
  

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค     แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU)หรือไม่ 
แต่ยังมีบางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ ์
  ส่วนเศรษฐกิจการประมงประมงโทร. 0 2558 0193 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน เม.ย. 
59 มีปริมาณ 1,788 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน +23.3% ประกอบด้วย โอด า 
1,073ตัน และโอลาย 715ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า 

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือนพ.ค. 59 ราคา1,625USD/ตัน (56,724บาท/ตัน)ราคา
ลดลง-1.50% จากเดือนก่อนแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น+60.0%  
 

 
ที่มาINFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือนม.ค.- เม.ย.59มีปริมาณ
การน าเข้าทูน่าทั้งหมด 209,333  ตัน มูลค่า 10,867  ล้านบาทปริมาณ ลดลง -2 .9%                       
แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น+1.7%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง เป็นการน าเข้าจากไต้หวัน 
(19.8%)ปาปัวนิวกินี ( 14.0%)เกาหลีใต้ ( 9.9%) สหรัฐอเมริกา  (9.6%) จีน (1 3.9%) 
อาเซียน (10.9%) และอื่นๆ (21.9%) ส าหรับเดือน เม.ย.59 มีปริมาณการน าเข้า 38,661 
ตัน มูลค่า 2,437 ล้านบาทปริมาณลดลง -8.7% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น+18.4%เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกัน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลาเดือน ม.ค.- เม.ย. 59 มีปริมาณ 7,101 ตัน (ลดลง-8.7% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน) โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin82.2% bigeye9.8% และอีก 8.0% เป็นทูน่าคละ
กับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (9 1.3%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 8 0.0% จีน 
13.7% อินโดนีเซีย 5.1% และอื่นๆ 1.2% และ 2)ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ ( 8.7%) ซ่ึงได้จาก
เรือญี่ปุ่น 84.9% และเกาหลีใต้ 15.1%ส าหรับเดือน เม.ย. 59 มีปริมาณ 562 ตันลดลง -61.7% จาก
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทยในเดือน ม.ค.-เม.ย. 59 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 185,538 ตัน 
มูลค่า 22,515 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -2.6% และ -0.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา  (19.2%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ  (17.5%)แอฟริกา 47 ประเทศ
(13.8%) ออสเตรเลีย  (9.2%) ญี่ปุ่น (8.9%) สหภาพยุโรป  (8.5%) และอื่นๆ (22.9%) ส าหรับ
เดือน เม.ย. 59 มีปริมาณการส่งออก 40,989 ตัน มูลค่า 5,011 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า
ลดลง-13.7% และ -8.0%ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 เวียดนาม  เป็นประเทศผู้ส่งออกทูน่าที่ส าคัญของโลก โดยมีตลาดส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีนโดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งในปีที่ผ่านมาเวียดนามมี
ส่วนแบ่งตลาดในจีนเพิ่มขึ้น  โดยมูลค่าการส่งออกทูน่าไปจีนของปี 2015 คิดเป็นประมาณ 
12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 20 % จากปีก่อน) ส าหรับในช่วงไตรมาสแรกของปี 59 
เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกทูน่าไปจีนประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัว
จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน (2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อแบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ พบว่า
มูลค่าการส่งออกทูน่ามีชีวิต สด และแช่แข็ง เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัวจากปีก่อนในช่วงเดียวกัน 
ขณะที่มูลค่าการส่งออกทูน่ากระป๋อง/แปรรูปลดลง 35% จากปีก่อนในช่วงเดียวกันส าหรับ
สาเหตุหลักของการส่งออกทูน่าไปจีนเพิ่มขึ้นนั้นมาจากความยุ่งยากในการส่งออกไปยัง
ประเทศคู่ค้าในภูมิภาคตะวันตกจึงท าให้ผู้ประกอบการของเวียดนามต้องแก้ปัญหาโดยเพิ่ม
ศักยภาพในการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆแทนนั่นเอง
(http://infofish.org/v2/index.php/157-vietnamese-tuna-exports-to-china-up-
253-per-cent) 

2. การตลาดและการค้า 

 ญี่ปุ่นสถานการณ์ทูน่าซาซิมิสดแช่เย็นที่มาขึ้นท่าที่ตลาดค้าส่งโตเกียว(ตลาด Tsukiji) มีปริมาณ 
30 ตัน โดยลดลงจากช่วงสองสัปดาห์ก่อน (50 ตัน) ซ่ึงมีสาเหตุมาจากช่วงก่อนหน้ามีการน าเข้าทู
น่าbluefinจากนิวซีแลนด์และเม็กซิโกในปริมาณมาก จึงท าให้ญี่ปุ่นต้องมีการจ ากัดปริมาณการจับ
ทูน่า bluefinและ bigeye ในประเทศ (ยกเว้นทูน่า bluefinและ bigeyeเกรดคุณภาพดี) 
เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบที่เกินความต้องการของตลาดจะส่งผลกระทบต่อระดับราคาส าหรับ
สถานการณ์ทูน่าซาซิมิแช่แข็งที่ตลาดTsukijiปริมาณขึ้นท่าทูน่า bluefinและ bigeyeโดยเฉพาะทู
น่าไซส์ใหญ่มีแนวโน้มลดลงเหลือปริมาณน้อยกว่า 1,000 ชิ้น/วัน หรือคิดเป็นน้ าหนักประมาณ 80 
ตัน และระดับราคาคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ซ่ึงสาเหตุที่ปริมาณขึ้นท่าทูน่าแช่แข็งลดลงนั้นมาจากการ
ควบคุมปริมาณการน าเข้าวัตถุดิบของห้องเย็นและผู้ค้าส่ง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤตการณ์
ด้านราคา 
(INFOFISH Trade News,No. 10/2016) 
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มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง

Monthly Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนมถินุายน 2559 

  



 

คณะท างานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง 
(โทร. 0 2562 0588) 

 

http://infofish.org/v2/index.php/157-vietnamese-tuna-exports-to-china-up-253-per-cent 

 

Safeguarding yellowfin stocks 

MSC certification requires annual surveillance audits for all certified fisheries. During the Maldives pole & line fishery 

audit, DNV-GL’s assessment team reviewed the latest scientific data and concluded that the stock no longer meets the 

MSC Standard’s requirements for stock health, and the certificate for yellowfin tuna is therefore suspended. 

 


