
  

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค     แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU)หรือไม่ 
แต่ยังมีบางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 
 
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน ก.ค. 
59 มีปริมาณ 1,187 ตัน เพิ่มขึ้น+15.1% จากเดือนก่อน ประกอบด้วยโอด า 712ตัน และโอ
ลาย 475ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า 

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือนส.ค. 59 ราคา1,425USD/ตัน (49,474บาท/ตัน)ราคาไม่
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาลดลง-1.7% 

 
 

 
ที่มาINFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค.59มีปริมาณการ
น าเข้าทูน่าทั้งหมด 404,423 ตัน มูลค่า 23,248 ล้านบาททั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +1.3% 
และ +24.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงเป็นการน าเข้าจาก ไต้หวัน 
(18.6%)จีน (14.3%) ปาปัวนิวกินี (11.5%)อาเซียน (10.0%) เกาหลีใต้ (8.7%) สหรัฐอเมริกา 
(7.8%) และอื่นๆ (29.1%) ส าหรับเดือนก.ค.59 มีปริมาณการน าเข้า 56,615 ตัน มูลค่า 3,662 
ล้านบาทปริมาณลดลง -9.9%แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น+27.3%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ตและ
บางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลาเดือน ม.ค.-ก.ค. 59 มีปริมาณ8,434 ตัน (ลดลง -28.4% จากปีก่อนในช่วง
เดียวกัน) โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 56.7% bigeye 9.6% และอีก 33.7%เป็นทูน่าคละกับ
ปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (92.9%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 84.3% จีน 10.9% 
อินโดนีเซีย 3.9% และอื่นๆ 0.9%  2)ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ ( 6.5%) ซ่ึงได้จากเรือญี่ปุ่น 
84.9% และเกาหลีใต้ 15.1% และ 3) ผลผลิตจากเรือเบ็ดตก (0.6%) โดยจับจากเรืออินโดนีเซีย
ทั้งหมดส าหรับเดือน ก.ค. 59 มีปริมาณ 185 ตัน ลดลง-71.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทยในเดือน ม.ค.-ก.ค. 59 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 332,890 ตัน 
มูลค่า 41,106 ล้านบาท ปริมาณลดลง -3.1% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +1.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยังสหรัฐอเมริกา (18.0%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.3%) แอฟริกา 47 ประเทศ (15.8%) 
ญี่ปุ่น (9.0%) สหภาพยุโรป (8.0%) ออสเตรเลีย (7.8%) และอื่นๆ (24.1%) ส าหรับเดือน ก.ค. 59 มี
ปริมาณการส่งออก47,117 ตัน มูลค่า 6,056 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -7.7% และ -
0.5%ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 ญี่ปุ่นช่วงครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและ              
แช่แข็ง ทั้งหมด 94 ,435 ตัน ลดลง -0.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น           
1. ทูน่าสดแช่เย็น 10,436 ตัน เพิ่มขึ้น +24.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 2. ทูน่าสด
แช่แข็ง 83,999 ตัน ลดลง -3.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสามารถแบ่งตามสายพันธุ์
ได้ดังนี้ 1. ทูน่า bluefin5,292 ตัน (-9.0%) 2. ทูน่า bigeye42,878 ตัน (+7.6%) 3. ทูน่า 
yellowfin29,907 (+36.7%) และ 4. ทูน่า albacore 3,942 ตัน (-38.3%) (INFOFISH 
Trade News,No.15/2016) 

 สหรัฐอเมริกา ช่วงครึ่งปีแรก 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็น 
ทั้งหมด 12 ,102 ตัน เพิ่มขึ้น+5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 1. ) ทูน่า 
Bluefin 677 ตัน (+49.8%) 2. ) ทูน่า bigeye2 ,025 ตัน (-16.0%) 3. ) ทูน่า 
yellowfin8,583 (+10.9%) 4.) ทูน่า albacore 497 ตัน (+11.2%) และ5. ) ทูน่าสายพันธุ์
อื่นๆ320 ตัน (-14.2%) (INFOFISH Trade News,No.16/2016) 

2. การตลาดและการค้า 

 ญี่ปุ่น1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น  ณ ตลาดค้าส่งโตเกียว (ตลาด Tsukiji) มีปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่า
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล Obonของชาวญี่ปุ่น(วันที่ 10-17 
ส.ค.ที่ผ่านมา) แต่เมื่อผ่านพ้นช่วงเทศกาลแล้วรวมถึงพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้าสู่บริเวณรอบเกาะ Tokyo 
ซ่ึงท าให้เกิดฝนตกหนักและมีลมพายุ จึงท าให้ปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่าทั้งจากการจับในประเทศและ
น าเข้าจากต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ระดับราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง หลังผ่านช่วงเทศกาล Obonมีปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่าลดลง จึงท าให้ราคา
ปรับตัวสูงขึ้น มีการคาดการณ์ว่าตลาดจะยังคงชะลอตัวไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าระดับราคาจะปรับ
ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ส าหรับปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่าคาดว่ายังคงมีแนวโน้มลดลงเช่นนี้จนกว่าจะเข้า
สู่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ(ปลายเดือน ก.ย. เป็นต้นไป)นอกจากนี้ผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นที่พัดเข้าสู่บริเวณ
รอบเกาะ Tokyoได้ท าให้ยอดขายซาชิมิทูน่าในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆลดลงด้วย (INFOFISH 
Trade News,No. 16/2016) 
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การค้าทูน่าของไทย (มูลค่า : ล้านบาท)

มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง

Monitoring Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนกนัยายน 2559 

  

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ ์

คณะท างานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง 
(โทร. 0 2562 0588) 

 



 


