
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

 มีการใช้ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้า (Processing Statement Endosement 
:PSE) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบทูน่าที่น้าเข้ามาซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล
เข้าระบบแทนการส่งข้อมูลแบบเดิมในลักษณะเอกสาร แต่ระบบดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องและอยู่
ในระหว่างการพัฒนาต่อไป 

 เร่งพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้า (PSE) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 
 

                                                                      
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด้าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ก.ค. 60 มีปริมาณ 815 ตัน ลดลง -20.5% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
14.1% ของปริมาณปลาโอขึ นท่าเทียบเรือทั งประเทศ ประกอบด้วย โอด้า 489 ตัน (60%) 
และโอลาย 326 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน้าเข้าในเดือน ส.ค. 60 ราคา 1,991 USD/ตัน (66,223 บาท/ตัน) ราคา
เพิ่มขึ น +2.1% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ น +34.3%  
 

 
ท่ีมา  INFOFISH 
 

 การน้าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. 60 ไทยมี
การน้าเข้าทูน่าทั งหมด 407,743 มูลค่า 25,508 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ น 
+0.8% และ +9.7% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งน้าเข้าจาก ไต้หวัน 
(18.0%) อาเซียน (12.6%) ปาปัวนิวกินี (8.4%) สหรัฐอเมริกา (8.4%) มัลดีฟ (8.4%) จีน 
(8.1%) คิริบาส (7.2%)เกาหลีใต้ (6.6%) และอ่ืนๆ (22.3%) ส้าหรับเดือน ก.ค.60                      
มีปริมาณการน้าเข้า 63,916 ตัน มูลค่า 4,329 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ น 
+12.4% และ +16.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน้าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น้าขึ นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-ก.ค. 60 มีปริมาณ 4,369 ตัน ลดลง -48.2% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 52.4% bigeye 7.5% และอีก 40.1% เป็นทูน่าคละ
กับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (57.7%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 87.6% มาเลเซีย 
6.8% จีน 2.7% นิวซีแลนด์ 1.9% และอินเดีย 1.0% 2) เรืออวนล้อมจับ (29.8%) ซึ่งได้จากเรือ
ญี่ปุ่น 88.2% วานูอาตู 9.2% เกาหลีใต้ 1.8% จีน 0.5% และไต้หวัน 0.3% 3) เรือเบ็ดตก (12.0%) 
ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 75.5% เซเชลล์ 14.1% อินโดนีเซีย 10.4% และ 4) เรืออวนลาก (0.5%) ซึ่งได้
จากเรืออินโดนีเซียทั งหมด ส้าหรับเดือน ก.ค.60 มีปริมาณ 701 ตัน เพิ่มขึ นกว่าหนึ่งเท่าตัว                      
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค. 60 ส่งออกทูน่าทั งหมด 292,628 
มูลค่า 40,531 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าลดลง -12.1% และ -1.4% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา (19.5%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.8%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(11.7%) ญี่ปุ่น (9.5%) ออสเตรเลีย (9.4%) สหภาพยุโรป (7.7%) และอ่ืนๆ (24.4%) ส้าหรับ 
เดือน ก.ค. 60 มีปริมาณการส่งออก 41,483 ตัน มูลค่า 5,582 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่า   
ลดลง -4.3% และ -6.3% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ที่มา  กรมศุลกากร 

1. การผลติ 
ญี่ปุ่น  ช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและ              
แช่แข็งทั งหมด 153,258 ตัน ลดลง -3.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น                     
1. ทูน่าสดแช่เย็นมีปริมาณ 48,894 ตัน เพิ่มขึ น +10.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน               
โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า  Albacore 21,182 ตัน (+6.3%) 
รองลงมาได้แก่ 1) ทูน่า Skipjack 21,111 ตัน (+18.8%) 2) ทูน่า Yellowfin 2,665 ตัน                  
(-25.2%) 3) ทูน่า Bluefin 2,160 ตัน (+19.1%) และ 4) Bigeye 1,776 ตัน (+33.7%) 
และ 2. ทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 104,364 ตัน ลดลง -9.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน                    
โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Skipjack 69,888 ตัน (-15.5%) รองลงมา
คือ 1) ทูน่า yellowfin 18,766 ตัน (+39.5%) 2) ทูน่า Bigeye 10,185 ตัน (-23.0%)                 
3) ทูน่า Albacore 4,469 ตัน (-4.9%) และ4) ทูน่า bluefin 1,056 ตัน (+4.8%)  (INFOFISH 
Trade News, No. 16/2017) 

2. การตลาดและการค้า   

 1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบแช่เย็นเพิ่มขึ นเป็น 36 ตัน/วัน จากช่วงกลางเดือน 
ก.ย.(13 ตัน/วัน) สาเหตุมาจากการท้าประมงโดยเครื่องมืออวนล้อมจับจากอ่าว Aomori และ Shiogama ได้มากขึ นซึ่ง
เป็นวัตถุดิบสายพันธ์ุ Bluefin และ Bigeye และมีการน้าเข้าทูน่า Bluefin (ขนาดใหญ่) จากประเทศแคนาดาเพื่อมา
รองรับความต้องการของตลาดในช่วงวันหยุดยาวของชาวญี่ปุ่น (16-18 ก.ย.) ทั งนี เนื่องจากความแตกต่างทางภูมิอากาศ
ของแหล่งน ้าจึงท้าให้คุณภาพของเนื อทูน่าที่จับจากในประเทศยังมีคุณภาพด้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเนื อของ                
ทูน่าที่มาจากการน้าเข้า ส้าหรับระดับราคาวัตถุดิบแช่เย็นปรับตัวสูงขึ นยกเว้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่้า                
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบแช่แข็งเพิ่มขึ นเมื่อเทียบกับช่วงกลางเดือน ก.ย. 
ในขณะที่ตลาดมีความตื่นตัวลดลงหลังผ่านช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบแช่แข็งปรับตัวสูงขึ น
ยกเว้นสายพันธ์ุ Southern Bluefin ขนาดใหญ่ ทั งนี เนื่องจากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาวัตถุดิบทูน่า Southern 
Bluefin ได้ถูกน้ามาใช้ทดแทนวัตถุดิบสายพันธ์ุอ่ืนๆที่ขาดแคลนคือ Bigeye และ Yellowfin  ซึ่งปกติแล้วสายพันธ์ุ 
Southern Bluefin จะมีราคาขายที่สูงกว่า และจากการที่ต้องมาทดแทนสายพันธ์ุอ่ืนที่มีราคาต่้ากว่าจึงท้าให้ราคา
ทูน่า Southern Bluefin ขณะนี ปรับตัวลดลงจนใกล้เคียงกับวัตถุดิบ Bigeye ขนาดใหญ่ (INFOFISH Trade News, 
No. 18/2017) 
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ประจ าเดอืนกนัยายน 2560 
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