albacares T. obesus  T. albacares T. obesus 
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การขนถ่ายและบรรจุปลาทูน่าสดแช่เย็นส่งออก 
 

 

         
 

ตัดครีบและเอาอวัยวะภายในออก 
 
 

        
 

ปลาทูน่าสดแช่เย็นแบบตัดหัวและไม่ตัดหัว 
 
 

   

  
 

เศษซากปลาทูน่าสดแช่เย็นหลังการแปรรูป 
 

ภาพผนวกที่ 9 การขนถ่ายและการเตรียมปลาทูน่าสดแช่เย็นก่อนส่งออก  
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FRESH TUNA  TUNA LOIN 
 

        
 

FROZEN TUNA SAKU AAA 
 

 

FROZEN TUNA STAKE 
 

      
 

 

FROZEN TUNA SLICE 
 

 

FROZEN TUNA GROUNG MEAT 
 
 

    
 

 

FROZEN TUNA HEAD 

 

 

FROZEN TUNA KAMA 

(อ้างตาม Phuketdongher, 2559) 
 

ภาพผนวกที่ 10  ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาทูน่าสดแช่เย็น 


