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FAO 
หวงโซอุปทานหยุดชะงักเนื่องจากการระบาดของโรค 
COVID-19  
 เว็บไซตเก่ียวกับเก่ียวกับ Food Loss and Waste in 
Fish Value Chains (http://www.fao.org/flw-infish-value-chains/en/) 
ของหนวยงาน Fish Products, Trade, and Marketing Branch 
(FIAM) ภายใตองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
ไดเผยแพรบทความสั้นเก่ียวกับผลกระทบของโรค COVID-19 
ตอการสูญเสียในหวงโซมูลคาสินคาสัตวนํ้า “The Impacts of 
COVID-19 on Loss and Waste in Fish Value Chains”
นอกจากน้ีเว็บไซตดังกลาวจัดตั้งข้ึนเมื่อกลางป 2562 ตามมติ 
ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการประมง (COFI) ของ FAO ครั้งท่ี 32 
เว็บไซตดังกลาวยังเผยแพรจดหมายขาวรายสองเดือน ซึ่งเนน
เรื่องการสูญเสียของสัตวนํ้าในบริบทตาง ๆ ท้ังน้ี ผูสนใจสามารถ
ลงทะเบียนรับจดหมายขาวออนไลนไดท่ีเว็บไซตดังกลาว  

โลก 
ผลกระทบการระบาดของโรค COVID-19 ตออุตสาหกรรม
อาหารทะเลโลก 
 สถานการณระบาดของโรค COVID-19 ยังคงสง 
ผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก จีนอยูระหวางการ
ฟนตัวหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคในภาพรวม 
ทรงตัวอยูในระดับต่ําและไดผอนคลายมาตรการหลังจาก 
ปดประเทศมาระยะหน่ึง ภัตตาคาร รานอาหาร และบริการจัดเลี้ยง
อาหาร และตลาดสด กลับมาเปดดําเนินการอีกครั้ง อยางไรก็ตาม 
ยังคงมีมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาด จากขอมูล
ของกระทรวงพาณิชยจีน ผูสงออกจีนกลับมาดําเนินการได 
รอยละ 70 ของการผลิตภายในเดือนมีนาคม ขณะท่ีโรงงานยังมี
ลูกคายกเลิกคําสั่งซื้อ ภาพรวมการสงออกของจีนในชวงไตรมาส
แรกของป 2563 ลดลง และคาดวาในการสงออกอาหารทะเล
ของจีนในไตรมาส ท่ีสองจะลดลงเปนตั ว เลขสองหลัก 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากตลาด
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของจีน 
ไดรับผลกระทบอยางหนักจากการระบาดของโรค COVID-19 
ไมมีรายงานพบผูติดเช้ือรายใหมในมลฑลสวนใหญของจีน 
ขณะท่ีสถานการณการแพรระบาดในหลายประเทศยังไมดีข้ึน 
 การสงออกกุงของไทยไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคไวรัส COVID-19 โดยสงออกไปตลาดหลักลดลง ในชวง
ไตรมาสแรกของป 2563 ไทยสงออกกุงรวม 35,492 ตัน มูลคา 

