
  

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค     แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 แม้ว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับการน าเข้าวัตถุดิบทูน่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบได้ว่ามาจากการท าประมงโดยประเทศที่มีการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU)หรือไม่ 
แต่ยังมีบางกระบวนการของระบบที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพให้ดีย่ิงขึ้น 
 

 เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

 
 

1. การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือสะพานปลาปัตตานีในเดือน มิ.ย. 
59 มีปริมาณ 1,031 ตัน ลดลง -5.3% จากเดือนก่อน ประกอบด้วยโอด า 618ตัน และโอลาย 
412ตัน (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า 

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน าเข้าในเดือนก.ค. 59 ราคา1,425USD/ตัน (49,976บาท/ตัน)ราคา
ลดลง-1.7% จากเดือนก่อนแต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น+14.0%  
 

 
ที่มาINFOFISH 
 

 การน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย.59มีปริมาณการ
น าเข้าทูน่าทั้งหมด 347,808 ตัน มูลค่า 19,585 ล้านบาททั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +3.4% 
และ +24.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึงเป็นการน าเข้าจาก ไต้หวัน 
(17.9%)จีน (15.2%) ปาปัวนิวกินี (11.9%)อาเซียน (10.2%) เกาหลีใต้ (9.7%) สหรัฐอเมริกา 
(8.0%) และอื่นๆ (27.1%) ส าหรับเดือนมิ.ย.59 มีปริมาณการน าเข้า 71,421 ตัน มูลค่า 4,667 
ล้านบาททั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +6.5%และ +15.2%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ขึ้นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ้นที่ท่าสงขลาเดือน ม.ค.-มิ.ย. 59 มีปริมาณ8,249 ตัน (ลดลง -23.2 % จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน) โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 56.8% bigeye 9.4% และอีก 33.8%  เป็นทูน่า
คละกับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (92.2%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 81.5% จีน 
12.7% อินโดนีเซีย 4.7% และอื่นๆ 1.1 %  2)ผลผลิตจากเรืออวนล้อมจับ (7.5 %) ซ่ึงได้จากเรือ
ญี่ปุ่น 84.9% และเกาหลีใต้ 15.1 % และ 3) ผลผลิตจากเรือเบ็ดตก  (0.3%) โดยจับจากเรือ
อินโดนีเซียทั้งหมด 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทยในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 59 ส่งออกทูน่าทั้งหมด 285,773 ตัน 
มูลค่า 35,050 ล้านบาท ปริมาณลดลง -2.3 % แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +2.2 % ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา  (18.5%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ  (16.7%) แอฟริกา 47 ประเทศ  
(16.0%) ญี่ปุ่น (8.9%) สหภาพยุโรป  (8.4%) ออสเตรเลีย  (8.4%) และอื่นๆ (23.1%) ส าหรับ
เดือน มิ.ย. 59 มีปริมาณการส่งออก48 ,633 ตัน มูลค่า 6 ,217 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า
ลดลง -5.8% และ -1.6%ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 
ท่ีมา  กรมศุลกากร 

1. การผลิต 

 มหาสมุทรแปซิฟิก อินเดีย และแอตแลนติก1) สถานการณ์การท าประมงทูน่าบริเวณเขต
มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและตอนกลาง ลดลงอยูร่ะดับปานกลางเนื่องจากมีมาตรการห้ามใช้
เครื่องมือประมงประเภทท าลายล้าง (FAD closure) เป็นเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่ 1ก.ค. ที่ผ่านมา)2) 
สถานการณ์บริเวณเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ปริมาณการจับทูน่ายังคงอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่องจากมีมาตรการห้ามท าประมงของคณะกรรมการปลาทูน่าเขตร้อนทวีปอเมริกา (IATTC) เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 29 ก.ค. เป็นต้นไป ขณะที่ราคาทูน่า skipjack ลดลงเล็กน้อย ส่วนราคาทู
น่า yellowfinคงที่ 3) สถานการณ์บริเวณเขตมหาสมุทรอินเดียปริมาณการจับทูน่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
ในระดับปานกลางส่งผลให้ราคาวัตถุดิบทูน่า skipjack และ yellowfinมีแนวโน้มลดลง4) 
สถานการณ์บริเวณเขตมหาสมุทรแอตแลนติกปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับทั้ง 3 แหล่งข้างต้น เนื่องจาก
สภาพอากาศที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณทูน่าบริเวณแหล่งท าประมงทั้ง 4 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณสต็อกของวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปแต่เนื่องจากความต้องการ
บริโภคทูน่ากระป๋องในช่วงนี้ลดลง จึงท าให้โรงงานลดปริมาณการผลิตลง 
(INFOFISH Trade News,No.14/2016) 
 

2. การตลาดและการค้า 

 ญี่ปุ่นสถานการณ์ทูน่าซาซิมิสดแช่เย็นที่มาขึ้นท่าที่ตลาดค้าส่งโตเกียว (ตลาด Tsukiji) มีปริมาณ
ลดลงเล็กน้อยจากช่วงปลายเดือน ก.ค.สาเหตุมาจากทูน่า bigeyeจากการจับในน่านน้ าของญี่ปุ่นมี
แนวโน้มลดลง ในขณะที่ทูน่า Bluefin ซ่ึงจับโดยเครื่องมืออวนล้อมจับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่กลับเป็น
วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ดีจึงท าให้ขายได้ในราคาต่ าประมาณ1500 เยน/กก.ส าหรับทูน่า Bluefin ซ่ึง
น าเข้าจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีปริมาณเพิ่มขึ้นและเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาว
เย็นจึงส่งผลดีต่อคุณภาพของวัตถุดิบ (ราคาสูงกว่า 6,000 เยน/กก.) เช่นเดียวกับวัตถุดิบที่น าเข้า
จากเมืองบอสตัน แม้จะมีปริมาณน้อยแต่เป็นวัตถุดิบคุณภาพดีจึงมีราคาค่อนข้างสูง (ประมาณ 
6,800 เยน/กก.) ส าหรับสถานการณ์ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็งพบว่ามีการเลื่อนระยะเวลาขึ้นท่าวัตถุดิบที่
ตลาดส่งโตเกียวให้ช้าลงกว่าเดิม เนื่องจากความต้องการบริโภคในช่วงนี้ลดลงอย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการบางส่วนยังคาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเงินโบนัสออก 
รวมถึงขณะนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งก าลังกว้านซ้ือวัตถุดิบทูน่าเกรดเนื้อสีแดงจากตลาดค้าส่งปลา
หรือแหล่งขายต่างๆและมีการจ าหน่ายในราคาถูก  
(INFOFISH Trade News,No. 14/2016) 
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การค้าทูน่าของไทย (มูลค่า : ล้านบาท)

มูลค่าน าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง

Monthly Report 
สนิคา้ทนูา่&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนสงิหาคม 2559 

  

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ ์
ส่วนเศรษฐกิจการประมงประมงโทร. 0 2558 0193 



 

ในเขตการท าประมงที่ส าคัญ ได้แก่ 1. มหาสมุทรแปซิฟิก 2.มหาสมุทรอินเดีย และ 3.มหาสมุทรแอตแลนติก ท าให้ปริมาณการจับทูน่าในแหล่งท าประมงดังกล่าวโดยรวมแล้วมีแนวโน้มลดลง 

คณะท างานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง 
(โทร. 0 2562 0588) 

 


