
  

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค     แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU)หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน ส.ค. 
59 มีปริมาณ 986 ตัน ลดลง -16.9% จากเดือนก่อน ประกอบด้วยโอด า 592ตัน และโอลาย 
394ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า 

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือนก.ย. 59 ราคา1,515USD/ตัน (52,626บาท/ตัน)ราคา
เพิ่มขึ้น +6.3% จากเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น +1.0%  

 

 
ที่มาINFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. ไทยมีการ
น าเข้าทนู่าทัง้หมด 496,462  ตนั มลูคา่ 28,626 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมลูคา่เพิ่ม
ขึน้+2.1% และ+29.7% ตามล าดบัเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่น าเข้าจาก 
ไต้หวนั (19.5%)จีน (13.2%)ปาปัวนิวกินี ( 10.7%)อาเซียน  (9.9%) เกาหลีใต้ ( 9.8%) 
สหรัฐอเมริกา (8.4%) คริิบาส (7.6%) และอ่ืนๆ (20.9%) ส าหรับเดือนส.ค.59 มีปริมาณ
การน าเข้า 92,039 ตัน มูลค่า 5,378 ล้านบาททั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น+5.5%และ+
57.9% ตามล าดับเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ตและ
บางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลาเดือน ม.ค.-ส.ค. 59 มีปริมาณ9,467 ตัน ลดลง -28.7% จากปีก่อนในช่วง
เดียวกันโดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 56.8% bigeye 10.1% และอีก 33.1% 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 ส.ค. 59 มีปริมาณ 1,032.9 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าสี่เท่าตัวเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทยในเดือน ม.ค.-ส.ค. 59 ส่งออกทูน่าทั้งหมด378,449 ตัน 
มูลค่า 47,076 ล้านบาท ปริมาณลดลง -2.9% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +2.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง:ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไป
ยัง สหรัฐอเมริกา (17.9%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (16.8%) แอฟริกา 47 ประเทศ  (15.7%) 
ญี่ปุ่น (9.0%) สหภาพยุโรป (8.2%) ออสเตรเลีย (8.1%) และอื่นๆ (23.8%) ส าหรับเดือน ส.ค. 59 
มีปริมาณการส่งออก45 ,559 ตัน มูลค่า 5 ,970 ล้านบาท ปริมาณลดลง-1.2% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น+
8.1%ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 ญี่ปุ่นสถานการณ์การท าประมงในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง (WCP) ได้ลดลงอยู่ใน
ระดับปานกลางเนื่องจากมีมาตรการห้ามใช้เครื่องมือท าประมงประเภทท าลายล้าง (FAD closure)ซ่ึงมี
ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือนเริ่มตั้งแต่ ก.ค.59 ที่ผ่านมาส าหรับประเทศที่มีกองเรือทูน่าและได้รับผลกระทบจาก
มาตรการได้แก่ ญี่ปุ่น คิริบาสและเกาหลีใต้ โดยแม้ว่าปริมาณการจับในภูมิภาคนี้จะลดลง แต่ก็ยังมีวัตถุดิบ
จากการท าประมงในเขตมหาสมุทรอินเดียมาทดแทน รวมทั้งผู้ประกอบการทูน่ากระป๋องของไทยยังคงมี
ปริมาณสต็อกวัตถุดิบทูน่าเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและกรณีราคาทูน่า skipjack มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น ก็เนื่องจากการท าประมงในเขตแปซิฟิกตะวันตกลดลง เช่นเดียวกับเขตแปซิฟิกตะวันออกที่มีการท า
ประมงลดลงเนื่องจากมาตรการปิดท าประมงของคณะกรรมการปลาทูน่าเขตร้อนทวีปอเมริกา (IATTC) ในขณะที่
โรงงานทูน่ากระป๋องมีวัตถุดิบลดลง จึงต้องเพิ่มวัตถุดิบจากเรือทูน่าที่ท าการประมงในเขตแปซิฟิกตะวันตก 
ส าหรับการท าประมงทูน่าในเขตมหาสมุทรอินเดีย มีปริมาณเพิ่มขึ้นและโรงงานทูน่ากระป๋องก็มีสต็อก
วัตถุดิบจ านวนมาก จึงท าให้ราคาทูน่า skipjack และ yellowfinลดต่ าลง และมรีายงานว่าทนูา่จากมหาสมุทร
อินเดียบางส่วนถูกส่งมาเป็นวัตถุดิบส าหรับทูน่ากระป๋องในไทย (INFOFISH Trade News,No.18/2016) 

2. การตลาดและการค้า 

 ญี่ปุ่น1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดค้าส่งโตเกียว (ตลาด Tsukiji) เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล
วันหยุดยาวของชาวญี่ปุ่น ( Keirou-nohi) ตั้งแต่วันที่ 17-19 ก.ย.59จึงท าให้มีปริมาณวัตถุดิบขึ้น
ท่ารวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 30 ตัน โดยผลผลิตที่จับได้มากขึ้นจากอ่าวบริเวณเกาะฮอกไกโด และใช้
เส้นทาง Tsugaru channel เพื่อมาขึ้นท่ายังตลาด Tsukijiในขณะที่วัตถุดิบทูน่า bigeyeจาก
อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย มีแนวโน้มลดลง ส าหรับราคาตลาดยังทรงตัวเพราะแม้ว่าปริมาณ
วัตถุดิบจะมีมากแต่ความต้องการของตลาดในช่วงเทศกาลก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ปริมาณขึ้นท่าทูน่าแช่แข็งไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักจากช่วงสองสัปดาห์ก่อน
เนื่องจากประสบปัญหาพายุไต้ฝุ่นรุนแรงหลายระลอกในขณะที่ราคายังอยู่ในระดับสูงและตลาด   
ทูน่าค่อนข้างตื่นตัว เนื่องจากมีปริมาณทูน่า Southern bluefinที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเข้ามา
ทดแทนปริมาณทูน่า bigeyeและ yellowfin ที่ขาดแคลน จึงท าให้ราคาทูน่า Southern Bluefin 
ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าสินค้าทูน่าคงคลังในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ตาม (INFOFISH 
Trade News,No. 18/2016) 
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การค้าทูน่าของไทย (มูลค่า : ล้านบาท)

มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง

Monitoring Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนตลุาคม 2559 

  

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ ์
ส่วนเศรษฐกิจการประมงประมงโทร. 0 2558 0193 

คณะท างานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง 
(โทร. 0 2562 0588) 

 



 

 