283 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 7.35 และ 18.31 ตามลําดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สินคาประมงท่ีบริโภค
ภายในประเทศ เชน กุงกามกราม และปลานิลเผชิญกับอุปสงค
ท่ีต่ําและราคาท่ีลดลง อยางไรก็ตาม คาดวาอุปสงคในประเทศ
และการสงออกอาหารทะเลกระปองและอาหารทะเลแปรรูป 
ท่ีเก็บรักษาไดนานของไทยจะเพ่ิมข้ึน กรมประมงคาดการณวา
การสงออกสินคาประมงของไทยในป 2563 จะลดลงประมาณ
รอยละ 10 - 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  
 เพ่ือสรางความมั่นใจดานความปลอดภัยแกแรงงาน
ในอุตสาหกรรมปลาทูนาในภูมิภาคแถบมหาสมุทรแปซิฟก
ตะวันตกตอนกลางในชวงสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID-19 รัฐบาลประเทศหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟกได
ระงับขอกําหนดใหมีผูสังเกตการณบนเรือประมงอวนลอม
ช่ัวคราว และอนุญาตใหมีการขนถายสัตวนํ้ากลางทะเล อยางไร 
ก็ตาม มีการคัดคานจากหนวยงาน NGO วามาตรการดังกลาว
อาจนําไปสูการทําประมง IUU นอกจากน้ี ยังมีเรียกรองใหรัฐบาล
กําหนดวิธีทางเลือกอ่ืนๆ ในการเก็บรวม แลกเปลี่ยน และตรวจ
ประเมินขอมูลเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษและจัดการประมง  
ในกรณีท่ีไมมีผูสังเกตการณหรือผูตรวจสอบบนเรือประมง  
 โรงานแปรรูปปลาทูนาในปาปวนิวกินีประสบกับ 
ความยากลําบากในการผลิต เน่ืองจากขาดแคลนแรงงานและ
การปดทาเรือในชวงท่ีปดประเทศ ความตองการปลาทูนากระปอง
ซึ่งเก็บรักษาไดนานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูบริโภคเก็บตุนไวบริโภค 
ขณะท่ีอุปสงคเน้ือปลาทูนาแบบสเต็กและแบบลอยนแชแข็ง 
รวมท้ังปลาทูนาเกรดซาชิมิแชแข็งท่ีอุณหภูมิต่ํา (ultra-low 
temperature) ลดลง สวนหน่ึงเปนผลจากการเลื่อนการแขงขัน
โอลิมปกฤดูรอน 2020 ท่ีกรุงโตเกียวเปนเจาภาพออกไป  
 ชวงตนเดือนมีนาคม 2563 บริษัทผูผลิตอาหารทะเล
ในสหรัฐอเมริกาท่ีพ่ึงพาลูกคาประเภทธุรกิจบริการดานอาหาร
เปนสวนใหญ ไดพัฒนาระบบขายตรงถึงผูบริโภค (direct-to-
consumer model) เ พ่ือลดชองวางจากการท่ีรานอาหาร 
ท่ัวประเทศตองปดใหบริการลง นอกจากผูคาสงจะหันมาเนน
การคาปลีกมากข้ึน บางรายไดจัดทําเว็บไซตเพ่ือจําหนาย
อาหารทะเลแปรรูปตาง ๆ แกผูบริโภคทางออนไลน บริษัทผูผลิต
อาหารทะเลพยายามทําทุกวิถีทางเพ่ือใหสามารถจายเงินเดือน
พนักงาน และยังลูกคากลุมธุรกิจบริการดานอาหาร และขายตรง
ใหกับผูบริโภค  
 ชาวประมงและผูคาสัตวนํ้าในสหภาพยุโรปหันไป
จําหนายอาหารทะเลทางอินเตอรเน็ตเพ่ือเขาถึงผูบริโภคโดยตรง 
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โดยจําหนายท้ังอาหารทะเลสดและปรุงสําเร็จ กลุมชาวประมง
ขนาดเล็กในอังกฤษประสบความสําเร็จ โดยไดรับคําสั่งซื้อจาก
ลูกคาจํานวนมากตั้งแตเปดจําหนายอาหารทะเลแบบถายทอดสด
บนเว็บไซต สื่อสังคมออนไลนกลายเปนชองทางจําหนาย
อาหารทะเลสําหรับผูคาหลายราย ขณะท่ีในฝรั่งเศสมีการจัดทํา
ชองทางจําหนายอาหารทะเลออนไลนในทองถ่ิน โดยแนะนํา
ผลิตภัณฑอาหารทะเลในทองถ่ินและผูบริโภคสามารถสั่งซื้อได
ผานชองทางดังกลาว  
 การจําหนายอาหารทะเลถึงหนาประตูบานเปน 
เทรนดใหมท่ีไดรับความนิยมในเอเชีย โดยเฉพาะในมาเลเซีย 
หนวยงานพัฒนาการประมงของมาเลเซีย (LKIM) แนะนํา
ชองทางจําหนายอาหารทะเลจัดสงถึงท่ี โดยลูกคาสามารถสั่ง
สินคาไดท่ีเว็บไซตของสมาคมประมงแหงชาติ หรือแอปพลิเคชัน 
Shopee การดําเนินการดังกลาวเปนความรวมมือระหวางหนวยงาน
LKIM และสมาคมประมงแหงชาติ (NEKMAT) จากขอมูลของ 
LKIM อุปสงคอาหารทะเลสดและแชแข็งจํานวนมากจะไมเปน
ปญหาเน่ืองจากมีอุปทานอาหารทะเลเพียงพอแกผูบริโภค
ในชวงท่ีรัฐบาลใชมาตรการจํากัดการเคลื่อนยาย 

