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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต 
• ปลาโอดำและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                

ในเดือน ก.ย 63 มีปริมาณ 638 ตัน ปริมาณลดลงจากเดือนก่อน 50.3% คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
14.1% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอดำ 383 ตัน (60%) และ  
โอลาย 255 ตัน (40%) สำหรับในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 63 มีปริมาณ 11,274 ตัน เพิ่มขึ้น 3.7% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ที่มา : องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา 
• วัตถุดิบปลาทูน่า skipjack แช่แข็งที่นำเข้าเดือน ก.ย. 63 ราคาเฉลี่ย 1,450 USD/ตัน 

(45,467 บาท/ตัน) ราคาเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับเดือน ส.ค. 63 แต่เมื่อเทียบกับเดือน 
ก.ย. 62 ราคาเพิ่มขึ้น 20.8% 
 

 
 

ที่มา : INFOFISH 
 

1.3 การค้าต่างประเทศ 

• การนำเข้า  ส่วนใหญ่นำเข้าปลาทูน่าในรูปของวัตถุดิบ (93.9%) เดือน ก.ย. 63       
มีปริมาณการนำเข้าทั้งหมด 82,479 ตัน มูลค่า 4,147 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
15.8% และ 4.9% ตามลำดับ จากเดือน ส.ค. 62 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 62 ปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 70.8% และ 50.1% สำหรับช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 63 ไทยมีการนำเข้าปลาทูน่า
ทั้งหมด 526,140 ตัน มูลค่า 28,101 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 20.5% และ 22.0% ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากไต้หวัน 
16.4% จีน 15.7% อาเซียน 12.5% ญี่ปุ่น 8.8% ไมโครนีเซีย 6.3% เกาหลีใต้ 5.8% มัลดีฟส์ 
5.1% คิริบาส 4.5% วานูอาตู 4.4% และประเทศอื่นๆ 20.5% สัดส่วนปริมาณการนำเข้า
จำแนกตามชนิดปลาทูน่า ได้แก่ Skipjack 64.3% Yellowfin 14.1% Albacore 9.2% 
Bigeye 2.7% และปลาทูน่าอื่นๆ 9.7% 

ในส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่นำขึ้นท่าเทียบเรือทาง
ภาคใต้ของไทย เดือน ก.ย. 63 มีปริมาณ 10,646 ตัน มูลค่า 560 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าลดลง 20.5% และ 7.6% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สำหรับในช่วงเดือน   
ม.ค.-ก.ย. 63 มีการนำเข้าทั้งหมด 101,609 ตัน มูลค่า 5,704 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 22.8% และ 19.3% ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็น
ชนิดปลาทูน่าตามสัดส่วนปริมาณการนำเข้า ได้แก่ Skipjack 59.4% Albacore 8.5% 
Yellowfin 7.8% Bigeye 3.0% และปลาทูน่าอื่นๆ 21.3% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้า
จากประเทศต่างๆ 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% และประเทศอื่นๆ 14.2% 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ลา้นบาท) 
 

เดือน/ป ี
การนำเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ย.63 82,479 4,147 53,263 6,592 
ส.ค.63 71,242 3,954 53,383 6,771 
ก.ย.62 48,290 2,763 49,223 6,184 

% ก.ย./ส.ค.63 +15.8% +4.9% -0.2% -2.6% 

% ก.ย.63/62 +70.8% +50.1% +8.2% +6.6% 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  
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• การส่งออก  เดือน ก.ย. 63 มีปริมาณการส่งออก 53,263 ตัน มูลค่า 6,592 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 0.2% และ 2.6% ตามลำดับ เมื่อเทียบกบัเดือนกอ่น สำหรับช่วงเดอืน 
ม.ค.-ก.ย. 63 ไทยมีการส่งออกปลาทูน่าทั้งหมด ปริมาณ 463,749 ตัน มูลค่า 58,371 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.1% และ 12.2% ตามลำดับ 
โดยส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 94.0% ปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง 1.8% และ
ปลาทูน่าปรุงแต่ง 4.2% โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 28.2% ตะวันออกกลาง 15.9% 
แอฟริกา 13.8% ญี่ปุ่น 8.6% ออสเตรเลีย 7.0% อเมริกาใต้ 6.4% แคนาดา 5.3% สหภาพยุโรป 
4.3% และประเทศอื่นๆ 10.5% 
 
 

 

 

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ล้าน าท

Axis Title

การค้าทูน่าของ ทย  ต ค          ก ย       

มูลค่าน าเข้า  ตถ  ิ มูลค่าส่งออกทูน่ากระป อง

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
• ญี่ปุ่น  สถานการณ์การค้าปลาทูน่า ณ ตลาดปลา Toyosu ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็น

ตลาดปลาทูน่าที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมาก 
ส่งผลให้ร้านอาหารและผู้ค้าส่งต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากความต้องการบริโภค   
ปลาทูน่าลดลง แม้ว่าผู้บริโภคจะมีความต้องการปลาทูน่าในช่วงเทศกาลวันหยุดช่วงเดือน
กันยายน 2563 เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาปรับตัวลดลง 10-20% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ความ
ต้องการบริโภคและราคาปลาทูน่าปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ โดยปริมาณการซื้อขาย
และราคาปลาทูน่าได้ปรับตัวลดลงหลังจากช่วงเทศกาลวันหยุด (INFOFISH No.17-19/2020) 

3. ปัญหา/อ ปสรรค และ ข้อเสนอแนะ/แน ทางแก้ ข 
3.1 ปัญหา/อ ปสรรค 

• ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endosement: PSE) 
เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า 
ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง 

• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่ง
และการผลิต รวมถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าของผู้บริโภค 

• ห้างค้าปลีกวอลมาร์ท (Walmart) ของสหรัฐอเมริกาประกาศยโนบายให้สินค้าปลาทูน่า 
กระป๋องที่จะวางจำหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง (Marine 
Stewardship Council: MSC) หรือจากโครงการปรับปรุงการประมง (Fishery Improvement 
Project: FIP) ภายในปี 2568 

3.2 ข้อเสนอแนะ/แน ทางแก้ ข 
• ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมงและผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถ

ใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพื่อ

สร้างความมั่นใจในปลาทูน่ากระป๋องให้กับผู้บริโภค 
• กรมประมงใหบริการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการปองกันการปนเปอน เชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ในผลิตภัณฑอาหารสงออกของโรงงานแปรรูปสัตวน้ำ 
• ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการค้าของวอลมาร์ท 

                               กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดทำรายงาน : จันทิมา เพียรผล โทร. 02 561 3353  


