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โลก 
อัพเดทผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ตอภาคอาหาร
ทะเลโลก  

หลายประเทศในหมูเกาะแปซิฟกไดดําเนินการเพ่ือ
ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การปดชายแดน 
การระงับการสับเปลี่ยนผูสังเกตการณบนเรือ การระงับการเขา
เทียบทา และการกําหนดพ้ืนท่ีนอกเขตทาเรือเพ่ือใหขนถาย
สัตวนํ้าตั้งแต 27 มีนาคม 2563 และเรียกรองใหคณะกรรมาธิการ 
ประมงแหงมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC) ระงับ
ขอกําหนดของ WCPFC เปนการช่ัวคราว เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน จากจดหมายขาวของ WCPFC ฉบับไตรมาส
ท่ี 2/2563 WCPFC ได เห็นชอบการปรับเปลี่ยนและระงับ
มาตรการจัดการและอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้าบางมาตรการเปน
การช่ัวคราว เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณการระบาดของโรค 
COVID-19 ซึ่งรวมถึงขอกําหนดใหเรืออวนลอมท่ีทําการประมงใน
พ้ืนท่ีของ WCPFC ทุกลําตองมีผูสังเกตการณบนเรือ การหาม
เรือประมงอวนลอมขนถายสัตวนํ้ากลางทะเล และขอกําหนดท่ี
ใหการขนถายสัตวนํ้าท่ีจับจากเรือเบ็ดราวท้ังหมดในทะเลหลวง
ตองมีผูสังเกตการณบนเรือท้ังเรือประมงและเรือขนถาย 

หนวยงานดานประมงตางๆ  ในไอรแลนดทํางานอยางหนัก
เพ่ือตอตานการลักลอบการทําประมงท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งเปนผลพวง
จากแรงงานจํานวนมากท่ีถูกเลิกจาง เน่ืองจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 และขอจํากัดของเจาหนาท่ีในการออกปฏิบัติการ
ควบคุมหรือบังคับใชกฎหมายในชวงการระบาดของโรค  
เมื่อเร็วๆ น้ี หนวยงานประมงนํ้าจืดของไอรแลนด ซึ่งกํากับดูแล
ปลาแซลมอนจากมหาสมุทรแปซิฟกท่ีวายเขามาในแมนํ้า ไดยึด
อวนลอยและปลาแซลมอนท่ีจับอยางผิดกฎหมายตามแนวชายฝง
ตะวันตก ซึ่งโดยปกติผูลักลอบจะนําปลาท่ีจับไดมาจําหนายใน
ตลาดมืด   

ราคาปลาแซลมอนของชิลีในตลาดสหรฐัฯ ลดลง โดย
แตกตางกันในแตละรัฐ ซึ่งข้ึนกับมาตรการในการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ของแตละรัฐ จากขอมูลของผูคา คาดวา
ราคาเน้ือปลาแซลมอนแบบฟลเลในชวงสัปดาหหนา (สัปดาหท่ี 
31/2020) อาจลดลงต่ํากวา 3.50 เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด (ราคา FOB 
ท่ีเมืองไมอามี หลังจากนําเขาหองเย็น ข้ึนกับขนาด) ขณะท่ีราคา
เน้ือปลาฟลเลในสัปดาหน้ี ปลาขนาด 2-3 ปอนด ราคาอยูท่ีราว 
3.45 เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด ขนาด 3-4 ปอนด ราคา 3.55 เหรียญ
สหรัฐฯ/ปอนด ขนาด 4-5 ปอนด ราคา 3.65 เหรียญสหรัฐฯ/
ปอนด  

