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กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ 
ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที ่12 / 2563 เดือน กรกฎาคม 2563

โลก : อัพเดทผลกระทบของโรคระบาดโควิด - 19 ต่อภาคอาหารทะเลโลก

ยอดจ าหน่ายปลาแซลมอนและอาหารทะเลอื่น ๆ ในจีนลดลงมากอีกครั้ง หลังจากผู้ผลิตและร้านอาหารได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ระลอกใหม่ในปักกิ่งเมื่อเร็ว ๆ น้ี เน่ืองจากกังวลว่าปลาแซลมอนอาจเป็นสาเหตุ 
แม้ว่าไม่มีหลักฐานท่ีเช่ือมโยงถึงการแพร่ระบาดดังกล่าว แต่ผู้บริโภคต่ืนตระหนกต่อข้อสันนิษฐานท่ีว่าปลาแซลมอนอาจเป็น
พาหะในการแพร่เช้ือไวรัส ส่งผลให้การน าเข้าปลาแซลมอนของจีนลดลง ผู้ส่งออกปลาแซลมอนจากยุโรปกล่าวว่า ความกังวล
ดังกล่าวกระทบต่อการค้าปลาแซลมอนในซูเปอรม์าร์เก็ตและช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ในจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคอาหารทะเลสด
และแช่แข็งรายใหญ่ของโลก ผู้ค้าปลีกออนไลน์บางรายของจีน เช่น Taobao ได้ลดปริมาณการจ าหน่ายปลาแซลมอน ในปักกิ่ง
ลง ขณะท่ี Meituan Dianping ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้บริการจัดส่งอาหาร ถอดสินค้าแซลมอนท้ังหมดออกจากการให้บริการ 
ส่วนร้านซูชิและร้านหม้อไฟ ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มดีข้ึนหลังจากท่ีสถานการณ์ระบาดเริ่มคลี่คลายลงในช่วงเดือนเมษายน กลับมา
ได้รับผลกระทบอีกครั้งจากความวิตกกังวลดังกล่าว ขณะท่ี ผู้ช่ืนชอบอาหารทะเลในประเทศอื่น ๆ ได้ประโยชน์จากราคาอาหาร
ทะเลที่ลดลงในช่วงการระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 แต่ผู้ผลิตอาหารทะเลได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) รายงานว่า มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 2.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เน่ืองจากมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดหลักลดลง ได้แก่ สหรัฐฯ (-3.8%) ญี่ปุ่น (-0.8%) จีน (-1.9%) และสหภาพยุโรป (-19%) 
ขณะท่ีมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทะเลส่วนใหญ่ลดลง แต่มูลค่าการส่งออกกุ้งขาวแวนนามไม กุ้งกุลาด า และปู เพิ่มข้ึนในช่วง
ดังกล่าว จากสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีสหรัฐฯ และหลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 
คาดว่าการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามจะกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงสิ้นปีน้ี 

อุตสาหกรรมกุ้งและผู้มีส่วนได้เสียของบังคลาเทศเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประสบภาวะวิกฤต
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 และพายุไซโคลน Amphan มาตรการรักษาระยะห่างและมาตรการล็อกดาวน์
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานในโรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงกุ้งส่งผลให้ผลผลิตลูกกุ้งระยะ post 
larvae ขาดแคลน และกระทบต่อการซื้อขายกุ้ง รวมถึงการน าเข้าอาหารสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ซึ่งภาคการผลิตพึ่งพา
การน าเข้าเป็นหลัก ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในด้านปัจจัยการผลิต และราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มข้ึน สถานการณ์เหล่าน้ีส่งผลให้
โรงเพาะฟักและผู้เลี้ยงประสบปัญหาทางการเงิน และเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการ
ผลิตกุ้งกุลาด ารอบใหม่ การส่งออกก้งกุลาด า คิดเป็นร้อยละ 90 ของการส่งออกสินค้าประมงท้ังหมดของบังกลาเทศ 

