
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ม.ค.61 มีปริมาณ 843 ตัน ลดลง 65.6% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
15.0% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 506 ตัน (60%) 
และโอลาย 337 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน ก.พ. 62 ราคา 1,275 USD/ตัน (39,917 บาท/ตัน) 
ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือน ม.ค.62 แต่ลดลง 14.3% จากเดือน ก.พ.61 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน ม.ค. 62 มีปริมาณการน าเข้าทั้งหมด 
61,967 ตัน มูลค่า 3,500 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 39.1% และ 
32..7% ตามล าดับ โดยน าเข้าจาก เกาหลีใต้ (18.9%) ไต้หวัน (15.7%) มัลดีฟส์ (8.4%) ไมโครนีเซีย 
(7.6%) อาเซียน (7.5%) คิริบาส (6.2%) จีน (4.3%) สหภาพยุโรป (4.1%) และประเทศอ่ืนๆ 
(27.3%) ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย เดือน ม.ค. 62 มีปริมาณ 9,208 ตัน มูลค่า 618.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 95.2% และ 67.5% ซึ่งแบ่งเป็นชนิดทูน่าตามสัดส่วนปริมาณ
การน าเข้า ได้แก่ Skipjack 57.5% Yellowfin 24.6% Albacore 13.7% Bigeye 4.1% 
และทูน่าอ่ืนๆ 0.1% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ  ได้แก่ อินโดนีเซีย 
28.4% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 18.1% ไมโครนีเซีย 12.8% หมู่เกาะโซโลมอน 12.2% ตูวาลู 
7.3% ไต้หวัน 5.6% เกาหลีใต้ 3.6% จีน 2.9% และประเทศอ่ืนๆ 9.1%  

  การส่งออก เดือน ม.ค. 62 มีปริมาณการส่งออก 42,776 ตัน มูลค่า 5,952 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 3.1% และ 4.3% ตามล าดับ (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : 
ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (21.0%) ตะวันออก
กลาง 15 ประเทศ (20.3%) แอฟริกา 47 ประเทศ (18.2%) ออสเตรเลีย (7.6%) ญี่ปุ่น (7.4%) 
อเมริกาใต้ 12 ประเทศ (7.3%) แคนาดา (5.0%) และประเทศอ่ืนๆ (13.2%)   
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลติ 
 สถานการณ์การผลิตทูน่ากระป๋องที่ประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์เป็นประเทศผู้ส่งออกทูน่า
กระป๋องอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นประเทศคู่แข่งที่ส าคัญของไทย โดยทูน่าที่มาขึ้นท่า                        
ส่วนใหญ่จับได้จากบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออก ในช่วงกลางเดือน ก .พ.ที่ผ่านมา                     
ราคาวัตถุดิบทูน่า Skipjack ที่ตลาด Manta ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มขึ้นเป็น 1,600 
ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากในช่วงต้นเดือนมีราคา 1,450 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (+10.3%) ซึ่งคาดว่า
แนวโน้มราคาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในประเทศ เปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยพบว่า ทูน่า Skipjack ที่ตลาดกรุงเทพฯ มีราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 1,250 – 1,300 
ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ตั้งแต่ช่วงต้นปี 62 (INFOFISH Trade News,No. 03/2019)  

2.2  การตลาดและการค้า   
 ญี่ปุ่น 1. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดปลา Toyosu ทูน่าสดแช่เย็นขึ้นท่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับช่วงกลางเดือน ก.พ. ซึ่งประกอบด้วยทูน่า Bluefin ซึ่งมีแหล่งจับจากทางตอนใต้ที่เมือง 
Nagasaki Choshi และ Shiogama แต่ยังคงไม่มีการจับทูน่าจากทะเลทางตอนเหนือ ในขณะนี้ทูน่า 
Bluefin จากนอร์ทแคโรไลนา กรีซ และนิวซีแลนด์ ซึ่งมีปริมาณน้อยแต่สามารถประมูลได้ราคาดี ปัจจุบัน
ราคาทูน่า Bluefin ที่มีคุณภาพราคาขายอยู่ในช่วงกก.ละ 11,000–12,000 เยน โดยใช้เป็นวัตถุดิบท าซูชิ                
ในร้านอาหารระดับภัตตาคาร และโรงแรม ส่วนทูน่า Bigeye มีราคาขายอยู่ในช่วงกก.ละ 1,404–3,780 เยน 
2. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง ณ ตลาดปลา Toyosu มีปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่า 76 ตัน/สัปดาห์ 
ลดลง 38.2% เมื่อเทียบกับช่วงกลางเดือน ก.พ. ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ราคาทูน่า Bluefin                  
อยู่ในช่วงระหว่าง 2,160 - 5,400 เยน/ตัน และราคาทูน่า Bigeye อยู่ในช่วงระหว่าง 864 - 2,700 
เยน/ตัน ทั้งนี้ บริษัทห้องเย็นมีปริมาณสต็อกวัตถุดิบทูน่าลดลงตั้งแต่ช่วงที่มีการย้ายตลาดปลา                   
เมื่อเดือน ต.ค.61 ส าหรับสถานการณ์การค้าในช่วงสัปดาห์วันชาติของญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นวันท าการ                      
จึงท าให้การบริโภคค่อนข้างซบเซา แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุมีการบริโภคสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์                  
ขนาดเล็กพร้อมปรุงในตลาดระดับซุปเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้น (INFOFISH Trade News, No. 04/2019) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
  แม้ ว่าประเทศไทยได้รับการพิจารณาปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 แต่
อุตสาหกรรมทูน่าไทยยังคงได้รับผลกระทบของการท าประมง IUU จากประเทศผู้น าเข้าที่น ากองเรือจับทู
น่ามาขึ้นท่าในประเทศไทย จึงต้องมีระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement 
Endosement :PSE) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ประมง กรมประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 2 แต่เนื่องจากระบบยังมีข้อจ ากัดและต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามข้อกฎหมายของ EU ที่ออกมาอยู่ตลอด จึงยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

  เจ้าหนา้ที่ของกรมประมงและผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบที่ก าลังพัฒนา
เพื่อมารองรับข้อก าหนดต่างๆอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้ใช้งานและระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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