
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

                                                                      

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน มี.ค. 60 มีปริมาณ 1,533 ตัน เพิ่มขึ้น +0.7% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 16.6% ของปริมาณขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 920 ตัน 
(60%) และโอลาย 613 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือน เม.ย. 60 ราคา 1,525 USD/ตัน (52,541 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง -4.4% จากเดอืนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาลดลง -6.2%  
 

 
ที่มา  INFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค. 60                    
ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 151,939 ตัน มูลค่า 9,239 ล้านบาท ปริมาณลดลง -11.0%                     
แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงน าเข้าจาก ไต้หวัน 
(17.0%) อาเซียน (13.8%) จีน (10.9%) มัลดีฟ (9.1%) สหรัฐอเมริกา (6.2%)                      
ปาปัวนิวกินี (6.0%) เกาหลีใต้ (5.8%) ไมโครนีเซีย (5.7%) และอื่นๆ (25.5%) ส าหรับ
เดือน มี.ค.60 มีปริมาณการน าเข้า 55,926 ตัน มูลค่า 3,628 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลง -19.8 และ -3.1 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-มี.ค. 60 มีปริมาณ 3,017 ตัน ลดลง -53.9% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 47.6% bigeye 5.0% และอีก 47.5% เป็นทูน่า
คละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (57.2%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 92.1% 
มาเลเซีย 6.8% จีน 1.1% และ2) ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (42.8%) ซ่ึงได้จากเรือญี่ปุ่น 88.6% 
วานูอาตู 9.3% เกาหลีใต้ 1.8% และไต้หวัน 0.3% ส าหรับเดือน มี.ค.60 มีปริมาณ 555 ตัน ลดลง 
-45.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 60 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 125,478 
ตัน มูลค่า 17,474 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -13.2% และ -0.2% ตามล าดับ                  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) 
โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (18.9%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.6%) แอฟริกา 47 
ประเทศ (12.2%) ออสเตรเลีย (10.8%) ญี่ปุ่น (8.6%) สหภาพยุโรป (7.6%) และอื่นๆ (22.1%) 
ส าหรับ เดือน มี.ค. 60 มีปริมาณการส่งออก 44,784 ตัน มูลค่า 6,187 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลง -15.1% และ -2.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 สหรัฐอเมริกา ปี 2559 สหรัฐอเมริกามีปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นทั้งหมด 
23,839 ตัน เพิ่มขึ้น 5.9% จากปีก่อน ซ่ึงแบ่งเป็น 1. ทูน่า Bluefin 1,355 ตัน (+34.7%) 
2. ทูน่า bigeye 4,228 ตัน (-15.6%) 3. ทูน่า yellowfin 16,553 (+6.6%) 4.) ทูน่า 
albacore 1,014 ตัน (+5.4%) และ 5.) ผลิตภัณฑ์ทูน่าอื่นๆ 688 ตัน (+3.6%)                       
(INFOFISH Trade News,No. 9/2017) 

 เวียดนาม ปี 2559 เวียดนามมีการส่งออกทูน่า คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 510 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น +12% จากปี 2558 เนื่องจากมีความต้องการของประเทศคู่ค้าหลัก
เพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศอาเซียน อิสราเอล จีน ญี่ปุ่น 
แคนาดา และเม็กซิโก ซ่ึงคิดเป็น 87% ชองมูลค่าส่งออกทั้งหมด ทั้งนี้ ประเทศคู่ค้าที่มี                
การน าเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ จีน และได้เลื่อนขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของเวียดนาม  
 (INFOFISH Trade News,No. 5/2017) 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ตลาด Tsukiji ปิดท าการตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.- 5 พ.ค. และ 7 พ.ค. 60 เนื่องจาก
เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดยาว และกลับมาเปิดท าการในวันที่ 6 พ.ค. ที่ผ่านมา  โดยปริมาณขึ้นท่าทูน่า Bluefin 
เพิ่มขึ้น ซ่ึงมาจากการจับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมอลตา และนิวซีแลนด์ จึงท าให้ระดับ
ราคาทูน่า Bluefin ปรับตัวลดลง ในขณะที่ทูน่าสายพันธุ์อื่นๆมีระดับราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงสองสัปดาห์
ก่อน นอกจากนี้ยังเป็นช่วงฤดูกาลท าประมงทูน่า Skipjack รอบใหม่ด้วยเครื่องมือเบ็ดตกซ่ึงสามารถใช้เป็น
วัตถุดิบซาชิมิได้ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมไตรมาสแรกของปี 2560 พบว่า ปริมาณการท าประมงทูน่าลดลง                   
ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (INFOFISH Trade News,No. 9/2017) 
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง สถานการณ์ที่ตลาด Tsukiji ปริมาณทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณลดลง ในขณะที่ราคาเฉลี่ย
อยู่ระดับคงที่มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน โดยมีการเตรียมจัดหาวัตถุดิบไว้ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด
ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว (29 เม.ย.- 7 พ.ค.) โดยแนวโน้มความต้องการบริโภคทูน่าซาชิมิในช่วงวันหยุดยาวมี
การเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงในอดีตทูน่าซาชิมิจะเป็นที่นิยมบริโภคมากในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว แต่ในปัจจบัุนทนูา่                   
ซาชิมิสามารถหาซ้ือได้ง่ายตลอดทั้งปีจากซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป รวมถึงผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นในการ
บริโภคซาชิมิที่ท าจากปลาชนิดอื่นๆที่มีราคาถูกกว่าทูน่า และพฤติกรรมการบริโภคของวัยรุ่นที่เปลี่ยนไปนิยม
รับประทานเนื้อสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่ปลามากขึ้น (INFOFISH Trade News, No. 9/2017) 
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มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 

Monitoring Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2560 

  

คณะท างานเฝ้าระวังตดิตามขอ้มูลทางเศรษฐกจิรายสินค้าด้านการประมง 
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