
สถานการณ์สินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ปี 2563 
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กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

1.1 การผลิต 
ปลาโอดำและปลาโอลายที่นำมาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าสำคัญในการขึ้นปลาโอ

โดยเรือไทย ในปี 2563 มีปริมาณ 12,707 ตัน แบ่งเป็นปลาโอดำ 7,624 ตัน (ร้อยละ 60) และปลาโอลาย 
5,083 ตัน (ร้อยละ 40) ปริมาณลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีปริมาณปลาโอรวม 12,714 ตัน 
(ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1  ปริมาณปลาโอดำและโอลายทีข่ึน้ท่าสะพานปลาปัตตานี ปี 2555-2563 

ป ี
ปริมาณ (ตัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

โอดำ โอลาย รวม โอดำ โอลาย รวม 
2555 7,846 5,231 13,077 +21.5 +21.6 +21.6 
2556 8,379 5,586 13,966 +6.8 +6.8 +6.8 
2557 9,564 6,376 15,940 +14.1 +14.1 +14.1 
2558 8,259 5,506 13,765 -13.6 -13.6 -13.6 
2559 7,928 5,285 13,213 -4.0 -4.0 -4.0 
2560 7,736 5,157 12,893 -2.4 -2.4 -2.4 
2561 11,294 7,529 18,823 +46.0 +46.0 +46.0 

2562 7,628 5,086 12,714 -32.5 -32.5 -32.5 

2563 7,624 5,083 12,707 -0.1 -0.1 -0.1 

ที่มา :  องค์การสะพานปลา 

สำหรับราคาเฉลี่ยปลาโอที่นำมาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ในช่วงปี 2563 ค่อนข้างทรงตัว 
โดยมีราคาอยู่ในช่วง 32.46-46.73 บาท/กก. และราคาเฉลี่ยเท่ากับ 43.88 บาท/กก. 

1.2 การค้าระหว่างประเทศ 
1.2.1 การนำเข้า 

การนำเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 823,227 ตัน มูลค่า 
43,223 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 2.5 และ 4.8 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง 
(ร้อยละ 94.8) มีปริมาณ 780,413 ตัน มูลค่า 38,345 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง
ร้อยละ 3.4 และ 6.1 ตามลำดับ เนื่องจากมีวัตถุดิบในสต๊อกคงเหลือจากปีก่อน (ตารางที่ 2) ทั้งนี้การนำเข้า
วัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่มาจากไต้หวันร้อยละ 19.9 ไมโครนีเซียร้อยละ 9.2 ญี่ปุ่นร้อยละ7.8 เกาหลีใต้ร้อยละ 7.7 
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จีนร้อยละ 7.5 อาเซียนร้อยละ 6.9 นาอูรูร้อยละ 6.4 วานูอาตูร้อยละ 6.1 คิริบาสร้อยละ 6.0 มัลดีฟส์ (ร้อยละ 5.7) 
และประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบจากมูลค่าการนำเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ซ่ึงสัดส่วนปริมาณ
ปลาทูน่าที่นำเข้าแต่ละชนิด ได้แก่ Skipjack ร้อยละ 71.8 Yellowfin ร้อยละ 13.8 Albacore ร้อยละ 8.1 
Bigeye ร้อยละ 2.8 และปลาทูน่าอ่ืนๆ ร้อยละ 3.5 สำหรับในปี 2564 คาดว่าปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า 
ใกล้เคียงกับปี 2563 

ตารางท่ี 2  ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า* ปี 2556–2563 

ปี 
ปริมาณ 
(ตัน) 

อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (%) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (%) 

2556 761,374 +4.5 49,428 -4.4 
2557 700,347 -8.0 36,819 -25.5 
2558 671,351 -4.1 30,684 -16.7 
2559 737,575 +9.9 40,265 31.2 
2560 711,583 -3.5 45,513 +13.0 
2561 850,403 +19.5 43,645 -4.1 
2562 808,292 -5.0 40,833 -6.5 
2563 780,413 -3.4 38,345 -6.1 

ที่มา :  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
หมายเหตุ : * ปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง (รหัสพิกัดสินค้า 0302  0303 และ 0304) 
 

ในส่วนของการนำเข้าปลาทูน่าโดยกองเรือต่างชาติที่นำขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทย 
ในปี 2563 มีปริมาณ 124,472 ตัน มูลค่า 7,092 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง  
ร้อยละ 26.5 และ 19.3 ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการนำเข้า ได้แก่ Skipjack 
ร้อยละ 57.3 Albacore ร้อยละ 105 Yellowfin ร้อยละ 7.6 Bigeye ร้อยละ 2.8 และปลาทูน่าอ่ืนๆ ร้อยละ 21.8 
โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซียร้อยละ 18.3 จีนร้อยละ 16.1 ตูวาลูร้อยละ 8.6 
คิริบาสร้อยละ 8.4 มาเลเซียร้อยละ 7.0 ไมโครนีเซียร้อยละ 5.9 เวียดนามร้อยละ 5.2 ไต้หวันร้อยละ 4.7 และ
ประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 25.8 (กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง) 

