
  

                      สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๕/๖๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
               กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง 

e-mail: pitichartc@fisheries.go.th

ไทย  
 ไทยเลื่อนการประชุมทูนาโลก (Tuna 2020)   
 เน่ืองจากการระบาดของโรค Covid-19 มีความรุนแรง
และตอเน่ือง INFOFISH รวมกับสมาคมอุตสาหกรรมทูนาไทย 
และประธานการจัดงาน Tuna 2020 ตัดสินใจเลื่อนกําหนดการ
จัดประชุมออกไป เพ่ือความปลอดภัยของผูเขารวมงาน ผูจัด
นิทรรศการ และผูเขาชม ท้ังน้ีเมื่อชวงปลายเดือนกุมภาพันธ  
ผูจัดประชุมไดรับการตอบรับเขารวมจากผูเขารวมประชุมและ
ผูบรรยายแลว หลังจากน้ี INFOFISH จะตดิตามสถานการณอยาง
ใกลชิด และประกาศวันการจัดงานใหมตอไป เมื่อสถานการณโลก
คลี่คลาย 

โลก 
สถานการณ โควิด-19 กับภาคประมง 

 การแพรระบาดของโรคโควิด-19 จากเช้ือไวรัสโคโร
นาสายพันธุใหมทําใหเกิดความไมสมดุลของอุปสงคและ
อุปทานในตลาดอาหารทะเล สงผลกระทบตอชีวิตมนุษย ทําให
เศรษฐกิจจีนชะลอตัว รวมท้ังเศรษฐกิจโลกดวย สหประชาชาติ
รายงานการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาจะทําใหเศรษฐกิจโลก
เกิดความสูญเสียถึง 2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ในปน้ี   

การแพรระบาดของโควิด-19 ทําใหราคาอาหารทะเล
ออสเตรเลียตกต่ําลง ชาวประมงออสเตรเลียตองขอความ
ช วย เหลื อจากรั ฐบาล  เ น่ื อ งจาก กุ ง  หอย เชลล  และ 
ล็อบสเตอรมีราคาลดลงกวารอยละ 30 และคาดวาจะลดลงตอ 
เน่ือง ตลาดเอเชียยังคงไมมีคําสั่งซื้ออาหารทะเลในชวงน้ี ผูคา
สงอาหารทะเลในออสเตรเลีย เสนอสงเสริมใหมีการขายผาน
ทางสื่อสังคมออนไลน เ พ่ือเ พ่ิมการบริโภคอาหารทะเล
ภายในประเทศ ผูผลิตตองการใหรัฐบาลชวยเพ่ิมยอดขาย
ภายในประเทศ เพ่ือชดเชยรายไดท่ีสูญเสียไปและทําใหผูซื้อใน
ประเทศซื้อไดในราคาท่ีถูกลง 
 การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาในอิตาลีกระทบการ
สงออกอาหารทะเลจากอินเดียไปอิตาลี และกอนหนาน้ีอินเดีย
สงออกอาหารทะเลไปจีนซึ่งเปนศูนยกลางการแพรระบาด
ลดลงมาก ปจจุบันอิตาลีเปนประเทศท่ีไดรับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนาหนักท่ีสุดตอจากจีน ในป 2561 – 2562 อินเดีย
สงออกอาหารทะเลมูลคา 6,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไปยัง
อิตาลี ไดแกหมกึกลวยและหมึกกระดองคิดเปนสัดสวนรอยละ 
10 โดยท่ีอิตาลีเปนตลาดสงออกหมึกกลวยและหมึกกระดอง
เปนอันดับสองรองจากสเปน อิตาลีเปนตลาดรับซื้อหมึกกลวย
และหมึกกระดองจากอินเดียมากท่ีสุด เปนไปไดวาการบริโภค
อาหารทะเลในอิตาลีจะลดลงอยางกะทันหัน เน่ืองจากผูคนไม

เขารานอาหาร และใชชีวิตอยูกับบาน และรับประทานอาหารท่ี
สํารองไวเล็กนอย ผูสงออกอินเดียแจงวาราคาหมึกกลวยอาจ
ลดลงในอัตราท่ีไมคุมทุนในการขาย 

