
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 
 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

                                                                      
 
 

 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน       
ธ.ค. 59 มีปริมาณ 234 ตัน ลดลง -75.0% จากเดือนก่อน ประกอบด้วย โอด า 140 ตัน และ
โอลาย 94 ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือน ธ.ค. 59 ราคา 1,690 USD/ตัน (59,881 บาท/ตัน) 
ราคาเพิ่มขึ้น +5.6% จากเดือนกอ่น และเมือ่เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น 
+69.0%  

 
ที่มา  INFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในปี 2559 ไทยมีการน าเข้าทูน่า
ทั้งหมด 770,199 ตัน มูลค่า 44,586 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +9.7% และ 
+30.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน ซ่ึงน าเข้าจาก ไต้หวัน (18.9%) จีน (11.8%) 
เกาหลีใต้ (10.4%) อาเซียน (10.0%) ปาปัวนิวกินี (9.7%) สหรัฐอเมริกา (9.1%) คิริบาส 
(7.2%) และอื่นๆ (22.9%) ส าหรับเดือน ธ.ค.59 มีปริมาณการน าเข้า 63,738 ตัน มูลค่า 
3,566 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +21.5% และ +11.5% ตามล าดับ                    
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา ในปี 2559 มีปริมาณ 14,486 ตัน ลดลง -27.8% จากปีก่อน                          
โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 53.4% bigeye 9.1% และอีก 37.5% เป็นทูน่าคละกับปลา                 
กระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (85.5%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 88.8% จีน 7.8% 
อินโดนีเซีย 2.8% และอื่นๆ 0.6%  2) ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (14.1%) ซ่ึงได้จากเรือญี่ปุ่น 
95.4% และเกาหลีใต้ 4.6% และ 3) ผลผลิตจากเรือเบ็ดตก (0.4%) โดยจับจากเรืออินโดนีเซีย
ทั้งหมด ส าหรับเดือน ธ.ค. 59 มีปริมาณ 2,269 ตัน เพิ่มขึ้น +17.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในปี 2559 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 587,242 ตัน มูลค่า 
72,761 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +0.7% และ +3.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ                       
ปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6: 94) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา 
(18.0%) แอฟริกา 47 ประเทศ (16.6%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (16.4%) สหภาพยุโรป 
(9.0%) ญี่ปุ่น (8.8%) ออสเตรเลีย (8.7%) แคนาดา (5.9%) และอื่นๆ (16.6%) ส าหรับเดือน ธ.ค. 
59 มีปริมาณการส่งออก 45,896 ตัน มูลค่า 6,375 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -24.6% 
และ -5.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 ญี่ปุ่น สถานการณ์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋อง  และทูน่าลอยส์ปรุงส าเร็จ                        
ซ่ึงประเทศไทยเป็นแหล่งน าเข้าที่ส าคัญที่สุด รองลงมาคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
และจีน ตามล าดับ โดยในปี 2559 ญี่ปุ่นมีปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องและ                 
ทูน่าลอยส์ปรุงส าเร็จ ทั้งหมด 60,397 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณน าเข้าปี 2558 คิด
เป็น +10.7% ซ่ึงมีปริมาณ 54,538 ตัน และส าหรับปริมาณการน าเข้าแบ่งตามรายประเทศ
คู่ค้า ได้แก่ น าเข้าจากไทย 35,449 ตัน (+4.5%) อินโดนีเซีย 9,003 ตัน (+4.6%) ฟิลิปปินส์ 
13,143 (+39.7%) เวียดนาม 1,376 ตัน (+43.5%) จีน 1,264 ตัน (+7.5%) ฯลฯ 
(INFOFISH Trade News,No. 2/2017) 
 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดค้าส่งโตเกียว (ตลาด Tsukiji) สถานการณ์การค้าที่ตลาด
ค่อนข้างเงียบ เนื่องจากปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบที่ลดลงทั้งจากการจับในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
การบริโภคของครัวเรือนลดลง และสภาพอากาศที่หนาวและมีลมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงยังส่งผลให้ตลาด
ซุปเปอร์มาร์เก็ตในช่วงนี้มียอดขายทูน่าซาชิมิและอาหารทะเลอื่นๆลดลง แต่ยกเว้นวัตถุดิบส าหรับ
ประกอบอาหารประเภทหม้อไฟ ซ่ึงจะนิยมรับประทานมากในช่วงอากาศหนาวจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ 
ในขณะที่ระดับราคาตลาดยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 2. ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะทูน่าสายพันธุ์ Bluefin และ Bigeye โดย
ระดับราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งมาจากตลาดมีความต้องการน้อยในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้
การขึ้นท่าวัตถุดิบในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา แม้ว่าการขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งท าประมงไปยังท่าขึ้นปลาจะมี
ความรวดเร็วแต่ก็ยังจับได้ปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆที่ไม่
เอื้ออ านวยต่อการท าประมงนั่นเอง (INFOFISH Trade News, No. 3/2017) 
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มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 

Monthly Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์2560 

  

นเรศ  กจิจาพัฒนพันธ ์
ส่วนเศรษฐกิจการประมงประมง  โทร. 0 2558 0195 


