
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

                                                                      

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน       
พ.ย. 59 มีปริมาณ 936 ตัน ลดลง -20.4% จากเดือนก่อน ประกอบด้วย โอด า 562 ตัน และ
โอลาย 374 ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือน ธ.ค. 59 ราคา 1,600 USD/ตัน (57,293 บาท/ตัน) 
ราคาเพิ่มขึ้น +12.3% จากเดอืนกอ่น และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิม่ขึ้น 
+66.2%  

 
ที่มา  INFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 59 ไทยมี
การน าเข้าทูน่าทั้งหมด 706,462 ตนั มลูคา่ 41,020 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมูลค่าเพิ่ม
ขึน้ +13.1% และ +36.5% ตามล าดบั เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่น าเข้า
จาก ไต้หวนั (18.6%) จีน (12.0%) เกาหลีใต้ (10.6%) อาเซียน (10.1%) ปาปัวนิวกินี 
(9.9%) สหรัฐอเมริกา (8.9%) คริิบาส (7.3%) และอ่ืนๆ (22.6%) ส าหรับเดือน พ.ย.59 
มีปริมาณการน าเข้า 52,459 ตัน มูลค่า 3,198 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง                     
-33.6% และ -31.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-พ.ย. 59 มีปริมาณ 12,217 ตัน ลดลง -29.1% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 53.3% bigeye 9.6% และอีก 37.2% เป็นทูน่า
คละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (90.6%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 87.5% จีน 
8.7% อินโดนีเซีย 3.1% และอื่นๆ 0.7%  2) ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (9.0%) ซ่ึงได้จากเรือญี่ปุ่น 
91.4% และเกาหลีใต้ 8.6% และ 3) ผลผลิตจากเรือเบ็ดตก (0.5%) โดยจับจากเรืออินโดนีเซีย
ทั้งหมด  ส าหรับเดือน พ.ย. 59 มีปริมาณ 1,924 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าแปดเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 59 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 541,346 
ตนั มูลค่า 66,386 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึน้ +1.8% และ +4.2% ตามล าดับ                  
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทนู่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทนู่ากระป๋องและผลิตภณัฑ์ 6: 94) 
โดยส่งออกไปยงั สหรัฐอเมริกา (21.4%) ตะวนัออกกลาง 15 ประเทศ (19.9%) แอฟริกา 47 
ประเทศ (20.1%) ญ่ีปุ่ น (10.8%) สหภาพยุโรป (10.6%) ออสเตรเลีย (10.0%) และอ่ืนๆ 
(7.2%) ส าหรับเดือน พ.ย. 59 มีปริมาณการส่งออก 60,838 ตัน มูลค่า 6,151 ล้านบาท ปริมาณ
เพิ่มขึ้น +18.9% แต่มูลค่าลดลง -8.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 ญี่ปุ่น ปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ย. ปี 2559                   
มีปริมาณทั้งหมด 260,032 ตัน ลดลง -8.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงแบ่งเป็น           
1. ทูน่าสดแช่เย็น 74,752 ตัน ลดลง -17.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 2. ทูน่าสด
แช่แข็ง 185,280 ตัน ลดลง -3.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยถ้าแบ่งตามสายพันธุ์ได้
ดังนี้ 1.) ทูน่า bluefin 5,235 ตัน (+10.4%) 2.) ทูน่า bigeye 20,640 ตัน (-9.8%)                        
3.) ทูน่า yellowfin 30,733 ตัน (+5.8%) และ 4.) ทูน่า albacore 33,054 ตัน (-19.5%) 
(INFOFISH Trade News,No. 23/2016) 

 สหรัฐอเมริกา ปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ย. ปี 2559                   
มีปริมาณทั้งหมด 18,212 ตัน เพิ่มขึ้น +4.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงแบ่งเป็น                       
1.) ทูน่า Bluefin 1,007 ตัน (+39.3%) 2.) ทูน่า bigeye 3,274 ตัน (-14.4%) 3.) ทูน่า 
yellowfin 12,666 (+8.6%) 4.) ทูน่า albacore 760 ตัน (+3.1%) และ5.) ทูน่าสายพันธุ์
อื่นๆ 505 ตัน (-2.3%) (INFOFISH Trade News,No. 23/2016) 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดค้าส่งโตเกียว (ตลาด Tsukiji) สถานการณ์ตลาดขณะนี้
ค่อนข้างเงียบ แม้ว่าระดับราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือน ม.ค. นอกจากนี้สภาพ
อากาศที่หนาวจนมีหิมะตกและการคมนาคมในบางพื้นที่วุ่นวาย เช่น แหล่งท าประมงทูน่าทางตอน
เหนือบริเวณอ่าว Aomori มีสภาพอากาศแย่มาก จึงท าให้ในช่วงนี้วัตถุดิบทูน่า Bluefin จะได้จากการ
ท าประมงแหล่งอื่น คือ บริเวณทางใต้ของ Nagasaki อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวระดับราคาอาจปรับตัว
สูงขึ้นไม่มาก เนื่องจากมีการจับทูน่า Bigeye จาก Chiba ซ่ึงมีราคาดีและเป็นทูน่าเกรดเนื้อแดงที่ตลาด
ซุปเปอร์มาร์เก็ตมึความต้องการมาก 2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าแช่แข็งที่
ตลาด Tsukiji ลดลงประมาณ 20% จากเดือน ธ.ค. 59 โดยระดับราคาคงที่มาช่วงเวลาหนึ่งแต่ขณะนี้
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้ว ในขณะที่สถานการณ์วัตถุดิบคงเหลือในสต็อกของห้องเย็นเริ่มมีปริมาณลดลง
เรื่อยมาตั้งแต่เดือน มิ.ย.-พ.ย. 59 รวมถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็นไปทั่วญี่ปุ่น (อุณหภูมิระหว่าง 0-10 
องศาเซลเซียส) ท าให้ในช่วงนี้ความต้องการการบริโภคซาชิมิและซูชิลดลง แต่จะนิยมรับประทาน
อาหารประเภทหม้อไฟซ่ึงใช้วัตถุดิบสัตว์น้ าอื่นๆ เช่น กุ้ง ปู และปลาทะเล  (INFOFISH Trade News, 
No. 2/2017) 
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มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 

Monthly Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนมกราคม 2560 

  

นเรศ  กจิจาพัฒนพันธ ์
ส่วนเศรษฐกิจการประมงประมง  โทร. 0 2558 0195 
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