
  

   สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๔/๖๓ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
 

         กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง  
e-mail: jriyaya@hotmail.com

โลก 
ผลกระทบของโรค COVID-19 ตอภาคอาหารทะเลท่ัวโลก   

จํานวนผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ในจีน
และท่ัวโลกยังคงเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง สินคาอาหารทะเลหลายรายการ
ไดรับผลกระทบจากไวรัสดังกลาว ผูสงออกอาหารทะเลประสบ
ความยากลําบากเน่ืองจากการสงออกไปจีนท่ีลดลงอยางมาก 
การระบาดของไวรัส COVID-19 จํากัดการคาอาหารทะเลและ
ทําใหอุปสงคอาหารทะเลลดลง  

จากขอมูลของสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของ
เวียดนาม (VASEP) คาดวา ในชวงไตรมาสแรกของป 2563 
การสงออกอาหารทะเลของเวียดนามไปจีนจะลดลงรอยละ 40 
เมื่อเปรียบเทียบกับ 36,711 ตัน ในชวงไตรมาสแรกของป 2562 
ในกรณีท่ีแยท่ีสุดคาดการณวาการสงออกไปจีนอาจจะลดลง
ตอเน่ืองไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผูสงออกอาหารทะเล
ไดรับคําแนะนําใหติดตามสถานการณตลาดอยางใกลชิด เพ่ือ
ปรับแผนหรือมุงเนนตลาดภายในประเทศ 

สินคาปูของบังกลาเทศไมสามารถสงออกไปจีนได 
เน่ืองจากการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทําใหการสงออก
หยุดชะงัก อุตสาหกรรมปูในบังกลาเทศ ซึ่งเก่ียวของกับเกษตรกร
ยากจนกวา 500,000 ราย ตองเผชิญกับภาวะวิกฤต เกษตรกร
หลายรายพยายามหาทางชําระหน้ีจากธนาคารหรือเจาหน้ีเงินกู
นอกระบบ ซึ่งกูยืมมาเพ่ือลงทุนสต็อกสินคาปูกอนชวงเทศกาล
ตรุษจีน 

กลุมผูจับกุงล็อบสเตอรใน Western Cape แอฟริกาใต 
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา หลังจากท่ีจีน
หยุดนําเขากุงล็อบสเตอรจากแอฟริกาใตในเดือนมกราคม 2563 
จากมาตรการปดประเทศเพ่ือสกัดก้ันการระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา ชาวประมงทองถ่ินไดรับผลกระทบเน่ืองจากบริษัท 
ผูสงออกไมรับซื้อผลผลิตกุงล็อบสเตอรท่ีจับได  

จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมปลาแซลมอนของชิลี 
จากสถานการณโรคระบาด COVID-19 ในจีน ทําใหผูสงออก
ตองนําปลาแซลมอนท่ีเตรียมสําหรับสงออกไปจีน สงออกไปยัง
ตลาดอ่ืน เชน บราซิล สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ซึ่งเปนตลาดหลักของชิลี ในชวงหลายป ท่ีผานมาอุปสงค
ปลาแซลมอนของชิลีในจีนขยายตัวเพ่ิมข้ึน ทําใหจีนกลายเปน
ตลาดสงออกปลาแซลมอนท่ีสําคัญของชิลี สมาคมฯ หวังวาตลาด
อาหารทะเลในจีนจะกลบัมาเปนปกติและสามารถสงออกไดตามเดมิ  

ผูสงออกอาหารทะเลของเปรูหยุดการสงออกอาหาร
ทะเลไปจีนและหลายประเทศในเอเชีย เน่ืองจากการระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา จากขอมูลของภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ของเปรู การสงออกอาหารทะเลแชแข็งไปจีนและประเทศอ่ืนๆ 
เชน ไตหวัน กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งตองแวะข้ึนทา 
ท่ีจีน ไมสามารถสงออกตอไปได เน่ืองจากจีนปดทาเรือเพ่ือ
ควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา ทําใหสินคาสวนใหญถูกกักท่ี
ทาเรือจีน ขณะท่ีบางสวนสงออกไปยังตลาดอ่ืนแทน ทําให 
ผูสงออกอาหารทะเลสูญเสียรายได สินคาหลักท่ีสงออกไปจีน 
ไดแก ปลาแอนโชวีกระปอง ปลาทูนากระปอง หมกึกระดองแชแข็ง 
กุงแชแข็ง และปลาแมคเคอเรลแชแข็ง  