อาหารทะเลสดแชเย็นและแชแข็งในสหรัฐอเมริกา 
ยังคงขยายตัว เน่ืองจากในชวงการระบาดของโรคโควิด-19  
ในปจจุบัน ชาวอเมริกันยังคงรับประทานอาหารท่ีบานมากกวา
ออกไปรับประทานนอกบาน จากขอมูลของ Resources Inc. 
ในชวงสัปดาหวันท่ี 12 – 18 กรกฎาคม 2563 ยอดขายอาหาร
ทะเลสดเพ่ิมข้ึนรอยละ 41.6 ขณะท่ีอาหารทะเลแชแข็งเพ่ิมข้ึน
รอยละ 41.9 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงสัปดาหเดียวกันของปกอน 
ขณะท่ีภาคบริการอาหารเริ่มกลับมาเปดใหบริการ การเพ่ิมข้ึน
ของตัวเลขผูติดเช้ือหลังจากหลายรัฐเริ่มผอนคลายมาตรการ
รักษาระยะหาง ทําใหการตระเตรียมสําหรับกับการบริโภค
อาหารท่ีบานมีบทบาทมากข้ึนอีกครั้ง และจากอุปสงคสินคา
อุปโภคบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหภาคคาปลีกยังคงขยายตัว 
    ผูสงออกกุงของอินเดียกังวลเก่ียวกับพิธีการทาง
ศุลกากร ณ ทาเรือของจีนท่ีอาจลาชา เน่ืองจากปจจุบันกุง
สงออกของอินเดียใชระยะเวลาตรวจสอบท่ี ณ ดานชายแดนจีน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 3 เปน 10 วัน ทําใหผูซื้อจากจีนลังเลท่ีจะ
สั่งซื้อกุงจากอินเดีย ปจจุบันจีนทําการตรวจสินคานําเขาอยาง
อยางเขมงวดเพ่ือมั่นใจวาปลอดจากเช้ือไวรัสโคโรนา หลังจาก
ตรวจพบเช้ือไวรัสโคโรนาบนตูบรรทุกสินคากุงนําเขาจาก
เอกวาดอร ขณะท่ีผูสงออกกุงของอินเดียไมแนใจวาความลาชา
ดังกลาวเปนผลกจากสถานการณโรคโควิด-19 หรือปญหาความ
ขัดแยงระหวางจีนและอินเดีย  
 ภาคอุตสาหกรรมกุงของเอกวาดอรเผชิญกับสถานการณ 
ผลผลิตและการสงออกท่ีลดลงมาก เน่ืองจากอุปสงคท่ีลดลงและ
ปญหาสงออก การสงออกกุงไปจีน ซึ่งเปนตลาดสงออกกุงท่ีสําคัญ
ของเอกวาดอร ในเดือนมิถุนายน 2563 ลดลงเหลอื 76 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (-49%) จาก 149 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนกอน 
เน่ืองจากจีนไดระงับการนําเขากุงจากบริษัทผูผลิตกุงของ
อินเดีย 3 ราย หลังจากหนวยงานสุขอนามัยของจีนตรวจพบ
เ ช้ือโควิด -19 บนตูบรร ทุกสินคา ท่ีขนส ง กุ ง นํา เขาจาก
เอกวาดอร และบนกลองท่ีบรรจุสินคา ผูผลิตกุงของเอกวาดอร
กังวลวา แมว าการหามนํา เขาในปจจุ บันจะจํา กัดอยู ท่ี
บริษัทผูผลิตไมก่ีราย แตเกรงวาผูบริโภคจีนอาจไมมั่นใจและ 
ไมซื้อสินคากุงจากเอกวาดอร แมวาจะผานการตรวจแลววา
ปลอดภัย  
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มาเลเซีย 
การแขงขันประกวดออนไลน ชวยสงเสริมอุตสาหกรรม 
ปลากัดปาของประเทศ  

กรมประมงมาเลเซีย (DoF) หวังขยายการคาปลากัดปา
ท้ังในประเทศและตางประเทศ มาเลเซียเปนผูสงออกปลากัดปา
รายใหญอันดับ 4 ขณะท่ีสิงคโปรเปนผูสงออกอันดับหน่ึงของเอเชีย 
จากขอมูลของ DoF มาเลเซียสงออกปลากัดปามูลคา 87 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ /ป ซึ่งถือวายังต่ํา กรมประมงไดรวมกับสมาคม
ผูนิยมปลากัดปามาเลเซีย จัดงานประกวดปลากัดปาออนไลน 
ระหวางวันท่ี 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 โดยเปดให
ประชาชนท่ัวไปเขารวมแขงขัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซีย กลาววา ปลากัดปาเปน
หน่ึงในอุตสาหกรรมใหม ท่ีสามารถสงเสริมได ท้ังตลาด 
ในประเทศและตางประเทศ  

