
  

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค     แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU)หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน ก.ย. 
59 มีปริมาณ 1,415 ตัน เพิ่มขึ้น +43.5% จากเดือนก่อน ประกอบด้วยโอด า 849ตัน และโอ
ลาย 566ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า 

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือนต.ค. 59 ราคา1,440 USD/ตัน (50,487บาท/ตัน)ราคา
ลดลง -5.0% จากเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น +2.9%  

 

 
ที่มาINFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ย. ไทยมีการน าเข้าทูน่า
ทั้งหมด 575,007 ตัน มูลค่า 33,172 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +6.2% และ +31.9% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งน าเข้าจาก ไต้หวัน (19.0%)จีน (12.7%) ปาปัว
นิวกินี (11.0%)อาเซียน (9.8%) เกาหลีใต้ (10.6%) สหรัฐอเมริกา (8.8%) คิริบาส (7.6%) และอื่นๆ 
(20.5%) ส าหรับเดือนก.ย.59 มีปริมาณการน าเข้า 78,546 ตัน มูลค่า 4,546 ล้านบาททั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลง -14.7%และ-15.5% ตามล าดับเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลาเดือน ม.ค.-ก.ย. 59 มีปริมาณ10,089 ตัน ลดลง -29.4% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 67.7% bigeye 19.5% และอีก 12.8% เป็นทูน่า
คละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (93.3%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 85.3% จีน 
10.2% อินโดนีเซีย 3.7% และอื่นๆ 0.8 %  2)ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (6.1 %) ซ่ึงได้จากเรือ
ญี่ปุ่น 84.9% และเกาหลีใต้ 15.1 % และ 3) ผลผลิตจากเรือเบ็ดตก  (0.6%) โดยจับจากเรือ
อินโดนีเซียทั้งหมดส าหรับเดือน ก.ย. 59 มีปริมาณ 621 ตัน ลดลง -39.8 % เมื่อเทียบกับ                
เดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทยในเดือน ม.ค.-ก.ย. 59 ส่งออกทูน่าทั้งหมด429,329 ตัน 
มูลค่า 53,522 ล้านบาท ปริมาณลดลง -1.9% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +3.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา  (17.6%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ  (16.9%) แอฟริกา 47 ประเทศ  
(16.7%) ญี่ปุ่น (9.0%) สหภาพยุโรป  (8.1%) ออสเตรเลีย  (8.0%) และอื่นๆ (23.7%) ส าหรับ
เดือน ก.ย. 59 มีปริมาณการส่งออก50,881 ตัน มูลค่า 6,445 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น +11.7% และ +8.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก และตอนกลาง และมหาสมุทรอินเดีย ปริมาณการท าประมงทูน่า
ของเรือประมงสัญชาติเอกวาดอร์ลดลง หลังผ่านช่วงมาตรการปิดอ่าวซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน และ
คาดว่าระดับราคาจะสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเรือประมงสัญชาติอื่นๆจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันตกมาขึ้นท่าที่เอกวาดอรเ์นื่องจากความต้องการของประเทศไทยและอื่นๆในเอเชียมีไม่มาก 
ดังนั้นสต็อกวัตถุดิบทูน่าของผู้ประกอบการเอกวาดอร์จึงมีปริมาณมากและส่งผลให้ระดับราคาทูน่า 
skipjackไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีการจ ากัดปริมาณการจับ อย่างไรก็ตาม ระดับราคาทูน่าบางชนิด
อาจปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงต้นปีหน้า ส าหรับสถานการณก์ารท าประมงในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก
ตะวันตกและตอนกลางได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับปานกลาง เนื่องจากกองเรือของ ญี่ปุ่น คิริบาส และเกาหลี
ใต้ ได้ผ่านช่วงมาตรการห้ามใช้เครื่องมือท าประมงประเภทท าลายล้าง (FAD closure) ตั้งแต่วันที่ 1 
ต.ค. ที่ผ่านมาในขณะที่กองเรือประเทศอื่นๆยังอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของการใช้มาตรการฯ ส่วน
สถานการณก์ารท าประมงในเขตมหาสมุทรอินเดียได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูง และสต็อกวัตถุดิบทูน่ายังมี
ปริมาณมาก จึงมีการขนถ่ายทูน่าบางส่วนส่งมาขายที่กรุงเทพฯอย่างต่อเนื่องและท าให้ราคาทูน่า 
skipjack ที่ผู้ประกอบการไทยรับซ้ือปรับตัวลดลงเนื่องจากสต็อกวัตถุดิบทูน่าของผู้ประกอบการไทย
ยังมีปริมาณมากเช่นกัน(INFOFISH Trade News,No.20/2016) 

2. การตลาดและการค้า 

 ญี่ปุ่น1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น  ณ ตลาดค้าส่งโตเกียว (ตลาด Tsukiji) มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือน พ.ย. ซ่ึงมีปริมาณความต้องการของตลาดค่อนข้างน้อยโดยการ
จับทูน่า Bluefinบริเวณอ่าว Aomori กลับมามีปริมาณสูงขึ้นหลังจาก สิ้นสุดฤดูกาล พายุไต้ฝุ่น
รวมถึงการจับทูน่า yellowfinบริเวณอ่าว Mie โดยเครื่องมืออวนล้อมจับก็มีปริมาณสูงขึ้นเช่นกัน 
จึงท าให้ระดับราคาวัตถุดิบเฉลี่ยที่ตลาดTsukijiมีแนวโน้มลดลง 
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าแช่แข็งที่ตลาด Tsukijiเพิ่มขึ้นเฉพาะทูน่า
yellowfinและ Bluefin เท่านั้น ส าหรับระดับราคาพบว่าปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันสองเดือน(ก.ย.-
ต.ค.) แต่เริ่มปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในเดือน พ.ย.  (ยกเว้นทูน่า yellowfin)ด้านการตลาดพบว่า มี
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่บางแห่งขายผลิตภัณฑ์ทูน่า bigeyeและbluefinแช่แข็งคุณภาพปาน
กลางโดยขายในราคาถูก  ทดแทนทูน่าคุณภาพดีโดยเป็นทูน่า ลักษณะตัดแบ่งเป็นชิ้นขนาดเล็ก
บรรจุแพ็ค ( saku style)รวมถึงสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูหนาวจึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ซ่ึงคาดว่าท าให้
ความต้องการของตลาดลดลงจนถึงช่วงสิ้นปี(INFOFISH Trade News,No. 21/2016) 
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9,500 การค้าทูน่าของไทย (มูลค่า : ล้านบาท)

มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง

Monitoring Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2559 

  

คณะท างานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง 
(โทร. 0 2562 0588) 

 



 

 

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ ์
ส่วนเศรษฐกิจการประมงประมงโทร. 0 2558 0195 