สมาคมแปรรูปอาหารทะเลมัลดิฟ (Maldives 
Seafood Processors and Exporters Association : 
MSPEA) แจงวาในเดือนมกราคม ประเทศในสหภาพยุโรปซื้อ 
ทูนาลดลงรอยละ 30 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปกอนหนา 
เน่ืองจากรานอาหารและศูนยอาหารปด และกระทบตอการ
บริโภคสัตวนํ้า และผูรับซื้อจากยุโรปแจงผูสงออกทูนามัลดิฟวา
อาจซื้อลดลงอีก  
 สมาคมผูแปรรูปและสงออกอาหารทะเลเวียดนาม 
(The Vietnam Association of Seafood Exporters and 
Producers) แจงวาในเดือนมกราคม การสงออกสินคาประมง
จากเวียดนามไปจีนลดลงรอยละ 45 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอนหนา ผูแปรรูปหลายรายมองวาจีนเปนตลาดเชิง 
กลยุทธ เน่ืองจากสงออกไดอยางตอเน่ือง ไดราคาดี และตลาด
มีความหลากหลาย อุปสรรคท่ีขัดขวางการคาระหวางเวียดนาม
กับจีนสงผลตอภาคอุตสาหกรรมปลา tra fish อยางรุนแรง  
และการสงออกล็อบสเตอรไปยังจีนไดรับผลกระทบเชนกัน       
 รัฐบาลอินโดนีเซียระงับการคา กับจีน ช่ัวคราว 
เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด -19 สงผลกระทบตอภาค
ธุรกิจและผูคารายยอยตางๆ ท่ีพ่ึงพาการคากับจีน หนวยงาน
ระดับจังหวัดของอินโดนีเซียใหขอมูล รายงานมูลคาการสงออก
กุงลดลงทันทีในเดือนมกราคม เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมป
กอนหนา และกระทบตอลูกจางในอุตสาหกรรมกุง ความ
ตองการในประเทศ ซึ่งสวนใหญมาจากจากาตา ไมสามารถ
ชดเชยสวนท่ีสูญเสียจากการขาดรายไดจากจีน อยางไรก็ตาม
ผูคาพยายามสงออกกุงไปยังตลาดอ่ืนๆ มากข้ึน อยางเชนญี่ปุน 

INFOFISH 
 INFOFISH สํารวจการเลี้ยงกุงทางออนไลน 
 INFOFISH ไดออกแบบสาํรวจทางออนไลนเพ่ือทราบ
สถานะ และแนวทางในการพัฒนากระบวนการอนุบาลสัตวนํ้า
และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การจัดการสุขภาพสัตวนํ้า การ
พัฒนาสายพันธุ จุดประสงคหลักของการสํารวจออนไลนครั้งน้ี 
เพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใน
กระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายผูตอบแบบสอบถามไดแก 
ผูทําโรงเพาะฟก เจาของฟารม นักเทคนิค ท่ีปรึกษา ผูจัดการ
ฟารมและผูจัดการโรงเพาะฟก ผูจัดการฝายจัดซื้อ และผูท่ี
เก่ียวของอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมกุง จากประเทศบังคลาเทศ จีน 
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อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และ เวียดนาม ผูสนใจสามารถเขาทํา
การสํารวจทางออนไลนไดทาง 
www.infofish.org/onlineshrimpsurvey2020  

ปาปวนิวกิน ี
 ปาปวนิวกินีรายงานการสงออกสตัวน้ําไปยัง
ตลาดโลก 
 ตล าด โลก นํ า เ ข า สั ต ว นํ้ า และผลิ ตภัณฑ จ าก 
ปาปวนิวกินี ระหวางมกราคม – พฤศจิกายน 2562 คิดเปน
ปริมาณ 177,808 ตัน ลดลงรอยละ 9.48 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2561 ฟลิปปนสและไทยเปนตลาดนําเขาหลัก 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 72 ของจากนําเขาท้ังหมด ท้ังสอง
ประเทศนําเขาทูนาแชแข็งท้ังตัวเปนสวนใหญ เพ่ือนําไปแปรรูป
เปนทูนากระปอง ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562 
ปาปวนิวกินีสงออกสัตวนํ้าไปสหภาพยุโรปปริมาณ 41,000 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 การ
สงออกท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ 
(EU Economic Partnership Agreement) สินคาจาก 
ปาปวนิวกินีสามารถเขาสูสหภาพยุโรปโดยปลอดภาษีและ
ปราศจากการกําหนดโควตา   

