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โลก  
 ผลกระทบสถานการณโควิด -19 ตอภาคประมง  
 กิจกรรมทางสังคม และเศรษฐกิจ ในหลายประเทศ
กําลังเริ่มเขาสูการใชชีวิตในรูปแบบใหม (new normal) 
อยางไรก็ตาม ตลาดตางประเทศ และโซอุปทานหยุดชะงัก 
ความตองการซื้อท่ีลดลง ยังคงสงผลกระทบตภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเล ผลจากการแพรระบาดของ โควิด -19  
 กอนหนาน้ีกัมพูชามีมาตรการหามสงออกมาตั้งแต
วันท่ี 5 เมษายน 2563 เน่ืองจากเกรงวาอาหารในประเทศจะ
ขาดแคลนในชวงวิกฤติ  ตอมากัมพูชากําลังมีความพยายามท่ี
จะฟนตัว จึงประกาศยกเลิกมาตรการหามสงออกสัตวนํ้าและ
สินคาเกษตรอ่ืนๆ ตั้งแตวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป 
เน่ืองจากไมพบผูปายโควิด -19 รายใหมในประเทศเปนเวลา
มากกวา 1 เดือน และผูปวยจากโรคโควิด – 19 ไดรับการ
รักษาแลว ในชวง 3 เดือนแรกป 2563 กัมพูชาสงออกสินคา
ประมง 3,475 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.72 เมื่อเทียบกับปกอน
หนาซึ่งสงออก 3,450 ตัน หนังสือพิมพ Phnom Penh Post 
รายงานวาการสงออกสินคาสัตวนํ้าและสินคาเกษตรอ่ืนๆ จะ
ชวยชดเชยภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยในภาคบริการ โดยเฉพาะ
ภาคการทองเท่ียว  
 ในเดือนมีนาคม หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
อยางเชนมาเลเซีย ฟลิปปนส  อินโดนีเซีย และสิงคโปร  
มีมาตรการล็อกดาวน ทําใหกระทบการคาอาหารทะเล สมาคม
ผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) รายงาน
การสงออกปลาแพงกาเซียสดอรี ไปตลาดอาเซียน ในไตรมาส
แรก มีมูลคา 39.3 ลานตัน ลดลงรอยละ 28.8 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2562 การสงออกไปตลาดใหญ 3 ประเทศ
ไดแก ไทย มาเลเซีย และสิงคโปรลดลง รอยละ 23.4 รอยละ 
22 และรอยละ 27 ตามลําดับ เน่ืองจากผลกระทบจาก
มาตรการล็อกดาวน กิจกรรมการคาไดรับผลกระทบ และคาด
วาการสงออกปลาแพงกาเซียสดอรี่ของเวียดนามจะฟนตัวไม
ทันในไตรมาส 2 เพราะยังคงมีการระบาดของโควิด -19 ใน
หลายประเทศท่ีเปนตลาดท่ีสําคัญ แตถาสถานการณดีข้ึน คาด
วาจะฟนตัวในไตรมาส 3  
 VASEP เพ่ิมเติมวาหลายประเทศในสหภาพยุโรปมี
มาตรการล็อกดาวน ทําใหยอดขายปลาแพงกาเซียสดอรี่ไป
ประเทศเหลาน้ันลดลง ในชวง 4 เดือนแรกของป 2562 มูลคา
สงออกปลาแพงกาเซียสดอรี่ 48.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 36 เมือ่เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา มูลคาการ

สงออกไปยังเนเธอรแลนด เยอรมนี และเบลเยี่ยม ลดลงรอยละ 
29 รอยละ 31 และรอยละ 38.8 ตามลําดับ 
 เท่ียวบินไปยังญี่ปุนหยุดชะงัก ทําใหกระทบ มอลตา
ซึ่งเปนผูสงออกทูนาไปญี่ปุนรายใหญท่ีสุด ศรีลังกา ฟจิ และ
อินโดนีเซีย เปนผูสงออกทูนาไปญี่ปุนในระดับรองลงมา บริษัท
ประมงท่ีนําทูนาแชแข็งข้ึนทาท่ีญี่ ปุน เผชิญความทาทาย
เน่ืองจากลูกเรือบนเรือเบ็ดราวไมเพียงพอ บริษัทผูคาอาหาร
ทะเลของญี่ปุนรายงานวาราคาทูนาลดลง เน่ืองจากผลกระทบ
ของโรคระบาด ถึงแมการขายปลีกทูนาสําหรับทําซูชิ และ  
ซาชิมิ เพ่ือนําไปประกอบอาหารท่ีบานจะมียอดขายสูง แต
ยอดขายทูนาบลูฟน และทูนาบ๊ิกอายสําหรับภัตตาคารยังคง
หยุดชะงัก 

