
 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

 

1.1 การผลิต 

• ปลาโอดำและโอลายจากเรือประมงไทยที่ขึ้นท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปัตตานี                
ในเดือน เม.ย. 63 มีปริมาณ 1,470 ตัน ปริมาณลดลงจากเดือนก่อน 34.8% คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 48.4% ของปริมาณปลาโอขึ้นท่าเทียบเรือทั้งประเทศ ประกอบด้วย โอดำ 
882 ตัน (60%) และโอลาย 588 ตัน (40%) (ที่มา : องค์การสะพานปลา) 
1.2 ราคา 

• วัตถุดิบปลาทูน่า skipjack แช่แข็งที่นำเข้าเดือน พ.ค. 63 ราคาเฉลี่ย 1,400 USD/ตัน 
(44,855 บาท/ตัน) ราคาลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 63 แตเ่มื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 
62 ราคาไม่เปลี่ยนแปลง 
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1.3 การค้าต่างประเทศ 

• การนำเข้า ส่วนใหญ่ในรูปของวัตถุดิบ (95.3%) เดือน เม.ย. 63 มีปริมาณการนำเข้า
ทั้งหมด 61,275 ตัน มูลค่า 3,294 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 41.8% และ 48.9% 
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สำหรับช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 63 ไทยมีการนำเข้าปลาทูน่า
ทั้งหมด 222,122 ตัน มูลค่า 10,661 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 27.6% และ 35.9% ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากไต้หวัน 
17.6% อาเซียน 14.3% จีน 13.5% เกาหลีใต้ 8.6% วานูอาตู 5.7% มัลดีฟส์ 5.5% และ
ประเทศอื่นๆ 34.8% สัดส่วนปริมาณการนำเข้าจำแนกตามชนิดปลาทูน่า ได้แก่ Skipjack 
66.8% Yellowfin 14.5% Albacore 7.3% Bigeye 1.8% และปลาทูน่าอื่นๆ 9.6%  

ในส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าจากกองเรือต่างชาติที่นำขึ้นท่าเทียบเรือทาง
ภาคใต้ของไทย เดือน เม.ย. 63 มีปริมาณ 17,275 ตัน มูลค่า 893 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 51.5% และ 12.2% เมื่อเทียบกับเดือนกอ่น สำหรับช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 63 มี
การนำเข้าทั้งหมด 48,864 ตัน มูลค่า 2,580 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 20.7% และ 23.4% ซ่ึงแบ่งเป็นชนิดปลาทูน่าตามสัดส่วน
ปริมาณการนำเข้า ได้แก่ Skipjack 55.8% Yellowfin 9.9% Albacore 6.9% Bigeye 
2.5% และปลาทูน่าอื่นๆ 24.9% โดยมีสัดส่วนมูลค่าการนำเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย 18.4% ตูวาลู 13.8% มาเลเซีย 9.6% จีน 9.4% ไต้หวัน 7.2% คิริบาส 6.2% 
เวียดนาม 5.4% เซเชลส์ 5.0% หมู่เกาะโซโลมอน 4.5% หมู่เกาะมาร์แชลล์ 3.3% และ
ประเทศอื่นๆ 17.2% 
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• การส่งออก เดือน เม.ย. 63 มีปริมาณการส่งออก 53,503 ตัน มูลค่า 6,837 ล้านบาท                   
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.9% และ 12.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สำหรับ           
ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 63 ไทยมีการส่งออกปลาทูน่าทั้งหมด 191,136 ตัน มูลค่า 23,356 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 10.6% และ 0.1% โดยส่วนใหญ่
เป็นปลาทูน่ากระป๋องและผลิตภัณฑ์ 96.5% ปลาทูน่าแช่เย็นแช่แข็ง 3.5% และปลาทูน่าปรุงแต่ง 
เพียงเล็กน้อย โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 27.1% กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 17.2%  
กลุ่มประเทศอัฟริกา 11.7% ญี่ปุ่น 8.5% ออสเตรเลีย 7.6% แคนาดา 6.1% กลุ่มประเทศ
อเมริกาใต้ 6.0% สหภาพยุโรป 4.4% และประเทศอื่นๆ 11.4% 
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1  การผลิต 