มาเลเซีย/เกาหลีใต 
นักธุรกิจของมาเลเซียไดลงนาม MOU กับผูสงออกอาหารทะเล
ของเกาหลีใต 
 นักธุรกิจของมาเลเซียและผูสงออกอาหารทะเลของ
เกาหลใีตไดลงนามขอตกลงบันทึกความรวมมือ (MOU) ในระหวาง
การประชุมธุรกิจผานระบบออนไลนระหวางกันเมื่อเร็วๆ น้ี โดยได
ยืนยันคําสั่งซื้อผลิตภัณฑอาหารทะเลสําหรับทานเลนมากกวา 
10,000 เหรียญสหรัฐฯ การประชุมธุรกิจทางออนไลนเปนระยะเวลา 
4 วัน จัดโดย K Fish ซึ่งเปนแบรนดอาหารทะเลสงออกระดับชาติ 
(national brand) ภายใตการดูแลของกระทรวงมหาสมุทร
และประมงของเกาหลใีต ผูนําเขาของมาเลเซียจํานวน 18 ราย 
และผูสงออกของเกาหลใีต 10 ราย ไดรวมประชุมธุรกิจผานระบบ
ออนไลน เพ่ือผลักดันความรวมมือและธุรกิจระหวางกัน  
โดยผูนําเขาของมาเลเซียท่ีรวมธุรกิจ สวนใหญนําเขาอาหารทะเล
และอาหารทะเลทานเลนจากเกาหลีใตมาหลายป ขณะท่ี 
ผูสงออกจากเกาหลีใต เปนผูสงออกอาหารทะเลหลากหลาย
ประเภท ตั้งแตอาหารทะเลสด เชน ปลาฮาลิบัท หอยนางรม 
หอยเปาฮื้อ รวมท้ังผลิตภัณฑแปรรูป เชน สาหรายทะเล อาหาร
ทานเลนจากปลาแมคเคอเรลและปลาพอลล็อค เปนตน 
สมาพันธสหกรณประมงแหงชาติของเกาหลีใต (National 
Federation of Fisheries Cooperatives) เพ่ิมเติมวาผูนําเขา
จากมาเลเซียยงัสนใจผลติภัณฑไสกรอกปลา ซึ่งเปนอาหารทานเลน
ท่ีนิยมมากในเกาหลีใต 

อิหราน 
ยอดสงออกอาหารทะเลในไตรมาสแรกเพ่ิมขึ้น 

จากขอมูลของหนวยงานดานศุลกากรของอิหราน  
ชวงไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563 (20 มีนาคม –  
20 กรกฎาคม 2563) อิหรานสงออกอาหารทะเล 23,462 ตัน 
มูลคา 37.41 เหรียญสหรัฐฯ ไปยัง 34 ประเทศท่ัวโลก โดยสงออก
ไขปลาคาเวียรประมาณ 606 ตัน มูลคา 727,700 เหรียญสหรัฐฯ 
สินคาสงออกหลักอ่ืน  ๆไดแก ปลาเทราท ปลาไหล ปลาสเตอรเจียนขาว 

(beluga) ปลาฉลาม ปลาทูนา ปู กุง ปลาสวยงาม ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแชแข็งและตากแหง ตลาดสงออกหลัก ไดแก 
เยอรมนี ญี่ ปุน สวิสเซอรแลนด  แคนาดา ออสเตรเลีย  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส จีน ฮองกง รัสเซีย ไทย อาเซอรไบจาน 
กาตาร คูเวต และอารเมเนีย  

