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จีน  
 ไวรัสโคโรนากระทบการคาอาหารทะเลโลก  
 การคาอาหารทะเลเผชิญกับความไมแนนอนในอนาคต 
ไวรัสโคโรนาสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารทะเล รัฐบาลจีน
ใหภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหยุดการผลิต สายการบินหลัก
ยกเลิกเท่ียวบินไปยังจีน ทําใหกระทบการคา และจีนสั่งหยุด
การคาสัตวมีชีวิตเน่ืองจากการระบาดของไวรัสโคโรนา และนาจะ
ใชเวลาอีกมากกวา 1 เดือน จึงจะเริ่มใหมีการคาอาหารทะเลสด
อีกครั้ง   
 การระบาดของไวรัสกระทบสินคาปูมีชีวิต เน่ืองจากมี
ขอหามไมใหคาสัตวมีชีวิต ผูคาสงปู Red crab หลายรายจากรัฐ 
Kerala อินเดีย หยุดซื้อปูทําใหกระทบผูคารายยอยซึ่งเปนผู
รวบรวมโดยตรงมาจากชาวประมงทองถ่ินท่ีอยูตามแนวชายฝงอีก
ที ปรกติปูชนิดน้ีเปนท่ีนิยมมากท่ีสุดในจีน 
 ผูสงออกปูจากรัสเซียสูญเสียหลายลานเหรียญสหรัฐฯ  
เน่ืองจากจีนนําเขาปูต่ําลงมาก ปกติชวงปใหมชาวจีนจะนิยม
บริโภคปู แตเน่ืองจากไวรัสโคโรนาระบาด ทําใหผูคนไมเขา
รานอาหาร สงผลใหรายไดจากการสงออกปูในไตรมาสแรกป 
2563 ของรัสเซีย ลดลงกวาท่ีคาดการณ    
 อุตสาหกรรมอาหารทะเลของออสเตรเลียก็ประสบ
ภาวะวิกฤติเชนกัน ชาวประมงทองถ่ินนําล็อบสเตอรท่ีจับไดเก็บ
ไวในถังเก็บบนเรือและโรงงานแปรรูป เน่ืองจากสงออกไปจีน
หยุดชะงัก และมีแผนท่ีจะสงคืนล็อบสเตอรนับพัน กลับสูทะเล  
 ชิลีระงับตูสินคาปลาแซลมอนท่ีจะสงไปจีน จนกวาจีน
จะควบคุมสถานการณฉุกเฉินได และไดสงตูสินคาไปยังประเทศ
อ่ืนในภูมิภาคแทน ไดแกบราซิล สหรัฐฯ และ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต  
 อินโดนีเซียหามนําเขาผลิตภัณฑสัตวนํ้ามีชีวิตจากจีน 
เพ่ือปองกันการระบาดของไวรัสโคโรนา มายังเขตเศรษฐกิจท่ี
ใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และจีนมีขอกังวลใน
มาตรการหามนําเขาน้ี โดยกลาววายังไมมีหลักฐานวาไวรัส 
โคโรนาสามารถแพรกระจายจากการนําเขาสินคา และเตือนวา
อาจทําใหเกิดผลทางลบได  
 ผูสงออกเวียดนามเก็บสต็อกกุงปริมาณหลายตันไวใน
หองเย็น หลังผูคาจีนหยุดสั่งสินคาเน่ืองจากการแพรระบาดของ
ไวรัสโคโรนา ทําใหผูสงออกตองแบกภาระการเก็บรักษาทุกวัน 
อยางไรก็ตาม สมาคมผูสงออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) 
แจงวากุงเวียดนามมีโอกาสไดสวนแบงตลาดในตลาดสหรัฐฯ  
ญี่ปุน และสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน   
   

