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โลก 
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ตอภาค
อาหารทะเลโลก  
 การคาอาหารทะเลโลกไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งสงผลใหอุปสงคของ
ธุรกิจบริการดานอาหารลดลง และหวงโซอุปทานสินคาอาหาร
ทะเลหยุดชะงัก จีนเริ่มฟนตัวอยางชา ๆ ขณะท่ีสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และหลายประเทศในเอเชียยังคงตอสูกับการแพรระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งสรางความสูญเสียตอชีวิตและสงผลกระทบตอ
ความเปนอยูของประชากรหลายลานคนท่ัวโลกอยางท่ีไมเคยมี
มากอน  
 วุ ฒิสภาสหรัฐอ เมริกาออกมาตรการบรรเทา
ผลกระทบแกภาคอุตสาหกรรมประมง โดยใหเงินชวยเหลือแก
ชาวประมง ชุมชนประมง ผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับภาคการประมงจํานวน 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ความชวยเหลือดังกลาวเปน
สวนหน่ึงของมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 วงเงิน 
2 ลานลานเหรยีญสหรฐัฯ ซึ่งไดรับการเหน็ชอบจากวุฒิสภาสหรัฐฯ 
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เพ่ือบรรเทาผลกระทบแกประชาชน
และภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19   
 ผูสงออกอาหารทะเลในเวียดนามไดรบัผลกระทบจาก
โควิด-19 โดยคําสั่งซื้อจากตางประเทศในชวงการแพรระบาดของ
โรคไวรัสดังกลาว ลดลงประมาณรอยละ 30 - 50 จากการสํารวจ
ของสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) 
ผูซื้อในประเทศท่ีมีการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จําตอง
ยกเลิกหรือเลื่อนคําสั่งซื้ออาหารทะเลจากเวียดนาม ผูผลิตใน
เวียดนามประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการแปรรูป
อาหารทะเลและใหความสําคัญแกคําสั่งซื้อจากผูคาปลีกเปน
อันดับแรก 
 ผูสงออกกุงในอินเดียเริ่มประสบกับความยากลําบาก
ในการสงออก หลังจากท่ีรัฐบาลไดประกาศมาตรการปดประเทศ 
หรือ “ล็อคดาวน” เพ่ือยับยั้งการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
กิจกรรมการทําประมงบางสวนในหลายรัฐของอินเดียตองถูก
ระงับไปช่ัวคราวเน่ืองจากมาตรการปดประเทศ ผูสงออกยัง
กังวลเก่ียวกับอุปสงคสินคาประมงภายในประเทศท่ีลดลง 
เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19  
 
 การจํากัดการเดินทางในฟลิปปนสทําใหการสงออก
ปลาทูนาของประเทศตองหยุดชะงัก ฟลิปปนสไดประกาศ 

