
  

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ม.ค. 61 มีปริมาณ 2,449 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัวจากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 15.0% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 1,469 
ตัน (60%) และโอลาย 980 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา    

 ทูน่า skipjack วัตถุดบิน าเข้าในเดือน ก.พ. 61 ราคา 1,488 USD/ตัน (46,820 บาท/ตัน) 
ราคาลดลง 1.5% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาลดลง 9.8%  
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

  การน าเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ เดือน ม.ค.61 มีปริมาณการน าเข้า 59,715 ตัน 
มูลค่า 4,179 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.3% และ 16.3% ตามล าดับ                 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งน าเข้าจากสหรัฐอเมริกา (16.4%) เกาหลีใต้ (15.1%) ไต้หวัน 
(14.9%) อาเซียน (11.5%) มัลดีฟ (9.7%) คิริบาส (9.4%) ปาปัวนิวกินี (7.9%)  จีน (4.4%) 
และอ่ืนๆ (10.7%) ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทย               
โดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ตและบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.61 มีปริมาณ 668 ตัน 
ลดลง 77.6% เมื่อเทียบกับเดือน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 29.9% bigeye 6.4% 
และอีก 63.7% เป็นทูน่าคละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (34.7%) 
โดยมาจากเรือไต้หวัน 87.5% อินโดนีเซีย 10.5% และมาเลเซีย 2.1% 2) เรืออวนล้อมจับ 
(65.3%) ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 97.5% และวานูอาตู 2.5% 

  การส่งออก เดือน ม.ค. 61 มีปริมาณการส่งออก 42,067 ตัน มูลค่า 6,274 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.6% และ 12.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน                              
(ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออกไปยัง สหรัฐอเมริกา 
(25.9%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (16.1%) แอฟริกา 47 ประเทศ (11.1%) ออสเตรเลีย 
(9.4%) ญี่ปุ่น (9.0%) สหภาพยุโรป (6.2%) และอ่ืนๆ (22.3%)  
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1 การผลติ 
  ญี่ปุ่น ปี 2560 มีปริมาณการขึ้นท่าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งทั้งหมด 312,028 ตัน 
ลดลง 3.6% จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น 1. ทูน่าสดแช่เย็นมีปริมาณ 89,723 ตัน (+5.8% จากปีก่อน) 
โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า Skipjack 46,028 ตัน (+12.2%) รองลงมาได้แก่ 
1) ทูน่า Albacore 29,353 ตัน (+11.3%) 2) ทูน่า Yellowfin 6,607 ตัน (-34.6%) 3) ทูน่า 
Bigeye 4,644 ตัน (+8.1%) และ 4) ทูน่า Bluefin 3,091 ตัน (+2.9%) และ 2. ทูน่าสดแช่แข็ง              
มีปริมาณ 222,305 ตัน (-7.0% จากปีก่อน) โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า 
Skipjack 154,137 ตัน (-12.6%) รองลงมาได้แก่ 1) ทูน่า Yellowfin 34,750 ตัน (+30.5%)             
2) ทูน่า Bigeye 18,901 ตัน (-16.3%) 3) ทูน่า Albacore 11,567 ตัน (+9.6%) และ 4) ทูน่า 
Bluefin 2,950 ตัน (+3.8%) (INFOFISH Trade News, No. 05/2018) 
2.2 การตลาดและการค้า   

  ญี่ปุ่น 1. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาด Tsukiji มีปริมาณขึ้นท่าวัตถุดิบแช่เย็น
ลดลง เนื่องจากทะเลทางตอนเหนือของญี่ปุ่นมีคลื่นแรงจึงเป็นอุปสรรคต่อการท าประมง                 
ขณะนี้การจับทูน่าส่วนใหญ่จึงได้จากการท าประมงทางตอนใต้และบริเวณหมู่เกาะ Okinawa ของ
ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ได้แก่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รัฐนอร์ท             
แคโรไลนา เกาะกวม หมู่เกาะมาร์แชล อินโดนีเซีย และจากฟาร์มเพาะเลี้ยงของประเทศเม็กซิโก 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณวัตถุดิบยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส าหรับระดับราคา
วัตถุดิบปรับตัวลดลงในทุกสายพันธ์ุ แต่เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ จึงคาดว่าแนวโน้ม
ตลาดจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น 
2. สถานการณ์ทูน่าซาชิมิสดแช่แข็ง พบว่าปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่าเดือน มี.ค.61 ซึ่งอยู่ในระดับต่ า
และไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน สภาพอากาศยังคงหนาวแม้ว่าจะผ่านพ้นฤดูไปแล้ว              
จึงส่งผลให้ความต้องการบริโภคซาชิมิยังมีไม่มาก ส าหรับระดับราคาทูน่าสดแช่แข็งมีการปรับตัว
ลดลง ยกเว้นทูน่าเกรดเนื้อสีแดงสายพันธ์ุ Yellowfin และ Southern Bluefin มีราคาสูงขึ้น
เพราะต้องน ามาใช้ทดแทนทูน่า bigeye ซึ่งยังคงประสบภาวะขาดแคลน (INFOFISH Trade 
News, No. 05/2018) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
  ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endosement :PSE) เพื่อการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะ
ที่ 2 แต่เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบต่างๆ ต้องเป็นไปตามข้อปฏิบัติที่ EU ก าหนด ระบบดังกล่าวจึงยังต้อง
มีการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อก าหนด ท าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบที่พัฒนา
เพื่อมารองรับข้อก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
4. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

  ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถใช้งานระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 
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