การท าประมงในสหภาพยุโรปเริ่มฟื้นตัว จากอุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนทีละน้อย แต่ราคายังคงต่ า ฝรั่งเศส : อุปทานและการ
น าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ราคาอาหารทะเลในประเทศต่ า สเปน: ราคาปลาซาร์ดีนส์และปลาแอนโชวีลดลง 
เดนมาร์ก : ยอดจ าหน่ายในตลาดประมูลสัตว์น้ าลดลง ไอร์แลนด์ : ราคาปูของไอร์แลนด์ในตลาดต่างประเทศปัจจุบันอยู่ท่ี 225 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. ลดลงจาก 450 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ในปีก่อน การขนส่งทางอากาศท่ีจ ากัด ส่งผลให้ค่าขนส่งทางอากาศ     
ไปยังตลาดเอเชียค่อนข้างสูง
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หลายประเทศพยายามหาตลาดใหม่ๆ เน่ืองจากการจ ากัดด้านการขนส่ง และคาดการณ์ว่าราคาอาหารทะเล
ในปีหน้าจะต่ าลง อุตสาหกรรมกุ้งล็อบสเตอร์ของรัฐเซาท์ออสเตรเลียเริ่มมองหาลู่ทางเพื่อเพิ่มยอดจ าหน่ายในตลาดอเมริกา
เหนือและยุโรป นอกเหนือจากตลาดจีน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของกุ้งท่ีจับได้ส่งออกไปตลาดน้ี เห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงการ
ระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ท าให้ราคากุ้งล็อบสเตอร์ในจีนขาดเสถียรภาพอย่างมีนัยส าคัญ ภาคอุตสาหกรรมพยายาม
หาแนวทางเพื่อลดต้นทุนส าหรับฤดูกาลผลิตกุ้งลอ็บสเตอร์ในปีน้ีท่ีจะเร่ิมข้ึน 

รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรเงินทุนส่วนกลางจ านวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ Seafood Industry Australia (SIA) 
เพื่อส่งเสริมตลาดอาหารทะเลภายในประเทศ และสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมหลังจากการระบาดของโรคไวรัส 
COVID-19 จากการสนับสนุนเงินทุนดังกล่าว ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของออสเตรเลียจะด าเนินโครงการส่งเสริม        
การบริโภคอาหารทะเลในประเทศ เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงร้านค้าปลีกและผู้ให้บริการด้านอาหารให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากระบาดของโรค COVID-19

อุตสาหกรรมร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรค 
COVID-19 มีรายงานว่า เชนร้านอาหารหลายสาขาในสหรัฐฯ ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร ส่วนสาขาท่ียังเปิดให้บริการ ให้บริการ
เฉพาะซื้อกลับบ้านหรือจัดส่งถึงท่ีแทนเท่าน้ัน ขณะท่ีร้านอาหารหลายแห่งท่ีไม่ใช่เชนร้านอาหารในสหราชอาณาจักรต้องปิด
กิจการ และคาดว่าร้อยละ 85 ของร้านอาหารท่ีไม่ใช่เชนร้านอาหารในสหราชอาณาจักรอาจจะต้องปิดตัวลงภายในสิ้นปีน้ี    
หากรัฐบาลไม่ให้ความช่วยเหลือ 

มีรายงานว่ายอดจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก เน่ืองจากการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค
ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 จากข้อมูลของ Information Resources Inc. (IRI) ยอดจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง     
ในรอบสัปดาห์ระหว่างวันท่ี 18 – 24 พฤษภาคม 2563 เพิ่มข้ึนร้อยละ 62.6 มากกว่าสินค้าอาหารแช่แข็งอื่น ๆ ผู้บริโภคหันมา
ประกอบอาหารท่ีบ้านมากขึ้น และอยู่ในช่วงโรงเรียนปิดเทอม ยอดจ าหน่ายปลีกอาหารทะเลแช่แข็งมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในอนาคต

