
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

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

 เร่งพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้า (PSE) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 
 

                                                                      
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด้าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ก.ย. 60 มีปริมาณ 760 ตัน ลดลง -21.4% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
16.6% ของปริมาณปลาโอขึ นท่าเทียบเรือทั งประเทศ ประกอบด้วย โอด้า 456 ตัน (60%) 
และโอลาย 304 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน้าเข้าในเดือน ต.ค. 60 ราคา 2,375 USD/ตัน (78,200 บาท/ตัน) ราคา
เพิ่มขึ น +16.7% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ น +64.9%  
 

 
ท่ีมา  INFOFISH 
 

 การน้าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ย. 60                       
ไทยมีการน้าเข้าทูน่าทั งหมด 566,315 ตัน มูลค่า 36,274 ล้านบาท ปริมาณลดลง                          
-1.5% แต่มูลค่าเพิ่มขึ น +9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งน้าเข้าจาก ไต้หวัน 
(17.8%) อาเซียน (11.7%) ปาปัวนิวกินี (9.5%) สหรัฐอเมริกา (8.8%) เกาหลีใต้ (8.1%) 
คิริบาส (8.0%) จีน (7.1%) มัลดีฟ (6.1%) และอ่ืนๆ (22.9%) ส้าหรับเดือน ก.ย.60                   
มีปริมาณการน้าเข้า 71,211 ตัน มูลค่า 4,927 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ น 
+14.9% และ +13.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน้าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น้าขึ นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ นที่ท่าภูเก็ตและ
บางส่วนขึ นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-ก.ย. 60 มีปริมาณ 5,162 ตัน ลดลง 48.8% จากปีก่อนในช่วง
เดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้ เป็น yellowfin 50.7% bigeye 8.2% และอีก 41.1% เป็นทูน่าคละกับ                         
ปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (63.2%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 87.1% มาเลเซีย 5.3%                   
จีน 5.1% นิวซีแลนด์ 1.5% อินเดีย 0.7% และมัลดีฟส์ 0.3% 2) เรืออวนล้อมจับ (26.1%) ซึ่งได้จากเรือ
ญี่ปุ่น 88.2% วานูอาตู 9.2% เกาหลีใต้ 1.8% จีน 0.5% และไต้หวัน 0.3% 3) เรือเบ็ดตก (10.3%) ซึ่งได้
จากเรือญี่ปุ่น 75.5% เซเชลล์ 14.0% อินโดนีเซีย 10.5% และ4) เรืออวนลาก (0.4%) ซึ่งได้จากเรือ
อินโดนีเซียทั งหมด ส้าหรับเดือน ก.ย.60 มีปริมาณ 183 ตัน ลดลง -70.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ย. 60 ส่งออกทูน่าทั งหมด 380,625 
ตัน มูลค่า 52,910 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าลดลง -11.3% และ -1.1% ตามล้าดับ เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดย
ส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (19.6%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.0%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(12.6%) ญี่ปุ่น (9.7%) ออสเตรเลีย (9.2%) สหภาพยุโรป (7.7%) อเมริกาใต้ 12 ประเทศ (6.5%) 
แคนาดา (6.3%) และอ่ืนๆ (11.4%) ส้าหรับ เดือน ก.ย. 60 มีปริมาณการส่งออก 42,261 ตัน 
มูลค่า 5,987 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าลดลง -16.9% และ -7.1% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน   

 
ที่มา  กรมศุลกากร 

1. การผลติ 

 สถานการณ์การท าประมงทูน่าทั้งโลก รายงานสถานการณ์ล่าสุดซึ่งถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกโดยองค์กรด้าน
ความยั่งยืนทางอาหารทะเลนานาชาติ (ISSF) ว่ามีระดับการท้าประมงทูน่าในแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ถึง
ร้อยละ 57 ในขณะที่มีการท้าประมงมากเกินก้าลังการผลิตของสัตว์น ้า (Overfishing) ร้อยละ 26 และการท้า
ประมงในระดับปานกลางร้อยละ 26 เป็นการสรุปและจัดล้าดับข้อมูลของผู้ค้าวัตถุดิบทูน่ารายใหญ่จ้านวน 
23 ราย ซึ่งประเมินข้อมูลโดยองค์กรการจัดการประมงทูน่าระดับภูมิภาค (RFMOs) โดยพิจารณาจาก                        
3 ปัจจัยคือ 1.ความอุดมสมบูรณ์ 2.การใช้ประโยชนวั์ตถุดิบ และ3.ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท้า
ประมง จากข้อมูลปี 59 มีปริมาณการท้าประมงทูน่าประมาณ 4.8 ล้านตัน ลดลง 4% จากปี 58 แบ่ง
สัดส่วนตามสายพันธ์ุดังนี  skipjack (57%)  yellowfin (28%)  bigeye (9%) albacore (5%) และBluefin 
(1%) และแบ่งตามเครื่องมือได้ดังนี  อวนล้อมจับ (64%) เบ็ดราว (12%) เบ็ดตก (9%) อวนติดตา (4%)  และ
เครื่องมืออ่ืนๆ  (11%) ทั งนี จากปริมาณการจับทั งหมด ร้อยละ 78 เป็นการจับสัตว์น ้าในระดับที่เหมาะสม
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นทูน่า skipjack ซึ่งมีปริมาณอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน ้าธรรมชาติ ในขณะที่                              
ทูน่า yellowfin bigeye และBluefin  มีปริมาณการจับที่เกินก้าลังการผลิต  ( infofish.org, 3 Nov 2017) 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น 1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ตลาด Tsukiji เน่ืองจากเป็นช่วงวันหยุดประจ้าชาติญี่ปุ่นจึงท้าให้
ปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบแช่เย็นเพิ่มขึ นเป็นวันละ 31 ตัน ซึ่งประกอบด้วยทูน่า Bluefin จากการท้า
ประมงในประเทศบริเวณอ่าว Aomori และทูน่า Bluefin ขนาดใหญ่ (ขนาดชิ นละ 100 กก.
ปริมาณ 20-40 ชิ น/ครั ง) ซึ่งน้าเข้ามาจากประเทศแคนาดา ในขณะที่ไม่มีการน้าเข้าทูน่า 
Southern Bluefin จากประเทศออสเตรเลีย ส้าหรับระดับราคาวัตถุดิบแช่เย็นโดยรวมปรับตัว
สูงขึ นตั งแต่ช่วงต้นเดือน พ.ย. และคาดว่าจะสูงขึ นต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากมีรายงาน
แนวโน้มสภาพอากาศที่ดีขึ นซ่ึงเอื ออ้านวยต่อการบริโภคซาชิมิ                
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ นท่าวัตถุดิบแช่แข็งลดลงเนื่องจากสภาพอากาศ
ที่มีฝนตกหนักจึงเป็นอุปสรรคต่อการประมูลขายทูน่า รวมถึงตรงกับวันเลือกตั งแห่งชาติของญี่ปุ่น 
(22 ต.ค.) จึงท้าให้ระดับราคาในช่วงนี ปรับตัวลดลง แต่คาดการณ์ว่าตลาดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ น
หลังจากช่วงฤดูฝนผ่านไปแล้ว (INFOFISH Trade News, No. 21/2017) 
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