
สถานการณ์สินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

ผลจับปลาโอของไทยในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 มีปริมาณท้ังส้ิน 31,330 ตัน ลดลง 8.7%         
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ าแนกเป็นปลาโอด า 42.2% ปลาโอลาย 36.2% ปลาโอหลอด 14.9% 
และปลาโออื่นๆ 6.7% (กรมประมง)  

ส าหรับปลาโอด าและปลาโอลายท่ีน ามาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าขึ้นปลาโอ        
ท่ีส าคัญของเรือประมงไทย ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 มีปริมาณ 8,920 ตัน แบ่งเป็นปลาโอด า 5,352 ตัน 
(ร้อยละ 60) และปลาโอลาย 3,568 ตัน (ร้อยละ 40) ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน   
ของปี 2563 ซึ่งมีปริมาณปลาโอรวม 8,443 ตัน (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1  ปริมาณปลาโอด าและโอลายท่ีขึน้ท่าสะพานปลาปัตตานี ปี 2555-2564 (ม.ค.-มิ.ย.) 

ปี 
ปริมาณ (ตัน) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

โอด า โอลาย รวม โอด า 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 
2563 (ม.ค.-มิ.ย.) 5,066 3,377 8,443 

+5.65 +5.66 +5.65 
2564 (ม.ค.-มิ.ย.) 5,352 3,568 8,920 

ที่มา :  องค์การสะพานปลา 

ส าหรับราคาเฉล่ียปลาโอท่ีน ามาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 ทรงตัว 
อยู่ท่ี 45 บาท/กก. 

1.2 การค้าระหว่างประเทศ 
1.2.1 การน าเข้า 

การน าเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 415,831 ตัน 
มูลค่า 20,484 ล้านบาท ปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.9 แต่มูลค่าการน าเข้าลดลง ร้อยละ 3.3         
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งท่ีใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง (ร้อยละ 95.3) มีปริมาณ 396,130 ตัน มูลค่า 18,400 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ



 

 
 2 กลุ่มเศรษฐกจิการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง      

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 แต่มูลค่าลดลง ร้อยละ 3.3 (ตารางท่ี 2) ท้ังนี้การน าเข้า
วัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่มาจากไต้หวัน ร้อยละ 19.4 ไมโครนีเซีย ร้อยละ 16.3 เกาหลีใต้ ร้อยละ 12.3 นาอูรู 
ร้อยละ 8.8 มัลดีฟส์ ร้อยละ 7.4 อาเซียน ร้อยละ 6.5 คิริบาส ร้อยละ 6.4 วานูอาตู ร้อยละ 5.1 หมู่เกาะมาร์แชลล์ 
ร้อยละ 4.4 ญี่ปุ่น ร้อยละ 4.3 และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบจากปริมาณการน าเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็น 
แช่แข็งทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนปริมาณปลาทูน่าที่น าเข้าแต่ละชนิด ได้แก่ Skipjack ร้อยละ 72.9 Yellowfin 
ร้อยละ 11.3 Albacore ร้อยละ 5.7 Bigeye ร้อยละ 3.0 และปลาทูน่าอื่นๆ ร้อยละ 7.1 

ตารางที่ 2  ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า/1 ปี 2556–2564 (ม.ค.-มิ.ย.) 

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 840,926 +4.0 40,938 +0.3 

2563 (ม.ค.-ม.ิย.) 393,373 
+0.7 

19,037 
-3.3 

2564 (ม.ค.-มิ.ย.) 396,130 18,400 

ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง  
ประมวลจากกรมศุลกากร 

หมายเหตุ :  /1ปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็ง (รหัสพิกัดสินค้า 0302  0303 และ 0304) 