ปาปัวนิวกินี : สามารถส่งออกอาหารทะเลไปจีน 

หน่วยงานประมงแห่งชาติของปาปัวนิวกินี (NFA) 
ร่ วมกั บสถานทูตจี นประจ าปาปั ว นิวกิ นีแถล ง ข่ า ว
ความส าเร็จการเปิดตลาดอาหารทะเลในจีน เมื่อวันท่ี 15 
มิถุนายน 2563 ความร่วมมือดังกล่าวแสดงถึงความส าเร็จ
ของภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศในการเข้าสู่ตลาด
อาหารทะเลของจีนโดยผู้ส่งออกท่ีจะทะเบียนในจะสามารถ
ส่งออกอาหารทะเลไปจีนได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน
ประเทศท่ีสาม เช่น สิงคโปร์  หรือฮ่องกง รัฐมนตรี
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของปาปัวนิวกินี
กล่ าวว่ า  การ เ ข้าสู่ ตลาดจีนจะเป็น โอกาสส าหรั บ
ผู้ประกอบการประมงขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ประเทศ นอกเหนือจากสินค้าปลาทูน่าซึ่งเปิดตลาดไปก่อน
หน้าน้ี

สเปน : ผู้บริโภคชาวสเปนยงัคงนยิมซ้ือสัตว์น้้าจาก
ตลาดปลาแบบดั้งเดิม

อุตสาหกรรมอาหารทะเลของอินเดียคาดว่ า       
การส่งออกจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 เนื่องจากการ
น าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลหน่วยงานเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง (CAA) ปัจจุบันมีโรงเพาะฟักกุ้งในอินเดียจ านวน 
311 แห่ง ที่จดทะเบียนเพื่อน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรคจาก
ต่างประเทศ โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 อินเดียน าเข้า
พ่อแม่พันธุ์กุ้ง 63,430 ตัว และตั้งแต่การบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังไม่มีการน าเข้าเพิ่มขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดผู้ประกอบการโรงเพาะฟักจ านวน 6 ราย 
ได้เช่าเหมาล าเครื่องบินจากฮาวายเพื่อน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ขาวแวนนาไม จากข้อมูลของหน่วยงานพัฒนาการส่งออก
อาหารทะเลของอินเดีย (MPEDA) ยืนยันว่าการน าเข้าพ่อแม่
พันธุ์ กุ้ งทั้ งหมดผ่ านกระบวนการด้ านความปลอดภัย          
ทางชีวภาพโดยหน่วยงานที่รับชอบด้านการกักกันสัตว์น้ า หาก
พ่อแม่พันธุ์ที่น าเข้าไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักอาจ
หันไปใช้พ่อแม่พันธุ์ในประเทศเพื่อผลิตลูกกุ้งระยะ PL เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้เลี้ยง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพลูกกุ้ง
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เมียนมาร์ : การส่งออกสินค้าประมงของเมียนมารเ์พ่ิมข้ึน

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์ การส่งออกสินค้าประมงในช่วงกว่า 8 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 12 มิ.ย. 
2563) ของปีงบประมาณปัจจุบันเท่ากับ 680 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากข้อมูลของกรมประมง เมียนมาร์ยังต้องด าเนินการอีกมากเพื่อแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการ
ส่งออกสินค้าประมง รวมถึงปลาและกุ้ง และเสนอแนะให้มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงมากกว่าการจับจากธรรมชาติ 
รัฐบาลวางแผนท่ีจะพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาท่ีทันสมัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ห้องเย็น โดยร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญจาก
อินโดนีเซีย ไต้หวัน และจีน เพื่อขยายการส่งออก นอกจากน้ี กระทรวงแผนงานและการคลังยังวางแผนจัดสรรเงินกู้แก่เกษตรกร
และชาวประมง

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที ่13 / 2563 เดือน กรกฎาคม 2563

โลก : ผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 ต่อภาคอาหารทะเลโลก 

การระบาดของไวรัสโคโรน่าท่ีกรุงปักกิ่งท าให้ผู้ส่งออกอาหารทะเลหลายรายมีความกังวล รวมท้ังผู้ส่งออกกุ้ง            
ล็อบสเตอร์ และหอยเป๋าฮื้อ จาก Tasmania ท่ีเกรงว่าตลาดหลักของอาหารทะเลท้ังสองชนิดจะได้รับผลกระทบ กลุ่มผู้ค้า         
ผู้ส่งออก และนักวิจัยของออสเตรเลียได้ติดตามสถานการณ์รายงานจากรัฐบาลท้องถ่ินจีน เรื่องการปิดตลาดค้าส่งในปักกิ่ง ท่ีมี
ผู้คนใช้บริการวันละหลายพันคน อย่างไรก็ตามจีนไม่ไ ด้ปิดกั้นอาหารทะเลจากออสเตรเลีย แต่มีการตรวจสอบ 
โควิด – 19 กับสัตว์น้ าน าเข้ามีชีวิต สด แช่เย็น รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเท่ียวบินส าหรับขนส่งสินค้าส่งออกอาหารทะเล      
ไปจนถึงช่วงปลายปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมง และผู้ส่งออก ท่ัวท้ังออสเตรเลียในช่วงท่ีมีโรคระบาด 

