
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน เม.ย. 61 มีปริมาณ 2,154 ตัน ลดลง 38.8% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 18.6% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 1,292 
ตัน (60%) และโอลาย 862 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    
 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน พ.ค. 61 ราคา 1,800 USD/ตัน (57,545 บาท/ตัน) 
ราคาเพิ่มขึ้น 7.5% ทั้งจากเดือน มี.ค.61 และจากเดือน เม.ย.60 ในสัดสว่นเดียวกัน 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน เม.ย.61 มีปริมาณการน าเข้า 59,350 ตัน 
มูลค่า 3,222 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 30.2% และ 33.3% 
ตามล าดับ ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. 61 ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 309,145 ตัน มูลค่า 
16,114 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 43.3% 
และ 21.7% ตามล าดับ โดยน าเข้าจากไต้หวัน (18.2%) อาเซียน (11.8%) สหรัฐอเมริกา 
(11.3%) เกาหลีใต้ (10.2%) ปาปัวนิวกินี (7.5%) คิริบาส (7.4%) มัลดีฟ (6.3%) จีน (5.1%) 
ไมโครนีเซีย (4.7%) และอ่ืนๆ (17.5%) ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้น                
ท่าเทียบเรือที่ภูเก็ต เดือน เม.ย. 61 มีปริมาณ 42.39 ตัน มูลค่า 5.7 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 78.7% และ 70.9% ตามล าดับ ส าหรับเดือน ม.ค.- เม.ย. 61                    
มีปริมาณทั้งหมด 440.1 ตัน มูลค่า 51.9 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นชนิดทูน่าตามสัดส่วนปริมาณ
การน าเข้า ได้แก่ yellowfin 80.3% bigeye 19.5% และ Skipjack 0.2% โดยมีสัดส่วน
มูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไต้หวัน 89.3% มัลดีฟส์ 10.4% และอินเดีย 0.3% 
โดยผลผลิตทั้งหมดได้จากเรือเบ็ดราว  

  การส่งออก เดือน เม.ย. 61 มีปริมาณการส่งออก 39,389 ตัน มูลค่า 5,245 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 11.8% และ 13.4% ตามล าดับ ส าหรับในช่วง
เดือน ม.ค.- เม.ย. 61 ไทยส่งออกทูน่าทั้งหมด 160,962 ตัน มูลค่า 22,485 ล้านบาท                     
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.4% และ 0.2% ตามล าดับ 
(ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา 
(21.7%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (18.0%) แอฟริกา 47 ประเทศ (11.6%) ญี่ปุ่น 
(9.7%) ออสเตรเลีย (9.2%) แคนาดา (6.2%) สหภาพยุโรป (5.8%) และอ่ืนๆ (17.8%)   
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1 การผลติ 
 ญี่ปุ่น สถานการณ์วัตถุดิบส าหรับผลิตทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เดือน พ.ค.61 ณ ท่าขึ้นปลา 
Yaizu ประเทศญี่ปุ่น สรุปได้ดังนี้ 1. ทูน่า Skipjack ซึ่งจับจากน่านน้ าของประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องมือ
อวนล้อมจับ มีปริมาณ 10,355 ตัน ราคาตลาดปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. จึงท าให้ผู้ผลิตทูนา่
อบแห้งรายต่างๆมีความต้องการซื้อวัตถุดิบมากขึ้น 2. ทูน่า Yellowfin มีปริมาณขึ้นท่า 1,121 ตัน 
ผู้ประกอบการยังคงมีความต้องการวัตถุดิบในปริมาณมาก ราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน 
เม.ย. และ 3. ทูน่า Albacore มีปริมาณขึ้นท่า 24 ตัน ราคาตลาดปรับตัวลดลงจากเดือน เม.ย. แต่ยังคง
มีความต้องการจากผู้ประกอบการเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบท าซาชิมิ (INFOFISH Trade News, No.11/2018) 
2.2  การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น 1. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็นลดลง 
เนื่องจากทะเลในญี่ปุ่นมีคลื่นพายุจึงเป็นอุปสรรคต่อการท าประมง รวมถึงการน าเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่มีปริมาณลดลง (ยกเว้นการน าเข้าทูน่า Bluefin จากประเทศนิวซีแลนด์) 
ในขณะที่ยังมีวัตถุดิบบางส่วนจากการท าประมงโดยเครื่องมือโป๊ะเชือกบริเวณเกาะ Sado และ
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อมาขึ้นท่าที่ตลาด Tsukiji ส าหรับระดับราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัว
ลดลง นอกจากนี้ยังพบว่าเริ่มมีการท าประมงทูน่า Skipjack บริเวณชายฝั่งทะเลของญี่ปุ่นด้วย
เครื่องมือเบ็ดตก โดยขายให้แก่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารประเภทซูชิ เพื่อน ามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการท าซาชิมิในช่วงเทศกาลต่างๆ ในขณะเดียวกัน เป็นช่วงที่มีการรายงานข่าวทางโทรทัศน์
เก่ียวกับการพบพยาธิ anisakis ในปลาแมคเคอเรลดิบ และเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการ
บริโภคอาหารทะเลที่ยังไม่สุก (รวมถึงทูน่า) ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนที่ก าลังมาถึงด้วย     
2. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง มีปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่ารวมลดลงหลังผ่านช่วงวันหยุดยาวใน
เดือน พ.ค. ที่ผ่านมาโดยเฉพาะทูน่า Bluefin และ yellowfin ในขณะเดียวกันการค้าวัตถุดิบ                
ทูน่า Southern Bluefin มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อมาทดแทนความต้องการทูน่า Bigeye และ Yellowfin 
เกรดเนื้อสีแดง ซึ่งยังคงขาดแคลนในช่วงนี้ รวมถึงมีรายงานจากกระทรวงเกษตรฯของญี่ปุ่น (MAFF) 
ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี 61 บริษัทห้องเย็นต่างๆมีสต็อกวัตถุดิบทูน่าแช่แข็งสายพันธ์ุ Southern 
Bluefin ลดลง ในขณะที่ทูน่า Bigeye เริ่มมีปริมาณสต็อกวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ส าหรับระดับราคาทูน่า              
สดแช่แข็งมีการปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด (INFOFISH Trade News, No. 10/2018) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
  ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endosement :PSE) เพื่อการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่
ระยะที่ 2 แต่เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบต่างๆต้องเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ EU ก าหนด ระบบดังกล่าว
จึงยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อก าหนด ท าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งาน
ระบบที่พัฒนาเพื่อมารองรับข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
4. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

  ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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