
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

                                                                      

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน พ.ค. 60 มีปริมาณ 1,388 ตัน ลดลง -29.9% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 18.6% ของปริมาณขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 833 ตัน 
(60%) และโอลาย 555 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือน มิ.ย. 60 ราคา 1,825 USD/ตัน (62,049 บาท/ตัน) ราคา
เพิ่มขึ้น +9.0% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น +25.9%  
 

 
ท่ีมา  INFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.- พ.ค. 60                    
ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 286,967 มูลค่า 17,459 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า        
เพิ่มขึ้น +3.8% และ +17.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งน าเข้า
จาก ไต้หวัน (16.0%) อาเซียน (13.3%) จีน (9.9%) ปาปัวนิวกินี (8.4%) มัลดีฟ (8.3%)                
คิริบาส (8.1%) สหรัฐอเมริกา (6.6%) เกาหลีใต้ (6.3%) และอ่ืนๆ (23.1%) ส าหรับ          
เดือน พ.ค.60 มีปริมาณการน าเข้า 68,283 ตัน มูลค่า 3,772 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 
+9.6% แต่มูลค่าลดลง -0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-พ.ค. 60 มีปริมาณ 3,403 ตัน ลดลง -55.2% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 51.7% bigeye 5.8% และอีก 42.5% เป็นทูน่า
คละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (60.4%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 88.5% 
มาเลเซีย 7.0% จีน 2.1% 2) เรืออวนล้อมจับ (38.0%) ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 88.6% วานูอาตู 9.3% 
เกาหลีใต้ 1.8% และไต้หวัน 0.3% และ3) เรือเบ็ดตก (1.6%) ซึ่งได้จากเรืออินโดนีเซียทั้งหมด 
ส าหรับเดือน พ.ค.60 มีปริมาณ 186 ตัน ลดลง -7.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 60 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 207,788 
มูลค่า 28,995 ล้านบาท ปริมาณลดลง -12.4% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +0.6% เมื่อเทียบกับ                
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา (19.1%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (19.0%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(11.6%) ออสเตรเลีย (9.8%) ญี่ปุ่น (9.2%) สหภาพยุโรป (7.9%) และอ่ืนๆ (23.4%) ส าหรับ 
เดือน พ.ค. 60 มีปริมาณการส่งออก 46,173 ตัน มูลค่า 6,455 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า   
เพิ่มขึ้น +27.8% และ +27.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ที่มา  กรมศุลกากร 

1. การผลติ 

 ญี่ปุ่น 1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็นโดยรวมเพิ่มขึ้น                   
ซึ่งเป็นวัตถุดิบมีคุณภาพดี (ทูน่า Bluefin) จากการท าประมงในประเทศด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับ                           
โดยวัตถุดิบจะส่งมาขึ้นท่าในลักษณะเป็นชิ้นๆละ 60 กก. คิดเป็นปริมาณรวม 18 ตัน (ณ 19 มิ.ย. 60) 
นอกจากนี้ยังมีทูน่า Southern Bluefin ซึ่งจับจากนา่นน้ าของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มาขึ้นท่าเฉลี่ยวัน
ละ 100 ชิ้น (ประมาณ 6 ตัน) และเป็นวัตถุดิบคุณภาพดีเช่นเดียวกัน จึงท าให้ราคา Bluefin ปรับตัวลดลง
ตามกลไกตลาด ในขณะที่ทูน่า Bigeye จากการท าประมงทั้งในและนอกประเทศมีปริมาณลดลงติดต่อกันมา 
20 วัน โดยขึ้นท่าเพียงวันละ 790 กก. จึงท าให้ราคาทูน่า Bigeye รวมถึง Yellowfin มีการปรับตัวสูงขึ้น 
 2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง สถานการณ์ที่ตลาด Tsukiji ปริมาณวัตถุดิบแช่แข็งโดยรวมเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมา
จากปริมาณการน าเข้าทูน่า Bluefin เพิ่มขึ้น ดังนั้นระดับราคาทูน่าสายพันธ์ุต่างๆจึงปรับตัวลดลง                               
ในขณะเดียวกันสถานการณ์ปริมาณวัตถุดิบของห้องเย็นพบว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 60 ปริมาณ
วัตถุดิบคงคลังของทูน่า Bluefin มี 5,700 ตัน (เพิ่มขึ้น 128% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน) ในขณะที่ทูน่า 
Bigeye ปริมาณ 9,152 ตัน (ลดลง 17% จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน) มีราคาเฉลี่ย 1.200 เยน/กก. ซึ่งเป็น
ระดับราคาที่น่าพอใจ  (INFOFISH Trade News, No. 12/2017) 

2. การตลาดและการค้า   

 ไทย Century Pacific Food Inc. (CNPF) บริษัทผู้ผลิตทูน่ากระป๋องรายใหญ่ของไทย                         
มีเป้าหมายในการรักษาระดับรายได้ในปีนี้ให้ได้เท่ากับปีก่อน ขณะที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่             
ท้าทาย คือ 1. ภาวะต้นทุนสูงขึ้น และ2. ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ทั้งนี้เนื่องจากในปีก่อนราคา
วัตถุดิบทูน่าลดลง บริษัทจึงเพิ่มปริมาณวัตถุดิบคงคลังและท าให้สามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุน                    
ที่ถูกลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตั้งเป้าหมายรายรับปีนีป้ระมาณ 2 เท่าของอัตราการเจริญเติบโต
ของ GDP ซึ่ง GDP ไตรมาสแรกเติบโตประมาณร้อยละ 6.4 โดยได้วางแผนการผลิตให้แก่แบรนด์
ใหญ่ๆในตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ภาพรวมสถานการณ์การส่งออกยังพอมี
โอกาสทางธุรกิจแม้ว่าในช่วงเก้าเดือนแรกของปี ก่อนการส่งออกจะลดลงก็ตาม ซึ่งท าให้ผล
ประกอบการอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่แบรนด์ต่างๆ (OEM) ยังไม่แน่นอนจนถึงสิ้นปี 
(http://infofish.org) 
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มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 
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ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2560 

  

คณะท างานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง 
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