
  

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค     แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU)หรือไม่ 
แต่ยังมีบางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 
 
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน พ.ค. 
59 มีปริมาณ 1,745 ตัน ลดลง -2.4% จากเดือนก่อน ประกอบด้วยโอด า 1,047ตัน และโอ
ลาย 698ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า 

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือนมิ.ย. 59 ราคา1,450USD/ตัน (51,192บาท/ตัน)ราคา
ลดลง-9.4% จากเดือนก่อนแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น+20.8%  
 

 
ที่มาINFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือนม.ค.-พ .ค.59มีปริมาณ
การน าเข้าทูน่าทั้งหมด 276,387 ตัน มูลค่า 14,918 ล้านบาททั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
+2.3% และ +15.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงเป็นการน าเข้าจาก 
ไต้หวัน (17.0%)จีน (14.6%) ปาปัวนิวกินี (12.2%)อาเซียน (10.8%) เกาหลีใต้ (10.1%) 
สหรัฐอเมริกา  (7.7%) และอื่นๆ (27.6 %) ส าหรับเดือนพ.ค.59 มีปริมาณการน าเข้า 
67,054 ตัน มูลค่า 4 ,051 ล้านบาททั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +22.9 %และ +83.2%
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลาเดือน ม.ค.-พ.ค. 59 มีปริมาณ 7,591 ตัน (ลดลง -20.1 % จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน) โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 56.0% bigeye 8.3% และอีก 35.7%  เป็นทูน่า
คละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (91.9%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 81.5% จีน 
12.7% อินโดนีเซีย 4.7% และอื่นๆ 1.1% และ 2)ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (8.1 %) ซ่ึงได้จาก
เรือญี่ปุ่น 84.9 % และเกาหลีใต้ 15.1 %ส าหรับเดือน พ.ค. 59 มีปริมาณ 490 ตันลดลง-12.8 % 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทยในเดือน ม.ค.-พ.ค. 59 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 237,140 ตัน 
มูลค่า 28,833 ล้านบาท ปริมาณลดลง -1.7 % แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +1.5 % ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา  (18.8%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ  (16.6%) แอฟริกา 47 ประเทศ  
(15.7%) ญี่ปุ่น (8.7%) สหภาพยุโรป  (8.7%) ออสเตรเลีย  (8.6%) และอื่นๆ (22.9%) ส าหรับ
เดือน พ.ค. 59 มีปริมาณการส่งออก51,602 ตัน มูลค่า 6,318 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น+1.6% และ +10.9%ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 ญี่ปุ่น ปริมาณ ขึ้นท่าวัตถุดิบ ทูน่า สดแช่เย็นและแช่แข็ง ในช่วงไตรมาสแรกของ ปี 5 9                  
(ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณทั้งหมด63,818 ตัน ลดลง-11.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงแบ่งเป็น 1.ทู
น่าสดแช่เย็น 10,047 ตัน ลดลง -35.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 2.ทูน่าสดแชแ่ข็ง53,771 
ตัน ลดลง -5.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยถ้าแบ่งตามสายพันธุ์ได้ดังนี1้. ทูน่า bluefin724 
ตัน(+72.8%) 2. ทูน่า bigeye7,492 ตัน (-5.0%) 3. ทูน่า yellowfin8,835 ตัน(-15.8%) และ4.ทูน่า 
albacore 6,823ตัน (-33.3%)(INFOFISH Trade News,No.11/2016) 

 มาเลเซียมีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าปี 2558 ทั้งหมด 68,000 ตัน โดยภาครัฐมีความเชื่อมั่นว่า
ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะขยายตลาดต่อไปได้ในอนาคต เนื่องจากคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกันยัง
มีไม่มาก รวมถึงมีแผนการเปลี่ยนแหล่งจับทูน่าเพื่อให้มีปริมาณวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาด โดยคาดว่าในปี 2563มาเลเซียจะสามารถเพิ่มปริมาณการจับทูน่าได้ถึงปีละ 
130,000 ตัน ซึ่งจะท าให้มีรายรับถึง 1 พันล้านริงกิต (ประมาณ 8,600 ล้านบาท)
(http://infofish.org/v2/index.php/178-tuna-industry-revenue-can-hit-rm1-billion-by-year-2020-ahmad-shabery) 
 

2. การตลาดและการค้า 

 ญี่ปุ่นสถานการณ์ทูน่าซาซิมิสดแช่ เย็นที่มาขึ้นท่าที่ตลาดค้าส่งโตเกียว(ตลาด Tsukiji) เพิ่มขึ้น
จากช่วงสองสัปดาห์ก่อน ส่วนหนึ่งมาจากทูน่า Bluefin ที่จับจากเมือง Tottori และบริเวณอ่าว
ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นด้วยเครื่องมือโป๊ะเชือกและเบ็ดราวมีปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่ด้านอุปสงค์ 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและมีฝนตกชุกจึงไม่ค่อยเอื้อต่อการรับประทานอาหาร
ประเภท ซาซิมิ  ความต้องการบริโภค ทูน่าซาซิมิ ในช่วงนี้จึงลดลง รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มี
ยอดขายลดลงส าหรับสถานการณ์ทูน่าซาซิมิแช่แข็งที่ตลาดTsukijiพบว่าโดยรวมแล้วมีปริมาณขึ้น
ท่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นในขณะที่ตั้งแต่ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับราคาค่อนข้างคงที่หรือลดลงในบาง
ประเภทของวัตถุดิบ ซึ่งสาเหตุมาจากความต้องการบริโภคทูน่าเกรดเนื้อสีแดงที่ลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วง
ฤดูฝนเช่นเดียวกันหลังจากนี้ผู้ประกอบการจะมีการปรับตัวโดยเลื่อนเวลาการขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าที่
ตลาดส่งโตเกียว ให้ช้าลงกว่าเดิมเพื่อไม่ให้มีปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด (INFOFISH 
Trade News,No. 11/2016) 
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มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง

Monthly Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2559 

  

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ ์
ส่วนเศรษฐกิจการประมงประมงโทร. 0 2558 0193 

คณะท างานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง 
(โทร. 0 2562 0588) 

 

http://infofish.org/v2/index.php/178-tuna-industry-revenue-can-hit-rm1-billion-by-year-2020-ahmad-shabery


 

    

 

http://infofish.org/v2/index.php/157-vietnamese-tuna-exports-to-china-up-253-per-cent 

 

Safeguarding yellowfin stocks 

MSC certification requires annual surveillance audits for all certified fisheries. During the Maldives pole & line fishery 

audit, DNV-GL’s assessment team reviewed the latest scientific data and concluded that the stock no longer meets the 

MSC Standard’s requirements for stock health, and the certificate for yellowfin tuna is therefore suspended. 

 


