
สถานการณ์สินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2563 

จันทิมา  เพียรผล 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

1.1 ผลผลิตปลาโอ 
ปลาโอดำและปลาโอลายที่นำมาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าสำคัญในการขึ้นปลาโอ

โดยเรือไทย ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณ 4,668 ตัน แยกเป็นปลาโอดำ 2,801 ตัน (60%) 
และปลาโอลาย 1,867 ตัน (40%) ปริมาณเพ่ิมขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมี
ปริมาณปลาโอรวม 4,332 ตัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ปริมาณปลาโอขึ้นท่าสะพานปลาปัตตานี ปี พ.ศ. 2554-2563 (ม.ค.-มี.ค.) 

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 

2562 (ม.ค.-มี.ค.) 2,599 1,733 4,332 -44.1 -44.1 -44.1 
2563 (ม.ค.-มี.ค.) 2,801 1,867 4,668 +7.8 +7.8 +7.8 

ที่มา :  องค์การสะพานปลา 

1.2 การตลาดและการค้า 
1.2.1 การนำเข้า 

การนำเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 
160,846 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,367 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าการนำเข้าลดลง 29.6% และ 39.8% 
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งที่ใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง (95.2%) มีปริมาณ 153,083 ตัน มูลค่า 6,530 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 30.6% และ 41.5% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2 ทั้งนี้การนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่มาจากไต้หวัน (17.6%) เกาหลีใต้ (12.8%) อาเซียน 
(9.2%) จีน (7.5%) มัลดีฟส์ (7.0%) ญี่ปุ่น (5.3%) ไมโครนีเซีย (4.7%) คิริบาส (4.4%) และประเทศอ่ืนๆ 
(31.5%) เมื่อเทียบจากมูลค่าการนำเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนปริมาณปลาทูน่าที่นำเข้า
แต่ละชนิด ได้แก่ Skipjack 71.8% Yellowfin 15.7% Albacore 6.5% Bigeye 2.0% และปลาทูน่าอ่ืนๆ 4.0% 
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ตารางท่ี 2  ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า* ปี 2556–2563 (ม.ค.-มี.ค.) 

ปี พ.ศ. 
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 733,190 -13.8 37,456 -14.2 

2562 (ม.ค.-มี.ค.) 220,489 
-30.6 

11,154 
-41.5 

2563 (ม.ค.-มี.ค.) 153,083 6,530 
หมายเหตุ : * เฉพาะรหัสพิกัดสินค้า 0302 0303 และ 0304 
ที่มา :  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 

ในส่วนของการนำเข้าปลาทูน่าโดยกองเรือต่างชาติที่นำขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทย 
ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณ 29,522 ตัน มูลค่า 1,589 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 30.4% และ 29.0% ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่า ตามสัดส่วน
ปริมาณการนำเข้า ได้แก่ Skipjack 59.7% Yellowfin 12.2% Albacore 5.5% Bigeye 2.7% และปลาทูน่า
อ่ืนๆ 19.9% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 23.7% ตูวาลู 18.1% 
มาเลเซีย 8.4% เวียดนาม 7.0% จีน 6.5% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 5.4% เซเชลส์ 5.1% ไต้หวัน 4.3%  หมู่เกาะ
โซโลมอน 3.9% และประเทศอ่ืนๆ 17.6% (กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง) 

 
ภาพที่ 1  ราคาสคิปแจ๊คแช่แข็งในตลาดประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2563 (มี.ค.) 
ที่มา :  INFOFISH Trade News 
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ราคาวัตถุดิบปลาทูน่านำเข้าในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2563 มีราคาเฉลี่ย 1,133 USD/ตัน 
(ประมาณ 35,609 บาท/ตัน) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนราคาลดลง 13.4% (1,308 USD/ตัน) 
รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1 

1.2.2 การส่งออก 
การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2563 ไทยมีการส่งออก

ปริมาณ 137,632 ตัน มูลค่า 16,519 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 97.4% เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์    
มีปริมาณ 133,654 ตัน มูลค่า 16,092 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562 ปริมาณเพ่ิมขึ้น 
4.6% แต่มูลค่าลดลง 7.0% ตามลำดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกปลาทูน่าใน
เชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา (27.3%) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (19.0%) 
กลุ่มประเทศอัฟริกา 47 ประเทศ (12.6%) ญี่ปุ่น (8.1%) ออสเตรเลีย (7.3%) แคนาดา (6.1%) กลุ่มประเทศ 
อเมริกาใต ้12 ประเทศ (5.1%) สหภาพยุโรป (4.7%) และประเทศอ่ืนๆ (9.8%) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2556-2563 (ม.ค.-มี.ค.) 