1.2.2 ราคาปลาทูน่า 
ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งสายพันธุ์  Skipjack ที่นำเข้าในปี 2563 ค่อนข้างผันผวน        

โดยในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น (850–1,550 USD/ตัน) และปรับตัวลดลงในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 
(1,400–1,200 USD/ตัน) จากนั้นราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นอีกในช่วงเดือน ส.ค.–ต.ค. (1,350–1,700 USD/ตัน)   
ซึ่งเดือน ต.ค. ปลาทูน่า Skipjack มีราคาสูงสุดในรอบปี และปรับตัวลดลงในเดือน พ.ย. (1,300 USD/ตัน)         
โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 ราคาเฉลี่ย 1,450 USD/ตัน (ประมาณ 44,468 บาท/ตัน) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
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ของปีก่อน (967 USD/ตัน) และไตรมาสที่ผ่านมา (1,333 USD/ตัน) ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.0 และ 
8.8 ตามลำดับ ทั้งนี้ในภาพรวมราคาเฉลี่ยของ ปี 2563 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1  ราคาปลาทูน่าแช่แข็งสายพันธุ์ Skipjack ในตลาดประเทศไทย ปี 2560-2563 
ที่มา :  INFOFISH Trade News 

1.2.3 การส่งออก 
การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในปี 2563 ไทยมีการส่งออกปริมาณ 602,976 ตัน มูลค่า 

75,389 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.6 และ 8.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ         
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 92.8 เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 558,869 ตัน 
มูลค่า 69,947 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.5 และ 4.1 ตามลำดับ 
(ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกปลาทูน่าในเชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 28.4 
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 16 ประเทศ ร้อยละ 15.9 กลุ่มประเทศอัฟริกา 54 ประเทศ ร้อยละ 13.5 ญี่ปุ่น 
ร้อยละ 8.9 ออสเตรเลียร้อยละ 6.9 กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ 14 ประเทศ ร้อยละ 6.4 แคนาดาร้อยละ 5.4 
สหภาพยุโรปร้อยละ 3.8 อาเซียนร้อยละ 2.4 และประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 8.4 ตามลำดับ 

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักปลาทูน่ากระป๋องของไทย โดยในปี 2563 ไทยส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง 
ไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 130,787 ตัน มูลค่า 18,688 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.6 
และ 21.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน 

สำหรับในปี 2564 ผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการปลาทูน่ากระป๋องของไทย 
คาดว่ามูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3-5 เนื่องจากสินค้าปลาทูน่ากระป๋องของไทยเป็นสินค้าราคา
ประหยัดและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ 
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ตารางท่ี 3  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปี 2556-2563 

ปี 
ปริมาณ 
(ตัน) 

อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (%) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

อัตรา 
การเปลี่ยนแปลง (%) 

2556 537,027 -2.1 78,025 -3.4 
2557 586,469 +9.2 75,276 -3.5 
2558 551,427 -6.0 66,040 -12.3 
2559 550,585 -0.2 68,532 +3.8 
2560 486,349 -11.7 69,872 +2.0 
2561 512,610 +5.4 72,624 +3.9 
2562 529,887 +3.4 67,197 -7.5 
2563 558,869 +5.5 69,947 +4.1 

ที่มา :  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 

2. สถานการณ์ต่างประเทศ 
2.1 ปริมาณนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญ่ีปุ่น 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ญี่ปุ่นมีปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งทั้งหมด 
123,068 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นปลาทูน่าสดแช่เย็น ปริมาณ 6,314 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด ลดลงร้อยละ 30.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปลาทูน่าสดแช่แข็ง 
ปริมาณ 116,754 ตัน คิดเป็นร้อยละ 94.9 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.7 จากช่วงเดียวกัน   
ของปีก่อน สำหรับสายพันธุ์ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีปริมาณนำเข้ามากที่สุด คือ Bluefin 3,227 ตัน รองลงมา
เป็น Bigeye 1,563 ตัน Yellowfin 1,477 ตัน  Albacore 47 ตัน ในขณะที่ปลาทูน่า Skipjack ไม่มีการนำเข้า 
ส่วนสายพันธุ์ปลาทูน่าสดแช่แข็งที่มีปริมาณนำเข้ามากที่สุด คือ Bigeye 44,917 ตัน รองลงมาเป็น Yellowfin 
34,068 ตัน Skipjack 25,879 ตัน Bluefin 7,210 ตัน และ Albacore 4,680 ตัน  (ภาพที่ 2) 