สหภาพประมงของเมียนมา (Myanmar Fisheries 
Federation : MFF) ลดคาดการณการสงออกอาหารทะเลในป 
2563 กอนหนาน้ีคาดวาจะสงออก 1 ลานตันมูลคา 350 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากการสงออกหยุดชะงักมาตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ จีนและสหรัฐฯ ไมมีคําสั่งซื้อ และโรงงานแปรรูปไม
สามารถสงสินคาได เน่ืองจากมาตรการท่ีรัฐฯ ใชในการควบคุม
รวมการปดโรงงาน ยอดขายอาหารทะเลในตลาดคาสงทองถ่ิน
ก็ลดลงเกือบครึ่งหน่ึง ตั้งแตเริ่มมีการระบาดของไวรัสโคโรนา 
MFF รองขอใหรัฐบาลปรับนโยบายการใชพ้ืนท่ี กระตุนการใช
จายของประชาชน และใหเงินกูดอกเบ้ียลดลงในระยะยาวแกผู
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเล และประมงของ
อินโดนีเซีย มแีผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือชวยเหลือชาวประมง
ทองถ่ิน ผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และผูแปรรูปอาหารทะเล ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19 โดยจัดสรร
งบประมาณ 69.5 ลานเหรียญสหรัฐฯสําหรับชาวประมง 28.2 
ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 27.7 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และ 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับผูแปรรูป 
งบประมาณท่ีเหลือใชในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย 
นอกจากน้ันยังใหมีการจัดซื้อหองเย็นขนาดตางๆ เพ่ือเก็บ
รักษาสัตวนํ้า เน่ืองจากการขายในชวงน้ีไดราคาไมดีเทาท่ีควร 
ท้ังน้ีคาดวางบประมาณท่ีลงไป จะไปชวยกระตุนกิจกรรมตางๆ 
ในภาคประมงใหอยูรอดได ในชวงท่ีอยูในสถานการณโรค
ระบาด  

บริษัทสงออกอาหารทะเลของนอรเวย สงออกเดือน
พฤษภาคมลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 
โดยลดลงติดตอกันเปนเดือนท่ี 2 นับตั้งแตเดือนกันยายน 
2561  



 

 

 

 

ในเดือนพฤษภาคมการสงออกมีมูลคา 840.9 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 9 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 
2562 การสงออกแซลมอนลดลงในชวง 2 เดือนท่ีผานมาทําให
รานอาหารในหลายประเทศสูญเสียรายได อันเน่ืองมากผลของ
โควิด – 19  
   ฟจ ิ

ฟจิประกาศหามทําประมงปลาเกาและปลาเทราต
โครอล 
 รัฐบาลฟจิประกาศหามทําประมงตามฤดูกาล เปนป
ท่ี 3 โดยหามทําการประมง ขาย และสงออกปลาเทราตและ
ปลาเกา ตั้งแต 1 มิถุนายน ไปจนถึง กันยายน 2563 เปน
ระยะเวลา 4 เดือนเพ่ือปกปองชนิดสัตวนํ้าท้ังสอง เน่ืองจาก
ชวงน้ีเปนชวงท่ีมีปลามีการผสมพันธุ 
 รัฐมนตรีประมงของฟจิ กลาววาการหามทําประมงมี
วัตถุประสงคเพ่ือจัดการทรัพยากร โดยมีการนํามาบังคับใช
ตั้งแตป 2561 มีการอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร ท่ีมีการ
เก็บรวบรวมขอมูลมาเปนเวลาหลายป  ท้ังน้ีสัตวนํ้าชนิดอ่ืนอีก
กวา 150 ชนิดอนุญาตให ทําประมงได  โดยรัฐมนตรีได
สนับสนุนมาตรการงดจับสตัวนํ้าตามฤดูกาลอยางจริงจังมาโดย
ตลอด     

