
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ก.พ. 61 มีปริมาณ 1,790 ตัน ลดลง 26.9% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 16.6% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 1,074 
ตัน (60%) และโอลาย 716 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน มี.ค. 61 ราคา 1,525 USD/ตัน (47,671 บาท/ตัน) 
ราคาเพิ่มขึ้น 2.5% จากเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาลดลง 4.7%  
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน ก.พ.61 มีปริมาณการน าเข้า 105,082 ตัน 
มูลค่า 3,885 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 76.0% แต่มูลค่าลดลง 7.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. 61 ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 164,797 มูลค่า 8,065 ล้านบาท 
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 71.6% และ 43.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน                     
ซึ่งน าเข้าจากไต้หวัน (15.9%) เกาหลีใต้ (14.6%) สหรัฐอเมริกา (14.5%) อาเซียน (10.6%) 
คิริบาส (9.2%) ปาปัวนิวกินี (7.8%)  มัลดีฟ (5.1%) จีน (4.8%) และอ่ืนๆ (17.5%)                     
ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา เดือน ก.พ.61 มีปริมาณ 1,247 ตัน เพิ่มขึ้น 86.7% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน ส าหรับเดือน ม.ค.- ก.พ. 61 มีปริมาณ 1,915 ตัน ลดลง 22.2% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยผลผลิตที่ ได้ เป็น yellowfin 31.8% bigeye 8.2% และอีก 60.0%                      
เป็นทูน่าคละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (51.1%) โดยมาจากเรือ
ไต้หวัน 53.6% ญี่ปุ่น 43.4% อินโดนีเซีย 3% และ 2) เรืออวนล้อมจับ (48.9%) ซึ่งได้จาก
เรือญี่ปุ่น 98.8% และจีน 1.2% 

  การส่งออก เดือน ก.พ. 61 มีปริมาณการส่งออก 34,861 ตัน มูลค่า 4,912 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 17.1% และ 21.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับ
ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ. 60 ไทยส่งออกทูน่าทั้งหมด 76,927 มูลค่า 11,186 ล้านบาท                 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 4.7% และ 0.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน                              
(ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา 
(25.0%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.5%) แอฟริกา 47 ประเทศ (10.5%) ออสเตรเลีย 
(10.0%) ญี่ปุ่น (9.2%) สหภาพยุโรป (6.1%) และอ่ืนๆ (21.7%)  
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1 การผลติ 
 สหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการด้านอาหารซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนียได้มองเห็น
ช่องทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้นิยมบริโภคธัญพืชและมังสวิรัติ และมีเป้าหมายในการเติบโตของ
ยอดขาย 5.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยระดมทุนจาก “Stray Dog Capital” ส าหรับรสนิยมในการ
บริโภคปลาทะเลที่ลดลงไป พบว่ามาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1.ความกังวลในเรื่องการสะสมของ
ปริมาณสารปรอทในเนื้อปลา และ2.มีปลาโลมาบางส่วนมาติดอวนล้อมจับทูน่าและถูกฆ่าตาย    
เพื่อต้องการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ ผู้ประกอบการจึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบ                 
อาหารว่างหรือขนมตามกระแสนิยมในปัจจุบัน โดยออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเหมือนท าจาก
ปลา ได้แก่ ทูน่าอบแห้ง เค้กปู เบอร์เกอร์ปลา ฯลฯ แต่ทั้งหมดล้วนผลิตจากธัญพืช เช่น ถั่วต่างๆ 
ส าหรับคุณค่าทางโภชนาการพบว่าหนึ่งหน่วยบริโภค (ประมาณ 13 กรัม) มีปริมาณโปรตีน
ครึ่ งหนึ่ ง เมื่ อ เทียบกับ โปรตีนในทูน่า  1 กระป๋อง (http://infofish.org/v2/index.php/376-
pensylvania-based-firm-obtains-usd-5-5-million-to-develop-plant-based-tuna-products ) 
2.2 การตลาดและการค้า   

  ญี่ปุ่น 1. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็น
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงกลางเดือน มี .ค. ซึ่งได้จากการท าประมงบริเวณเมือง Chiba ของญี่ปุ่น 
นอกจากนี้ยังมีการน าเข้าวัตถุดิบ Bluefin และSouthern Bluefin จากประเทศนิวซีแลนด์ และ
บางส่วนจากประเทศกรีซ อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบสายพันธ์ุ Bluefin และYellowfin ซึ่งเป็นที่ต้องการ
ของตลาดยังคงมปีริมาณน้อย ส าหรับระดับราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ของญี่ปุ่น และมีเทศกาลชมดอกซากุระ (Cherry Blossoms) ช่วงนี้ตลาดจึงมีความต้องการเพิ่มขึ้น 
2. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง พบว่าวัตถุดิบขึ้นท่ารวมมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับ                    
ช่วงกลางเดือน ม.ีค. แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณในช่วง 1-2 เดือนที่แล้ว ส าหรับระดับราคาทูน่า
สดแช่แข็งมีการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วง
วันหยุดยาวของญี่ปุ่น (28 เม.ย.-6 พ.ค.) (INFOFISH Trade News, No. 07/2018) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
  ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endosement :PSE) เพื่อการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ
ที่ 2 แต่เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ EU ก าหนด ระบบดังกล่าวจึงยังต้อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อก าหนด ท าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบที่พัฒนา
เพื่อมารองรับข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
4. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

  ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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