ศรีลังกา 
ศรีลังกามีแนวโนมสงออกสัตวน้ําเพ่ิมขึ้น  

 ศรีลังกาสงออกสินคาประมงป 2562 เพ่ิมข้ึนคิดเปน
ประมาณ 29,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.98 เมื่อเทียบป 2561 
ท่ีสงออก 28,160 ตัน สหรัฐฯมีสวนแบงตลาดสูงสุด รอยละ 
12.85 ตามมาดวยอิตาลี ไตหวัน รอยละ 8.5 และ 6.7 
ตามลําดับ การสงออกไปประเทศในสหภาพยุโรปสูงข้ึนในปท่ี
ผานมา อยางเชนอิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และ สเปน 
ศรีลังกาเปนประเทศผูผลิตทูนาสูงสุดในบรรดาประเทศท่ีเปน
หมูเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ศรีลังกาสงออกทูนาสคิปแจ็ค 
แชแข็ง และทูนาครีบเหลืองแบบสด แชเย็น  

อินเดีย 
 อินเดียต้ังเปาสงออกอีก 10 ปขางหนา คาดสงออก
อาหารทะเลเพ่ิมขึ้น 
 ในป 2562 อินเดียสงออกสัตว นํ้าและผลิตภัณฑ
ปริมาณ 1.6 ลานตัน ลดลงรอยละ 19.54 เมื่อเทียบกับป 2561 
รัฐบาลอินเดียพยายามสวนแบงตลาดการคาอาหารทะเลโลก
เพ่ิมข้ึน จากปจจุบันรอยละ 4.1 เปนรอยละ 6.7 ในป 2573 
อินเดียมกีารเพ่ิมการผลิต เพ่ิมมูลคาและความหลากหลายของ
สินคา มีแผนกลยุทธสงเสริมภาคอุตสาหกรรม โดยการเพ่ิมผลิต
ภาพ ขยายพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง เพ่ิมความหลากหลายของชนิดพันธุ 
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และใหความสําคัญกับการเพ่ิม
มูลคา สงเสริมตราสินคา และเพ่ิมสํานักงานใหการสนับสนุน
ดานการคา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  

จีน 
อาหารทะเลจากจีนไดรับการยกเวนภาษีนําเขาจาก

สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐฯ ยกเวนภาษีนําเขาอาหารทะเล 9 ชนิดจาก
จีน สวนใหญเปนสินคาแชแข็ง ไดแก ปลาซีกเดียวอลาสกา 
(Alaskan sole) , ปลาซีกเดียว (flounder) , ปลา Sole , ปลา
ลิ้นหมา (plaice) ,กุงล็อบสเตอร (slipper lobster), ปู king 
crab , ปู snow crab, ปู Dungeness , เน้ือปูอ่ืนๆนอกเหนือจาก 
ปู king ,snow crab , Dungeness และ swimming crab 
กอนหนาน้ี อัตราภาษีนํ้าเขารอยละ 10 และเพ่ิมเปนรอยละ 
25 ในเดือนพฤษภาคม 2562 ปจจุบันไดรับการยกเวนภาษี 
เริ่มมีผลตั้งแตเดือนมกราคม  2563 แตผลิตภัณฑอาหารทะเล
นําเขาอ่ืนๆ ยังคงภาษีไวท่ี รอยละ 10 – รอยละ 25 
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เม็กซิโก/จีน 
 เม็ กซิ โกลงนามบันทึกความเขาใจกับจีนเพ่ือ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 สถาบันการประมงแหงชาติเม็กซิโก (INAPESCA) 
รายงานวารัฐบาลเม็กซิโกและจีนไดลงนามในบันทึกความเขาใจ 
เพ่ือพัฒนางานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และแลกเปลี่ยน
นักวิทยาศาสตรเพ่ือรวมกันพัฒนา โครงการรองรับอนาคตของ
เม็กซิโกท่ีจะมีนิคมอุตสาหกรรมดานการเพาะเลี้ยง และเปน
ทางเลือกใหบริษัทผลิตอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงดวย  
INAPESCA มีกรอบแนวคิดท่ีใหความสําคัญกับศักยภาพของ
อาวเม็กซิโก และทะเลคาริบเบียน ซึ่งเปนบริเวณท่ีเหมาะ
สําหรับการเพาะเลี้ยงบริเวณชายฝง เน่ืองจากมีความลึกไมมาก 
เหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงในกระชัง (pens)  