• ญี่ปุ่น ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) ญี่ปุ่นมีการนำเข้าวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่
เย็นแช่แข็งทั้งหมด 42,833 ตัน เพิ่มขึ้น 23.2% เมือ่เทยีบกับชว่งเดยีวกันของปีก่อน ซ่ึงเป็นปลา 
ทูน่าสดแช่เย็น 1,918 ตัน (ร้อยละ 4.5) ลดลง 33.6% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และปลาทูน่า
สดแช่แข็ง 40,915 ตัน (ร้อยละ 95.5) เพิ่มขึ้น 28.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับสายพันธุ์
ปลาทูน่าสดแช่เย็น ได้แก่ Bluefin 854 ตัน (-41.6%) Yellowfin 537 ตัน (-30.7%) Bigeye 526 ตัน 
(-18.7%) Albacore 1 ตัน (-50.0%) ส่วนสายพันธุ์ปลาทูน่าสดแช่แข็ง ได้แก่ Bigeye 14,349 ตัน    
(+18.7%) Skipjack 12,937 ตัน (+73.4%) Yellowfin 11,557 ตัน (+16.1%) Albacore 1,373 ตัน 
(-14.2%) และ Bluefin 699 ตัน (-10.0%) ทั้งนี้ปริมาณการนำเข้าปลาทูน่า skipjack yellowfin และ 
bigeye ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก มาจากอินโดนีเซีย จีน และเซเชลส์ ตามลำดับ เพื่อทดแทนปริมาณปลา  
ทูน่าสดแช่เย็นที่ลดลง (INFOFISH Trade News, No. 09/2020) 
2.2  การตลาดและการค้า 

• ญี่ปุ่น ยังคงมีการควบคุมสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้ราคาปลาทูน่าสดแช่เย็นและปลาทูน่าสดแช่แข็งสำหรับซาชิมิ ณ ตลาดปลา Toyosu ลดลง 
ปริมาณการขึ้นท่าปลาทูน่าสดแช่เย็นมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ปลาทูน่าสดแช่แข็งที่ขึ้นท่ามี
ปริมาณคงที่และเพียงพอต่อความต้องการปลาทูน่าเนื้อแดงในช่วงเทศกาลวันหยุด อย่างไรก็ตาม 
ความต้องการในช่วงวันหยุดและช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ลดลงจากปีก่อน 

ปลาทูน่าสดแช่เย็น: ปลาทูน่า bigeye ที่ขึ้นท่ามีปริมาณลดลงเหลือ 550 กก./วัน ราคา
อยู่ในช่วง 1,400-2,160 เยน/กก. ลดลง 10-30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ปลาทูน่า 
bluefin ราคาอยู่ในช่วง 2,160-5,880 เยน/กก. ลดลง 10-50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปลาทูน่า bluefin ที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์ ราคา 2,200/2,570/2,800 เยน/กก.  

ปลาทูน่าสดแช่แข็ง: ปลาทูน่า bluefin ราคาอยู่ในช่วง 2,100-4,300 เยน/กก. ลดลง       
10-20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปลาทูน่า bigeye ราคาอยู่ในช่วง 490-1,800 เยน/กก. 
ลดลง 30-40% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปลาทูน่า Southern bluefin ราคาอยู่ในช่วง 540-
4,000 เยน/กก. ลดลง 10-40% จากปีก่อน (INFOFISH Trade News, No. 09/2020) 
3. ผลกระทบจาก COVID-19 

• สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 
ในประเทศไทย อาทิ การปรับลดเวลางานขนถ่ายวัตถุดิบปลาทูน่าแช่แข็งที่ท่าเทียบเรือ 
มาตรการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อภายในโรงงาน และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
มั่นใจในปลาทูน่ากระป๋องให้กับผู้บริโภค เป็นต้น 

• จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทำให้หลายประเทศมีการใช้มาตรการปิด
ประเทศเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและมีนโยบายให้ประชาชนปฏิบัติงานที่บ้าน 
คนส่วนใหญ่จึงงดออกจากที่พักอาศัยโดยไม่จำเป็นและไม่นิยมรับประทานอาหารภายในร้าน ส่งผล
ให้ผู้บริโภคในหลายประเทศทั่วโลกมีความต้องการซ้ืออาหารสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น เพื่อเก็บ
ไว้บริโภคในช่วงที่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะเพิ่มปริมาณการ
ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไปยังประเทศคู่ค้าที่มีความต้องการสั่งซ้ือเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายตลาดไป
ยังประเทศคู่ค้าอื่นๆ ที่มีความต้องการซ้ืออาหารกระป๋องเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 

• แม้จะมีแนวโน้มความต้องการซ้ือทูน่ากระป๋องเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 แต่จากมาตรการปิดประเทศของประเทศคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัส อาจกระทบต่อกระบวนการขนส่งสินค้านำเข้า 
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