ปดประเทศระหวางวันท่ี 17 มีนาคม --30 เมษายน 2563 สายการ
บินหลัก ๆ ไดยกเลิกเท่ียวบินในประเทศและระหวางประเทศ
หลายเสนทาง ทําใหการสงออกทูนาของฟลิปปนสซึ่งสวนใหญ
ขนสงทางอากาศไดรับผลกระทบ คาดวาเมือง General Santos 
ในมินดาเนาจะไดรับผลกระทบอยางมาก หากไมสามารถหา
ชองทางการขนสงอ่ืน ๆ ในการสงออกปลาทูนาสด ซึ่งเปน
สินคาสงออกสําคัญ โดยปกติเมือง General Santos สงออก
ปลาทูนาสดประมาณวันละ 5 ตัน ไปยังประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 
โดยเฉพาะญี่ปุน ซึ่งเปนผูซื้อรายใหญ  
 กระทรวงเกษตรและประมงของโอมานหามนําเขา
สัตว นํ้าจากอิหราน หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19  
อยางรวดเรว็ในอิหราน ชาวประมง ผูขนสงสัตวนํ้ามีชีวิต และผูคา
สัตวนํ้าไดรับคําเตือนไมใหซื้อขายสัตวนํ้าจากอิหราน เน่ืองจาก
สถานการณระบาดของโรคโควิด-19 การสงออกสินคาประมงของ
อิหรานเพ่ิมข้ึนในชวงหลายปท่ีผานมา โดยป 2561 อิหรานสงออก
สินคาประมง 612 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 231 ตัน ในป 2560  
 ภาคการแปรรูปและการคาสงอาหารทะเลในยุโรป
ประสบกับปญหาการหยุดชะงักอุปสงค ซึ่งสงผลกระทบอยางหนัก
ตอหวงโซอุปทานอาหารทะเล โดยเฉพาะสัตวนํ้าสด อยางไรก็ตาม 
อุปสงคอาหารทะเลแชแข็งและแปรรูปท่ีเก็บรักษาไดนานเพ่ิมสูงข้ึน 
ขณะน้ีธุรกิจอาหารทะเลแชแข็งสามารถจัดหาสินคาปอนตลาด
ไดประมาณ 3 เดือน หลังจากน้ันอาจประสบปญหาในการจัดหา
สินคา เน่ืองจากการขาดแคลนวัตถุดิบและปญหาดานโลจิสติกส 
สมาคมผูแปรรปูและผูคาสตัวนํ้าของยโุรป (AIPCE-CEP) เสนอแนะ 
ใหรัฐบาลผอนคลายกระบวนการนําเขาใหมีความยืดหยุนและ
คลองตัวมากข้ึน  
 รัฐบาลกัมพูชาไดระงับการสงออกสินคาปลาทุกชนิด
เพ่ือรักษาเสถียรภาพของอุปทานปลาภายในประเทศในชวงการ
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาตรการดังกลาวมีข้ึนเพ่ือรักษา
ความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือใหมีสินคาปลาเพียงพอสําหรับการ
บริโภคภายในประเทศในชวงสถานการณคับขัน กัมพูชาสงออก
ปลานํ้าจืดจํานวนเล็กนอยไปยังประเทศเพ่ือนบาน ขณะท่ี
นําเขาอาหารทะเลจํานวนมากเพ่ือตอบสนองตออุปสงคจาก
รานอาหารในประเทศ ป 2562 กัมพูชาสงออกปลาสด 9,190 ตัน 
ลดลงรอยละ 3.4 จากป 2561 และสงออกปลาแปรรูป 4,190 ตัน 
ลดลงรอยละ 1.8 จาก 4,820 ตัน ในป 2561  
 สมาคมอุตสาหกรรมปลาแซลมอนของชิลี (Salmon 
Chile) ออกมาตรการดานสุขภาพและความปลอดภัยเพ่ือปองกัน
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตามคําแนะนําของหนวยงาน
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ของรัฐบาล จากขอมูลของสมาคมฯ บริษัทตาง ๆ ไดดําเนิน
มาตรการเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
เชน ลดจํานวนคนงานตอพ้ืนท่ีตารางเมตร และช่ัวโมงทํางานลง 
เพ่ือลดความแออัดในสถานท่ีทํางาน มีการตรวจวัดไข การให
กลุมเสี่ยงกักตัวอยูกับบาน และทําสะอาดสถานท่ีอยางสม่ําเสมอ 
เปนตน   

เวียดนาม 
การสงออกปลาสวายไปสหรัฐอเมริกาและจนีในเดือนมนีาคม 
เพ่ิมขึ้น  
 การสงออกปลาสวายของเวียดนามไปตลาดหลัก 
อาทิ สหรัฐฯ และจีน เพ่ิมข้ึนเล็กนอย แมวาภาคอุตสาหกรรม
ประมงของประเทศกําลังเผชิญกับผลกระทบจากการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 จากขอมูลของสมาคมผูผลิตและสงออก
อาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) ในชวงครึ่งแรกของเดือน
มีนาคม 2563 การสงออกปลาสวายไปสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
18.8 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีสงออก
ไปจีน 13 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 1 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อ
เปรียบเทียบเดือนท่ีผานมา คาดการณวาการสงออกไปจีนจะ
เพ่ิมข้ึนในชวงเดือนท่ีใกลมาถึง แตการสงออกไปยังตลาดอ่ืน ๆ 
เชน สหภาพยุโรป อาเซียน บราซิล เม็กซิโก โคลอมเบีย และ
เม็กซิโก จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 
การระบาดของโควิด-19 สงผลกระทบอยางมากในสหภาพ
ยุโรปและจากมาตรการปดประเทศทําใหยากลําบากในการขนสง
สินคา อยางไรก็ตาม VASEP คาดการณวาอุปสงคอาหารทะเล
รวมถึงปลาสวายท่ีสูง จะทําใหการสงออกฟนตัว  

ญ่ีปุน 
ญี่ ปุนไดยกเลิกการตรวจสอบสารฟูราโซลิ โดน 

(furazolidone) ซึ่งเปนสารปฏิชีวนะตกคางในสินคากุงกุลาดํา
นําเขาจากอินเดียในอัตรา 100% หรือทุกเท่ียวสินคาท่ีนําเขา 
หนวยงานของญี่ปุนไดลดความเขมขนในการตรวจสอบลง  
โดยสุมตรวจรอยละ 30 ของจํานวนเท่ียวหรือรุนสินคาท่ีนําเขา 
ป 2562 อินเดียสงออกกุงไปญี่ปุน 1,957 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
13.94 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 

