
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน มิ.ย. 61 มีปริมาณ 1,205 ตัน ลดลง 51.4% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
19.0% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 723 ตัน (60%) 
และโอลาย 482 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    
 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน ก.ค. 61 ราคา 1,400 USD/ตัน (46,553 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง 15.7% จากเดือน ม.ิย.61 และลดลง 28.2% จากเดือน ก.ค.60 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน มิ.ย.61 มีปริมาณการน าเข้า 65,363 ตัน มูลค่า 
3,997 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 26.3% และ 17.0% ตามล าดับ 
ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย. 61 ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 463,249 ตัน มูลค่า 24,929                   
ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 34.7% และ 17.7% 
ตามล าดับ โดยน าเข้าจากไต้หวัน (17.8%) อาเซียน (12.6%) เกาหลีใต้ (9.4%) สหรัฐอเมริกา 
(9.2%) ปาปัวนิวกินี (7.3%) จีน (6.9%) คิริบาส (6.4%) มัลดีฟ (6.1%) ไมโครนีเซีย (4.5%) และ
ประเทศอ่ืนๆ (19.8%) ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้
ของประเทศไทย เดือน มิ.ย. 61 มีปริมาณ 4,526 ตัน มูลค่า 362.9 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 59.1% และ 48.7% ตามล าดับ ส าหรับเดือน ม.ค.- มิ.ย. 61 มีปริมาณ
ทั้งหมด 60,979 ตัน มูลค่า 4,446 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกันปริมาณลดลง 
2.1% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งแบ่งเป็นชนิดทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ 
Skipjack 59.5% Yellowfin 21.0% Albacore 16.3% Bigeye 3.1% และทูน่าอ่ืนๆ 0.1%                 
โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 16.4% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 
16.3% หมู่เกาะโซโลมอน 12.7% ตูวาลู 7.9% ไมโครนีเซีย 7.5% ไต้หวัน 6.7% เกาหลีใต้ 6.0% 
จีน 5.2% เวียดนาม 4.2% ปาปัวนิวกินี 3.6% ญี่ปุ่น 3.0% และประเทศอ่ืนๆ 10.5%  

  การส่งออก เดือน มิ.ย. 61 มีปริมาณการส่งออก 43,944 ตัน มูลค่า 6,087 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 10.9% และ 7.5% ตามล าดับ ส าหรับในช่วงเดือน 
ม.ค . - มิ .ย .  61 ไทยส่ งออกทูน่าทั้งหมด  254 ,244 ตัน มูลค่า 35 ,156 ล้ านบาท                     
ทั้งปริมาณและมูลค่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.2% และ 0.6% 
ตามล าดับ (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง 
สหรัฐอเมริกา (20.9%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.1%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(11.7%) ญี่ปุ่น (10.5%) ออสเตรเลีย (9.1%) แคนาดา (6.2%) อเมริกาใต้ (6.2%) และ
ประเทศอ่ืนๆ (18.3%)   
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลติ 
 สหรัฐอเมริกา ช่วง 3 เดือนแรกปี 2561 สหรัฐอเมริกามีปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสด               
แช่เย็นทั้งหมด 5,322 ตนั เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกันลดลง 5.3% โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณ
น าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Yellowfin 3,813 ตัน (-4.7%) รองลงมาได้แก่ 1) ทูน่า Bigeye 823 
ตัน (-11.4%) 2) ทูน่า Bluefin 464 ตัน (+16.9%) 3) ทูน่า Albacore 191 ตัน (-10.7%) และ 
4) ทูนา่อ่ืนๆ 31 ตัน (-60.8%) (INFOFISH Trade News, No. 13/2018)  

2.2  การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาด Tsukiji เมื่อเทียบกับช่วงสองสัปดาห์               
ที่ผ่านมา มีปริมาณการขึ้นท่าวัตถุดิบโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เน่ืองจากการท าประมงในประเทศ
โดยเครื่องมือโป๊ะเชือกและอวนล้อมจับ (ทูน่า Bluefin) ยังคงมีอุปสรรคและจับได้ปริมาณน้อย 
จากการที่ทะเลมีคลื่นแรงรวมถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกและน้ าท่วมอย่างหนัก จึงท าให้มีการ
น าเข้าวัตถุดิบทูน่า Southern Bluefin จ านวนมากจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์                   
ซึ่งมีผลท าให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง  
2. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบลดลง ส่วนหนึ่งมาจากสภาพอากาศ
ในช่วงฤดูฝน จึงท าให้การซื้อขายเกิดความล่าช้ามากขึ้น และคาดว่าภาวะตลาดจะทรงตัวไป
จนกระทั่งสิ้นสุดช่วงฤดูฝน โดยแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลเงินโบนัสออกและใกล้เข้าสู่ช่วงวันหยุด
ปิดเทอม แต่ก็ยังไม่สามารถท าให้ตลาดมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นได้ในช่วงนี้ ส าหรับระดับราคา
วัตถุดิบแช่แข็งมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ยกเว้นวัตถุดิบเกรดคุณภาพดีซึ่งน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  (INFOFISH Trade News, No. 13/2018) 

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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