ตลาดกุงของเอกวาดอรเผชิญกับความไมแนนอน 
เน่ืองจากจีนยกเลิกคําสั่งซื้อจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
สงผลใหราคากุงลดต่ําลงมาก จีนเปนตลาดสงออกรายใหญของ
เอกวาดอร และสถานการณดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอ
อุตสาหกรรมกุงในเอกวาดอร ผูเลี้ยงกุงรายเล็กประสบปญหา
ขาดทุนหรือเทาทุน เน่ืองจากการสงออกไปจีนท่ีลดลงมาก    

อินเดีย 
แนวโนมการสงออกสินคาประมงของอินเดีย  

การสงออกสินคาประมงของอินเดียในป 2562 ลดลง
รอยละ 19.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน โดยสงออกไปจีนคิดเปน
รอยละ 25 ของการสงออกท้ังหมด รองลงมา ไดแก สหรัฐฯ 
และไทย สัดสวนรอยละ 23.6 และ 6.43 ตามลําดับ อินเดีย
เปนผูผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงรายใหญอันดับสองของโลก
รวมกับอินโดนีเซีย และเปนผูสงออกกุงรายใหญอันดับหน่ึงของโลก 
ป 2562 อินเดียสงออกกุงรวม 672,221 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
8.88 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561  

จีน 
แผนยกเวนภาษีนําเขาอาหารทะเลจากสหรัฐอเมริกา  

จีนเสนอยกเวนภาษีนําเขาสินคาอาหารทะเลจาก
สหรัฐฯ มูลคาการนําเขากวา 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ รวมถึงปู
และกุงล็อบสเตอรมีชีวิต ผูประกอบการจีนสามารถขอยกเวน
ภาษีเพ่ือนําเขาอาหารทะเลจากสหรัฐฯ ในราคาท่ีต่ําลง เริ่มตั้งแต
เดือนมีนาคม 2563 การลดภาษีดังกลาวมีข้ึนหลังจากท่ีสหรัฐฯ 
และจีนไดลงนามขอตกลงการคาระยะแรกระหวางกัน และไดปรับ
ลดภาษีสินคาอาหารทะเลจํานวน 170 รายการไปแลวเมื่อเดือน
กุมภาพันธท่ีผานมา การดําเนินการตามขอตกลงระยะแรกมีข้ึน
พรอมกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเน่ืองจากสถานการณ
ระบาดของโรค COVID-19 
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มัลดีฟส 
บันทึกความเขาใจ (MOU) ภาคการประมง 
 ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) ภาคการ
ประมงฉบับใหมระหวาง International Pole & Line Foundation 
(IPNLF) และสมาคมชาวประมง Dhivehi Masverin ของมัลดีฟส 
เพ่ือสนับสนุนความรวมมือตางๆ ระหวางกัน เชน การจัดฝกอบรม
เพ่ือสงเสริมการทําประมงตามแนวปฏิบัติท่ีดี การเก็บรวมรวม
ขอมูลการลงแรงประมงและผลจับสัตวนํ้า การลดใชพลาสติก
ในการจับปลาทูนา และสงเสริมกิจกรรมเพ่ือสรางความตระหนัก
ตอเศรษฐกิจและสังคม ขณะท่ีกอนหนาน้ี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2562 IPNLF ไดลงนามบันทึกความเขาใจ ระยะเวลา 5 ป กับ 
ผูสงออกและผูแปรรูปอาหารทะเลของมัลดีฟส เพ่ือกําหนด
เปาหมายระยะยาวในการพัฒนาภาคการประมงอยางยั่งยืนรวมกัน  

เวียดนาม 
การสงออกปลาทูนาเพ่ิมขึ้น  

ป 2562 เวียดนามสงออกปลาทูนาไปสหรัฐอเมริกา
เทากับ 38,417 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
โดยสหรัฐฯ ยังคงเปนตลาดสงออกปลาทูนารายใหญท่ีสุดของ
เวียดนาม การสงออกท่ีเพ่ิมข้ึนมากเปนผลจากสงครามการคา
ระหวางสหรัฐฯ - จีน ทําใหผูนําเขาสหรัฐฯ หันมานําเขาจาก
แหลงอ่ืนแทน เวียดนามเปนผูสงออกปลาทูนาไปสหรัฐฯ รายใหญ
อันดับสองของโลกรองจากไทย ป 2562 เวียดนามสงออกปลา
ทูนาไปกลุมอาเซียน 54 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 
โดยมีไทยและฟลิปปนสเปนผูนําเขารายใหญ สําหรับตลาด
ตะวันออกกลาง อิสราเอลเปนผูซื้อรายใหญของเวียดนาม 
มูลคาการสงออกเทากับ 37 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 42 
จากขอมูลของสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของ
เวียดนาม (VASEP) เวียดนามคาดการณวาการสงออกปลาทูนา
ในป 2563 จะขยายตวัรอยละ 15  

