
 
 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 
• ปลาโอดำและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                

ในเดือน มี.ค. 63 มีปริมาณ 2,254 ตัน ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 83.5% คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 20.4% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอดำ 
1,352 ตัน (60%) และโอลาย 902 ตัน (40%) (ที่มา : องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา 
• วัตถุดิบปลาทูน่า skipjack แช่แข็งที่นำเข้าเดือน เม.ย. 63 ราคาเฉลี่ย 1,550 USD/ตัน 

(50,583 บาท/ตัน) ราคาเพิ่มขึ้น 14.8% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 63 แต่เมื่อเทียบกับเดือน 
มี.ค. 62 ราคาลดลง 3.1% 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 
• การนำเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ (94.0%) เดือน มี.ค 63 มีปริมาณการนำเข้า

ทั้งหมด 43,216 ตัน มูลค่า 2,213 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.8% และ 25.0% 
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยนำเข้าจากอาเซียน (18.1%) ไต้หวัน (17.6%) จีน 
(11.8%) เกาหลีใต้ (10.5%) ญี่ปุ่น (5.8%) นิวซีแลนด์ (4.3%) และประเทศอื่นๆ (31.9%) 
สัดส่วนปริมาณการนำเข้าจำแนกตามชนิดปลาทูน่า ได้แก่  Skipjack 61.7% Yellowfin 
15.3% Albacore 8.1% Bigeye 1.8% และทูน่าอื่นๆ 13.1% 
        ในส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่นำขึ้นท่าเทียบเรือทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย เดือน มี.ค. 63 มีปริมาณ 9,337 ตัน มูลค่า 699 ล้านบาท ปริมาณ
ลดลง 8.6% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 58.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตาม
สัดส่วนปริมาณการนำเข้า ได้แก่ Skipjack 50.2% Yellowfin 6.4% Albacore 6.5% 
Bigeye 2.5% และทูน่าอื่นๆ 34.4% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย 41.9% ตูวาลู 14.9% มาเลเซีย 13.8% ไต้หวัน 5.4% จีน 4.0% และประเทศ
อื่นๆ 20.0% 
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• การส่งออก เดือน มี.ค. 63 มีปริมาณการส่งออก 49,568 ตัน มูลค่า 6,095 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.9% และ 7.1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สินค้าที่
ส่งออกเป็นปลาทูน่ากระป๋อง 96.9% ปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง 2.8% และปลาทูน่าปรุงแต่ง 
0.3% โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา  (26.8%) ตะวันออกกลาง (19.5%) แอฟริก า 
(11.3%) ญี ่ปุ่น (8.7%) ออสเตรเลีย (7.2%) แคนาดา (6.1%) สหภาพยุโรป (5.0%) 
อเมริกาใต้ (4.3%) และประเทศอื่นๆ (11.1%) 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลิต 

• ญี่ปุ่น ปี 2562 ญี่ปุ่นมีการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด 171,037 ตัน 
เพิ่มขึ้น 1.5% จากปีกอ่น ซ่ึงเป็นปลาทูน่าสดแช่เย็น 11,730 ตัน (ร้อยละ 6.9) ลดลง 13.5% 
จากปีกอ่น และปลาทูน่าสดแช่แข็ง 159,307 ตัน (ร้อยละ 93.1) เพิ่มขึ้น 2.8% จากปีก่อน สำหรับ
สายพันธุ์ปลาทูน่าสดแช่เย็น ได้แก่ Bluefin 5,836 ตัน (-15.9%) Yellowfin 3,006 ตัน (-9.5%) 
Bigeye 2,849 ตัน (-12.5%) Albacore 39 ตัน (-2.5%) แต่ Skipjack ไม่มีการนำเข้า ส่วนสายพันธุ์
ปลาทูน่าสดแช่แข็ง ได้แก่ Bigeye 52,245 ตัน (-1.7%) Yellowfin 45,155 ตัน (-3.8%) Skipjack 
36,341 ตัน (+13.0%) Albacore 11,416 ตัน (-10.2%) และ Bluefin 14,150 ตัน (+46.1%) 
(INFOFISH Trade News, No. 04/2020) 
2.2  การตลาดและการค้า 

• ญี่ปุ่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น รัฐบาล
จึงเพิ่มมาตรการควบคุม โดยจำกัดการทำกิจกรรมนอกสถานที่ แนะนำให้ประชาชนอยู่ในที่พัก
อาศัย ไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมและเฉลิมฉลอง ทำให้ร้านอาหารหรือภัตตาคารซบเซา และ
ความต้องการบริโภคอาหารทะเลหรูลดลง การซ้ือขายในตลาดปลาเป็นไปอย่างเงียบเหงา 

สถานการณ์ปลาทูน่าซาชิมิสดแช่เย็น ณ ตลาดปลา Toyosu ปัจจุบันมีปริมาณวัตถุดิบขึ้นท่า 
ลดลง 10 ตัน เนื่องจากปริมาณการจับปลาทูน่า Bluefin Bigeye และ Yellowfin ในน่านน้ำของ
ประเทศญี่ปุ่นยังคงมีน้อย และปลาทูน่าเนื้อแดงที่นำเข้าขาดตลาด สำหรับราคาวัตถุดิบปลาทูน่า 
Bluefin มีราคาอยู่ในช่วงระหว่าง 2,300 – 12,400 เยน/กก. ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
มีนาคม ราคาปรับตัวสูงขึ้น 2,000 เยน/กก. ในขณะที่ปลาทูน่า Bluefin นำเข้าจากนิวซีแลนด์มี
ราคา 9,000 เยน/กก. สำหรับปลาทูน่า Bigeye ที่จับจากน่านน้ำในประเทศราคาปรับตัวสูงขึ้น 
อยู่ในช่วงระหว่าง 1,850 – 4,400 เยน/กก. ทั้งราคาค่าสูงและราคาค่าต่ำปรับตัวสูงขึ้น 900 
เยน/กก. และ 130 เยน/กก. ตามลำดับ ส่วนปลาทูน่า Bigeye ที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์มีราคา 
2,600  3,200 และ 4,000 เยน/กก. (INFOFISH Trade News, No. 6&7/2020) 

3. ผลกระทบจาก COVID-19 
• สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 

ในประเทศไทย อาทิ การปรับลดเวลางานขนถ่ายวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งที่ท่าเทียบเรือ 
มาตรการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อภายในโรงงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
มั่นใจในสินค้าสัตว์น้ำให้กับผู้บริโภค เป็นต้น 

• จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศมีการใช้มาตรการปิด
ประเทศเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและมีนโยบายให้ประชาชนปฏิบัติงานที่บ้าน 
(work from home) คนส่วนใหญ่จึงงดออกจากที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็นและไม่นิยมรับประทาน
อาหารภายในร้าน ส่งผลให้ผู ้บริโภคในหลายประเทศทั ่วโลกมีความต้องการซื้ออาหาร
สำเร็จรูปเพิ ่มมากขึ ้น  เพื่อเก็บไว้บริโภคในช่วงที่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน จึงเป็นโอกาสของ
ประเทศไทยที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยังประเทศคู่ค้าที่มีความต้องการ
สั่งซ้ือเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายตลาดไปยังประเทศคู่ค้าอื่นๆ ที่มีความต้องการซ้ืออาหารกระป๋อง
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

• แม้จะมีแนวโน้มความต้องการซ้ือทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 แต่จากมาตรการปิดประเทศของประเทศคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัส อาจกระทบต่อกระบวนการขนส่งสินค้านำเข้า 
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