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โลก  
 ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง โรค ระบ าด โค วิ ด  -1 9  ต อ
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก  
 องคการอนามัยโลก (WHO) รายงานยืนยันจํานวน 
ผูติ ด เช้ือโค วิด -19 จนถึงปจจุ บันจํานวน 19.7 ล านคน  
มีผูเสียชีวิต 720,000 ราย ทุกประเทศท่ัวโลกมีมาตรการตางๆ 
ในการควบคุมโรค ท้ังการใหสวมหนากาก การจํากัดการ
เคลื่อนยาย และมาตรการเวนระยะหาง เพ่ือปองกัน ไวรัส 
โคโรนาแพรระระบาด ซึ่งการแพรระบาดของโควิด-19 ทําให
อุตสาหกรรมอาหารทะเลไดรับผลกระทบ 
 คาดวาการสงออกอาหารทะเลของนิวซีแลนด 
จะไดรับผลกระทบ เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19 กระทบ
ภาคขนสง และความตองการซื้อจากตลาดหลักลดลง เชน
ตลาดจีนและฮองกง สัตวนํ้าท่ีจับบริเวณชายฝงอยางเชน rock 
lobster มีสัดสวนการสงออกไปตลาดท้ังสองรอยละ 93 ไดรับ
ผลกระทบมาก นิวซีแลนดมีรายไดจากการสงออกอาหารทะเล
ในเดือนกุมภาพันธและเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปกอนหนา 
ลดลงรอยละ 27 และ 44 ตามลําดับ เน่ืองจากมาตรการ 
ล็อกดาวนของจีน การสงออกอาหารทะเลทางเครื่องบินมีความ
ไมแนนอน เน่ืองจากเท่ียวบินพาณิชยมีจํานวนเท่ียวลดลง ท้ังน้ี
อาหารทะเลสดจําเปนตองมีการขนสงทางเครื่องบิน การปรับ
เสนทาง หรือเลือกเสนทางใหม มีผลตอผลิตภัณฑ  
 ศุลกากรญี่ปุนเผยวาการสงออกอาหารทะเลลดลง
ประมาณรอยละ 15.4 และการนําเขาลดลงรอยละ 11.6 
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2563 การระบาดของโควิด-19 
กระทบการคาอาหารทะเลในเดือนพฤษภาคม มากท่ีสุด โดย
การสงออกลดลงรอยละ 28.3 การนําเขาลดลงรอยละ 26.1 
ญี่ปุนนําเขาปลาสดและปลาแปรรูปในชวงครึ่งปแรกปริมาณ
ลดลงรอยละ 8.4 และ มูลคาลดลงรอยละ6.3 ตามลําดับ 
ผูบริโภคนิยมบริโภคอาหารทะเลราคาไมแพงอยู ท่ีบ าน 
อยางเชนแซลมอนและแม็คเคอเรล แตความตองการซื้อสินคา
ราคาแพงอยางเชนทูนาบลูฟนลดลง สหรัฐอเมริกานําเขาปลา
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.1 แตมูลคานําเขาลดลงรอยละ 11.1 
จีนนําเขาอาหารทะเลปริมาณลดลงรอยละ 10.3 และมูลคา
ลดลงรอยละ 20.8 รัสเซียสงออกอาหารทะเลเพ่ิมข้ึนรอยละ 
34.3 แตมูลคาลดลงรอยละ 13.9  
 ผูสงออกอาหารทะเลในรัฐ Kerela แหลงผลิตอาหาร
ทะเลของอินเดีย ไดรับผลกระทบจากการระบาดอยางมาก 
เน่ืองจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคกระทบการทํา
ประมง และการแปรรูป ประธานสมาคมผูสงออกอาหารทะเล