นอรเวย 
การสงออกอาหารทะเลในเดือนมกราคมขยายตัว 

การสงออกอาหารทะเลของนอรเวยเริ่มตนปดวยการ
สงออกท่ีสูงเปนประวัติการณ จากขอมูลสภาอาหารทะเลของ
นอรเวย เดือนมกราคม 2563 นอรเวยสงออกอาหารทะเล 
207,000 ตัน มูลคา 1.05 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน มูลคาการ
สงออกปลาแซลมอนเพ่ิมข้ึนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดเอเชีย 
มูลคาการสงออกปลาเน้ือขาวเพ่ิมข้ึน จากปริมาณการสงออก
และราคาท่ีเพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับมูลคาการสงออกปลาเทราต 
ปลาแฮรริ่ง และปลาแมคเคอเรล ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 

เปรู 
การสงออกอาหารทะเลเพ่ิมขึ้นตอเนื่องเปนปท่ี 3  

ป 2562 การสงออกอาหารทะเลของเปรูเพ่ิมข้ึน
ติดตอกันเปนปท่ีสาม ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลมีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของเปรู และทํารายไดเปนเงินตราตางประเทศ  
โดยป 2562 เปรูสงออกอาหารทะเลรวม 1.84 ตัน มูลคา 3.5 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.9 และ 7 ตามลําดับ 
การสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน เปนผลจากการสงออกปลาปนไปจีน และ
การสงออกหมึกกลวยยักษและปลา jack mackerel แชแข็งไป
สเปนและเกาหลีใต ท่ีเพ่ิมข้ึน เปรูสงออกปลาปนไปจีนคิดเปน
รอยละ 70 ของการสงออกปลาปนท้ังหมดของประเทศ ขณะท่ี
สงออกปลา jack mackerel แชแข็ง ไปเกาหลีใต 1,506 ตัน  

 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 
2563  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,350 ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $- 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $40.49    -  
ขนาด 13/15 ตัว $34.64 $32.49 
ขนาด 16/20 ตัว $32.39 $23.85  
ขนาด 21/25 ตัว $22.05 $19.80 
ขนาด 26/30 ตัว $19.80  $16.65  

ขนาด 31/40 ตัว $19.80 $15.30  
ขนาด 41/50 ตัว $16.20 $15.30  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.10     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.60 
ขนาด 21/25 ตัว      $19.35  $18.45 
ขนาด 26/30 ตัว      $18.90  $16.65  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.10  $15.30 
ขนาด 41/50 ตัว    $15.75  $13.50 
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กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $18.45 
ขนาด 31/40 ตัว $22.05   $17.55  
ขนาด 41/50 ตัว $18.45     $16.65  
ขนาด 51/60 ตัว $17.55   $16.65 
ขนาด 61/70 ตัว $17.10   $14.85 
ขนาด 71/90 ตัว $16.65   $14.85  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม              อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $19.60          -  
ขนาด  6/8 ตัว  $18.60         -  
ขนาด  8/12 ตัว $16.60          -  
ขนาด 13/15 ตัว $14.80   -  
ขนาด 16/20 ตัว  $13.60             $15.00  
ขนาด 21/25 ตัว   $12.40  -   
ขนาด 26/30 ตัว     $10.40  -       
ขนาด 31/40 ตัว $9.40  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $8.10     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $7.20  -    
ขนาด 61/70 ตัว $6.20  -    

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $19.40 
ขนาด 6/8 ตัว $17.70 
ขนาด Un/12 ตัว $11.00 
ขนาด 13/15 ตัว $8.65 
ขนาด 16/20 ตัว $6.55 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.30 
ขนาด 26/30 ตัว $4.85 
ขนาด 31/40 ตัว $4.15 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.60 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.15  $5.00 
ขนาด 21/25 ตัว $4.40 $4.30  
ขนาด 26/30 ตัว $3.95 $3.70 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.60 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.45     $3.30   
 
 

         (ตอ)        อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด 41/50 ตัว $3.30 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $3.10 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.85    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.55    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.45    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $10.25    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.00    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.55 $5.70 
ขนาด 21/25 ตัว $4.75 $4.90 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.255 $4.40 
ขนาด 31/40 ตัว  $3.85 $3.95 
ขนาด 41/50 ตัว $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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