อิหราน 
 อิหรานสงออกสินคาประมงไปสหภาพยุโรปไดอีกคร้ัง 
 รัฐมนตรีเกษตรของอิหรานประกาศวา อิหราน
สามารถสงออกผลิตภัณฑประมงไปยังประเทศในกลุมสหภาพ
ยุโรปได โดยรัฐมนตรีรายงานวาชวงกอนหนาน้ีสหรัฐอเมริกา 
ควํ่าบาตรทางการคากับอิหรานทําใหอิหรานไมสามารถสงออก
สินคาประมงได แตปจจุบันอิหรานไดรับอนุญาตใหสงออก
สินคาประมงและสินคาจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไปยังสหภาพ
ยุโรปไดแลว 
 หนวยงานดานประมงของอิหราน (Iran Fisheries 
Organization : IFO) รายงานผลผลิตประมงของอิหราน
ปริมาณ 1.28 ลานตัน ตามปปฏิทินอิหราน (สิ้นสุดวันท่ี 19 
มีนาคม)  กอนหนาน้ีคาดวาจะผลิตไดเพียง 1.25 ลานตัน การ
ผลิตไดผลดีจากการท่ีไดรับการสนับสนุนดานการวิจัย และ 
การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมดวย  

เกาหลีใต 
 ผูแปรรูปเกาหลีใตพัฒนาการผลิตสินคาประมง
พรอมรับประทาน  
 เกาหลี ใตมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพรอม
รับประทาน ท่ีใช วัตถุดิบจากสินคาประมงทองถ่ิน เ พ่ือ
ตอบสนองความตองการอาหารแปรรูปท่ีเ พ่ิมข้ึนท่ัวโลก 
รัฐมนตรีกระทรวงมหาสมุทรและการประมง Ocean and 
Fisheries ministry ของเกาหลีใตรายงานวาจะดําเนินการ
รวมกันกับภาคธุรกิจในทองถ่ิน และพัฒนาผลิตภัณฑประมงท่ีมี
ความแตกตางกันออกไปอยางนอย 9 ชนิด ภายในปลายปน้ี 

โดยเปนผลิตภัณฑท่ีครัวเรือนสามารถนํามาประกอบอาหารได
งายและสะดวก 
 ในชวงตนเดือนกรกฎาคม เกาหลีใตมีแผนรวมกับ
รานสะดวกซื้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการขายผลิตภัณฑ
ในภูมิภาค รวมท้ังจีน ไตหวัน เวียดนาม และมาเลเซีย การ
สงออกอาหารแปรรูปในเดือนพฤษภาคมของเกาหลีใตคิดเปน
มูลคา 257 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 26.6 ขณะท่ี
การสงออกโดยรวมของประเทศลดลงเกือบรอยละ 24  

การระบาดของโควิด – 19 เปนตัวเรงตลาดโลกใหมี
ความตองการสินคากลุมพรอมรับประทานเพ่ิมข้ึน  รัฐมนตรี
รายงานวาเกาหลีใตจะยังคงพยายามขยายการสงออกสินคา
ผลิตภัณฑประมง  

ในป 2562 เกาหลีใตสงออกผลิตภัณฑประมงรวมท้ัง
สินคาสด มูลคา 2,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.8 
จากปกอนหนา เปนผลจากความตองการสาหรายท่ีเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 10.3 มูลคาการสงออกสาหรายคิดเปน 580 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  

เวียดนาม  
 อุตสาหกรรมประมงเวียดนามไดประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรป  
 Vietnamese National Assembly ไดมีการให
สัตยาบันในความตกลงการคาเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนาม 
(EVFTA) เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน ซึ่งนับเปนโอกาสท่ีดีมากสําหรับ
ผูประกอบการอาหารทะเลเวียดนาม ในการเรงการสงออกหลัง
มีการระบาดของโควิด -19  