2.2 การค้า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศมีการใช้มาตรการ      

ปิดประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและมีนโยบายให้ประชาชนงดออกจากที่พักอาศัย
โดยไม่จำเป็น ผู้บริโภคตื่นตระหนกและมีความต้องการซื้อปลาทูน่ากระป๋องเพ่ือบริโภคในที่พักอาศัยเพ่ิมขึ้น
อย่างมากในช่วงเดือน ก.พ.-พ.ค. และเริ่มผ่อนคลายลงในเดือน มิ.ย. เนื่องจากผู้บริโภคปรับตัวได้มากขึ้น มีการปรุง
อาหารเองที่บ้าน และสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ แต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการปลาทูน่ากระป๋องผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ร้านอาหารที่ลดลงร้อยละ 80-90 นอกจากนี้     
อุปสงค์และอุปทานของปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็ง (ไม่บรรจุกระป๋อง) ทั่วโลกทรงตัว เนื่องจากยอดขาย
ร้านอาหารลดลงและมีข้อจำกัดในการขนส่งระหว่างประเทศ 
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สถานการณ์การค้าปลาทูน่า ณ ตลาดปลา Toyosu ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุด
ของโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างมาก ปริมาณการขึ้นท่าของ 
ปลาทูน่าสดลดลงจากปีก่อน ในขณะที่ราคาขายส่งปรับลดลงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ร้านอาหารและผู้ค้าส่ง    
ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด โดยยอดขายในร้านซูชิ ร้านอาหาร โรงแรม และซูเปอร์มาร์เก็ตลดลงจากปีก่อน 
เนื่องจากความต้องการบริโภคปลาทูน่าลดลง แม้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการปลาทูน่าในช่วงเทศกาลวันหยุด
เพ่ิมข้ึน แต่ไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมา และความต้องการปลาทูน่าปรับเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ โดยปริมาณ
การซื้อขายและราคาปลาทูน่าปรับตัวลดลงหลังจากช่วงเทศกาลวันหยุด 

 
ภาพที่ 2  ปริมาณนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่น ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2559-2563 
ที่มา :  INFOFISH Trade News, No. 22/2020 

3. ปัญหาอุปสรรค 
3.1 ประเทศคู่ค้ากำหนดให้ประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงที่จับจากทะเลต้องมีใบรับรองว่าไม่ได้มาจาก     

การทำประมง IUU และต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์
ประมงที่ต้องเข้มงวดในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 

3.2 ปัญหาด้านแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคที่ถูกนำมาใช้ในการกีดกันทางการค้า
ของประเทศคู่ค้า อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าประมงไทย รวมถึงสินค้าปลาทูน่าด้วย  

3.3 กระบวนการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่นำมาขึ้นท่าในประเทศไทยต้องใช้งานผ่านระบบ 
การออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement: PSE) เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับ 
แหล่งที่มาวัตถุดิบปลาทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ได้มีการพัฒนาระบบของ
ประเทศคู่ค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง  
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3.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งและ    
การผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทย รวมถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าของผู้บริโภค 

3.5 ห้างค้าปลีกวอลมาร์ท (Walmart) ของสหรัฐอเมริกาประกาศนโยบายให้สินค้าปลาทูน่ากระป๋องที่จะ
วางจำหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง (Marine Stewardship Council: MSC) หรือ
จากโครงการปรับปรุงการประมง (Fishery Improvement Project: FIP) ภายในปี 2568  

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
4.1 อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยใช้วัตถุดิบที่นำเข้าโดยเรือต่างชาติ ซึ่งสามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้

จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการทำประมง IUU มากนัก เมื่อเทียบกับสินค้าประมงอ่ืน และการที่ประเทศไทยได้รับ
การพิจารณาปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเป็นการยกระดับ 
สินค้าประมงของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ชาวประมง 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังคงต้องร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือรักษามาตรฐาน    
การทำประมงที่ดีและเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืน 

4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมประมง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
ประมงของไทย 

4.3 กรมประมงได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมง
และผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในปลาทูน่ากระป๋องให้กับผู้บริโภค ดังนี้ 

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทยได้
ร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก เพ่ือกำจัด
หรือลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 มากับวัตถุดิบ ส่วนผสม และภาชนะบรรจุ รวมถึงการควบคุม 
กระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ตลอดจนการควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 

• สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ปลอดการปนเปื้อนจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ 

• กรมประมงใหบริการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการปนเปอนเชื้อไวรัส       
โควิด-19 ในผลิตภัณฑอาหารสงออกของโรงงานแปรรูปสัตวน้ำ 

4.5 ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงความสำคัญกับการทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบและให้
ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงการทำประมง (Fishery Improvement Project: FIP) เพ่ือ
เข้าสู่มาตรฐานการทำประมงอย่างยั่งยืน 
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