ศุลกากรจีนเข้มงวดในการตรวจสอบอาหารน าเข้า  ผู้ส่งออกจากหลายประเทศประเทศได้รับผลกระทบในการส่งออก
อาหารทะเลไปจีนเน่ืองจากมีข้ันตอนท่ีใช้เวลานาน ผู้ส่งออกจากอินเดียแจ้งว่าเวลาท่ีใช้ตรวจสอบเพิ่มจาก 3 วัน เป็น 10 วัน      
ผู้ซื้อในจีนลังเลท่ีจะสั่งซื้อ มาตรการควบคุมการน าเข้าท่ีเกี่ยวข้องกับการระบาดไวรัสโคโรน่าของทางการจีน ส่งผลต่อผู้ส่งออก
อาหารทะเลจากหลายประเทศ และผู้ท่ีพึ่งพาตลาดจีนในการส่งออกก าลังได้รับผลกระทบจากค าสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศุลกากรจีนระงับการน าเข้ากุ้งจากผู้ผลิตกุ้งเอกวาดอร์ 3 ราย หลังตรวจพบโควิด – 19
บริเวณผนังด้านในตู้สินค้า และบริเวณพื้นผิวภายนอกกล่องบรรจุ 5 กล่อง แต่ผลการตรวจสอบกุ้งแช่แข็งและบรรจุภัณฑ์ภายใน
มีผลเป็นลบ รัฐบาลเอกวาดอร์และอุตสาหกรรมกุ้งได้ด าเนินการกับบริษัท 3 แห่งท่ีเกี่ยวข้องทันที  ศุลกากรจีนได้เรียกเก็บกุ้ง     
ท่ีน าเข้าจาก 3 บริษัทดังกล่าว หลังวันท่ี 12 มีนาคม เพื่อน ามาท าลาย จีนเร่ิมมีการตรวจสอบอาหารสดและอาหารแช่แข็งน าเข้า 
หลังพบไวรัสโคโรน่า บนเขียงส าหรับแล่ปลาแซลมอน ท่ีตลาดอาหารในปักกิ่ง ในช่วงท่ีมีการระบาดในกลุ่มผู้ท่ีท างานอยู่ใน      
ท่ีแห่งน้ัน 

จ านวนผู้ป่วยโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาสูง ท าให้ภาคบริการร้านอาหารกลับสู่ภาวะตึงเครียด ร้านอาหารหลายแห่ง
ต้องปิดอีกครั้ง และอีกหลายแห่งห้ามไม่ให้รับประทานในร้าน ความไม่แน่นอนของการให้บริการท าให้กระทบผู้กระจายสินค้า 
ซัพพลายเออร์อาหารทะเล รวมถึงภาคค้าส่ง ร้านอาหารทะเลในสหรัฐฯ แจ้งว่าได้ยกเลิกจ าหน่ายสินค้าบางรายการอย่าง เช่น 
กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง ซึ่งเคยได้รับความนิยมในร้านท่ีเปิดให้น่ังรับประทาน มีการยื่นค าร้องไปยังสภาสหรัฐฯ เรื่องกองทุน         
การว่างงานในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อช่วยพนักงานท่ีถูกเลิกจ้าง ในกลุ่มร้านอาหาร ซัพพลายเออร์อาหารทะเล
ผู้กระจายสินค้า และผู้ค้าส่ง 
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สหรัฐอเมริกา รายงานว่าในเดือนมิถุนายนยอดขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น รวมทั้ง
อาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง กลุ่มผู้ซื้อที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปมีก าลังซื้อ ท าให้สินค้าของช าทางออนไลน์มียอดขายสูงข้ึน
ร้อยละ 9 ยอดขายอาหารทะเลสดมีมูลค่า 163 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 58.9  ยอดขายอาหารทะเลแช่แข็งมีมูลค่า 
1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.8 ขณะท่ีอาหารทะเลแปรรูปท่ีมีอายุเก็บรักษาได้นานมียอด 4,900 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.2 ท้ังน้ีผู้บริโภคชาวอเมริกันมีแผนซื้อสินค้าทางออนไลน์ และใช้บริการส่งสินค้าต่อไป ถึงแม้ว่ายอด    
ผู้ติดเช้ือโควิด-19 จะลดลงในอนาคต