ปี พ.ศ. 
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 529,928 +3.4 67,204 -7.5 

2562 (ม.ค.-มี.ค.) 127,762 
+4.6 

17,295 
-7.0 2563 (ม.ค.-มี.ค.) 133,654 16,092 

ที่มา :  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1 สถานการณ์การผลิตปลาทูน่า 

2.1.1 ปริมาณนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่น 
ปี 2562 ญี่ปุ่นมีปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งทั้งหมด 171,037 ตัน 

เพ่ิมขึ้น 1.5% จากปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นปลาทูน่าสดแช่เย็น ปริมาณ 11,730 ตัน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ของปริมาณ
นำเข้าทั้งหมด (-13.5% จากปีก่อน) และปลาทูน่าสดแช่แข็ง ปริมาณ 159,307 ตัน คิดเป็นร้อยละ 93.1 ของ
ปริมาณนำเข้าทั้งหมด (+2.8% จากปีก่อน) สำหรับสายพันธุ์ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีปริมาณนำเข้ามากที่สุด คือ 
ปลาทูน่า Bluefin 5,836 ตัน (-15.9%) รองลงมาเป็นปลาทูน่า Yellowfin 3,006 ตัน (-9.5%) ปลาทูน่า 
Bigeye 2,849 ตัน (-12.5%) ปลาทูน่า Albacore 39 ตัน (-2.5%) ในขณะที่ปลาทูน่า Skipjack ไม่มีการ
นำเข้า ส่วนสายพันธุ์ปลาทูน่าสดแช่แข็งที่มีปริมาณนำเข้ามากที่สุด คือ ปลาทูน่า Bigeye 52,245 ตัน (-1.7%) 
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รองลงมาเป็นปลาทูน่า Yellowfin 45,155 ตัน (-3.8%) ปลาทูน่า Skipjack 36,341 ตัน (+13.0%) ปลาทูน่า 
Albacore 11,416 ตัน (-10.2%) และ ทูน่า Bluefin 14,150 ตัน (+46.1%) รายละเอียดแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  ปริมาณนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2558-2562 
ที่มา :  INFOFISH Trade News, No. 04/2020 
 
 

 
ภาพที่ 3  ปริมาณนำเข้าวัตถุดิบทูน่าสดแช่เย็นของสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2558-2562 
ที่มา :  INFOFISH Trade News, No. 03/2020 
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2.1.2 สถานการณ์การผลิตทูน่ากระป๋องท่ีประเทศสหรั อเมริกา 
ปี 2562 สหรัฐอเมริกามีปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นทั้งหมด 22 ,784 ตัน 

ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยชนิดที่มีปริมาณนำเข้ามากที่สุด คือ ปลาทูน่า Yellowfin 16,208 ตัน 
(-2.4%) รองลงมาได้แก่ ปลาทูน่า Bigeye 3,287 ตัน (+2.8%) ปลาทูน่า Bluefin 2,555 ตัน (+16.8%) 
ปลาทูน่า Albacore 640 ตัน (-27.8%) ปลาทูน่าอ่ืนๆ 94 ตัน (-26.6%) ซึ่งปลาทูน่า Bluefin มีนำเข้าเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่ปลาทูน่า Skipjack มีการนำเข้าเพียงเล็กน้อย 

2.2 การตลาดและการค้า 
2.2.1 ประเทศญี่ปุ่น 

1) สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดปลา Toyosu ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 
2563 โดยภาพรวมปริมาณวัตถุดิบแช่เย็นที่ขึ้นท่ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปริมาณการจับปลาทูน่าในน่านน้ำ
ของประเทศญี่ปุ่นยังคงมีน้อยและปลาทูน่าเนื้อแดงที่นำเข้าขาดตลาด นอกจากนี้ยังประสบปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้ตลาดมีปริมาณการซื้อขายลดลง 
เมื่อรัฐบาลเพ่ิมมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยจำกัดการทำกิจกรรมนอกสถานที่ 
แนะนำให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมและเฉลิมฉลอง ทำให้ร้านอาหารหรือภัตตาคาร
ซบเซา และความต้องการบริโภคอาหารทะเลหรูลดลง การซื้อขายในตลาดปลาจึงเป็นไปอย่างเงียบเหงา 
สำหรับราคาปลาทูน่า Bluefin อยู่ในช่วง 2,100 – 15,660 เยน/กก. ปลาทูน่า Bluefin นำเข้าจากเม็กซิโก 
ราคาอยู่ในช่วง 2,000 – 2,700 เยน/กก. ปลาทูน่า Bluefin นำเข้าจากรัฐนอร์ทแคโรไลนา ราคาอยู่ในช่วง 
3,000 – 4,800 เยน/กก. และปลาทูน่า Bluefin นำเข้าจากนิวซีแลนด์มีราคา 9,000 เยน/กก. ส่วนปลาทูน่า 
Bigeye มีราคาอยู่ในช่วง 1,700 – 5,400 เยน/กก.  

