
   

 
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 ธ.ค. 60 มีปริมาณ 895 ตัน เพิ่มขึ น 63.9% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
14.0% ของปริมาณปลาโอขึ นท่าเทียบเรือทั งประเทศ ประกอบด้วย โอด้า 537 ตัน (60%) 
และโอลาย 358 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน้าเข้าในเดือน ม.ค. 61 ราคา 1,510 USD/ตัน (48,138 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง 9.2% จากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาลดลง 10.7%  
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

 การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน ธ.ค.60 มีปริมาณการน้าเข้า 48,420 ตัน มูลค่า 
3,594 ล้านบาท ปริมาณลดลง 24.0% แต่มูลค่าเพิ่มขึ น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
ส้าหรับปี 2560 มีปริมาณการน้าเข้าทูน่าทั งหมด 728,891 มูลค่า 48,373 ล้านบาท 
ปริมาณลดลง 5.4% แต่มูลค่าเพิ่มขึ น 8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งน้าเข้าจากไต้หวัน 
(17.3%) อาเซียน (13.8%) ปาปัวนิวกินี (8.6%) เกาหลีใต้ (8.4%) สหรัฐอเมริกา (7.7%)   
คิริบาส (7.6%) จีน (6.8%) มัลดีฟ (5.8%) และอ่ืนๆ (24.0%) 

 การน าเข้า (ต่อ) ในส่วนของการน้าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น้าขึ นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่
ขึ นที่ท่าภูเก็ตและบางส่วนขึ นที่ท่าสงขลา เดือน ธ.ค.60 มีปริมาณ 2,980 ตัน เพิ่มขึ นกว่าหนึ่งเท่าตัว
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส้าหรับการน้าเข้าในปี 2560 มีปริมาณ 9,562 ตัน ลดลง 34.0% จากปีก่อน 
โดยผลผลิตที่ ได้ เป็น yellowfin 49.3% bigeye 17.4% และอีก 33.2% เป็นทูน่าคละกับ                      
ปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (71.8%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 51.2% มาเลเซีย 
29.9% ศรีลังกา 6.9% จีน 6.3% และประเทศอ่ืนๆ 5.7% 2) เรืออวนล้อมจับ (21.0%) ซึ่งได้จาก
เรือญี่ปุ่น 89.1% วานูอาตู 5.9% เซเชลส์ 2.5% เกาหลีใต้ 1.9% จีน 0.4% และไต้หวัน 0.2% 3) 
เรือเบ็ดตก (6.4%) ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 65.4% อินเดีย 13.3% เซเชลล์ 12.2% และอินโดนีเซีย 
9.1% และ 4) เรืออวนลาก (0.8%) ซึ่งได้จากเรืออินเดีย 71.5% และอินโดนีเซีย 28.5% 

 การส่งออก เดือน ธ.ค. 60 มีปริมาณการส่งออก 41,681 ตัน มูลค่า 6,263 ล้านบาท ทั งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 9.2% และ 1.8% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส้าหรับปี 2560 มีปริมาณ
การส่งออกทูน่าทั งหมด 511,231 มูลค่า 72,412 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าลดลง 12.9% 
และ 0.5% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 
94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (21.0%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (16.3%) แอฟริกา 
47 ประเทศ (12.9%) ญี่ปุ่น (9.4%) ออสเตรเลีย (9.1%) สหภาพยุโรป (7.8%) และอ่ืนๆ (23.5%)  
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2.1 การผลิต 
 ญี่ปุ่น  ปี 2560 มีปริมาณการน้าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งทั งหมด 199,801 

ตัน เพิ่มขึ น 1.8% จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 1. ทูน่าสดแช่เย็นมีปริมาณ 15,333 ตัน                           
(-22.4% จากปีก่อน) โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Bluefin 5,866 
ตัน (-28.4%) รองลงมาได้แก่ 1) ทูน่า Bigeye 4,923 ตัน (-17.7%) 2) ทูน่า Yellowfin 
4,470 ตัน (-18.7%) 3) ทูน่า Albacore 74 ตัน (-10.8%) ส่วนทูน่า Skipjack ไม่มี
ปริมาณการน้าเข้า และ 2. ทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 184,468 ตัน (+4.5% จากปีก่อน) 
โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Bigeye 59,262 ตัน (-13.7%) 
รองลงมาคือ 1) ทูน่า Skipjack 47,321 ตัน (+74.0%) 2) ทูน่า Yellowfin 47,054 ตัน 
(-11.5%) 3) ทูน่า Albacore 22,100 ตัน (+31.7%) และ4) ทูน่า Bluefin 8,731 ตัน                          
(-17.8%) (INFOFISH Trade News, No. 03/2018) 

2.2 การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น 1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาด Tsukiji ปริมาณขึ นท่า
วัตถุดิบแช่เย็นรวมลดลง เนื่องจากทะเลทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีคลื่นแรง จึงเป็นอุปสรรคต่อ                
การท้าประมงทูน่า รวมถึงมีหิมะปกคลุมพื นดิน 1.6 เมตร ท้าให้การคมนาคมทางถนนบริเวณนั น
ไม่สะดวก อย่างไรก็ตาม ยังสามารถหาวัตถุดิบทูน่ามาทดแทนได้จากฟาร์มเพาะเลี ยงทางตอนใต้
ของญี่ปุ่น และวัตถุดิบบางส่วนน้าเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย และจากฟาร์มเพาะเลี ยงของ
ประเทศเม็กซิโกซึ่งอยู่ในช่วงการเพิ่มปริมาณผลผลิตทูน่าสายพันธ์ุ Bluefin ส้าหรับระดับราคา
วัตถุดิบปรับตัวสูงขึ นตามสถานการณ์การขึ นท่าวัตถุดิบที่มีปริมาณลดลง 
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง พบว่าปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบรวมเพิ่มขึ น
เมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือน ม.ค.61 มีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิในประเทศ
ญี่ปุ่น (“SETSUBUN”) ซึ่งจะนิยมการบริโภคซาชิมิทูน่า ท้าให้ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหาร 
ประเภทซูชิมีความต้องการวัตถุดิบเพิ่มขึ นในช่วงนี  อย่างไรก็ตาม จากสภาพภูมิอากาศในเมือง 
Tokyo ขณะนี ซ่ึงค่อนข้างหนาว (0-6 °C) จึงคาดว่าแนวโน้มการบริโภคอาหารประเภทซูชิจะมี
ปริมาณลดลง ส้าหรับระดับราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง (INFOFISH Trade News, No. 03/2018) 
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