การส่งออกปลาแพงกาเซียสดอรี่จากเวียดนามไปยังตลาดหลักหลายแห่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด แต่การส่งออก
ในช่วงครึ่งปีแรกไปยังอังกฤษและสิงคโปร์เติบโต ท้ังท่ีอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล 
(VASEP) รายงานการส่งออกปลาแพงกาเซียสดอรี่ช่วงครึ่งปีแรกมูลค่า 18.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.7 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า การส่งออกไปอังกฤษ 28.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.1

ผู้ส่งออกหอยเชลล์ และปลิงทะเลจากญี่ปุ่น สามารถส่งออกไปยังฮ่องกง โดยใช้เที่ยวบินเช่าเหมาล าของ DHL แทน
เท่ียวบินระหว่างประเทศท่ีถูกระงับจากผลของโควิด – 19 DHL มีเท่ียวบินขนส่ง 3 เท่ียวต่อสัปดาห์จากสนามบินชิโตเสะใน    
ฮอกไกโดต้ังแต่ต้ังแต่ปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงท่ีตรงกับฤดูกาลหอยเชลล์ (มิถุนายน – ตุลาคม) ผู้ผลิตในฮอกไกโดต้องการ
ให้สินค้าไปถึงผู้บริโภคในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและอยู่ในสภาพดี  

Urner Barry รายงานการส่งออกปลานิลไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเน่ือง ถึงแม้อยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ผู้บริโภค
ยังคงเลือกปลานิลเป็นอาหาร ในช่วงการกักตัว สะท้อนให้เห็นจากยอดขายปลีก เน่ืองจากราคาไม่แพง และปรุงง่ายได้ท่ีบ้าน 
ปลานิลขายดีในภาคค้าปลีก และแข่งได้กับสัตว์น้ าชนิดอื่น และอาหารโปรตีนอย่างเช่นไก่ หมู เน้ือ แต่นักวิเคราะห์ช้ีว่า         
การคาดการณ์ตลาดในระยะยาวท าได้ยาก เน่ืองจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

มัลดิฟ : มัลดิฟท้าสถิติส่งออกปลาไปยุโรปมากที่สุด
ภายในหนึ่งวัน

มัลดิฟส่งออกปลา 36,400 ตัน ไปยัง 7 ประเทศ    
ในทวีปยุโรป โดยสายการบิน Turkish เม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 
ซ่ึงเป็นการบรรทุกสินค้าไปกับเครื่องบินมากที่สุดภายใน 1 วัน
ของมัลดิฟในปีนี้ สินค้าประกอบด้วยปลาแช่แข็ง 35,300 ตัน 
และปลามีชีวิต 11,000 ตัน ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน มีการ
ส่งออก 33,400 ตัน

สมาคมผู้แปรรูปและส่งออกอาหารทะเล มัลดิฟ
(MSPEA) รายงานว่าตลาดสหภาพยุโรปมีความต้องการซื้อปลา
จากมัลดิฟเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจของ
มัลดิฟขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า 
และมีการปิดพรมแดนประเทศ

สหภาพยุโรป/เวียดนาม : สหภาพยุโรปยกเลิกเก็บ
ภาษีทูน่าจากเวียดนาม 

สหภาพยุโรปคาดว่าจะยกเลิกเก็บภาษีน าเข้าทูน่า
สดและแช่แข็งจากเวียดนาม โดยมีโควตาให้ 11,500 ตัน 
ต่อปี ความตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปกับเวียดนาม 
(EVFTA) มีผลต้ังแต่ 1 สิงหาคม ภาษีเน้ือทูน่าลอยน์ และ   
ทูน่าฟิลเล แช่แข็งจะเป็นศูนย์ภายในสามปี  ส่วนเน้ือทูน่า
ลอยน์ และทูน่าฟิลเล อบไอน้ า จะเป็นศูนย์ใน 7 ปี 

