
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

                                                                      
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน       
ก.พ. 60 มีปริมาณ 1,522 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัว จากเดือนก่อน ประกอบด้วย โอด า 
913 ตัน และโอลาย 609 ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือน มี.ค. 60 ราคา 1,600 USD/ตัน (55,803 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง -3.0% จากเดอืนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น 
+12.3%  

 
ที่มา  INFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. 60 ไทยมี
การน าเข้าทูน่าทั้งหมด 96,013 ตัน มูลค่า 5,611 ล้านบาท ปริมาณลดลง -13.5%                     
แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงน าเข้าจาก ไต้หวัน 
(16.1%) อาเซียน (15.2%) จีน (11.2%) สหรัฐอเมริกา (7.0%) มัลดีฟ (8.8%) ปาปัว
นิวกินี (6.3%) ไมโครนีเซีย (5.6%) เกาหลีใต้ (5.1%) และอื่นๆ (24.7%) ส าหรับเดือน 
ก.พ.60 มีปริมาณการน าเข้า 69,708 ตัน มูลค่า 3,745 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า    
เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-ก.พ. 60 มีปริมาณ 2,462 ตัน ลดลง -55.7% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 50.7% bigeye 4.2% และอีก 45.1% เป็นทูน่า
คละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (56.5%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 94.1% 
มาเลเซีย 5.9% และ2) ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (43.5%) ซ่ึงได้จากเรือญี่ปุ่น 86.3% วานูอาตู 
11.2% เกาหลีใต้ 2.2% และไต้หวัน 0.3% ส าหรับเดือน ก.พ. 60 มีปริมาณ 1,018 ตัน ลดลง                       
-29.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 60 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 80,694 
ตัน มูลค่า 11,287 ล้านบาท ปริมาณลดลง -12.1% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +1.2% เมื่อเทียบกับ                      
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา (18.6%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (18.0%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(13.0%) ออสเตรเลีย (12.0%) สหภาพยุโรป (8.4%) ญี่ปุ่น (7.9%) และอื่นๆ (22.1%) ส าหรับ 
เดือน ก.พ. 60 มีปริมาณการส่งออก 41,600 ตัน มูลค่า 5,757 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น +6.4% และ +4.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 สถานการณ์วัตถุดิบผลิตทูน่ากระป๋อง เดือน ก.พ.60 ณ ท่าขึ้นปลา Yaizu สรุปได้ดังนี้        
1. ทูน่า skipjack ซ่ึงจับโดยเครื่องมืออวนล้อมจับมีปริมาณ 4,097 ตัน (ลดลง -46% จาก
เดือน ก.พ.ปีก่อน) และราคา 214 เยน/กก. ซ่ึงสูงขึ้น +24% จากเดือน ก.พ.ปีก่อน 
เนื่องจากปริมาณมีน้อยจึงท าให้มีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทูน่าอบแห้งมากว้านซ้ือวัตถุดิบ
เป็นจ านวนมาก 2. ทูน่า yellowfin มีปริมาณขึ้นท่า 2,252 ตัน และราคา 260 เยน/กก.                
ซ่ึงลดลง -50% และ -13% ตามล าดับ จากปีก่อนในเดือนเดียวกัน เนื่องจากผลจับจาก              
การท าประมงทะเลลึกมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 3. ทูน่า albacore สถานการณ์ตลาด
ยังคงมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง ปริมาณ 201 ตัน (ลดลง -60% จากเดือน ก.พ.ปีก่อน) 
ราคา 365 เยน/กก. (เพิ่มขึ้น +2% จากเดือน ก.พ. ปีก่อน) (INFOFISH Trade News,No. 
6/2017) 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น เป็นช่วงที่ตลาดประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจาก
ปริมาณการจับทูน่า bluefin จากบริเวณทะเลทางตอนเหนือของญี่ปุ่นลดลงตั้งแต่ช่วงเดือน                     
ก.พ.60 ท าให้วัตถุดิบที่มาขึ้นท่าในขณะนี้ส่วนใหญ่ได้จากทะเลทางตอนใต้ของญี่ปุ่นและบางส่วน
จากประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้เครื่องมืออวนล้อมจับและเบ็ดราว รวมถึงมีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบ
ก็ลดลง จึงท าให้ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้คาดการณ์ว่าตลาดจะมีความต้องการสูงขึ้นในช่วง
เทศกาลชมดอกซากุระที่ก าลังมาถึง (INFOFISH Trade News,No. 6/2017) 
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง สถานการณ์ของตลาดค่อนข้างตื่นตัว เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้น
ในช่วงเทศกาลวันหยุด (18-20 มี.ค.) รวมถึงเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ท าให้ทั้ง
ปริมาณและระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจห้องเย็นของญี่ปุ่นได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกบั
แนวโน้มการลดลงของวัตถุดิบทูน่า Bluefin ของเดือนม.ค.ที่ผ่านมาซ่ึงมีปริมาณ 6,378 ตัน โดย
ลดลง 16% จากปีก่อนในเดือนเดียวกัน รวมถึงราคาเฉลี่ยต่อกก. ลดลง 45% เมื่อเทียบกับระดับ
ราคาเฉลี่ยห้าปีย้อนหลัง (INFOFISH Trade News, No. 6/2017) 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

Ja
n2

01
4 

Ap
r 

Ju
l 

Oc
t 

Ja
n2

01
5 

Ap
r 

Ju
l 

Oc
t 

Ja
n2

01
6 

Ap
r 

Ju
l 

Oc
t 

Ja
n2

01
7 

US$/MT ราคาสคิปแจ๊คแชแ่ข็งในตลาดประเทศไทย 

1,500 

2,500 

3,500 

4,500 

5,500 

6,500 

7,500 

8,500 
การค้าทูน่าของไทย (มูลค่า : ล้านบาท) 

มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 

Monthly Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนเมษายน 2560 

  

นเรศ  กจิจาพัฒนพันธ ์
ส่วนเศรษฐกิจการประมงประมง  โทร. 0 2558 0195 



 

 

คณะท างานเฝ้าระวังตดิตามขอ้มูลทางเศรษฐกจิรายสินค้าด้านการประมง 
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