
สถานการณ์สินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 

จันทิมา  เพียรผล 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

1.1 ผลผลิตปลาโอ 
ปลาโอดำและปลาโอลายที่นำมาขึ้นท่าองค์การสะพานปลาปัตตานี ซึ่งเป็นท่าสำคัญในการขึ้นปลาโอ

โดยเรือไทย ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 มีปริมาณ 11,274 ตัน แยกเป็นปลาโอดำ 6,764 ตัน (60%) และ
ปลาโอลาย 4,510 ตัน (40%) ปริมาณเพ่ิมขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีปริมาณปลาโอ
รวม 10,873 ตัน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ปริมาณปลาโอขึ้นท่าสะพานปลาปัตตานี ปี 2554-2563 (ม.ค.-ก.ย.) 

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.-ก.ย.) 6,524 4,349 10,873 -34.1 -34.1 -34.1 
2563 (ม.ค.-ก.ย.) 6,764 4,510 11,274 +3.7 +3.7 +3.7 

ที่มา :  องค์การสะพานปลา 

1.2 การตลาดและการค้า 
1.2.1 การนำเข้า 

การนำเข้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 526,140 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 28,101 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าการนำเข้าลดลง 20.5% และ 22.0% ตามลำดับ       
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง (93.9%) มีปริมาณ 493,819 ตัน มูลค่า 24,416 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า
ลดลง 22.2% และ 24.7% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
ทั้งนี้การนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าส่วนใหญ่มาจากไต้หวัน (18.8%) ญี่ปุ่น (10.1%) จีน (9.5%) อาเซียน (8.1%) 
ไมโครนีเซีย (7.2%) เกาหลีใต้ (6.7%) มัลดีฟส์ (5.8%) คิริบาส (5.1%) วานูอาตู (5.1%) และประเทศอ่ืนๆ 
(23.6%) เมื่อเทียบจากมูลค่าการนำเข้าปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนปริมาณปลาทูน่าที่นำเข้า
แต่ละชนิด ได้แก่ Skipjack 67.6% Yellowfin 15.0% Albacore 9.8% Bigeye 2.9% และปลาทูน่าอ่ืนๆ 4.7% 
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ตารางท่ี 2  ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่า* ปี 2556–2563 (ม.ค.-ก.ย.) 

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 808,292 -5.0 40,833 -6.5 

2562 (ม.ค.-ก.ย.) 634,530 
-22.2 

32,419 
-24.7 

2563 (ม.ค.-ก.ย.) 493,819 24,416 
หมายเหตุ : * เฉพาะรหัสพิกัดสินค้า 0302 0303 และ 0304 
ที่มา :  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 
 

ในส่วนของการนำเข้าปลาทูน่าโดยกองเรือต่างชาติที่นำขึ้นท่าเทียบเรือทางภาคใต้ของประเทศไทย 
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 มีปริมาณ 101,609 ตัน มูลค่า 5,704 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 22.8% และ 19.3% ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการนำเข้า 
ได้แก่ Skipjack 59.4% Albacore 8.5% Yellowfin 7.8% Bigeye 3.0% และปลาทูน่าอ่ืนๆ 21.3% โดยมี
สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย 17.5% จีน 15.6% คิริบาส 10.4% ตูวาลู 8.5% 
มาเลเซีย 8.1% ไมโครนีเซีย 6.1% เวียดนาม 5.1% ไต้หวัน 4.7% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 3.6% เซเชลส์ 3.2% 
ญี่ปุ่น 3.0% และประเทศอ่ืนๆ 14.2% (กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง) 

1.2.2 ราคาปลาทูน่า 
ราคาวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งสายพันธุ์ Skipjack ที่นำเข้าในช่วง 9 เดือนแรก ของ ปี 2563 

