
 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

• ปลาโอดำและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน มิ.ย. 63 มีปริมาณ 1,049 ตัน ปริมาณลดลงจากเดือนก่อน 16.4% คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 31.2% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอดำ 
629 ตัน (60%) และโอลาย 420 ตัน (40%) (ที่มา : องค์การสะพานปลา) 
1.2 ราคา 

• วัตถุดิบปลาทูน่า skipjack แช่แข็งที่นำเข้าเดือน มิ.ย. 63 ราคาเฉลี่ย 1,275 USD/ตัน 
(39,724 บาท/ตัน) ราคาลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 63 แต่เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 
62 ราคาลดลง 1.9% 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

• การนำเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ (94.3%) เดือน มิ.ย. 63 มีปริมาณการนำเข้า
ทั้งหมด 52,530 ตัน มูลค่า 3,286 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 3.3% และ 0.1% 
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สำหรับช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 63 ไทยมีการนำเข้าปลาทูน่า
ทั้งหมด 328,953 ตัน มูลค่า 17,230  ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 29.1% และ 31.8% ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากจีน 16.5%
ไต้หวัน 16.4% อาเซียน 12.8% ญี่ปุ่น 6.8% เกาหลีใต้ 6.7% มัลดีฟส์ 6.1% วานูอาตู 5.3%   
ไมโครนีเซีย 5.1% คิริบาส 3.6% หมู่เกาะมาร์แชล 3.6% และประเทศอื่นๆ 17.1% สัดส่วน
ปริมาณการนำเข้าจำแนกตามชนิดปลาทูน่า ได้แก่ Skipjack 64.2% Yellowfin 14.2% 
Albacore 8.8% Bigeye 2.3% และปลาทูน่าอื่นๆ 10.5% 

ในส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่นำขึ้นท่าเทียบเรือทาง
ภาคใตข้องไทย เดือน ม.ิย. 63 มีปริมาณ 6,682 ตัน มูลค่า 456 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่า
ลดลง 63.5% และ 54.6% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สำหรับช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 
63 มีการนำเข้าทั้งหมด 80,454 ตัน มูลค่า 4,421 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 13.6% และ 13.4% ตามลำดับ ซ่ึงแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่า
ตามสัดส่วนปริมาณการนำเข้า ได้แก่ Skipjack 58.7% Yellowfin 10.3% Albacore 6.7% 
Bigeye 3.0% และปลาทูน่าอื่นๆ 21.3% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากประเทศต่างๆ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย 14.5% จีน 13.6% ตูวาลู 12.2% คิริบาส 9.8% มาเลเซีย 8.1% ไมโครนี
เซีย 7.6% ไต้หวัน 5.3% เซเชลส์ 5.1% เวียดนาม 4.8% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 4.3% หมู่เกาะ
โซโลมอน 2.8% และประเทศอื่นๆ 11.9% 
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• การส่งออก เดือน มิ.ย. 63 มีปริมาณการส่งออก 56,245 ตัน มูลค่า 7,424 ล้านบาท                   
ปริมาณลดลง 0.9% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.5% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สำหรับ           
ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 63 ไทยมีการส่งออกปลาทูน่าทั้งหมด ปริมาณ 304,161 ตัน มูลค่า 38,171 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.5% และ 9.3% 
ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 95.6% ปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง 
3.0% และปลาทูน่าปรุงแต่ง 1.4% โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 26.8% ตะวันออกกลาง 
16.4% แอฟริกา 12.7% ญี่ปุ่น 8.6% ออสเตรเลีย 7.5% อเมริกาใต้ 6.2% แคนาดา 6.0% 
สหภาพยุโรป 4.2% และประเทศอื่นๆ 11.6% 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลิต 

• สหรัฐอเมริกา ในช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) สหรัฐอเมรกิามกีารนำเขา้
ปลาทูน่าสดแช่เย็น 4,631 ตัน ลดลง 15.4% เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกนัของปีกอ่น เนื่องจาก  
ปลาทูน่า Yellowfin ซ่ึงเป็นผลติภัณฑ์หลกัทีน่ำเข้าจากศรีลังกา มัลดีฟส์ ฟจิิ และคอสตารกิา   
มีปริมาณ 3,307 ตัน ลดลง 15.9% เมือ่เทยีบกับช่วงเดียวกนัของปีกอ่น (INFOFISH Trade 
News, No. 10/2020) 
2.2  การตลาดและการค้า 

• ญี่ปุ่น สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในญี่ ปุ่นส่งผลให้การค้าปลาทูน่า        
ณ ตลาดปลา Toyosu และท่าขึ้นปลาซบเชา 

ปลาทูน่าซาซิมิสดแช่เย็น: ปลาทูน่า bluefin ที่ขึ้นท่ามีปริมาณลดลงและเป็นปลาที่จับ
จากน่านน้ำในประเทศเกือบทั้งหมด มีนำเข้าจากนิวซีแลนด์ปริมาณน้อยมาก ในช่วงปลายเดือน
มิถุนายน ราคาปลาทูน่า bluefin อยู่ในช่วง 1,600-7,200 เยน/กก ลดลง 20-60% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  

ปลาทูน่าซาซิมิสดแช่แข็ง: ปลาทูน่า bluefin ราคาอยู่ในช่วง 1,900-4,700 เยน/กก. 
ลดลง 10-20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปลาทูน่า bigeye ราคาอยู่ในช่วง 500-2,400 เยน/กก. 
ลดลง 10-40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ปลาทูน่า Southern bluefin ราคาอยู่
ในช่วง 580-3,550 เยน/กก. ลดลง 20-30% จากปีก่อน (INFOFISH Trade News, No. 
09/2020) 

3. ผลกระทบ 
• จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศมีการใช้มาตรการปิด

ประเทศเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและมีนโยบายให้ประชาชนงดออกจากที่พัก
อาศัยโดยไม่จำเป็น ผู้บริโภคมีแนวโน้มต้องการซ้ือปลาทูน่ากระป๋องเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาส
ของประเทศไทยที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยังประเทศคู่ค้า แต่อาจได้รับ
ผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งสินค้า และความวิตกกังวลในคุณภาพมาตรฐานสินค้าของ
ผู้บริโภค ดังนั้นสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยจึงมีมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 ในประเทศไทย อาทิ การปรับลดเวลางานขนถ่ายวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งที่ท่าเทียบ
เรือ มาตรการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อภายในโรงงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในปลาทูน่ากระป๋องให้กับผู้บริโภค เป็นต้น 

• ห้างค้าปลีกวอลมาร์ท (Walmart) ของสหรัฐอเมริกาประกาศนโยบายให้สินค้าปลาทูน่า
กระป๋องที่จะวางจำหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง (Marine 
Stewardship Council: MSC) ห รื อ จ า ก โค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร ป ร ะ ม ง  (Fishery 
Improvement Project: FIP) ภายในปี 2568 ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับนโยบายการค้าของวอลมาร์ท 
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