
   

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค                           แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 มีการใช้ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้า (Processing Statement Endosement 
:PSE) เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบทูน่าที่น้าเข้ามาซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล
เข้าระบบแทนการส่งข้อมูลแบบเดิมในลักษณะเอกสาร แต่ระบบดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องและอยู่
ในระหว่างการพัฒนาต่อไป 
 

 เร่งพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น ้า (PSE) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 
 

                                                                      
 
 

 

1. การผลิต 

 ปลาโอด้าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน มิ.ย. 60 มีปริมาณ 1,025 ตัน ลดลง -26.2% จากเดือนก่อน คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 19.0% ของปริมาณปลาโอขึ นท่าเทียบเรือทั งประเทศ ประกอบด้วย โอด้า 615 ตัน 
(60%) และโอลาย 410 ตัน (40%) (ที่มา: องค์การสะพานปลา) 

2. การตลาดและการค้า    

 ทูน่า skipjack วัตถุดิบน้าเข้าในเดือน ก.ค. 60 ราคา 1,950 USD/ตัน (65,808 บาท/ตัน) ราคา
เพิ่มขึ น +1.3% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ น +36.8%  
 

 
ท่ีมา  INFOFISH 
 

 การน้าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ ในช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย. 60                    
ไทยมีการน้าเข้าทูน่าทั งหมด 343,827 มูลค่า 21,179 ล้านบาท ปริมาณลดลง -1.1%                 
แต่มูลค่าเพิ่มขึ น +8.1% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งน้าเข้าจาก 
ไต้หวัน (17.4%) อาเซียน (13.5%) ปาปัวนิวกินี (9.1%) จีน (8.6%) สหรัฐอเมริกา 
(8.6%) มัลดีฟ (7.1%) คิริบาส (6.9%) เกาหลีใต้ (6.3%) และอ่ืนๆ (22.5%)                       
ส้าหรับเดือน มิ.ย.60 มปีริมาณการน้าเข้า 56,860 ตัน มูลค่า 3,721 ล้านบาท ทั งปริมาณ
และมูลค่าลดลง -20.0% และ -11.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 ในส่วนของการน้าเข้าจากกองเรือต่างชาติที่น้าขึ นท่าในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ขึ นที่ท่าภูเก็ต
และบางส่วนขึ นที่ท่าสงขลา เดือน ม.ค.-มิ.ย. 60 มีปริมาณ 3,668 ตัน ลดลง -55.5% จากปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน โดยผลผลิตที่ได้เป็น yellowfin 53.4% bigeye 6.5% และอีก 40.1% เป็นทูน่าคละ
กับปลากระโทงแทง ผลผลิตได้จาก 1) เรือเบ็ดราว (62.5%) โดยมาจากเรือไต้หวัน 87.6% มาเลเซีย 
6.3% จีน 3.0% นิวซีแลนด์ 2.1% 2) เรืออวนล้อมจับ (35.4%) ซึ่งได้จากเรือญี่ปุ่น 88.2% วานูอาตู 
9.2% เกาหลีใต้ 1.8% และไต้หวัน 0.3% 3) เรือเบ็ดตก (1.5%) ซึ่งได้จากเรืออินโดนีเซียทั งหมด 
และ 4) เรืออวนลาก (0.6%) ซึ่งได้จากเรืออินโดนีเซียทั งหมด ส้าหรับเดือน มิ.ย.60 มีปริมาณ                  
264 ตัน เพิ่มขึ น +42.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 

 การส่งออกทูน่าและผลิตภัณฑ์ของไทย ในช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย. 60 ส่งออกทูน่าทั งหมด 251,146 
มูลค่า 34,949 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่าลดลง -12.1% และ -0.3% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (ทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง : ทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 6%: 94%) โดยส่งออก
ไปยัง สหรัฐอเมริกา (19.1%) ตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (18.5%) แอฟริกา 47 ประเทศ 
(11.4%) ออสเตรเลีย (9.7%) ญี่ปุ่น (9.4%) สหภาพยุโรป (7.9%) และอ่ืนๆ (24.0%) ส้าหรับ 
เดือน มิ.ย. 60 มีปริมาณการส่งออก 43,357 ตัน มูลค่า 5,954 ล้านบาท ทั งปริมาณและมูลค่า   
ลดลง -6.1% และ -7.8% ตามล้าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน   

