
   

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

3. ปัญหาอุปสรรค                          4. แนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 

 มีการใช้ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้า (Processing Statement Endosement 
:PSE) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบทูน่าที่น้าเข้ามาซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล
เข้าระบบแทนการส่งข้อมูลแบบเดิมในลักษณะเอกสาร แต่ระบบดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องและอยู่
ในระหว่างการพัฒนาต่อไป 

 เร่งพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้า (PSE) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 
 

                                                                      
 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด้าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน พ.ย. 60 มีปริมาณ 546 ตัน ลดลง 45.8% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
19.8% ของปริมาณปลาโอขึ นท่าเทียบเรือทั งประเทศ ประกอบด้วย โอด้า 328 ตัน (60%) 
และโอลาย 218 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน้าเข้าในเดือน ธ.ค. 60 ราคา 1,660 USD/ตัน (54,307 บาท/ตัน) ราคา
ลดลง 9.6% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ น 3.9%  
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

 การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน พ.ย.60 มีปริมาณการน้าเข้า 49,262 ตัน 
มูลค่า 4,680 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าลดลง 24.1% และ 18.3% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อน ส้าหรับช่วงเดือน ม.ค.- พ.ย. 60 ไทยมีการน้าเข้าทูน่าทั งหมด 680,471 มูลค่า 44,779 
ล้านบาท ปริมาณลดลง 3.7% แต่มูลค่าเพิ่มขึ น 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งน้าเข้าจากไต้หวัน (17.8%) อาเซียน (13.8%) ปาปัวนิวกินี (9.0%) เกาหลีใต้ (8.4%) 
สหรัฐอเมริกา (8.2%) คิริบาส (7.1%) จีน (6.6%) มัลดีฟ (5.5%) และอ่ืนๆ (23.6%)  

 การน าเข้า (ต่อ) ในส่วนของการน้าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น้าขึ นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่
ขึ นที่ท่าภูเก็ตและบางส่วนขึ นที่ท่าสงขลา เดือน พ.ย.60 มีปริมาณ 1,034 ตัน เพิ่มขึ นกว่าหนึ่งเท่าตัว
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส้าหรับเดือน ม.ค.- พ.ย. 60 มีปริมาณ 6,582 ตัน ลดลง 46.1% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 54.2% bigeye 9.5% และอีก 36.3% เป็นทูน่าคละ
กับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (62.9%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 80.7% จีน 9.3% 
มาเลเซีย 4.1% และประเทศอ่ืนๆ 5.9% 2) เรืออวนล้อมจับ (27.2%) ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 87.8% 
วานูอาตู 6.7% เซเชลส์ 2.8% เกาหลีใต้ 2.2% จีน 0.4% และไต้หวัน 0.1% 3) เรือเบ็ดตก (9.2%) 
ซึ่งได้จากซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 66.1% อินเดีย 12.4% เซเชลล์ 12.3% และอินโดนีเซีย 9.2% และ 4) 
เรืออวนลาก (0.7%) ซึ่งได้จากเรืออินเดีย 54.8% และอินโดนีเซีย 45.2%  

 การส่งออก เดือน พ.ย. 60 มีปริมาณการส่งออก 46,190 ตัน มูลค่า 7,008 ล้านบาท ทั งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ น 8.1% และ 12.5% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส้าหรับในช่วงเดือน        
ม.ค.- พ.ย. 60 ส่งออกทูน่าทั งหมด 469,550 มูลค่า 66,149 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าลดลง 
13.3% และ 0.4% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่า
กระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (20.7%) ตะวันออกกลาง 15 
ประเทศ (16.5%) แอฟริกา 47 ประเทศ (12.5%) ญี่ปุ่น (9.6%) ออสเตรเลีย (9.1%)                     
สหภาพยุโรป (8.0%) และอ่ืนๆ (23.6%)  
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2.1 การผลิต 

 ญี่ปุ่น  ช่วง 9 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณน้าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและ              
แช่แข็งทั งหมด 152,726 ตัน เพิ่มขึ น 6.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น                     
1. ทูน่าสดแช่เย็นมีปริมาณ 11,455 ตัน (-23.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยสายพันธ์ุ 
ที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Bluefin 4,433 ตัน (-31.6%) รองลงมาได้แก่                      
1) ทูน่า Bigeye 3,502 ตัน (-20.7%) 2) ทูน่า Yellowfin 3,457 ตัน (-14.6%)                        
3) ทูน่า  Albacore 63 ตัน (-3.1%) ส่วนทูน่า Skipjack ไม่มีปริมาณการน้าเข้า และ                  
2. ทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 141,271 ตัน (+9.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดย                  
สายพันธ์ุที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Bigeye 46,092 ตัน (-14.5%) รองลงมาคือ 
1) ทูน่า Skipjack 35,744 ตัน (+98.1%) 2) ทูน่า Yellowfin 35,576 ตัน (-10.4%)                  
3) ทูน่า Albacore 16,692 ตัน (+104.6%) และ4) ทูน่า Bluefin 7,167 ตัน (-18.1%) 
(INFOFISH Trade News, No. 23/2017) 

2.2 การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น 1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาด Tsukiji ช่วงเช้าของ
วันที่ 5 ม.ค.61 หลังผ่านเทศกาลวันหยุดปีใหม่ มีการประมูลขายทูน่า Bluefin น ้าหนัก 405 กก. 
ความยาว 2.7 ม. ซึ่งจับจากบริเวณช่องแคบ Tsugaru โดยปิดการขายที่ราคาเสนอซื อ 36.45 ล้าน
เยน หรือราคาเฉลี่ย กก.ละ 90,000 เยน ในส่วนของระดับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทูน่า Bluefin เกรดคุณภาพดีรวมถึงวัตถุดิบสายพันธ์ุอ่ืนๆ 
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง พบว่าปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบรวมไม่เปลี่ยนแปลง
จากช่วงเดือน ธ.ค.60 อย่างไรก็ตามราคาของทูน่า Bluefin ปรับตัวสูงขึ นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในขณะที่
ราคาทูน่า bigeye และสายพันธ์ุอ่ืนๆไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.60 เนื่องจากเป็นระดับราคาที่
ค่อนข้างสูงแล้ว รวมถึงสาเหตุจากในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย.60 ซึ่งเป็นช่วงตลาดซบเซา แต่กลับมีปริมาณ                
ขึ นท่าวัตถุดิบจากการท้าประมงโดยกองเรือต่างชาติจึงส่งผลให้การปรับตัวของราคาวัตถุดิบในช่วงส่งท้าย               
ปีเก่าไม่มาก อีกทั งบางส่วนเป็นวัตถุดิบคุณภาพต่้า นอกจากนี ทูน่า Southern Bluefin ก้าลังเป็นที่
ต้องการของตลาดในการน้ามาใช้ทดแทนทูน่า bigeye ซึ่งมีราคาถูกกว่าแต่ประสบภาวะขาดแคลนในขณะนี  
(INFOFISH Trade News, No. 01/2018) 
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