ของอินเดียแจงวาทาเรือ และโรงงานแปรรูปตามแนวชายฝงถูก
ปด และวัตถุดิบจากรัฐอ่ืนๆ ไมสามารถเขาไปยังรัฐ Kerela ได 
การสงออกตามยอดคําสั่งซื้อชวง มีนาคม – เมษายน ถูกยกเลิก
เน่ืองจากตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของ
โรค  การแปรรูป ไม สามารถทําได เน่ื องจากมีขอจํ ากัด 
หนวยงานประมงไดออกกฎขอหามการทําประมงในพ้ืนท่ี
ชายฝง ตั้งแต Thiruvananthapuram ไปจนถึง Kochi เพ่ือ
ปองกันการแพรระบาดไวรัสโคโรนา ขณะท่ีเจาของเรือมี
คาใชจายสูงในการดูแลแรงงาน ในชวงการหามใชอวนลาก ซึ่ง
สิ้นสุดแลวตั้งแต 31 กรกฎาคม เปนตนมา  
 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม ศุลกากรจีนไดประกาศระงับ
นําเขากุงจาก 3 บริษัทของเอกวาดอร เน่ืองจากตรวจพบเช้ือโค
วิด – 19 ในผนังดานในตูคอนเทนเนอรกุง และดานนอกกลอง
บรรจุจํานวน 5 กลอง ตอมาจีนไดยกเลิกการระงับการนําเขา
กุงจากบริษัทสงออกกุงรายใหญท่ีสุดของเอกวาดอรหน่ึงบริษัท 
สวนอีก 2 บริษัทกําลังมีการทบทวนตอไป ผู เก่ียวของใน
อุตสาหกรรมแสดงความเห็นเก่ียวกับการฟนตัวในการสงออก
กุงจากเอกวาดอรวา ชวงท่ีผานเกิดความลังเลและขาดความ
เช่ือมั่น ในการซื้ออาหารทะเลนําเขา และเอกวาดอรจะลงนาม
ในบันทึกความเขาใจกับจีน เพ่ือใหเปนไปตามข้ันตอนความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ในการสงออกกุงไปจีน  
 จีนรายงานการตรวจพบไวรัสโคโรนาภายนอกบรรจุ
ภัณฑอาหารทะเลนําเขา  ท่ีมาจากตูสินคานําเขาอาหารทะเลท่ี
ขนสงมาจากจังหวัด Dalian และ Liaoning ผลิตภัณฑถูกเก็บ
ในหองเย็น และไมไดนําเขาสูตลาด สินคาอ่ืนท่ีเก่ียวของไดรับ
การฆาเช้ือ  แตยังคงมีการตรวจสอบเก่ียวกับชนิดของอาหาร
ทะเลและท่ีมา จากเรือขนสงตางประเทศท่ีเก่ียวของดวย     
   มาเลเซีย 

มาเลเซียวางแผนลงทุนในอุตสาหกรรมทูนา 
 รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมทูนา 
เปนแหลงรายไดของประเทศ มาเลเซียมียุทธศาสตรพัฒนา
อุตสาหกรรมทูนาป 2563 – 2573 ประกอบดวย 10 แผน
ดําเนินการ เพ่ือจัดการธุรกิจทูนาของมาเลเซียใหมีความเติบโต  
การทําประมงทูนาของมาเลเซียแบงเปน 1) การทําประมงทูนา
ในทะเลหลวง นอกชายฝง Sabah  และ 2) การทําประมงทูนา
ในเขตชายฝง EEZ บริเวณทะเลจีนใต กรมประมงมาเลเซีย 
รายงานวาในป 2562 มาเลเซียมี เรือประมงทูนา 17 ลํา  
ในมหาสมุทรอินเดีย จับทูนา 2.7 ลานตัน มูลคา 8.3 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ มีทาเรือปนัง และลังกาวีสําหรับทูนาท่ีจับได
จากมหาสมุทรอินเดีย   
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นอรเวย 
 นอรเวยสงออกอาหารทะเลปริมาณคงตัว  
 นอรเวยสงออกอาหารทะเลมูลคา 0.88 ลานเหรียญ
สหรัฐฯในเดือนกรกฎาคม 2563 ปจจัยท่ีสงผล ไดแกคาเงิน
นอรเวยโครนออนคา  
 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (Norwegian Seafood 
Council : NSC) รายงานราคาปลา saithe และ ปลาเฮอริ่ง 
สูงข้ึน เมื่อเทียบกับปลาท่ีมีราคาแพงกวาอยางแซลมอน และ
ปลาคอด และความตองการซื้อปลาแซลมอนจากตลาดเอเชีย
ลดลง โดยท่ีเดือนกรกฎาคมมีการสงออกปลาเน้ือขาวแชแข็ง
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา แตนอรเวย
ยั งคงเผชิญ กับความทาทายในการส งออกไปตลาดเดิม
 ในชวง มกราคม – มิถุนายน 2563 นอรเวยสงออก
สัตวนํ้าและผลิตภัณฑประมงมูลคา 5,220 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 8.73 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