หลังจากความตกลงมีผลบังคับใช สินคาประมง 
แปรรูปท่ีมีอัตราภาษีรอยละ 20 จะลดลงเหลือ 0 ทันที รวมท้ัง
หอยนางรม หอยลาย หมึกกลวย หมึก octopus และหอย
เปาฮื้อ นอกจากน้ันอาหารทะเลแชแข็งอยางเชนหมึกกลวย 
และหมึก octopus จะมีอัตราภาษีลดลงจากรอยละ 6 – 8 
เปน 0 ภาษีกุงแชแข็งและกุงกุลาดําลดจากรอยละ 20 เปน 0 
สินคากุงประเภทอ่ืนๆจะลดภาษีภายใน 3 -5 ป กุงแปรรูปลด
ภาษีภายใน 7 ป 
 นอกเหนือจากผลประโยชนท่ีไดรับจากการลดภาษี
แลว EVFTA จะชวยใหเวียดนามขยายการสงออกอาหารทะเล 
และมีความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืนในภูมิภาคเดียวกันอยางไทยและอินเดีย และความตกลงฯน้ี
เปนโอกาสใหเวียดนามดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และคุณภาพสินคา และเปนการ
ขยายตลาดใหกับนักลงทุน 

 ------------------------ 
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  มิ.ย. –  24 มิ.ย. 2563 
ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
ราคา CFR ไทย $ 1,200 /ตัน 

 



 

 

 

 

ทูนาครีบเหลืองขนาด 10 กก. ขึ้นไป  
CFR ไทย $ 2,600 /ตัน 

ทูนาอัลบาคอรขนาด 10 กก. ขึ้นไป  
CFR ไทย $ 2,600 /ตัน 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 26.41 
ขนาด 16/20ตัว - 22.24 
ขนาด 21/25ตัว 19.93 18.54 
ขนาด 26/30ตัว 19.46 17.15 
ขนาด 31/40ตัว 17.61 15.29 
ขนาด 41/50ตัว 16.68 14.37 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 26/30ตัว - 19.46 
ขนาด 31/40ตัว 22.71 18.54 
ขนาด 41/50ตัว 19.00 17.61 
ขนาด 51/60ตัว 18.54 17.61 
ขนาด 61/70ตัว 17.61 15.76 
ขนาด 71/90ตัว 17.15 15.76 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 17.40 - - 
ขนาด 6/8ตัว          16.20 - - 
ขนาด 8/12ตัว        15.00 - 18.25 
ขนาด 13/15ตัว 13.00 - 15.15 
ขนาด 16/20ตัว 12.10 - 13.50 
ขนาด 21/25ตัว 10.40 - 9.50 
ขนาด 26/30ตัว      8.70 - - 
ขนาด 31/40ตัว      7.20 - - 
ขนาด 41/50ตัว      6.80 - - 
ขนาด 51/60ตัว 6.30 - - 
ขนาด 61/70ตัว 5.60 - - 

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

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 13.05 12.35 
ขนาด Un/12 ตัว - 11.15 9.10 
ขนาด Un/15 ตัว - 7.90 6.85 
ขนาด 16/20 ตัว - 6.20 5.85 
ขนาด 21/25 ตัว - 5.50 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.05 - 

ขนาด 31/35 ตัว - 4.55 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.15 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 3.80 - 

กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/12 - 7.95 
ขนาด Un/15 - 6.05 
ขนาด16/20 5.05 5.10 
ขนาด21/25 4.40 4.75 
ขนาด26/30 3.95 4.20 
ขนาด31/35 3.70 3.85 
ขนาด 36/40 ตัว 3.45 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.25 3.65 
ขนาด 51/60 ตัว 2.95 3.55 
ขนาด 61/70 ตัว 2.80 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.50 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.15 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 18.30 - 
ขนาด 6/8 ตัว 16.00 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.30 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.35 - 
ขนาด 16/20 ตัว 6.35 - 
ขนาด 21/25 ตัว 5.35 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.15 - 
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 9.60 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.00 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.50 5.55 
ขนาด 21/25ตัว 4.80 4.85 
ขนาด 26/30ตัว 4.45 4.55 
ขนาด 31/35ตัว 4.05 4.20 
ขนาด 41/50ตัว 3.90 3.90 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.75 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.70 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.50 
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