เวียดนาม 
การสงออกกุงในเดือนมิถุนายนเพ่ิมขึ้น 

มูลคาการสงออกกุงของเวียดนามในเดือนมิถุนายน 
2563 ขยายตัว เน่ืองจากการสงออกไปตลาดหลักเพ่ิมข้ึน จาก
ขอมูลของสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม 
(VASEP) มูลคาการสงออกในเดือนมิถุนายน 2563 เทากับ 
349.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ (+19.2%) โดยการสงออกไปตลาดหลัก 
เชน สหรัฐฯ (+54.4%) และจีน (+23%) เพ่ิมข้ึน สวนการ
สงออกไปญี่ปุน และสหภาพยุโรปลดลง ขณะท่ีในชวงเดือน
มกราคม - มิถุนายน 2563 มูลคาการสงออกเทากับ 1.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ (+5.7%) กุงขาวคิดเปนรอยละ 70 ของการ
สงออกอาหารทะเลท้ังหมดของเวียดนาม ราคากุงในเวียดนาม
ในเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสินคากุงคงคลังในญี่ปุน 
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปไมสูงอยางท่ีคาดการณไวกอนหนา  
ทําใหคาดวาการสงออกกุงของเวียดนามในชวง 2-3 เดือน
ขางหนาจะยังคงเพ่ิมข้ึน  

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 24 กรกฎาคม - 2563  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,250 ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                     อินโดนีเซีย          อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว      $40.65    -  
ขนาด 13/15 ตัว  - $33.64 
ขนาด 16/20 ตัว  - $26.16  
ขนาด 21/25 ตัว     $22.43 $23.36 
ขนาด 26/30 ตัว  -  $18.22  
ขนาด 31/40 ตัว    - $16.35  
ขนาด 41/50 ตัว  - $16.82 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                         มาเลเซีย                อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.63     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.43 
ขนาด 21/25 ตัว      $20.09  $18.69 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.62  $17.29  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.75  $15.42 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.82  $14.48 
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กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $19.62 
ขนาด 31/40 ตัว $22.89   $18.69  
ขนาด 41/50 ตัว $19.16    $17.75  
ขนาด 51/60 ตัว $18.69   $17.75 
ขนาด 61/70 ตัว $17.75   $15.88 
ขนาด 71/90 ตัว $17.29   $15.88  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

             เวียดนาม             อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $16.90        -  
ขนาด  6/8 ตัว  $15.80        -  
ขนาด  8/12 ตัว $14.50        -  
ขนาด 13/15 ตัว $12.50   -  
ขนาด 16/20 ตัว  $11.40                  -  
ขนาด 21/25 ตัว   $9.80  -   
ขนาด 26/30 ตัว     $8.20  -       
ขนาด 31/40 ตัว $7.00  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $6.50  -    
ขนาด 51/60 ตัว     $6.00  -    
ขนาด 61/70 ตัว $5.40   -    

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $17.20 
ขนาด 6/8 ตัว $15.20 
ขนาด Un/12 ตัว $10.30 
ขนาด 13/15 ตัว $8.35 
ขนาด 16/20 ตัว $6.50 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.55 
ขนาด 26/30 ตัว $5.30 
ขนาด 31/40 ตัว $4.35 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต     เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.70 
ขนาด 16/20 ตัว   $4.85  $5.15 
ขนาด 21/25 ตัว $4.20 $4.35  
ขนาด 26/30 ตัว $3.75 $3.95 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.45 $3.65 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.25     $3.50   
ขนาด 41/50 ตัว $3.00 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $2.85 - 

     (ตอ)           อเมริกากลาง/ใต       เอเชีย  
ขนาด 61/70 ตัว  $2.70    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.55    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.50    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
                แกะเปลือกไวหาง (PTO)   แกะเปลือกผาหลงั (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.60    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.95    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.45 $5.60 
ขนาด 21/25 ตัว $4.85 $4.95 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.55 $4.60 
ขนาด 31/40 ตัว  $4.15 $4.25 
ขนาด 41/50 ตัว $3.90 $4.00 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.85 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.80 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.75 
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