บารเบโดส 
 ภาคอุตสาหกรรมประมงของบารเบโดสและหนวยงาน
ภายใตองคการสหประชาชาติไดรวมกันรางยุทธศาสตร Oceans 
Economy and Trade Strategy เพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออก
ปลาทูนาของประเทศ โดยตั้งเปาขยายรายไดจากการสงออก
ปลาทูนาจาก 0.303 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 เปน 7.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2570 ยุทธศาสตรดังกลาวมีเปาหมาย
เพ่ือพัฒนาและยกระดับหวงโซมูลคาปลาทูนาในประเทศ  
โดยมุงเนนการเพ่ิมมูลคาสินคา เชน จากเดิมท่ีสงออกปลาทูนาสด
ท้ังตัว หันมาเนนการสงออกเน้ือปลาทูนาลอยนสดบรรจุในกลอง 

ซึ่งจําหนายไดราคาสูงกวา เพ่ิมข้ึน รวมท้ังเสนอแผนโครงการตาง ๆ  
เพ่ือแกปญหาของภาคอุตสาหกรรม เชน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกองเรือ การควบคุมคุณภาพสนิคา และสาธารณูปโภคท่ีจําเปน 
รวมถึงเรียกรองใหภาครัฐปรับปรุงกฎระเบียบดานการประมง 
เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งดานมาตรฐานสุขอนามัย และระบบการ
ตรวจสอบยอนกลับ เพ่ือใหผูสงออกสามารถขอรับรองมาตรฐาน
แบบสมัครใจดานความยั่งยืน เชน การรับรองฉลากสินคาจาก
หนวยงาน Marine Stewardship Council (MSC) เปนตน 

นอรเวย 
มูลคาการสงอออาหารทะเลในชวงไตรมาสแรกของป 2563 
เพ่ิมขึ้น  
 จากขอมูลของสภาอาหารทะเลนอรเวย (Norwegian 
Seafood Council) การสงออกอาหารทะเลในชวงไตรมาส
แรกของป 2562 เทากับ 664,000 ตัน มูลคา 2.79 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ปริมาณและมูลคาการสงออกปลาแซลมอน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 และ11 ตามลําดับ นอกจากน้ี การสงออก
ปลาเทราท ปลาเฮรริง ปลาแมกเคอเรล ปลาคอดแชแข็ง 
ปลาค็อดตากแหง และกุง เพ่ิมข้ึนเชนกัน สถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาชวงครึ่งหลัง
ของเดือนมีนาคม 2563 สงผลกระทบอยางมากตอการคา
อาหารทะเล แตมูลคาการสงออกอาหารทะเลของนอรเวยยังคง
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากคาเงินของนอรเวยท่ีออนคาลง  

 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 1 - 14 เมษายน 2563  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,550 ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $40.24    -  
ขนาด 13/15 ตัว  - $33.30 
ขนาด 16/20 ตัว  - $25.29  
ขนาด 21/25 ตัว $22.20 $23.13 
ขนาด 26/30 ตัว  -  $18.04  

ขนาด 31/40 ตัว    - $16.19  
ขนาด 41/50 ตัว  - $16.65  
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.36     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.20 
ขนาด 21/25 ตัว      $19.89  $18.50 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.42  $17.11  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.58  $15.26 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.65  $14.34 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $19.43 
ขนาด 31/40 ตัว $22.66   $18.50  
ขนาด 41/50 ตัว $18.96     $17.58  
ขนาด 51/60 ตัว $18.50   $17.58 
ขนาด 61/70 ตัว $17.58   $15.73 
ขนาด 71/90 ตัว $17.11   $15.73  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม              อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $18.50          -  
ขนาด  6/8 ตัว  $17.50         -  
ขนาด  8/12 ตัว $16.00          -  
ขนาด 13/15 ตัว $14.30   -  
ขนาด 16/20 ตัว  $13.00             $14.80  
ขนาด 21/25 ตัว   $12.00  -   
ขนาด 26/30 ตัว     $9.80  -       
ขนาด 31/40 ตัว $8.80  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $7.50     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $6.80  -    
ขนาด 61/70 ตัว $6.00  -    

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $19.30 
ขนาด 6/8 ตัว $17.50 
ขนาด Un/12 ตัว $10.50 
ขนาด 13/15 ตัว $8.55 
ขนาด 16/20 ตัว $6.45 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.25 
ขนาด 26/30 ตัว $4.85 
ขนาด 31/40 ตัว $4.05 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.60 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.05  $5.00 
ขนาด 21/25 ตัว $4.25 $4.30  
ขนาด 26/30 ตัว $3.85 $3.70 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.60 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.40     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.25 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $3.00 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.80    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.50    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.30    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $10.05    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.95    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.35 $5.60 
ขนาด 21/25 ตัว $4.70 $4.75 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.25 $4.35 
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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