ค่อนข้างผันผวน โดยในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น (850–1,550 USD/ตัน) และปรับตัวลดลง
ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. (1,400–1,200 USD/ตัน) จากนั้นราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นอีกในเดือน ส.ค.–ก.ย. ซึ่งในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ราคาเฉลี่ย 1,333 USD/ตัน (ประมาณ 41,770 บาท/ตัน) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ราคาปรับเพ่ิมขึ้น 15.1% (1,158 USD/ตัน) แต่ราคาลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา 5.3% (1,408 USD/ตัน) 
รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1 

1.2.3 การส่งออก 
การส่งออกปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 ไทยมีการส่งออกปริมาณ 

463,749 ตัน มูลค่า 58,371 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ 95.6% เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์มีปริมาณ 
435,813 ตัน มูลค่า 54,850 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
11.3% และ 9.0% ตามลำดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกปลาทูน่าในเชิงมูลค่า 
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ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา (28.2%) กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 15 ประเทศ (15.9%) กลุ่ม
ประเทศอัฟริกา 47 ประเทศ (13.8%) ญี่ปุ่น (8.6%) ออสเตรเลีย (7.0%) กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ 12 ประเทศ 
(6.4%) แคนาดา (5.3%) สหภาพยุโรป (4.3%) และประเทศอ่ืนๆ (10.5%) ตามลำดับ 

 

 
ภาพที่ 1  ราคาปลาทูน่าแช่แข็งสายพันธุ์ Skipjack ในตลาดประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560-2563 (ก.ย.) 
ที่มา :  INFOFISH Trade News 

ตารางท่ี 3  ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ ปี 2556-2563 (ม.ค.-ก.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 

2562 (ม.ค.-ก.ย.) 391,498 
+11.3 

50,309 
+9.0 2563 (ม.ค.-ก.ย.) 435,813 54,850 

ที่มา :  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมศุลกากร 

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักปลาทูน่ากระป๋องของไทย โดยในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563      
ไทยส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 101,273 ตัน มูลค่า 14,499 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 34.9% และ 28.1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1 ปริมาณนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญ่ีปุ่น 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ญี่ปุ่นมีปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งทั้งหมด 
81,931 ตัน เพ่ิมขึ้น 13.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแบ่งเป็นปลาทูน่าสดแช่เย็น ปริมาณ 3,669 ตัน 
คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด ลดลง 37.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปลาทูน่าสดแช่แข็ง 
ปริมาณ 78,262 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.5 ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด เพ่ิมขึ้น 17.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สำหรับสายพันธุ์ปลาทูน่าสดแช่เย็นที่มีปริมาณนำเข้ามากที่สุด คือ ปลาทูน่า Bluefin 1,628 ตัน (-44.1%) 
รองลงมาเป็นปลาทูน่า Yellowfin 1,142 ตัน (-10.4%) ปลาทูน่า Bigeye 891 ตัน (-47.4%) ปลาทูน่า 
Albacore 8 ตัน (+60.0%) ในขณะที่ปลาทูน่า Skipjack ไม่มีการนำเข้า ส่วนสายพันธุ์ปลาทูน่าสดแช่แข็งที่มี
ปริมาณนำเข้ามากที่สุด คือ ปลาทูน่า Bigeye 29,439 ตัน (+10.4%) รองลงมาเป็นปลาทูน่า Yellowfin 
22,775 ตัน (+2.3%) ปลาทูน่า Skipjack 22,006 ตัน (+62.4%) ปลาทูน่า Albacore 3,047 ตัน (+8.1%) และ
ปลาทูน่า Bluefin 995 ตัน (-16.9%) รายละเอียดแสดงในภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2  ปริมาณนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่เย็นแช่แข็งของญี่ปุ่น ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2559-2563 
ที่มา :  INFOFISH Trade News, No. 15/2020 

2.2 การตลาดและการค้า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศมีการใช้มาตรการปิดประเทศ       

เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและมีนโยบายให้ประชาชนงดออกจากที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็น 
ผู้บริโภคตื่นตระหนกและมีความต้องการซื้อปลาทูน่ากระป๋องเพ่ือบริโภคในที่พักอาศัยเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วง
เดือน ก.พ.-มี.ค. และเริ่มผ่อนคลายลงในเดือน ม.ย. เนื่องจากผู้บริโภคปรับตัวได้มากขึ้น มีการปรุงอาหารเองที่บ้าน 
และสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ แต่การระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อความต้องการปลาทูน่ากระป๋อง
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ผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างเช่น ร้านอาหาร ที่ลดลง 80-90% นอกจากนี้อุปสงค์และอุปทานของปลาทูน่าสด
แช่เย็นและแช่แข็งลดลงเช่นเดียวกนั 

สถานการณ์การค้าปลาทูน่า ณ ตลาดปลา Toyosu ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุด
ของโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมาก ปริมาณการขึ้นท่าของปลาทูน่าสดลดลง 
เกือบ 50% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ราคาขายส่งปรับลดลงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ร้านอาหาร
และผู้ค้าส่งต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด โดยยอดขายในร้านซูชิ ร้านอาหาร โรงแรม และซูเปอร์มาร์เก็ต ลดลง 
40-50% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการบริโภคปลาทูน่าลดลง แม้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการ   
ปลาทูน่าในช่วงเทศกาลวันหยุดเพ่ิมขึ้น แต่ความต้องการบริโภคและราคาปลาทูน่าปรับเพ่ิมขึ้นในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ 
โดยปริมาณการซื้อขายและราคาปลาทูน่าปรับตัวลดลงหลังจากช่วงเทศกาลวันหยุด 

3. ปัญหาและอุปสรรคการค้าสินค้าทูน่าและผลิตภัณฑ์ 
3.1 อุตสาหกรรมปลาทูน่าของไทยใช้วัตถุดิบที่นำเข้าโดยเรือต่างชาติซึ่งสามารถระบุแหล่งกำเนิด

สินค้าได้ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการทำประมง IUU มากนัก เมื่อเทียบกับสินค้าประมงอ่ืน การที่ประเทศไทย 
ได้รับการพิจารณาปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเป็นการ
ยกระดับสินค้าประมงของไทยให้เป็นที่ยอมรับในสายตาผู้บริโภคในต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ชาวประมง เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังคงต้องร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพ่ือรักษา
มาตรฐานการทำประมงที่ดีและเป็นการช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืนต่อไป 

3.2 ปัญหาแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมประมงยังคงเป็นอุปสรรคที่ถูกนำมาใช้ในการกีดกัน   
ทางการค้าของประเทศคู่ค้า อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าประมงไทย รวมถึงสินค้าปลาทูน่าด้วย 
ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ของการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย 

3.3 กระบวนการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่นำมาขึ้นท่าในประเทศไทยต้องใช้งาน
ผ่านระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement: PSE) เพ่ือตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบปลาทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ได้มีการพัฒนาระบบ
ของประเทศคู่ค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง 

3.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งและการผลิต   
ปลาทูน่ากระป๋องของไทย รวมถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นภาครัฐและเอกชน 
จึงมีมาตรการรองรับสถานการณ์ เพ่ือสร้างความม่ันใจในปลาทูน่ากระป๋องให้กับผู้บริโภค ดังนี้ 

• สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อาทิ  
การปรับลดเวลางานขนถ่ายวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งที่ท่าเทียบเรือ มาตรการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อภายใน
โรงงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค เป็นต้น 

• กรมประมงได้ใหบริการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการปนเปอน     
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผลิตภัณฑอาหารสงออกของโรงงานแปรรูปสัตวน้ำ 
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3.5 ห้างค้าปลีกวอลมาร์ท (Walmart) ของสหรัฐอเมริกาประกาศนโยบายให้สินค้าปลาทูน่ากระป๋อง  
ที่จะวางจำหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง (Marine Stewardship Council: 
MSC) หรือจากโครงการปรับปรุงการประมง (Fishery Improvement Project: FIP) ภายในปี  2568 
ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับนโยบายการค้าของวอลมาร์ท 
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