
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

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

 เร่งพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้า (PSE) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 
 

                                                                      
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด้าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ส.ค. 60 มีปริมาณ 967 ตัน เพิ่มขึ น +18.7% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 16.6% ของปริมาณปลาโอขึ นท่าเทียบเรือทั งประเทศ ประกอบด้วย โอด้า 580 ตัน 
(60%) และโอลาย 387 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน้าเข้าในเดือน ก.ย. 60 ราคา 2,035 USD/ตัน (67,462 บาท/ตัน) ราคา
เพิ่มขึ น +2.2% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ น +34.3%  
 

 
ท่ีมา  INFOFISH 
 

 การน้าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.- ส.ค. 60                       
ไทยมีการน้าเข้าทูน่าทั งหมด 473,150 มูลค่า 30,038 ล้านบาท ปริมาณลดลง                          
-4.7% แต่มูลค่าเพิ่มขึ น +4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งน้าเข้าจาก ไต้หวัน 
(17.9%) อาเซียน (12.0%) สหรัฐอเมริกา (9.1%) ปาปัวนิวกินี (9.0%) จีน (7.7%) มัลดีฟ 
(7.4%) คิริบาส (7.5%) เกาหลีใต้ (6.6%) และอ่ืนๆ (22.8%) ส้าหรับเดือน ส.ค.60                   
มีปริมาณการน้าเข้า 65,407 ตัน มูลค่า 4,530 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ น 
+2.3% และ +4.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน้าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น้าขึ นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-ส.ค. 60 มีปริมาณ 4,979 ตัน ลดลง 47.4% จากปีก่อนในช่วง
เดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 48.9% bigeye 8.5% และอีก 42.6% เป็นทูน่าคละกับปลากระ
โทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (62.8%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 87.6% มาเลเซีย 5.5%                   
จีน 4.6% และประเทศอ่ืน  ๆ2.3% 2) เรืออวนล้อมจับ (26.1%) ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 88.2% วานูอาตู 9.2% 
เกาหลีใต้ 1.8% จีน 0.5% และไต้หวัน 0.3% 3) เรือเบ็ดตก (10.6%) ซึ่งได้จากซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 75.5% 
เซเชลล์ 14.0% อินโดนีเซีย 10.5% และ4) เรืออวนลาก (0.5%) ซึ่งได้จากเรืออินโดนีเซียทั งหมด ส้าหรับ
เดือน ส.ค.60 มีปริมาณ 610 ตัน ลดลง -13.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- ส.ค. 60 ส่งออกทูน่าทั งหมด 336,319 
มูลค่า 46,650 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าลดลง 11.1% และ 0.9% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา (19.5%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.3%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(12.0%) ญี่ปุ่น (9.7%) ออสเตรเลีย (9.4%) สหภาพยุโรป (7.8%) และอ่ืนๆ (24.3%) ส้าหรับ 
เดือน ส.ค. 60 มีปริมาณการส่งออก 43,691 ตัน มูลค่า 6,118 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่า   
เพิ่มขึ น +5.3% และ +9.6% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ที่มา  กรมศุลกากร 

1. การผลติ 

 สถานการณ์วัตถุดิบในการผลิตทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์อื่นๆ  เดือน ต.ค.60 ณ ท่า
ขึ นปลา Yaizu ประเทศญี่ปุ่น สรุปได้ดังนี  1. ทูน่า Skipjack ซึ่งจับจากน่านน ้าของ
ประเทศญี่ปุ่นโดยเครื่องมืออวนล้อมจับ เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่แล้ว พบว่า ระดับราคา
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ความต้องการของตลาดยังคงมีมากในการน้ามาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตทูน่าอบแห้ง 2. ทูน่า Yellowfin เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่แล้ว พบว่า ระดับราคา
ปรับตัวลดลงและมีปริมาณขึ นท่าเพิ่มขึ น ในขณะที่ความต้องการของตลาดเพื่อน้ามาท้า
ผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องยังไม่เปลี่ยนแปลง 3. ทูน่า Albacore เมื่อเทียบกับช่วงเดือนที่
แล้ว พบว่าระดับราคาปรับตัวสูงขึ นและมีปริมาณขึ นท่าลดลง เนื่องจากการท้าประมงใน
ประเทศจับได้ปริมาณลดลง (INFOFISH Trade News, No. 19/2017) 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น 1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบแช่เย็นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงสองสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งวัตถุดิบทูน่า Bluefin ได้จากการท้าประมงในประเทศบริเวณอ่าว Aomori และ                      
ทูน่า Bluefin ขนาดใหญ่ (ปริมาณ 20-40 ชิ น/วัน ขนาด 100 กก./ชิ น) ซึ่งน้าเข้ามาจากประเทศแคนาดา 
นอกจากนี ยังมีการท้าประมงทูน่าสายพันธ์ุ Bigeye บริเวณอ่าว Miyagi และสายพันธ์ุ Yellowfin จากบริเวณอ่าว 
Mie เพื่อมารองรับความต้องการของตลาดในช่วงวันหยุดของชาวญี่ปุ่น (7 - 9 ต.ค.) อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบทูน่า 
Bigeye และYellowfin จากการท้าประมงในเอเชียรวมถึงจากการน้าเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ที่มาขึ นท่าที่ตลาด Tsukiji มีปริมาณลดลงอย่างมีนัยยะ ส้าหรับระดับราคาวัตถุดิบแช่เย็นโดยรวมปรับตัวลดลง
และมีความผันผวนเล็กน้อย                
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบแช่แข็งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับ                 
ช่วงสองสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน ทั งนี เนื่องจากตลาดมีความต้องการมากขึ นในช่วงวันหยุดตามที่กล่าวมา
ข้างต้น โดยต้องมีการสั่งซื อวัตถุดิบล่วงหน้าตั งแต่ช่วงระหว่างวันที่ 2-6 ต.ค. จากแหล่งวัตถุดิบทูน่า Bigeye 
เพื่อมาแปรรูปขายในลักษณะเกรดเนื อสีแดง โดยราคาเฉลี่ยวัตถุดิบแช่แข็งปรับตัวสูงขึ น โดยเฉพาะทูน่า Bigeye 
ลักษณะแบบแพ็คซึ่งวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต (INFOFISH Trade News, No. 19/2017) 
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US$/MT ราคาสคิปแจ๊คแช่แข็งในตลาดประเทศไทย 
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มูลค่าน้าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 

Monitoring Report 
สนิคา้ทูนา่&ผลติภณัฑ ์
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