ในส่วนของการน าเข้าปลาทูน่าโดยกองเรือต่างชาติท่ีน าขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทย 
ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 มีปริมาณ 72,110 ตัน มูลค่า 3,566 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ท้ังปริมาณและมูลค่าลดลง ร้อยละ 11.4 และ 20.3 ตามล าดับ ซึ่งสัดส่วนปริมาณการน าเข้าจ าแนกตามชนิด
ปลาทูน่า ได้แก่ Skipjack ร้อยละ 57.0 Yellowfin ร้อยละ 9.9 Albacore ร้อยละ 7.3 Bonito ร้อยละ 6.7 
Bullet tuna ร้อยละ 4.4 Bigeye ร้อยละ 4.1 และปลาทูน่าอื่นๆ ร้อยละ 10.6 โดยมีสัดส่วนปริมาณการน าเข้า
จากประเทศต่างๆ ได้แก่ คิริบาส ร้อยละ 25.7 มาเลเซีย ร้อยละ 12.2 เมียนมา ร้อยละ 10.2 ตูวาลู ร้อยละ 9.0 
อินโดนีเซีย ร้อยละ 7.6 ปาปัวนิวกินี ร้อยละ 7.1 ไมโครนีเซีย ร้อยละ 6.7 จีน ร้อยละ 5.5 หมู่เกาะโซโลมอน 
ร้อยละ 2.9 หมู่เกาะมาร์แชลล์ ร้อยละ 2.4 และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 10.7 (กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า 
และปัจจัยการผลิต กรมประมง) 
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1.2.2 ราคาปลาทูน่า 

ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งสายพันธุ์ Skipjack (ขนาด 1.8 กิโลกรัมขึ้นไป) ท่ีน าเข้าในไตรมาสท่ี 2 
ของปี 2564 เปล่ียนแปลงไม่มากนัก โดยราคาอยู่ในช่วง 1,350-1,400 USD/ตัน เฉล่ีย 1,367 USD/ตัน 
(ประมาณ 42,856 บาท/ตัน) เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา (1,300 USD/ตัน) ราคาปรับตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.1 
และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,408 USD/ตัน) ราคาปรับตัวลดลงร้อยละ 3.0 (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ราคาปลาทูน่าแช่แข็งสายพันธุ์ Skipjack ในตลาดประเทศไทย ปี 2562-2564 (มิ.ย.) 
ที่มา :  INFOFISH Trade News, No. 1/2018-11/2021 

1.2.3 การส่งออก 
การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 ไทยมีการส่งออกปริมาณ 

247,874 ตัน มูลค่า 29,858 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 18.5 และ 21.8 ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 89.8 เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 
222,257 ตัน มูลค่า 26,815 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ  
23.6 และ 26.9 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 3)  

เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกปลาทูน่าในเชิงมูลค่า ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา 
ร้อยละ 24.5 ญี่ปุ่น ร้อยละ 10.2 อียิปต์ ร้อยละ 9.4 ออสเตรเลีย ร้อยละ 8.0 แคนาดา ร้อยละ 5.9 ซาอุดิอารเบีย 
ร้อยละ 5.5 และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 35.5 ตามล าดับ 

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักปลาทูน่ากระป๋องของไทย โดยในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 ไทยส่งออก
ปลาทูน่ากระป๋องไปยังสหรัฐอเมริกาปริมาณ 42,615 ตัน มูลค่า 5,873 ล้านบาท ท้ังปริมาณและมูลค่าลดลง 
ร้อยละ 35.9 และ 38.6 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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ภาพท่ี 2  การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2564 
ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง  

ประมวลจากกรมศุลกากร 
 
 

ตารางที่ 3  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปี 2556-2564 (ม.ค.-มิ.ย.) 

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 558,924 +5.5 69,958 +4.1 

2563 (ม.ค.-ม.ิย.) 290,834 
-23.6 

36,359 
-26.9 

2564 (ม.ค.-ม.ิย.) 222,257 26,815 

ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง  
ประมวลจากกรมศุลกากร 

 

การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 25 4
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2. สถานการณ์ต่างประเทศ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลใหส้ถานการณ์การค้าปลาทูน่า 

