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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต 
 ปลาโอด าและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                

ในเดือน ต.ค. 63 มีปริมาณ 416 ตัน ปริมาณลดลงจากเดือนก่อน 34.9% คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 7.9% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอด า 249 ตัน 
(60%) และ  โอลาย 166 ตัน (40%) ส าหรับในช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 63 มีปริมาณ 11,690 ตัน 
ลดลง 1.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ที่มา : องค์การสะพานปลา) 

1.2 ราคา 
 วัตถุดิบปลาทูน่า skipjack แช่แข็งที่น าเข้าเดือน ต.ค. 63 ราคาเฉลี่ย 1,700 USD/ตัน 

(53,157 บาท/ตัน) ราคาเพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ย. 63 แต่เมื่อเทียบกับเดือน 
ต.ค. 62 ราคาเพิ่มขึ้น 54.5% 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

 การน าเข้า  ส่วนใหญ่น าเข้าปลาทูน่าในรูปของวัตถุดิบ (94.2%) เดือน ต.ค. 63       
มีปริมาณการน าเข้าทั้งหมด 90,355 ตัน มูลค่า 4,769 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
9.5% และ 15.0% ตามล าดับ จากเดือน ก.ย. 63 เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 62 ปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 56.3% และ 53.3% ส าหรับช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 63 ไทยมีการน าเข้าปลาทูน่า
ทั้งหมด 616,495 ตัน มูลค่า 32,870 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 14.4% และ 16.0% ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากไต้หวัน 
16.8% จีน 14.2% อาเซียน 12.2% ญี่ปุ่น 8.4% ไมโครนีเซีย 7.1% เกาหลีใต้ 6.6% มัลดีฟส์ 
5.3% คิริบาส 4.8% วานูอาตู 4.8% และประเทศอ่ืนๆ 19.8% สัดส่วนปริมาณการน าเข้า
จ าแนกตามชนิดปลาทูน่า ได้แก่ Skipjack 66.1% Yellowfin 13.5% Albacore 8.5% 
Bigeye 2.7% และปลาทูน่าอ่ืนๆ 9.2% 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค.63 90,355 4,769 51,469 6,307 
ก.ย.63 82,479 4,147 53,263 6,592 
ต.ค.62 57,803 3,110 53,551 6,578 

% ต.ค./ก.ย.63 +9.5% +15.0% -3.4% -4.3% 

% ต.ค.63/62 +56.3% +53.3% -3.9% -4.1% 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

ในส่วนของการน าเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่น าขึ้นท่าเทียบเรือทาง
ภาคใต้ของไทย เดือน ต.ค. 63 มีปริมาณ 6,789 ตัน มูลค่า 380 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่า
ลดลง 36.2% และ 32.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับในช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค. 63 
มีการน าเข้าทั้งหมด 108,398 ตัน มูลค่า 6,084 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 25.7% และ 21.5% ตามล าดับ ซึ่งแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตาม
สัดส่วนปริมาณการน าเข้า ได้แก่ Skipjack 59.1% Albacore 8.5% Yellowfin 7.7% 
Bigeye 2.9% และปลาทูน่าอ่ืนๆ 21.7% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย 18.0% จีน 15.1% คิริบาส 9.7% ตูวาลู 8.0% มาเลเซีย 8.0% ไมโครนีเซีย 
5.9% เวียดนาม 5.3% ไต้หวัน 4.9% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 3.8% ญี่ปุ่น 3.3% และประเทศ
อ่ืนๆ 18.0% 
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 การส่งออก  เดือน ต.ค. 63 มีปริมาณการส่งออก 51,469 ตัน มูลค่า 6,307 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 3.4% และ 4.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส าหรับช่วง
เดือน ม.ค.-ต.ค. 63 ไทยมีการส่งออกปลาทูน่า 515,217 ตัน มูลค่า 64,677 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 12.0% และ 10.4% ตามล าดับ ส่วนใหญ่
เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 93.2% ปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง 2.0% และปลาทูน่าปรุงแต่ง 
4.8% โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 28.2% ตะวันออกกลาง 15.9% แอฟริกา 13.5% ญี่ปุ่น 
8.6% ออสเตรเลีย 6.7% อเมริกาใต้ 6.6% แคนาดา 5.4% สหภาพยุโรป 4.6% และประเทศอ่ืนๆ 
10.6% 
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

 ญี่ปุ่น  จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ท าให้สถานการณ์การค้า
ปลาทูน่าส าหรับซาซิ มิ  ณ ตลาดปลา Toyosu ยั งคงซบเซา อุปสงค์ สืบ เนื่องของ
ภาคอุตสาหกรรมการบริการอาหารลดลง ปลาทูน่าที่จับในน่านน้ าและนอกน่านน้ ามีปริมาณไม่
มากนัก โดยปริมาณปลาทูน่าสดแช่เย็นที่ขึ้นท่าในแต่ละวันลดลงเหลือ 25 ตัน ในขณะที่ปลาทูน่า
แช่แข็งมีปริมาณขึ้นท่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 81 ตัน ราคาเฉลี่ยปลาทูน่าสดแช่เย็นและแช่แข็งยังคงทรงตัว 
ยกเว้นปลาทูน่า Bigeye คุณภาพดีที่ราคาปรับสูงขึ้น 

สถานการณ์การค้าวัตถุดิบปลาทูน่า ณ ตลาดปลา Yaizu ความต้องการวัตถุดิบปลาทูน่า 
Skipjack ส าหรับผลิตปลาทูน่ากระป๋องของผู้ประกอบการยังคงทรงตัว ปริมาณปลาทูน่า 
Skipjack ที่ขึ้นท่าในช่วงระหว่างวันที่ 2-20 ต.ค. รวม 2,640 ตัน ราคาปลาขนาด 1.8-2.5 กก. 
อยู่ในช่วง 135-175 เยน/กก. (INFOFISH No. 20/2020) 

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

 ระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ า (Processing Statement Endosement: PSE) 
เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาวัตถุดิบทูน่า โดยกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับกระบวนการตรวจสอบตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
ท าให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องต้องมีการเรียนรู้การใช้งานระบบอย่างต่อเน่ือง 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่ง
และการผลิต รวมถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าของผู้บริโภค 

 ห้างค้าปลีกวอลมาร์ท (Walmart) ของสหรัฐอเมริกาประกาศยโนบายให้สินค้าปลาทูน่า 
กระป๋องที่จะวางจ าหน่ายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง (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 ในผลิตภัณฑอาหารสงออกของโรงงานแปรรูปสัตวน้ า 
 ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการค้าของวอลมาร์ท 
                               กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  

ผู้จัดท ารายงาน : จันทิมา เพียรผล โทร. 02 561 3353  