2) สถานการณ์ทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง ณ ตลาดปลา Toyosu ในช่วง 3 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2563 
ปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่ามีแนวโน้มลดลง แต่บริษัทห้องเย็นมีการสต็อกวัตถุดิบทูน่า Bigeye ปริมาณเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีการซื้อขายในตลาดน้อยลงและเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ราคาปลาทูน่าสดแช่แข็ง 
มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยราคาทูน่า Bluefin อยู่ในช่วง 440 - 6,200 เยน/ตัน และราคาทูน่า Bigeye 
อยู่ในช่วง 540 - 2,800 เยน/ตัน 

2.2.2 ประเทศเวียดนาม 
ในปี 2562 เวียดนามส่งออกปลาทูน่าไปยังสหรัฐอเมริกาปริมาณ 38,417 ตัน เพ่ิมขึ้น 38% 

เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นผู้นำเข้าปลาทูน่ารายใหญ่ที่สุด ซึ่งการที่สหรัฐอเมริกานำเข้า
ปลาทูน่าจากเวียดนามเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ทำให้ผู้นำเข้า
ชาวอเมริกันมองหาสินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์แหล่งอื่นนอกจากจีน เวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกปลาทูน่า
ไปยังสหรัฐอเมริการายใหญ่อันดับสองรองจากไทย นอกจากนี้เวียดนามยังส่งออกปลาทูน่าไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียน คิดเป็นมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 7% โดยประเทศไทยและฟิลิปปินส์เป็นผู้นำเข้า
ปลาทูน่าอันดับต้นๆ สำหรับในตะวันออกกลาง ประเทศอิสราเอลยังคงเป็นผู้นำเข้าปลาทูน่าจากเวียดนาม
อันดับต้นๆ คิดเป็นมูลค่า 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะลดลง 42% ก็ตาม โดยสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิต
อาหารทะเลเวียดนามคาดการณ์ว่าในปีนี้การส่งออกปลาทูน่าของเวียดนามมีแนวโน้มเติบโต 15% 
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3. ปัญหาและอุปสรรคการค้าสินค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ 
3.1 การทำประมง IUU แม้จะไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมปลาทูน่ามากนักเม่ือเทียบกับสินค้าประมง

อ่ืน เนื่องจากวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่ได้จากเรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ แต่การที่ประเทศ
ไทยได้รับการพิจารณาปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 จึงส่งผลดีต่อภาพลั กษณ์และเป็น
การยกระดับสินค้าประมงของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ชาวประมง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงต้องร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือรักษา
มาตรฐานการทำประมงที่ดีและเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนต่อไป 

3.2 ปัญหาแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคที่ถูกนำมาใช้ในการกีดกันทาง
การค้าให้เกิดความเสียหายในด้านภาพลักษณ์ ซึ่งส่งผลกระทบในภาพรวมของสินค้าประมงไทยซึ่งรวมถึงสินค้า
ปลาทูน่าด้วย ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย 

3.3 อุตสาหกรรมทูน่าของไทยจะได้รับผลกระทบของการทำประมง IUU จากประเทศผู้นำเข้าที่นำ
กองเรือจับทูน่ามาขึ้นท่าในประเทศไทย จึงต้องมีระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing 
Statement Endosement :PSE) เพ่ือตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบปลาทูน่า โดยกองตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระยะที่ 2 แต่เนื่องจากระบบยังมี ข้อจำกัดและต้องมี 
การปรับเปลี่ยนไปตามข้อกฎหมายของ EU ที่ออกมาอยู่ตลอด จึงยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบต่อไป 
ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบที่พัฒนาเพ่ือมารองรับข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้ใช้งานและระบบการตรวจสอบย้อนกลับสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทูน่าไทยทั้งใน
เชิงบวกและลบ ประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มความต้องการซื้อทูน่ากระป๋องเพ่ิมขึ้น เนื่องจากหลายประเทศมีการใช้
มาตรการปิดประเทศเพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและมีนโยบายให้ประชาชนปฏิบัติงานที่บ้าน 
คนส่วนใหญ่จึงงดออกจากท่ีพักอาศัยโดยไม่จำเป็นและไม่นิยมรับประทานอาหารภายในร้าน ส่งผลให้ผู้บริโภค
ในหลายประเทศทั่วโลกมีความต้องการซื้ออาหารสำเร็จรูปเพ่ิมมากขึ้น เ พ่ือเก็บไว้บริโภคในช่วงที่ต้อง
ปฏิบัติงานที่บ้าน แต่สถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การขนส่งวัตถุดิบ และภาพลักษณ์ 
ของสินค้าด้วย อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 อาทิ การปรับลดเวลางานขนถ่ายวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งที่ท่าเทียบเรือ มาตรการลดความเสี่ยง 
จากการติดเชื้อภายในโรงงาน และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความม่ันใจในสินค้าสัตว์น้ำให้กับผู้บริโภค 

------------------------------------------------ 
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