EVFTA ท าให้อุตสาหกรรมทูน่าเวียดนามขยายตัว 
และเข้าถึงตลาดได้มากข้ึน เน่ืองจากมีข้อได้เปรียบด้าน
ภาษีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอย่างเช่นไทย และจีน ท่ีเป็น
ประเทศเพื่อนบ้าน และมีส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ในตลาด
สหภาพยุโรป สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล 
(VASEP) ได้ให้ข้อมูลว่าตลาดทูน่าโลกจะยังคงผันผวนมาก
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ความต้องการซื้อทูน่ากระป๋อง
ในตลาดต่างประเทศเพิ่มข้ึน แต่ผลิตภัณฑ์ทูน่าชนิดอื่น      
ท่ีไม่ใช่ทูน่ากระป๋องจะมียอดซื้อลดลง 
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เปรู : เปรูอาจไม่ได้ใช้โควตาปลากะตักเต็มจ้านวน 

INFOSPESCA รายงานว่าเปรูเริ่มต้นฤดูการท า
ประมงปลากะตักล่าช้า ประกอบกับมาตรการสุขอนามัย     
โควิด - 19 ท้ังในภาคประมงและการแปรรูป จึงคาดว่าการ
ท าประมงปลากะตักของปีนี้ จะได้ผลผลิตไม่เต็มจ านวน
โควตา ราคาจะยังคงท่ี แต่ผลผลิตลดลงกว่าร้อยละ 50     
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา Peruvian Sea 
Institute รายงานว่าในช่วงครึ่งปีแรก มีผลผลิตปลากะตัก 
1.27 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ของโควตาปลากะตักปี 
2563  จีนน าเข้าปลาป่นจากเปรู 165,000 ตัน ในช่วง 
มกราคม – เมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 40 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นอุปทานท่ีลดลงจาก
ประเทศในอเมริกาใต้ ความต้องการซื้อจากจีนคงท่ี ท่ีราคา
เท่า เดิม  ความต้องการซื้อลดลงเนื่ องจากปัญหาใน
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และผลจากโควิด – 19       
ท่ีกระทบการบริโภค 

นอรเวย์ : นอร์เวย์ท้าลายสถิติการส่งออกอาหารทะเล 

ในช่วงครึ่ ง ปีแรกนอร์เวย์ส่ งออก 5 ,600 ล้าน
เหรียญสหรั ฐฯ  เพิ่ มขึ้ น ร้ อยละ 3 . 5 ถึ งแม้จะอ ยู่ ใ น
สถานการณ์โรคระบาด นอร์เวย์ส่งออกปลาแซลมอน เทราต์ 
เฮอริ่ง และแมคเคอเรล the Norwegian Seafood 
Council (NSC) รายงานว่าค่าเงินโครนนอร์เวย์อ่อนค่า เป็น
ปัจจัยหลักท่ีท าให้การส่งออกเติบโต การส่งออกแซลมอน
เพิ่มขึ้นจนถึงเดือนพฤษภาคม ก่อนหยุดขยายตัวในเดือน
มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดแย่ลง และจีนมี
การใช้มาตรการท่ีเข้มงวดท าให้กระทบการน าเข้าไปยังจีน 

สัต ว์น้ าและผลิตภัณฑ์หลายชนิดมูลค่าลดลง
อย่างเช่น ปลาคอดสด กุ้ง ปู (king crab) เนื่องจากภาค
โรงแรมและร้านอาหารปิดท าการ มีเท่ียวบินลดลง จากข้อ
ห้ามการบิน ประกอบกับสภาพอากาศไม่ดี และการจับลดลง
ในฤดูการจับปลาคอด 

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 14 / 2563 เดือน สิงหาคม 2563

โลก : อัพเดทผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ต่อภาคอาหารทะเลโลก

หลายประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกได้ด าเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การปิดชายแดน การ
ระงับการสับเปลี่ยนผู้สังเกตการณ์บนเรือ การระงับการเข้าเทียบท่า และการก าหนดพื้นท่ีนอกเขตท่าเรือเพื่อให้ขนถ่ายสัตว์น้ า
ต้ังแต่ 27 มีนาคม 2563 และเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการ ประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC) ระงับ
ข้อก าหนดของ WCPFC เป็นการช่ัวคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากจดหมายข่าวของ WCPFC ฉบับไตรมาส
ท่ี 2/2563 WCPFC ได้เห็นชอบการปรับเปลี่ยนและระงับมาตรการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าบางมาตรการเป็นการ
ช่ัวคราว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดให้เรืออวนล้อมท่ีท าการประมงใน
พื้นท่ีของ WCPFC ทุกล าต้องมีผู้สังเกตการณ์บนเรือ การห้ามเรือประมงอวนล้อมขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเล และข้อก าหนดท่ีให้
การขนถ่ายสัตว์น้ าท่ีจับจากเรือเบ็ดราวท้ังหมดในทะเลหลวงต้องมีผู้สังเกตการณ์บนเรือท้ังเรือประมงและเรือขนถ่าย

หน่วยงานด้านประมงต่าง ๆ ในไอร์แลนด์ท างานอย่างหนักเพื่อต่อต้านการลักลอบการท าประมงท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นผล
พวงจากแรงงานจ านวนมากท่ีถูกเลิกจ้าง เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด - 19 และข้อจ ากัดของเจ้าหน้าท่ีในการออก
ปฏิบัติการควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมายในช่วงการระบาดของโรค 

เมื่อเร็ว ๆ น้ี หน่วยงานประมงน้ าจืดของไอร์แลนด์ ซึ่งก ากับดูแลปลาแซลมอนจากมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีว่ายเข้ามาใน
แม่น้ า ได้ยึดอวนลอยและปลาแซลมอนท่ีจับอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายฝั่งตะวันตก ซึ่งโดยปกติผู้ลักลอบจะน าปลาท่ีจับได้มา
จ าหน่ายในตลาดมืด 

ราคาปลาแซลมอนของชิลีในตลาดสหรัฐฯ ลดลง โดยแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ซึ่งข้ึนกับมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของแต่ละรัฐ จากข้อมูลของผู้ค้า คาดว่าราคาเน้ือปลาแซลมอนแบบฟิลเลในช่วงสัปดาห์หน้า (สัปดาห์ท่ี 
31/2020) อาจลดลงต่ ากว่า 3.50 เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด์ (ราคา FOB ท่ีเมืองไมอามี หลังจากน าเข้าห้องเย็น ข้ึนกับขนาด) ขณะท่ีราคา
เน้ือปลาฟิลเลในสัปดาห์น้ี ปลาขนาด 2 - 3 ปอนด์ ราคาอยู่ท่ีราว 3.45 เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด์ ขนาด 3 - 4 ปอนด์ ราคา 3.55
เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด์ ขนาด 4 - 5 ปอนด์ ราคา 3.65 เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด์ 
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อาหารทะเลสดแช่เย็นและแช่แข็งในสหรัฐอเมริกา ยังคงขยายตัว เน่ืองจากในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19        
ในปัจจุบัน ชาวอเมริกันยังคงรับประทานอาหารท่ีบ้านมากกว่าออกไปรับประทานนอกบ้าน จากข้อมูลของ Resources Inc. 
ในช่วงสัปดาห์วันท่ี 12 – 18 กรกฎาคม 2563 ยอดขายอาหารทะเลสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.6 ขณะท่ีอาหารทะเลแช่แข็งเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 41.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีภาคบริการอาหารเริ่มกลับมาเปิดให้บริการ การเพิ่มข้ึน
ของตัวเลขผู้ติดเช้ือหลังจากหลายรัฐเร่ิมผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่าง ท าให้การตระเตรียมส าหรับกับการบริโภคอาหาร    
ท่ีบ้านมีบทบาทมากข้ึนอีกครั้ง และจากอุปสงค์สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้ภาคค้าปลีกยังคงขยายตัว