สหภาพยุโรป/หมูเกาะโซโลมอน 
 สหภาพยุโรปตัดสินใจใหหมูเกาะโซโลมอนเขารวม
ความตกลงทางการคา รวมกับรัฐแปซิฟกอ่ืนๆ ซึ่งจะทําให 
ทูนาท่ีจับจากหมูเกาะโซโลมอนสามารถสงออกไปสหภาพยุโรป
โดยปลอดภาษี  

เ มื่ อ วั น ท่ี  1 7  กุ ม ภ า พั น ธ  ค ณ ะม น ต รี ยุ โ ร ป 
(European Council) ตอบรับใหหมูเกาะโซโลมอนเขารวมใน 
ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ (interim Economic 
Partnership Agreement : EPA) ระหวางสหภาพยุโรปกับ 
กลุมแอฟริกา คาริบเบียน และ กลุมรัฐในมหาสมุทรแปซิฟก 
(African ,Caribbean and Pacific : ACP) ปจจุบันโซโลมอน
เขารวมกับฟจิ และปาปวนิวกินี เปนสมาชิกในความตกลง EPA 
ทําใหไดสิทธิสงออกไปสหภาพยุโรปโดยปลอดภาษี  โซโลมอน
สามารถสงออกเน้ือทูนาลอยน และผลิตภัณฑกระปอง ท่ีผลิต
จากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง คณะมนตรียุโรปตอบรับใหหมู
เกาะโซโลมอนเขารวมความตกลง EPA เมื่อวันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2563 และมีผลบังคับใชหลังกระบวนการประกาศ
อยางเปนทางการ ในชวงปลายเดือนมีนาคม 2563 

สิงคโปร 
 สิงคโปรยกเลิกการหามนําเขาอาหารทะเลจาก 
ฟูกุชิมะ  
 ซุปเปอรมาเก็ตในสิงคโปรเริ่มสต็อกผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลท่ีมาจากเมืองฟูกุชิมะประเทศญี่ปุน อีกครั้ง หลังจากท่ี
รัฐบาลสิงคโปรยกเลิกการหามนําเขาอาหารทะเลจากบริเวณ
รอบโรงไฟฟานิวเคลียรท่ีฟูกุชิมะของญี่ปุน การหามนําเขา
อาหารทะเลทุกชนิดจากพ้ืนท่ีดังกลาว ถูกยกเลิกในเดือน
มกราคม 2563 ถือเปนการสิ้นสุดการควบคุมการนําเขาผลผลิต

ท่ัวท้ังญี่ปุน รวมโตเกียว คานากาวะ และชิซูโอกะ ในชวง 10 ป
ท่ีผานมา  หนวยงาน Singapore Food Agency (SFA) 
กําหนดใหอาหารทะเลนําเขาจากฟูกูชิมะตองมีใบรับรองวาไมมี
การปนเปอนกัมมันตรังสี ตามมาตรฐานความปลอดภัย และ
ใบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาเพ่ือบอกแหลงท่ีมาของสินคา SFA 
รายงานวาไมมีการตรวจพบการปนเปอนกัมมันตรังสีในอาหาร
ท่ีนําเขาจากญี่ปุนตลอด 5 ปท่ีผานมา ในป 2562 สิงคโปร
นําเขาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ 2,946 ตัน จากญี่ปุน เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 18.91 จากป 2561  

สหรัฐอเมริกา 
 หนวยงานบริการดานประมงแหงชาติของสหรัฐฯ 
(The US National Marine Fisheries Service : NMFS) 
ประกาศหามนําเขากุงจากเม็กซิโก และอาหารทะเลอ่ืนๆ ท่ีจับ
ในแหลงท่ีอยูของโลมา (vaquita porpoise) ซึ่งเปนสัตวท่ีใกล
สูญพันธุ เพ่ือใหเม็กซิโกหยุดใชอวนลอย (gillnets) ท่ีทําให
โลมา vaquita ถูกดักจับ กอนหนาน้ีสหรัฐฯบังคับใชกฎหมาย 
Marine Mammal Protection Act (MMPA) หามไมให
นําเขาอาหารทะเลท่ีจับโดยเครื่องมือท่ีทําลายสัตวทะเลเลี้ยง
ลูกดวยนม เกินกวามาตรฐานของสหรัฐฯ  ในป 2562 สหรัฐฯ
นําเขาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้าจากเม็กซิโก 85,000 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.62 จากป 2561  