ณ ตลาดปลา Toyosu ซึ่งเป็นตลาดปลาทูน่าส าหรับซาซิมิ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกซบเซา การค้าขายชะลอตัว    
โดยปริมาณปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งท่ีขึ้นท่าในช่วงต้นเดือน ก.ค. 2564 ลดลงจากช่วงกลางเดือน มิ.ย. 2564      
ซึ่งคาดว่าการค้าปลาทูน่าช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกท่ีกรุงโตเกียว (23 ก.ค. -8 ส.ค. 2564) เริ่มคึกคัก 
เนื่องจากความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากรัฐบาลยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกอบกับผู้ค้าส่ง        
เริ่มจัดซื้อปลาทูน่าไว้จ าหน่ายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกลับพบจ านวนผู้ป่วยท่ีติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มข้ึน รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้ง ต้ังแต่ 12 ก.ค.-22 ส.ค. 2564 

สถานการณ์การค้าวัตถุดิบปลาทูน่า ณ ตลาดปลา Yaizu ส าหรับการแปรรูป ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. 
2564 ปลาทูน่า Skipjack มีปริมาณขึ้นท่ารวมท้ังส้ิน 33,669 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (23,569 ตัน) ราคาเฉล่ียทรงตัวอยู่ท่ี 150 เยน/kg ปลาทูน่า Yellowfin ขึ้นท่าปริมาณ 
5,476 ตัน ลดลง ร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (6,622 ตัน) ราคาเฉล่ีย 179 เยน/กก. ปรับ
ลดลง และร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (227 เยน/กก.) ปลาทูน่า Albacore ขึ้นท่าปริมาณ 
1,243 ตัน ปริมาณลดลง ร้อยละ 58.3 ในขณะท่ีราคาเฉล่ีย 351 เยน/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (318 เยน/กก.) 

3. ปั หาอ ปสรรค 
3.1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการน าเข้าสินค้าประมงของประเทศคู่ค้าท่ีน ามาใช้ในการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี   

มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น อาทิ มาตรการด้านสุขอนามัย มาตรการด้านแรงงาน มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและการ
ปิดฉลากสินค้า จึงเป็นการเพิ่มภาระหรือค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของสินค้าประมงไทย 

3.2 สหภาพเศรษฐกิจยูเซเรียตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรของไทย จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 12 ต.ค. 
2564 เป็นต้นไป ส่งผลให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งขัน 

3.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งและ
การผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทย รวมถึงความเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าของผู้บริโภค 

4. แนวทางแก้ ขปั หาอ ปสรรค 
4.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าประมงทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อก าหนดของ

ประเทศคู่ค้าอย่างเข้มงวด อาทิ 
 การใช้วัตถุดิบปลาทูน่าท่ีสามารถระบุแหล่งก าเนิดสินค้าได้ 
 กรมประมงพัฒนาระบบการออกหนงัสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endosement: PSE) 

เพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาวัตถุดิบปลาทูน่าตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า และจัด
ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญกับการท าประมงอย่างมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมใน
โครงการ ปรับปรุงการท าประมง เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการท าประมงอย่างยั่งยนื 



 

 
 6 กลุ่มเศรษฐกจิการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง      

 อุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาแรงงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4.2 อุตสาหกรรมทูน่าไทยมองหาโอกาสทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (by-product) แต่ยังคงรักษา 

ส่วนแบ่งการตลาดเดิมไว้ 
4.3 ภาครัฐและเอกชนมีมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

เพื่อสร้างความมั่นใจในปลาทูน่ากระป๋องให้กับผู้บริโภค 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย       

ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก       
เพื่อก าจัด หรือลดความเส่ียงจากการปนเปื้อนเช้ือไวรัสโควิด-19 มากับวัตถุดิบ ส่วนผสม และภาชนะบรรจุ รวมถึง
การควบคุม กระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ตลอดจนการควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและส่ิงแวดล้อมในโรงงาน
แปรรูปสัตว์น้ า 

 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปลอดการปนเปื้อนจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ 

 กรมประมงใหบริการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการปนเปอนเช้ือโคโรน่า 2019 
ในผลิตภัณฑอาหารสงออกของโรงงานแปรรูปสัตวน้ า 

4.4 ทุกภาคส่วนมีการประชาสัมพันธ์สินค้าประมงของไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 
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