
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปญัหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) หรือไม่ แต่ยังมี
บางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

                                                                      
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน เม.ย. 60 มีปริมาณ 1,980 ตัน เพิ่มขึ้น +29.1% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 19.6% ของปริมาณขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 1,188 ตัน 
(60%) และโอลาย 792 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือน พ.ค. 60 ราคา 1,675 USD/ตัน (57,706 บาท/ตัน) ราคา
เพิ่มขึ้น +9.8% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น +4.7%  
 

 
ที่มา  INFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย. 60                    
ไทยมีการน าเข้าทูน่าทั้งหมด 215,733 ตัน มูลค่า 13,245 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น +3.1% และ +21.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงน าเข้าจาก 
ไต้หวัน (16.0%) อาเซียน (13.3%) จีน (9.9%) ปาปัวนิวกินี (8.4%) มัลดีฟ (8.3%) คิริบาส 
(8.1%) สหรัฐอเมริกา (6.6%) เกาหลีใต้ (6.3%) ไมโครนีเซีย (4.7%) และอื่นๆ (25.5%) 
ส าหรับเดือน เม.ย.60 มีปริมาณการน าเข้า 63,800 ตัน มูลค่า 4,006 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น +14.1 และ +10.4 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-เม.ย. 60 มีปริมาณ 3,218 ตัน ลดลง -54.7% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 49.2% bigeye 5.9% และอีก 44.9% เป็นทูน่า
คละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (59.8%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 91.7% 
มาเลเซีย 6.0% จีน 2.3% และ2) ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (40.2%) ซ่ึงได้จากเรือญี่ปุ่น 88.6% 
วานูอาตู 9.3% เกาหลีใต้ 1.8% และไต้หวัน 0.3% ส าหรับเดือน เม.ย.60 มีปริมาณ 201 ตัน 
ลดลง -63.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 60 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 125,478 
ตัน มูลค่า 17,474 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -13.2% และ -0.2% ตามล าดับ                  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) 
โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา (18.9%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (17.6%) แอฟริกา 47 
ประเทศ (12.2%) ออสเตรเลีย (10.8%) ญี่ปุ่น (8.6%) สหภาพยุโรป (7.6%) และอื่นๆ (22.1%) 
ส าหรับ เดือน เม.ย. 60 มีปริมาณการส่งออก 36,137 ตัน มูลค่า 5,066 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลง -19.3% และ -18.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 ญี่ปุ่น ช่วงไตรมาสแรก 2560 (ม.ค.-มี.ค.) มีปริมาณน าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและ              
แช่แข็ง ทั้งหมด 44,071 ตัน ลดลง -5.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงแบ่งเป็น 1. ทูน่า             
สดแช่เย็นมีปริมาณ 3,743 ตัน ลดลง -33.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสายพันธุ์ที่มี
ปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า bluefin 1,413 ตัน (-39.4%) รองลงมาได้แก่ 1) ทูน่า 
yellowfin 1,184 ตัน (-28.2%) 2) ทูน่า bigeye 1,138 ตัน (-31.8%) 3. ทูน่า Albacore 
8 ตัน ซ่ึงช่วงเดียวกันของปีก่อนไม่มีการน าเข้า ส าหรับทูน่า Skipjack ไม่มีการน าเข้า และ       
2. ทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 40,328 ตัน ลดลง -1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาย
พันธุ์ที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า bigeye 18,479 ตัน (-8.9%) รองลงมาคือ 1) ทู
น่า yellowfin 11,516 ตัน (-16.3%) 2) ทูน่า Skipjack 7,277 ตัน (+57.3%) 3) ทูน่า 
Albacore 2,649 ตัน (+56.1%) และ4) ทูน่า bluefin 407 ตัน (-32.4%)  (INFOFISH 
Trade News,No. 11/2016) 
 

2. การตลาดและการค้า   

 ญี่ปุ่น  1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ตลาด Tsukiji มีปริมาณวัตถุดิบแช่เย็นลดลงตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. ที่          
ผ่านมา เนื่องจากการจับทูน่า Bigeye และ Yellowfin ทั้งจากในและนอกน่านน้ าของประเทศญี่ปุ่น มีปริมาณ
ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือน พ.ค. 60 จึงท าให้ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น ส าหรับทูน่า Bluefin จากการท า
ประมงด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับบริเวณเมือง Maizuru และ Kyoto ซ่ึงไปขึ้นท่าที่ตลาด Tsukiji ในปริมาณมาก
แต่มีคุณภาพปานกลาง ทั้งนี้อีกไม่นานการท าประมงทูน่า Bluefin ด้วยเครื่องมืออวนล้อมจับอาจมีแนวโน้ม                
ดีขึ้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) จะมีการก าหนดโควต้าการท าประมงภายใต้
การก ากับดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักสากล (INFOFISH Trade News,No. 11/2017) 
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง สถานการณ์ที่ตลาด Tsukiji โดยรวมมีปริมาณวัตถุดิบแช่แข็งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับช่วงต้นเดือน พ.ค. 60 (เฉพาะทูน่า Bluefin มีปริมาณลดลง) ระดับราคายังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าภาวะตลาด
อยู่ในช่วงชะลอตัว เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน จึงท าให้ปริมาณการบริโภคอาหารทะเลสดรวมถึงทูน่าซาชิมิ
ลดลงในขณะนี้ นอกจากนี้ เรื่องการย้ายที่ท าการตลาด Tsukiji จากเมือง Tokyo ไปตั้งใหม่ที่เมือง Toyosu ล่าสุด
ยังไม่มีการอนุมัติจากภาครัฐฯของญี่ปุ่น ซ่ึงสร้างความสับสนแก่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนื่องจากได้มีการ
ประกาศเรื่องการย้ายที่ท าการตลาดมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว (INFOFISH Trade News, No. 11/2017) 
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มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 
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ประจ าเดอืนมถินุายน 2560 
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