
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน พ.ย.61 มีปริมาณ 573 ตนั ลดลง 54.2% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
19.8% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 344 ตัน (60%) 
และโอลาย 229 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน ธ.ค. 61 ราคา 1,500 USD/ตัน (49,051 บาท/ตัน) 
ราคาไม่เปลี่ยนแปลง จากเดือน พ.ย.61 และลดลง 9.8% จากเดือน ธ.ค.60 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน พ.ย.61 มีปริมาณการน าเข้าทั้งหมด 55,268 
ตัน มูลค่า 3,516 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงจากเดือนก่อน 5.6% และ 1.8% 
ตามล าดับ ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.- พ.ย. 61 ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 830,038 ตัน มูลค่า 
44,653 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 22.0% แต่มูลค่าลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ                  
ปีก่อน โดยน าเข้าจากไต้หวัน (17.8%) อาเซียน (13.8%) ปาปัวนิวกินี (9.0%) เกาหลีใต้ (8.4%) 
สหรัฐอเมริกา (8.2%) คิริบาส (7.1%) จีน (6.6%) มัลดีฟ (5.5%) ญี่ปุ่น (4.5%) และประเทศ
อ่ืนๆ (19.1%) ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย เดือน พ.ย. 61 มีปริมาณ 8,985 ตัน มูลค่า 671.6 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่า ลดลงจากเดือนก่อน 3.9% และ 0.8% ตามล าดับ ส าหรับเดือน ม.ค.- พ.ย. 61 มี
ปริมาณทั้งหมด 121,800 ตัน มูลค่า 8,309 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.1% และ 11.3% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดทูน่าตามสัดส่วน
ปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 65.1% Yellowfin 19.4% Albacore 11.9% Bigeye 3.5% 
และทูน่าอ่ืนๆ 0.1% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 16.1% 
หมู่เกาะมาร์แชลล์ 15.3% ตูวาลู 8.4% ไมโครนีเซีย 7.9% หมู่เกาะโซโลมอน 7.0% เวียดนาม 
5.0% ไต้หวัน 4.6% จีน 4.6% ญี่ปุ่น 4.2% และประเทศอ่ืนๆ 31.1%  

  การส่งออก เดือน พ.ย. 61 มีปริมาณการส่งออก 49,778 ตัน มูลค่า 7,139 ล้านบาท                   
ปริมาณลดลง 0.9% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับในช่วงเดือน 
ม.ค.- พ.ย. 61 ไทยส่งออกทูน่าทั้งหมด 492,389 ตัน มูลค่า 68,991 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.9% และ 4.3% ตามล าดับ (ทูน่า              
แช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา 
(21.1%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (16.3%) แอฟริกา 47 ประเทศ (13.6%) ญี่ปุ่น 
(10.0%) ออสเตรเลีย (8.9%) สหภาพยุโรป (6.4%) แคนาดา (6.3%) และประเทศอ่ืนๆ 
(17.4%)   
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลติ 
 จีน สถานการณ์การตอบโต้มาตรการด้านภาษีส าหรับกลุ่มสินค้าอาหารระหว่างประเทศจีน
และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. 61 จนถึงปัจจุบัน โดยนโยบายทางการค้าใหม่ของ
จีนซึ่งวางแผนจะส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องและทูน่าลอยน์ ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็น                      
2 เท่าตัว ไปยังประเทศคู่ค้าหลัก คือ ประเทศสเปน และโปรตุเกส ข้อมูลในช่วง 10 เดือนแรก
ของปี 61 จีนมีปริมาณการผลิตทูน่าลอยน์ ทั้งหมด 87,829 ตัน โดยมีปริมาณการส่งออกทูน่า
กระป๋องและทูน่าลอยน์ไปยังสหรัฐอเมริกา 20,100 ตัน ลดลง 2.6% (20,640 ตัน) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 60 ในขณะที่การส่งออกไปยังประเทศสเปนและโปรตุเกส มีปริมาณ 20,023 
ตัน เพิ่มขึ้น 83.2% (10,930 ตัน) และปริมาณ 6,700 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัว (3,304 ตัน) 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 60 ทั้งนี้ จีนสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการค้าทูน่า
กระป๋องไปยังตลาดประเทศคู่ค้าในทวีปยุโรปเพิ่มขึ้น จาก 20% เป็น 30% ภายในระยะเวลา               
1 ปี นอกจากนี้ จีนยังมีการส่งออกทูน่ากระป๋องไปยังประเทศเวียดนาม ชิลี และเม็กซิโก                    
ในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างค่อยเป็นค่อยไป ( INFOFISH Trade News, No. 01/2019)  

2.2  การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดปลา Toyosu การซื้อขายทูน่าครั้งแรกของปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา มีปริมาณ 278 กก. ราคาขาย กก.ละ 1.2 ล้านเยนโดย
ขายให้กับร้านอาหารประเภทซูชิ ในเครือบริษัท Kiyomura และเป็นทูน่า Bluefin ซึ่งได้จาก
การจับภายในประเทศทางตอนเหนือบริเวณช่องแคบ Ooma และ Tsugaru สถานการณ์ราคา
วัตถุดิบ พบว่า ทูน่า Bluefin มีราคาทรงตัว ในขณะที่ทูน่า Bigeye มีราคาสูงขึ้นทั้งวัตถุดิบ                
จากการจับในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากมีวันหยุดเทศกาลต่างๆ
ในเดือน ม.ค. 62 ถึง 12 วัน จึงคาดว่าจะท าให้การซื้อขายทูน่าที่ตลาด Toyosu ด าเนินไปอย่าง
ไม่สะดวกอยู่บ้าง (INFOFISH Trade News, No. 01/2019) 

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. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

  ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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