อิหราน 
 อิหร านส งออกสินค าประมงไป ยั งจุ ดหมาย
ปลายทางใหมๆ  
 หนวยงานประมงของอิหราน Iran’s Fisheries 
Organization (IFO) รายงานตลาดเปาหมายใหมในการสงออก
ของอิหรานไดแก จีน เกาหลีใต กลุมชาติ สหภาพ Eurasian 
ประเทศเหลาน้ียินดีรับผลิตภัณฑประมงคุณภาพสูงจากอิหราน 
หลังจากไดมีการเจรจาและลงนามในขอตกลง  
 ในชวงเดือน มกราคม – เมษายน 2562 อิหราน
สงออกสัตวนํ้าและผลิตภัณฑประมงปริมาณ 43,000 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากชวงเดียวกันของป 2561 โดยมีฮองกง 
อิรัก และ ไทย เปนตลาดหลัก 

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  ก.พ.. –  20 ก.พ. 2563 
ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
ราคา CFR ไทย $ 1,200 /ตัน 
ทูนาครีบเหลืองขนาด 10 กก. ขึ้นไป  
CFR ไทย $ 2,000 /ตัน 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 26.44 
ขนาด 16/20ตัว - 21.88 
ขนาด 21/25ตัว 19.60 18.69 
ขนาด 26/30ตัว 19.14 16.86 
ขนาด 31/40ตัว 17.32 15.50 
ขนาด 41/50ตัว 15.95 13.67 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 26/30ตัว - 18.69 
ขนาด 31/40ตัว 22.33 17.78 

ขนาด 41/50ตัว 18.69 16.86 
ขนาด 51/60ตัว 17.78 16.86 
ขนาด 61/70ตัว 17.32 15.04 
ขนาด 71/90ตัว 16.86 15.04 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 

อินเดีย บังคลาเทศ 
(จับธรรมชาติ) 

ขนาด Un/6ตัว 19.80 - 29.55 
ขนาด 6/8ตัว          18.80 - 26.75 
ขนาด 8/12ตัว        16.80 - 25.60 
ขนาด 13/15ตัว 15.00 - - 
ขนาด 16/20ตัว 13.80 15.00 - 
ขนาด 21/25ตัว 12.60 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.60 - - 
ขนาด 31/40ตัว      9.40 - - 
ขนาด 41/50ตัว      8.30 - - 
ขนาด 51/60ตัว 7.20 - - 
ขนาด 61/70ตัว 6.20 - - 

กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว 14.50 14.60 12.50 
ขนาด Un/12 ตัว 10.70 12.85 9.25 
ขนาด Un/15 ตัว 7.60 9.00 6.85 
ขนาด 16/20 ตัว 6.60 7.05 5.85 
ขนาด 21/25 ตัว 5.75 6.45 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.40 6.05 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.45 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.80 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.30 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/12 - 8.40 
ขนาด Un/15 - 6.20 
ขนาด16/20 5.15 5.00 
ขนาด21/25 4.40 4.55 
ขนาด26/30 3.70 3.95 
ขนาด31/35 3.45 3.60 
ขนาด 36/40 ตัว 3.30 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.20 3.50 
ขนาด 51/60 ตัว 3.10 3.40 
ขนาด 61/70 ตัว 2.85 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.55 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.45 - 



 

 

-3- 

 

กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 19.40 - 
ขนาด 6/8 ตัว 17.95 - 
ขนาด Un/12 ตัว 11.05 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.70 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.55 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 5.35 - 
ขนาด 26/30 ตัว 4.85 - 
ขนาด 31/35 ตัว 4.15 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 
 แกะเปลือกไวหาง 

(PTO) 
แกะเปลือกผาหลัง 

(P&D) 
ขนาด 8/12ตัว 10.45 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.05 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.60 5.85 
ขนาด 21/25ตัว 4.80 4.95 
ขนาด 26/30ตัว 4.30 4.40 
ขนาด 31/35ตัว 3.85 3.95 
ขนาด 41/50ตัว 3.70 3.75 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.60 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.55 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.45 
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