
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ต.ค.61 มีปริมาณ 1,251 ตัน เพิ่มขึ้น 58.3% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 19.6% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 751 ตัน 
(60%) และโอลาย 500 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน พ.ย. 61 ราคา 1,500 USD/ตัน (49,454 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง 7.7% จากเดือน ต.ค.61 และลดลง 18.5% จากเดือน พ.ย.60 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน ต.ค.61 มีปริมาณการน าเข้าทั้งหมด 58,527 
ตัน มูลค่า 3,581 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 8.3% และ 3.6% 
ตามล าดับ ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- ต.ค. 61 ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 714,732 ตัน มูลค่า 
40,323 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณเพิ่มขึ้น 13.2% แต่มูลค่า
ลดลง 1.5% โดยน าเข้าจากไต้หวัน (16.8%) อาเซียน (12.6%) เกาหลีใต้ (9.2%)                       
ปาปัวนิวกินี (8.8%) สหรัฐอเมริกา (8.6%) จีน (6.7%) ญี่ปุ่น (6.3%) คิริบาส (6.0%)                   
ไมโครนีเซีย (4.8%) และประเทศอ่ืนๆ (20.2%) ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่
น าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทย เดือน ต.ค. 61 มีปริมาณ 9,199 ตัน มูลค่า 
674.7 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 98.3% และ 86.9% ตามล าดับ 
ส าหรับเดือน ม.ค.- ต.ค. 61 มีปริมาณทั้งหมด 99,945 ตัน มูลค่า 7,125 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับปีก่อนในช่วงเดียวกัน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 3.1% และ 5.5% ตามล าดับ ซึ่ง
แบ่งเป็นชนิดทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 62.4% Yellowfin 20.3% 
Albacore 13.9% Bigeye 3.3% และทูน่าอ่ืนๆ 0.1% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 17.0% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 10.9% ไมโครนีเซีย 8.9%                 
หมู่เกาะโซโลมอน 8.1% ตูวาลู 6.4% ไต้หวัน 5.6% เวียดนาม 5.3% จีน 4.8% ปาปัวนิวกินี
3.5% และประเทศอ่ืนๆ 29.5%  

  การส่งออก เดือน ต.ค. 61 มีปริมาณการส่งออก 50,213 ตัน มูลค่า 6,972 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 9.8% และ 9.1% ตามล าดับ ส าหรับในช่วงเดือน 
ม.ค.- ต.ค. 61 ไทยส่งออกทูน่าทั้งหมด 442,511 ตัน มูลค่า 61,893 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.5% และ 4.7% ตามล าดับ (ทูน่า              
แช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา 
(20.7%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (16.8%) แอฟริกา 47 ประเทศ (13.1%) ญี่ปุ่น 
(10.2%) ออสเตรเลีย (8.8%) สหภาพยุโรป (6.6%) แคนาดา (6.2%) และประเทศอ่ืนๆ 
(17.6%)   
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลติ 
 ไทย สถานการณ์การผลิตทูน่ากระป๋อง ทูน่า Albacore ที่มาขึ้นท่าในกรุงเทพฯ โดยวัตถุดิบมี
แหล่งที่มาจากผู้ประกอบการห้องเย็นในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่มีการซื้อขายอยู่ในช่วงราคา
ระหว่าง 3,650 – 3,700 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และบางรายมีราคาซื้อขายที่ต่ ากว่าอยู่ในช่วง
ระหว่าง 3,600 – 3,650 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่
ช่วงเดือน พ.ค.61 ซึ่งขณะนั้นวัตถุดิบมีราคา 3,250 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แต่เนื่องจากเกิดการ              
แข่งซื้อวัตถุดิบทูน่า Albacore กันอย่างรุนแรงในกลุ่มผู้ผลิตซาชิมิของญี่ปุ่น จนท าให้ราคา
ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดประมาณ 3,800 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ
ทูน่ากระป๋องของประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย และเวียดนาม ก็ก าลังแข่งซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตทูน่ากระป๋องอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน ( INFOFISH Trade News, No. 22/2018)  

2.2  การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดปลา Toyosu มีปริมาณขึ้นท่าทูน่า 
Bluefin เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลผลิตจากการจับภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการท าประมงทาง
ตอนเหนือโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบ Tsugaru ในขณะที่การน าเข้าทูน่า Bigeye จากประเทศ
อาเซียน และทูน่า Bluefin ขนาดใหญ่ จากแคนาดาและสหรัฐอเมริกา มีปริมาณลดลง ส าหรับ
สถานการณ์ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากทูน่า Bluefin ที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบเกรด
คุณภาพดี ทั้งนี้ สถานการณ์ตลาดในช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูใบไม้ร่วงและก าลังเข้าสู่เทศกาล                 
เฉลิมฉลองขึ้นปีใหม่ จึงคาดว่าตลาดจะมีแนวโน้มตื่นตัวและมีความต้องการบริโภคทูน่าเพิ่มสูงขึ้น 
2. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดบิรวมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทูน่า Bigeye 
และทูน่า Southern Bluefin ซึ่งได้จากบริษัทห้องเย็นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอ 
กับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาล Nabe  ส าหรับราคาวัตถุดิบทูน่าแช่แข็งมีแนวโน้มทรงตัว 
ทั้งนี้ บริษัทห้องเย็นมีปริมาณสต็อกทูน่า Southern Bluefin แช่แข็งเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนวัตถุดิบ 
สดแช่เย็น โดยน าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (INFOFISH Trade News,                
No. 23/2018) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
  ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endosement :PSE) เพื่อการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่
ระยะที่ 2 แต่เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบต่างๆต้องเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ EU ก าหนด ระบบดังกล่าว
จึงยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อก าหนด ท าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งาน
ระบบที่พัฒนาเพื่อมารองรับข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

  ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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