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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน ธ.ค. 63 มีปริมาณ 381 ตัน ปริมาณลดลงจากเดือนก่อน 40.1% คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 16.8% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 229 ตัน 
(60%) และโอลาย 152 ตัน (40%) ส าหรับในปี 63 มีปริมาณ 12,707 ตัน ลดลง 0.1% จากปีก่อน 
(ที่มา : องค์การสะพานปลา) 
1.2 ราคา 

 วัตถุดิบปลาทูน่า skipjack แช่แข็งที่น าเข้าเดือน ธ.ค. 63 ราคาเฉลี่ย 1,350 USD/ตัน 
(40,627 บาท/ตัน) ราคาเพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 63 แต่เมื่อเทียบกับเดือน 
ธ.ค. 62 ราคาเพิ่มขึ้น 58.8% 

 

 
 

ที่มา : INFOFISH 
 

1.3 การค้าต่างประเทศ 

 การน าเข้า ส่วนใหญ่น าเข้าปลาทูน่าในรูปของวัตถุดิบ (94.8%) เดือน ธ.ค. 63       
มีปริมาณการน าเข้าทั้งหมด 74,268 ตัน มูลค่า 3,686 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 
12.4% และ 16.7% ตามล าดับ จากเดือน พ.ย. 63 เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 62 ปริมาณลดลง
1.9% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5% ส าหรับในปี 2563 ไทยมีการน าเข้าปลาทูน่าทั้งหมด 823,227 
ตัน มูลค่า 43,223 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 2.5% และ 4.8% 
ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากไต้หวัน 17.7% จีน 12.8% อาเซียน 11.1%        
ไมโครนีเซีย 8.2% ญี่ปุ่น 6.9% เกาหลีใต้ 6.8% นาอูรู 5.6% วานูอาตู 5.4% คิริบาส 5.3% 
และประเทศอ่ืนๆ 20.2% สัดส่วนปริมาณการน าเข้าจ าแนกตามชนิดปลาทูน่า ได้แก่ 
Skipjack 68.7% Yellowfin 13.0% Albacore 7.6% Bigeye 2.7% และอ่ืนๆ 8.0% 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.63 74,268 3,686 41,915 5,105 
พ.ย.63 84,762 4,425 45,823 5,603 
ธ.ค.62 75,692 3,632 43,028 5,110 
% ธ.ค./พ.ย.63 -12.4 -16.7 -8.5 -8.9 
% ธ.ค.63/62 -1.9 +1.5 -2.6 -0.1 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

ในส่วนของการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าเทียบเรือทาง
ภาคใต้ของไทย เดือน ธ.ค. 63 มีปริมาณ 9,130 ตัน มูลค่า 543 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 31.5% และ 16.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับในปี 2563 มีการ
น าเข้าทั้งหมด 124,472 ตัน มูลค่า 7,092 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่า
ลดลง 26.5% และ 19.3% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการ
น าเข้า ได้แก่ Skipjack 57.3% Albacore 10.5% Yellowfin 7.6% Bigeye 2.8% และ
อ่ืนๆ 21.8% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 18.3% จีน 
16.1% ตูวาลู 8.6%  คิริบาส 8.4% มาเลเซีย 7.0% ไมโครนีเซีย 5.9% เวียดนาม 5.2% 
ไต้หวัน 4.7% และอ่ืนๆ 25.8% 

 

 การส่งออก เดือน ธ.ค. 63 มีปริมาณการส่งออก 41,915 ตัน มูลค่า 5,105 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 8.5% และ 8.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับในปี 
2563 ไทยมีการส่งออกปลาทูน่า 602,976 ตัน มูลค่า 75,389 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.6% และ 8.4% ตามล าดับ ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่ากระป๋องและ
ผลิตภัณฑ์ 92.8% ปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง 2.0% และปลาทูน่าปรุงแต่ง 5.2% โดยส่งออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา 28.4% ตะวันออกกลาง 15.9% แอฟริกา 13.5% ญี่ปุ่น 8.9% ออสเตรเลีย 6.9% 
อเมริกาใต้ 6.4% แคนาดา 5.4% สหภาพยุโรป 3.8% และอ่ืนๆ 10.8% 
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 ญี่ปุ่น ปลาทูน่าสดแช่เย็นส าหรับซาซิมิ ณ ตลาดปลา Toyosu ในช่วงปีใหม่ที่เข้า

ตลาดประมูลครั้งแรกมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่า Bluefin ที่จับจากในน่านน้ า 
ปริมาณ101.6 ตัน ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในช่วง 2,484-108,000 เยน/กก. แต่ปลาทูน่า 
Bigeye ซึ่งจับจากในน่านน้ าและนอกน่านน้ าปริมาณลดลง ราคาอยู่ในช่วง 1,836-5,940 เยน/
กก. ในขณะที่สถานการณ์ปลาทูน่าสดแช่แข็งยังคงทรงตัว ปลาทูน่า Bluefin ราคาลดลง
เล็กน้อย โดยอยู่ในช่วง 1,620-5,400 เยน/กก. ปลาทูน่า Bigeye ปริมาณลดลงอยู่ที่ 56.1 ตัน 
ราคาอยู่ในช่วง 540-2,160 เยน/กก. ปลาทูน่า Southern Bluefin ปริมาณขึ้นท่าลดลงอยู่ที่ 
23 ตัน ราคาอยู่ในช่วง 648-3,700 เยน/กก.  

สถานการณ์การค้าวัตถุดิบปลาทูน่า ณ ตลาดปลา Yaizu ผู้ประกอบการยังคงมีความ
ต้องการวัตถุดิบปลาทูน่าอย่างต่อเน่ือง ปลาทูน่า Skipjack ที่ขึ้นท่าในเดือน ธ.ค. 63 ปริมาณ 
7,766 ตัน ราคา 152 เยน/กก. ปริมาณเพิ่มขึ้น 30% แต่ราคาลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน ปลาทูน่า Yellowfin ที่ขึ้นท่าในเดือน ธ.ค. รวม 1,601 ตัน ราคา 200 เยน/กก. 
ปริมาณลดลง 42% แต่ราคาเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปลาทูน่า 
Albacore ที่ขึ้นท่าในเดือน ธ.ค. รวม 404 ตัน ราคา 396 เยน/กก. ปริมาณเพิ่มขึ้น 200% 
ราคาลดลง 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (INFOFISH No. 1/2021) 

3. ปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ข 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค 

 กรมประมงได้มีการพัฒนาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing 
Statement Endosement: PSE) เพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบทูน่า 
ตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า ท าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องเรียนรู้การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ระลอกใหม่ส่งผล
กระทบต่อกระบวนการขนส่งและการผลิต รวมถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าของ
ผู้บริโภค  

 ห้างค้าปลีกวอลมาร์ทของสหรัฐอเมริกาประกาศนโยบายให้สินค้าปลาทูน่ากระป๋องที่
จะวางจ าหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง (Marine Stewardship 
Council: MSC) หรือจากโครงการปรับปรุงการท าประมง (Fishery Improvement Project : 
FIP) ภายในปี 2568 

3.2 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ ข 
 ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถ

ใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โควิด - 19 ระลอกใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในปลาทูน่ากระป๋องให้กับผู้บริโภค 
 กรมประมงให้บริการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ

ไวรัสโควิด - 19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ า 
 ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญกับการท าประมงอย่างมีความรับผิดชอบและให้

ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการปรับปรุงการท าประมง (Fishery Improvement 
Project : FIP) เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการท าประมงอย่างยั่งยืน 

                               กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน : จันทิมา เพียรผล โทร. 02 561 3353  


