
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 
 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

                                                                      
 
 

 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรอืประมงไทยที่ขึน้ท่าเทียบเรอืสะพานปลาปัตตานีในเดอืน       
ม.ค. 60 มีปรมิาณ 453 ตัน เพิ่มขึ้น +93.4% จากเดอืนก่อน แต่เมือ่เทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกนัลดลง -2.4% ประกอบดว้ย โอด า 272 ตัน และโอลาย 181 ตัน                       
(ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือน ก.พ. 60 ราคา 1,650 USD/ตัน (57,778 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง -2.4% จากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น +29.4% 
  

 
ที่มา  INFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในเดือน ม.ค. 60 ไทยมีการน าเข้า      
ทูน่าทั้งหมด 26,304 ตัน มูลค่า 1,866 ล้านบาท ซ่ึงเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -51.7% และ -32.1% ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -58.7% และ -47.7% ตามล าดับ ซ่ึงน าเข้าจาก อาเซียน 
(23.7%) จีน (19.8%) ไต้หวัน (15.3%) มัลดีฟ (8.8%) ญี่ปุ่น (7.7%) สหภาพยุโรป 
(4.5%) ปาปัวนิวกินี (3.7%) และอื่นๆ (16.5%)  

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา ในเดือน ม.ค. 60 มีปริมาณการน าเข้า 1,444 ตัน ลดลง -63.7% จาก
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 57.4% bigeye 4.0% และอีก 38.6% 
เป็นทูน่าคละกับปลา กระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (58.8%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 
94.9% และมาเลเซีย 5.1%  และ 2) ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (41.2%) ซ่ึงได้จากเรือญี่ปุ่น 
88.3% และปาปัวนิวกินี 11.7% โดยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนปริมาณลดลง -36.3% 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในเดือน ม.ค. 60 ไทยมีการส่งออกทูน่าทั้งหมด 39,095 
ตัน มูลค่า 5,530 ล้านบาท ปริมาณลดลง -7.6% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +5.5% จากปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6: 94) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา 
(18.6%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.3%) ออสเตรเลีย (13.5%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(11.8%) สหภาพยุโรป (9.3%) ญี่ปุ่น (8.5%) อเมริกาใต้ 12 ประเทศ (5.4%) และอื่นๆ (15.6%) 
โดยเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -14.8% และ -13.3% ตามล าดับ                        

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 ญี่ปุ่น ภาพรวมของปี 2559 ญี่ปุ่นมีปริมาณการจับทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งทั้งหมด 
323,747 ตัน ซ่ึงลดลง -8.3% จากปี 2558 โดยหากแบ่งตามประเภทสินค้าดังนี้ 1.) ทูน่าสด
แช่เย็น (ปริมาณ 84,800 ตัน) ลดลงจากปีก่อน -15.0% และ2.) ทูน่าสดแช่แข็ง (ปริมาณ 
238,947 ตัน) ลดลงจากปีก่อน -5.7% โดยหากแบ่งตามสายพันธุ์พบว่า ทูน่า albacore             
ซ่ึงมีปริมาณ 36,925 ตัน มีสัดส่วนการจับลดลงมากที่สุด -20.0% จากปีก่อน รองลงมาคือ 
1.) ทูน่า bigeye 26,865 ตัน ลดลงจากปีก่อน -8.4% 2.) ทูน่า skipjack 217,364 ตัน 
ลดลงจากปีก่อน -7.3% 3.) ทูน่า yellowfin 36,745 ตัน ลดลงจากปีก่อน -3.3% และ 4.) 
ทูน่า bluefin 5,848 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน +11.7% (INFOFISH Trade News, No. 
5/2017)  
 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดค้าส่งโตเกียว (ตลาด Tsukiji) สถานการณ์การค้าที่ตลาด
ขณะนี้ค่อนข้างซบเซา และปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบลดลง โดยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเทศกาล “ฮินะมัตสุริ” 
ของชาวญี่ปุ่น แต่ระดับราคาทูน่ายังคงลดลงโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบทูน่า bigeye ซ่ึงน าเข้าจากประเทศ
อินโดนีเซีย ในขณะเดียวกันสถานการณ์การจับในประเทศก็มีทูน่า Bluefin ที่จับจากบริเวณตอนใต้ของ
ญี่ปุ่น (เครื่องมืออวนติดตา) ซ่ึงส่งไปยังตลาด Tsukiji เพื่อเป็นการชดเชยวัตถุดิบจากการจับด้วยเครื่องมือ
อวนล้อมจับซ่ึงมีปริมาณน้อยในช่วงนี้ แม้ว่าคุณภาพของวัตถุดิบยังไม่สามารถน าไปใช้เป็น  ซาชิมิได้แต่
ก็มีสีสันที่น่ารับประทาน ทั้งนี้คาดว่าปริมาณความต้องการบริโภคซาชิมิสดแช่เย็นจะเพิ่มขึ้นจนถึงช่วง
ต้นเดือน เม.ย. เนื่องจากก าลังเข้าสู่เทศกาลชมดอกซากุระบานของชาวญี่ปุ่น      
2. ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง สถานการณ์การค้าค่อนข้างซบเซาเช่นเดียวกับวัตถุดิบสดแช่เย็น แม้ว่าจะมี
ปริมาณขึ้นท่าเพิ่มขึ้นจากช่วงสองสัปดาห์ก่อน แต่ก็ยังคาดหวังว่าตลาดจะตื่นตัวมากขึ้นในช่วงเทศกาล 
“ฮินะมัตสุริ” รวมถึงเป็นช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆ ส าหรับระดับราคาตลาดมีแนวโน้มลดลง 
(INFOFISH Trade News, No. 5/2017) 
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US$/MT ราคาสคิปแจ๊คแชแ่ข็งในตลาดประเทศไทย 
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การค้าทูน่าของไทย (มูลค่า : ล้านบาท) 

มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 

Monthly Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนมนีาคม 2560 
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กลุ่มเศรษฐกิจการประมงประมง  โทร. 13515 