โคลัมเบีย 
 อุตสาหกรรมทูนาของโคลัมเบียเพ่ิมการลงทุน เมื่อ
สหรัฐอเมริกาเปดตลาดใหกับทูนาครีบเหลืองจากโคลัมเบีย 
และมีการลดภาษีการสงออกอีกดวย ซึ่งนับวาเปนโอกาสและ
ทําใหอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการเติบโตตอเน่ือง ปจจุบัน 
ผูสงออกรายหลักในสินคาทูนาครีบเหลืองไปยังอเมริกาเหนือ
ไดแก ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เม็กซิโก เอกวาดอร 
บราซิล ปานามา คอสตาริกา ซูริเนม และ เวเนซูเอลา หลังการ
ควํ่าบาตรทางการคาไดถูกยกเลิกในเดือนสิงหาคม 2562 
บริษัทในโคลัมเบียไดกลับมาสงออกทูนาครีบเหลืองไปยังตลาด
อเมริกาเหนือ แตยังคงมีการทบทวนมาตรการทุกป ในป 2562 
โคลัมเบียสงออกสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ 8,382 ตัน ไปสหรัฐฯ 
ปริมาณลดลงรอยละ 7 เมื่อเทียบกับป 2561 สินคาปลานิลสด/
แชเย็น คิดเปนรอยละ 71 ของการสงออกท้ังหมด 

 ------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  มี.ค.. –  20 มี.ค. 2563 
ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
ราคา CFR ไทย $ 1,350 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองขนาด 10 กก. ขึ้นไป  
CFR ไทย $ 2,000 /ตัน 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 27.10 

http://www.infofish.org/onlineshrimpsurvey2020
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ขนาด 16/20ตัว - 22.82 
ขนาด 21/25ตัว 20.44 19.02 
ขนาด 26/30ตัว 19.97 17.59 
ขนาด 31/40ตัว 18.07 15.69 
ขนาด 41/50ตัว 17.12 14.74 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 26/30ตัว - 19.97 
ขนาด 31/40ตัว 23.30 19.02 
ขนาด 41/50ตัว 19.49 18.07 
ขนาด 51/60ตัว 19.02 18.07 
ขนาด 61/70ตัว 18.07 16.16 
ขนาด 71/90ตัว 17.59 16.16 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 19.40 - 29.55 
ขนาด 6/8ตัว          18.40 - 26.75 
ขนาด 8/12ตัว        16.40 - 25.60 
ขนาด 13/15ตัว 14.60 - - 
ขนาด 16/20ตัว 13.40 14.80 - 
ขนาด 21/25ตัว 12.20 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.20 - - 
ขนาด 31/40ตัว      9.20 - - 
ขนาด 41/50ตัว      7.80 - - 
ขนาด 51/60ตัว 7.00 - - 
ขนาด 61/70ตัว 6.00 - - 

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 12.75 9.25 
ขนาด Un/15 ตัว 7.80 9.00 6.85 
ขนาด 16/20 ตัว 6.80 7.05 5.85 
ขนาด 21/25 ตัว 5.85 6.45 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.45 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 - 8.25 
ขนาด Un/15 - 6.10 

ขนาด16/20 5.15 4.85 
ขนาด21/25 4.35 4.45 
ขนาด26/30 3.95 3.85 
ขนาด31/35 3.60 3.60 
ขนาด 36/40 ตัว 3.45 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.30 3.50 
ขนาด 51/60 ตัว 3.05 3.40 
ขนาด 61/70 ตัว 2.85 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.55 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.40 - 

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

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 19.40 - 
ขนาด 6/8 ตัว 17.70 - 
ขนาด Un/12 ตัว 11.00 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.65 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.55 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 5.30 - 
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 10.25 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.00 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.50 5.70 
ขนาด 21/25ตัว 4.75 4.85 
ขนาด 26/30ตัว 4.25 4.35 
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 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี5/2563                  
        มีนาคม 2563 
  
 
 
 
 
 
 
 


