
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ต.ค. 60 มีปริมาณ 1,008 ตัน เพิ่มขึ้น +32.6% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 19.6% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 605 ตัน 
(60%) และโอลาย 403 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือน พ.ย. 60 ราคา 1,840 USD/ตัน (60,584 บาท/ตัน) ราคา
ลดลง -22.5% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น +29.1%  
 

 
ท่ีมา  INFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ  ในช่วงเดือน ม.ค.- ต.ค. 60                       
ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 631,209 ตัน มูลค่า 40,954 ล้านบาท ปริมาณลดลง -3.5%                       
แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +8.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งน าเข้าจาก ไต้หวัน 
(17.9%) อาเซียน (12.8%) ปาปัวนิวกินี (9.4%) เกาหลีใต้ (8.9%) สหรัฐอเมริกา (8.3%) 
คิริบาส (7.6%) จีน (6.8%) มัลดีฟ (6.1%) และอ่ืนๆ (22.2%) ส าหรับเดือน ต.ค.60                   
มีปริมาณการน าเข้า 64,893 ตัน มูลค่า 4,690 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง                   
-8.9% และ -5.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-ต.ค. 60 มีปริมาณ 5,548 ตัน ลดลง 46.1% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 51.8% bigeye 8.2% และอีก 40.0% เป็นทูน่าคละ
กับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (63.0%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 84.2% มาเลเซีย 
4.9% จีน 5.3% อินโดนีเซีย 2.2% นิวซีแลนด์ 1.4% อินเดีย 0.7% วานูอาตู 0.7% และมัลดีฟส์ 
0.6% 2) เรืออวนล้อมจับ (27.0%) ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 86.4% วานูอาตู 8.0% เซเชลล์ 3.3%                   
เกาหลีใต้ 1.6% จีน 0.5% และไต้หวัน 0.2% 3) เรือเบ็ดตก (9.6%) ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 75.5%                      
เซเชลล์ 14.0% อินโดนีเซีย 10.5% และ4) เรืออวนลาก (0.4%) ซึ่งได้จากเรืออินโดนีเซียทั้งหมด 
ส าหรับเดือน ต.ค.60 มีปริมาณ 386 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- ต.ค. 60 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 423,360 
ตัน มูลค่า 59,141 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -11.9% และ -1.8% ตามล าดับ                    
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) 
โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (20.2%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (16.7%) แอฟริกา 47 
ประเทศ (12.7%) ญี่ปุ่น (9.6%) ออสเตรเลีย (9.2%) สหภาพยุโรป (7.9%) อเมริกาใต้ 12 
ประเทศ (6.3%) แคนาดา (6.1%) และอ่ืนๆ (11.3%) ส าหรับ เดือน ต.ค. 60 มีปริมาณการส่งออก 
42,735 ตัน มูลค่า 6,230 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +1.1% และ +4.1% ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ที่มา  กรมศุลกากร 

1. การผลติ 

 ญี่ปุ่น  ช่วง 9 เดือนแรกป ี2560 (ม.ค.-ก.ย.) มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและ              
แช่แข็งทั้งหมด 249,875 ตัน ลดลง -3.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น                     
1. ทูน่ าสดแช่ เย็นมีปริมาณ 80 ,892 ตัน (+8.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน )               
โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Skipjack 43,962 ตัน (+18.3%) 
รองลงมาได้แก่ 1) ทูน่า Albacore 25,408 ตัน (+8.7%) 2) ทูน่า Yellowfin 5,520 ตัน                  
(-39.2%) 3) ทูน่า  Bigeye 3,003 ตัน (+34.8%) และ4) ทูน่า Bluefin 2,999 ตัน                       
(+3.1%) และ 2. ทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 168,983 ตัน (-8.8% จากช่วงเดียวกันของ                
ปีก่อน) โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Skipjack 110,471 ตัน                              
(-17.1%) รองลงมาคือ 1) ทูน่า yellowfin 29,540 ตัน (+36.5%) 2) ทูน่า Bigeye 
15,565 ตัน (-15.5%) 3) ทูน่า Albacore 10,703 ตัน (+10.5%) และ4) ทูน่า bluefin 
2,704 ตัน (+16.3%)  (INFOFISH Trade News, No. 22/2017) 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ ปุ่น  สถานการณ์ทูน่ าซาชิมิสดแช่ เย็น ณ ตลาด Tsukiji มีการน าเข้ า วัตถุดิบทูน่ า              
แช่เย็นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 60 ซึ่งคิดเป็นปริมาณที่ต่ าสุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้ม
การน าเข้าลดลงในทุกสายพันธ์ุ เมื่อเทียบกับปี 59 ทั้งนี้มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็นโดยรวม
ประมาณวันละ 31 ตัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในช่วงเงินโบนัสออก ด้านสถานการณ์
การค้า พบว่าตลาดมีการซื้อขายทูน่า Bluefin เกรดคุณภาพสูง ซึ่งได้จากการท าประมงบริเวณช่อง
แคบ Tsugaru และการน าเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากประเทศแคนาดา (บริเวณมหาสมุทร
แอตแลนติก) และจากการเพาะเลี้ยงในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และจากประเทศเม็กซิโก 
ส าหรับทูน่า Bigeye มีการน าวัตถุดิบมาขึ้นท่าจากหลายแหล่ง ได้แก่ จากการท าประมงในประเทศ
บริเวณเมือง Miyagi และบางส่วนจากการน าเข้าจากประเทศอินโดนีเซียบริเวณ เกาะ Bali ซึ่งมี
ปริมาณไม่มาก ส าหรับระดับราคาวัตถุดิบแช่เย็นโดยรวมปรับตัวลดลง ยกเว้นทูน่า Bluefin 
เนื่องจากเป็นวัตถุดิบคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาด  (INFOFISH Trade News,No. 
23/2017) 
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ประจ าเดอืนธนัวาคม 2560 

  



 มีการใช้ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endosement 
:PSE) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบทูน่าที่น าเข้ามาซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล
เข้าระบบแทนการส่งข้อมูลแบบเดิมในลักษณะเอกสาร แต่ระบบดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องและอยู่
ในระหว่างการพัฒนาต่อไป 
 

 เร่งพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (PSE) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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