ชิล ี
 ชิลีมีเปาหมายสงออกปลาแซลมอนไปเกาหลีใต  
 หน วยงาน ProChile ของชิลีศึ กษาการส งออก
แซลมอนแชเย็นไปเกาหลีใต  หลังจากความตกลงระหวาง 
เกาหลีใต และ The National Fisheries and Aquaculture 
Service of Chile (SERNAPESCA) มีผลบังคับใชแลว ตั้งแต
เดือนมีนาคมปน้ี ความตกลงชวยอํานวยความสะดวกใหกับ
ผลิตภัณฑแชเย็นของชิลี ใหเช่ือมโยงกับการขนสงทางอากาศ 
ระหวางสองประเทศ  
 หนวยงาน ProChile ในเกาหลีใต รายงานวาความ
ตกลงระหวางสองประเทศเปนโอกาสใหชิลีเปดตลาดปลาท่ีเคย
มีสวนแบงถึงรอยละ 98 ใหกับนอรเวย ซึ่งราคาปลาของชิลีเปน
ท่ีดึงดูด และในชวงครึ่ งปหลังของป  2563 ProChile จะ
ดําเนินงานการตลาดใหผลิตภัณฑจากชิลีเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ
ในราคาท่ีแขงขันไดในตลาดเกาหลีใต  

 
------------------------ 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  ส.ค. –  24 ส.ค. 2563 
ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
ราคา CFR ไทย $ 1,450 /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 - 26.91 
ขนาด 16/20ตัว - 22.66 

ขนาด 21/25ตัว 20.30 18.89 
ขนาด 26/30ตัว 19.83 17.47 
ขนาด 31/40ตัว 17.94 15.58 
ขนาด 41/50ตัว 17.00 14.64 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 26/30ตัว - 19.83 
ขนาด 31/40ตัว 23.14 18.89 
ขนาด 41/50ตัว 19.36 17.94 
ขนาด 51/60ตัว 18.89 17.94 
ขนาด 61/70ตัว 17.94 16.05 
ขนาด 71/90ตัว 17.47 15.05 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 16.60 - - 
ขนาด 6/8ตัว          15.50 - - 
ขนาด 8/12ตัว        14.20 - 18.25 
ขนาด 13/15ตัว 12.20 - 15.15 
ขนาด 16/20ตัว 11.10 - 13.50 
ขนาด 21/25ตัว 9.50 - 9.50 
ขนาด 26/30ตัว      8.00 - - 
ขนาด 31/40ตัว      6.80 - - 
ขนาด 41/50ตัว      6.30 - - 
ขนาด 51/60ตัว 5.80 - - 
ขนาด 61/70ตัว 5.20 - - 

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

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 13.20 10.70 
ขนาด Un/12 ตัว - 11.10 8.40 
ขนาด Un/15 ตัว - 7.90 6.75 
ขนาด 16/20 ตัว - 6.40 5.75 
ขนาด 21/25 ตัว - 5.70 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.20 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 4.90 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.50 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.00 - 

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

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/12 - 7.75 
ขนาด Un/15 - 6.05 
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ขนาด16/20 4.85 5.20 
ขนาด21/25 3.90 4.80 
ขนาด26/30 3.50 4.30 
ขนาด31/35 3.20 4.00 
ขนาด 36/40 ตัว 3.05 - 
ขนาด 41/50 ตัว 2.90 3.75 
ขนาด 51/60 ตัว 2.80 3.65 
ขนาด 61/70 ตัว 2.70 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.55 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.50 - 

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

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 17.10 - 
ขนาด 6/8 ตัว 15.10 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.20 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.35 - 
ขนาด 16/20 ตัว 6.55 - 
ขนาด 21/25 ตัว 5.55 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.30 - 
ขนาด 31/35 ตัว 4.35 - 

กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 
 แกะเปลือกไวหาง 

(PTO) 
แกะเปลือกผาหลัง 

(P&D) 
ขนาด 8/12ตัว 9.40 - 
ขนาด Un/15ตัว 6.80 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.35 5.40 
ขนาด 21/25ตัว 4.80 4.85 
ขนาด 26/30ตัว 4.55 4.55 
ขนาด 31/35ตัว 4.15 4.20 
ขนาด 41/50ตัว 3.90 4.05 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.85 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.80 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.75 
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