
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน พ.ค. 61 มีปริมาณ 2,477 ตัน เพิ่มขึ้น 15.0% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 18.6% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 1,486 
ตัน (60%) และโอลาย 991 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    
 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน มิ.ย. 61 ราคา 1,660 USD/ตัน (53,901 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง 7.8% จากเดือน พ.ค.61 และลดลง 13.8% จากเดือน มิ.ย.60 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน พ.ค.61 มีปริมาณการน าเข้า 88,741 ตัน 
มูลค่า 4,817 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 49.5% ในสัดส่วนเดียวกัน
ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- พ.ค. 61 ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 397,886 ตัน มูลค่า 20,931 
ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 38.7% และ 
19.9% ตามล าดับ โดยน าเข้าจากไต้หวัน (17.8%) อาเซียน (12.2%) สหรัฐอเมริกา (10.3%) 
เกาหลีใต้ (9.9%) ปาปัวนิวกินี (7.6%) คิริบาส (6.5%) จีน (6.1%) มัลดีฟ (6.0%) ไมโครนีเซีย 
(4.6%) และประเทศอ่ืนๆ (19.0%) ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าเทียบ
เรือทางภาคใต้ของประเทศไทย เดือน พ.ค. 61 มีปริมาณ 5,835 ตัน มูลค่า 409.3 ล้านบาท                        
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 18.9% และ 21.7% ตามล าดับ ส าหรับเดือน ม.ค.- 
พ.ค. 61 มีปริมาณทั้งหมด 50,692 ตัน มูลค่า 3,754 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วง
เดียวกันทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 42.9% และ 54.0% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดทูน่าตาม
สัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 57.1% Yellowfin 21.4% Albacore 18.3% 
และ Bigeye 3.2% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไต้หวัน 21.3% 
อินโดนีเซีย 15.9% เกาหลีใต้ 15.5% จีน 9.2% ปาปัวนิวกินี 7.7% สหรัฐอเมริกา 5.8% คิริบาส 
5.6% และประเทศอ่ืนๆ 19.0%  

  การส่งออก เดือน พ.ค. 61 มีปริมาณการส่งออก 49,339 ตัน มูลค่า 6,584 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 25.3% และ 25.5% ตามล าดับ ส าหรับในช่วง
เดือน ม.ค.- พ.ค. 61 ไทยส่งออกทูน่าทั้งหมด 210,300 ตัน มูลค่า 29,069 ล้านบาท                     
ทั้งปริมาณและมูลค่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.2% และ 0.3% 
ตามล าดับ (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง 
สหรัฐอเมริกา (21.2%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.4%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(11.5%) ญี่ปุ่น (10.2%) ออสเตรเลีย (9.1%) แคนาดา (6.2%) อเมริกาใต้ (6.1%) และ
ประเทศอ่ืนๆ (18.3%)   
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลติ 
 ญี่ปุ่น ช่วง 3 เดือนแรกปี 2561 มีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งทั้งหมด 
36,955 ตัน ลดลง 16.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน ซึ่งแบ่งเป็น 1. ทูน่าสดแช่เย็น                  
มีปริมาณ 3,060 ตัน (-18.2%) โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Bluefin 1,381 
ตัน (-2.3%) รองลงมาได้แก่ 1) ทูน่า Bigeye 841 ตัน (-26.1%) 2) ทูน่า Yellowfin 836 ตัน                   
(-29.4%) 3) ทูน่า Albacore 2 ตัน (-75.0%) ส่วนทูน่า Skipjack ไม่มีปริมาณการน าเข้า และ       
2. ทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 33,895 ตัน (-16.0%) โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ                  
ทูน่า Bigeye 13,147 ตัน (-28.9%) รองลงมาคือ 1) ทูน่า Yellowfin 11,119 ตัน (-3.4%)                         
2) ทูน่า Skipjack 8,594 ตัน (+18.1%) 3) ทูน่า Albacore 883 ตัน (-66.7%) และ4) ทูน่า 
Bluefin 152 ตัน (-62.7%) (INFOFISH Trade News, No. 11/2018)  
2.2  การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาด Tsukiji เมื่อเทียบกับช่วงกลางเดือน 
พ.ค. มีปริมาณการขึ้นท่าวัตถุดิบลดลงโดยเฉพาะทูน่า Bluefin แต่ก็ยังมีการน าเข้าทูน่า 
Southern Bluefin บางส่วนจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยมาขึ้นท่าที่ตลาด Tsukiji เพื่อมา
ชดเชยปริมาณวัตถุดิบที่ขาดแคลน ส าหรับระดับราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยัง
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบด้วย นอกจากนี้ที่เมือง Tokyo ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคระมัดระวังโรคอาหารเป็นพิษจากการบริโภคอาหารทะเล (รวมถึง                  
ทูน่า) ในช่วงนี ้จึงท าให้ความต้องการวัตถุดิบทูน่าแช่เย็นของตลาดมีแนวโน้มลดลง 
2. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาวัตถุดิบแช่แข็งส่วนใหญ่                   
มีปริมาณขึ้นท่าค่อนข้างทรงตัว แต่ยกเว้นทูน่า Bluefin ขนาดใหญ่ ซึ่งมีปริมาณขึ้นท่าลดลง 
เนื่องจากความต้องการของตลาดยังคงมีน้อย และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนกระทั่งสิ้นสุดช่วง                 
ฤดูฝน (ประมาณกลางเดือน ก.ค.) รวมถึงส่งผลให้ระดับราคาวัตถุดิบแช่แข็งในช่วงนี้ปรับตัว
ลดลง (INFOFISH Trade News, No. 11/2018) 

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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