 
ที่มา  กรมศุลกากร 

1. การผลติ 
ญี่ปุ่น  ช่วง 6 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณน้าเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นและ              
แช่แข็งทั งหมด 94,433 ตัน เพิ่มขึ น +0.03% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็น                     
1. ทูน่าสดแช่เย็นมีปริมาณ 7,326 ตัน ลดลง -29.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาย
พันธ์ุที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า bluefin 2,683 ตัน (-37.6%) รองลงมาได้แก่                   
1) ทูน่า  yellowfin 2 ,325 ตัน (-24.8%) 2) ทูน่า bigeye 2 ,286 ตัน (-24.2%)                            
และ3) ทูน่า Albacore 32 ตัน ซึ่งช่วงเดียวกันของปีก่อนไม่มีการน้าเข้า ส่วนทูน่า Skipjack                   
ไม่มีปริมาณการน้าเข้า และ 2. ทูน่าสดแช่แข็งมีปริมาณ 87,107 ตัน เพิ่มขึ น +3.7% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสายพันธ์ุที่มีปริมาณน้าเข้ามากที่สุด คือ ทูน่า bigeye 33,300 
ตัน (-16.5%) รองลงมาคือ 1) ทูน่า yellowfin 24,087 ตัน (-10.2%) 2) ทูน่า Skipjack 
21,891 ตัน (+76.3%) 3) ทูน่า Albacore 7,205 ตัน (+84.2%) และ4) ทูน่า bluefin 624 
ตัน (-37.1%)  (INFOFISH Trade News, No. 14/2017) 

2. การตลาดและการค้า   

 1. ทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ตลาด Tsukiji ขณะนี วัตถุดิบแช่เย็นมีปริมาณขึ นท่ารวมเพิ่มขึ นคิดเป็น 30 ตัน/วัน                 
เนื่องจากมีการน้าเข้าทูน่า Bluefin เกรดคุณภาพดีจากประเทศนิวซีแลนด์และบอสตัน ในขณะที่ทูน่า Bluefin                 
ซึ่งจับจากในประเทศโดยเครื่องมืออวนล้อมจับที่เมือง Hokkaido สามารถจับได้ในปริมาณน้อยและบางส่วนเป็น
วัตถุดิบคุณภาพต่้า อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบเฉลี่ยโดยรวมปรับตัวสูงขึ นยกเว้นสายพันธุ๋ Southern Bluefin    
2. ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง สถานการณ์ที่ตลาด Tsukiji ปริมาณวัตถุดิบแช่แข็งโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับช่วง                     
สองสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะทูน่า Bigeye มีปริมาณเสนอขายจ้านวน 600 ชิ น/ครั ง ลดลงจากครั งก่อนซึ่งมีจ้านวน 
700 ชิ น/ครั ง จึงท้าให้ราคาขายที่ตลาดค้าส่งปรับตัวสูงขึ น ณ เดือน มิ.ย.60 ราคา 1,200 เยน/กก. เพิ่มขึ นกว่าหนึ่ง
เท่าตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณวัตถุดิบเกรดเนื อสีแดงส้าหรับใช้ท้าซาชิมิ
ขาดแคลนในช่วงนี  นอกจากนี ที่ญี่ปุ่นเป็นช่วงสิ นสุดฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียนของ
โรงเรียนต่าง  ๆจึงมีการคาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคซาชิมิหลังจากช่วงนี จะมีแนวโน้มสูงขึ น  (INFOFISH 
Trade News, No. 14/2017) 
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มูลค่าน้าเข้าวัตถุดิบ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป๋อง 
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