อินโดนีเซีย 
การสงออกอาหารทะเลในไตรมาสแรกเพ่ิมขึ้น 
 จากขอมูลของกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง
ของอินโดนีเซีย การสงออกสินคาประมงในชวงไตรมาสแรกของ
ป 2563 เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากขอจํากัดทางการคาจากจีน ผลักดันให
ผูสงออกขยายการสงออกไปยังตลาดใหม การปดประเทศและ
มาตรการจํากัดการสงออกของจีนจากสถานการณการระบาด
ของโรค COVID-19 ตั้งแตชวงตนป 2563 ทําใหบริษัทสงออก
หันไปสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งเปนตลาด
นําเขากุงและปลาทูนารายใหญเพ่ิมข้ึน การสงออกอาหารทะเล
กระปอง แปรรูป และพรอมรับประทานไปตลาดดังกลาว
ขยายตัวและอุปสงคในตลาดคาปลีกเพ่ิมข้ึนในชวงการระบาด
ของโรค COVID-19 จากขอมูลของ Central Statistics Agency 
ไตรมาสแรกของป 2563 อินโดนีเซียสงออกอาหารทะเล 
295,130 ตัน มูลคา 1.24 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
10.96 และ 9.82 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกอาหารทะเล
อันดับหน่ึง มูลคาการสงออก 508.67 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
รองลงมา ไดแก จีน มูลคาการสงออก 173.22 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สินคาสงออกสําคัญ ไดแก กุงและปลาทูนา มูลคาการ
สงออก 466.24 และ 176.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 

สหรัฐอเมริกา/เวียดนาม 
สหรัฐอเมริกาลดภาษีตอบโตการทุมตลาดสินคาปลาสวาย
ของเวียดนาม  
 จากขอมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาของ
เวียดนาม สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บอัตราภาษีตอบโตการทุม
ตลาด (Anti-dumping duties: AD) สําหรับสินคาปลาสวาย 
(pangasius) จากเวียดนามลดลง หลังจากการทบทวนอัตรา
ภาษี AD ครั้งท่ี 15 (POR15) โดยอัตราภาษี AD สุดทาย ในชวง 
POR 15 เทากับ 0.15 เหรียญสหรัฐฯ/กก. (เทากับรอยละ 3.8 
ของราคาสงออก) ต่ํากวาอัตราภาษี AD สุดทาย ในชวง POR 14
ซึ่งเทากับ 1.37 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ขณะท่ีอัตราภาษี AD สําหรับ
ผูสงออกเวียดนามท่ีไมไดถูกตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ 
เทากับ 2.39 เหรียญสหรัฐฯ/กก. อยางไรก็ตาม มีผูสงออกรายใหญ
ของเวียดนามบางรายท่ียังคงเสียภาษีในอัตรารอยละ 0 ท้ังน้ี 
เวียดนามถูกมาตรการตอบโตการทุมตลาดปลาสวายมาตั้งแต 
ป 2546 ผูสงออกปลาสวายของเวียดนามประสบปญหา
อุปสรรคทางการคาจากหลายประเทศ แตยังมีมูลคาการสงออก
ปลาสวายปละมากกวา 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2561 
และ 2562 

 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 27 เมษายน - 11 พฤษภาคม 
2563  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,400 ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                       อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว      $40.48    -  
ขนาด 13/15 ตัว  - $33.50 
ขนาด 16/20 ตัว  - $26.06  
ขนาด 21/25 ตัว     $22.33 $23.26 
ขนาด 26/30 ตัว  -  $18.14  

ขนาด 31/40 ตัว    - $16.29  
ขนาด 41/50 ตัว  - $16.75  
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.52     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.33 
ขนาด 21/25 ตัว      $20.00  $16.81 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.54  $17.22  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.68  $15.35 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.75  $14.42 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $19.54 
ขนาด 31/40 ตัว $22.80   $18.61  
ขนาด 41/50 ตัว $19.08     $17.68  
ขนาด 51/60 ตัว $18.11   $17.18 
ขนาด 61/70 ตัว $17.68   $15.82 
ขนาด 71/90 ตัว $17.22   $15.82  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม              อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $18.00         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $16.80         -  
ขนาด  8/12 ตัว $15.50         -  
ขนาด 13/15 ตัว $13.50   -  
ขนาด 16/20 ตัว  $12.50             $14.65  
ขนาด 21/25 ตัว   $11.00  -   
ขนาด 26/30 ตัว     $9.30  -       
ขนาด 31/40 ตัว $8.00  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $7.00     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $6.30  -    
ขนาด 61/70 ตัว $5.60  -    

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $18.70 
ขนาด 6/8 ตัว $16.55 
ขนาด Un/12 ตัว $10.60 
ขนาด 13/15 ตัว $8.35 
ขนาด 16/20 ตัว $6.25 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.20 
ขนาด 26/30 ตัว $4.85 
ขนาด 31/40 ตัว $3.95 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.55 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.00  $4.90 
ขนาด 21/25 ตัว $4.15 $4.20  
ขนาด 26/30 ตัว $3.80 $3.65 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.45 $3.40 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.35     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.25 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $2.85 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.75    - 
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   $9.75    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.90    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.20 $5.45 
ขนาด 21/25 ตัว $4.55 $4.70 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.20 $4.30 
ขนาด 31/40 ตัว  $3.85 $3.90 
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.70 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.55 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.50 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.45 
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