ผู้ส่งออกกุ้งของอินเดียกังวลเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร ณ ท่าเรือของจีนที่อาจล่าช้า เน่ืองจากปัจจุบันกุ้งส่งออกของ
อินเดียใช้ระยะเวลาตรวจสอบท่ี ณ ด่านชายแดนจีนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจาก 3 เป็น 10 วัน ท าให้ผู้ซื้อจากจีนลังเลท่ีจะสั่งซื้อกุ้งจาก
อินเดีย ปัจจุบันจีนท าการตรวจสินค้าน าเข้าอย่างอย่างเข้มงวดเพื่อมั่นใจว่าปลอดจากเช้ือไวรัสโค โรนา หลังจากตรวจพบเช้ือ
ไวรัสโคโรนาบนตู้บรรทุกสินค้ากุ้งน าเข้าจากเอกวาดอร์ ขณะท่ีผู้ส่งออกกุ้งของอินเดียไม่แน่ใจว่าความล่าช้าดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19 หรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนและอินเดีย 

ภาคอุตสาหกรรมกุ้งของเอกวาดอร์เผชิญกับสถานการณ์ ผลผลิตและการส่งออกที่ลดลงมาก เน่ืองจากอุปสงค์ที่ลดลง
และปัญหาส่งออก การส่งออกกุ้งไปจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกกุ้งท่ีส าคัญของเอกวาดอร์ ในเดือนมิถุนายน 2563 ลดลงเหลือ 76 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-49%) จาก 149 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนก่อน เน่ืองจากจีนได้ระงับการน าเข้ากุ้งจากบริษัทผู้ผลิตกุ้ง
ของอินเดีย 3 ราย หลังจากหน่วยงานสุขอนามัยของจีนตรวจพบเช้ือโควิด - 19 บนตู้บรรทุกสินค้าท่ีขนส่งกุ้งน าเข้าจาก
เอกวาดอร์ และบนกล่องท่ีบรรจุสินค้า ผู้ผลิตกุ้งของเอกวาดอร์กังวลว่า แม้ว่าการห้ามน าเข้าในปัจจุบันจะจ ากัดอยู่ท่ีบริษัทผู้ผลิต
ไม่กี่ราย แต่เกรงว่าผู้บริโภคจีนอาจไม่มั่นใจและไม่ซื้อสินค้ากุ้งจากเอกวาดอร์ แม้ว่าจะผ่านการตรวจแล้วว่าปลอดภัย 

มาเลเซีย : การแข่งขันประกวดออนไลน์ ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมปลากัดป่าของประเทศ 

กรมประมงมาเลเซีย (DoF) หวังขยายการค้าปลากัดป่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเลเซียเป็นผู้ส่งออกปลากัดป่า
รายใหญ่อันดับ 4 ขณะท่ีสิงคโปร์เป็นผู้ส่งออกอันดับหน่ึงของเอเชีย จากข้อมูลของ DoF มาเลเซียส่งออกปลากัดป่ามูลค่า 87 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ /ปี ซึ่งถือว่ายังต่ า กรมประมงได้ร่วมกับสมาคมผู้นิยมปลากัดป่ามาเลเซีย จัดงานประกวดปลากัดป่าออนไลน์ 
ระหว่างวันท่ี 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 โดยเปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมแข่งขัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซีย กล่าวว่า ปลากัดป่าเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมใหม่ท่ีสามารถส่งเสริมได้ท้ังตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ 

มาเลเซีย/เกาหลีใต้ : นักธุรกิจของมาเลเซียได้ลงนาม MOU กับผู้ส่งออกอาหารทะเลของเกาหลีใต้

นักธุรกิจของมาเลเซียและผู้ส่งออกอาหารทะเลของเกาหลีใต้ได้ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU ในระหว่าง
การประชุมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ระหว่างกันเมื่อเร็วๆ น้ี โดยได้ยืนยันค าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าหรับทานเล่นมากกว่า 
10,000 เหรียญสหรัฐฯ การประชุมธุรกิจทางออนไลน์เป็นระยะเวลา 4 วัน จัดโดย K Fish ซึ่งเป็นแบรนด์อาหารทะเลส่งออก
ระดับชาติ (national brand) ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ ผู้น าเข้าของมาเลเซียจ านวน 18 
ราย และผู้ส่งออกของเกาหลีใต้ 10 ราย ได้ร่วมประชุมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์  เพื่อผลักดันความร่วมมือและธุรกิจระหว่างกัน 
โดยผู้น าเข้าของมาเลเซียท่ีร่วมธุรกิจ ส่วนใหญ่น าเข้าอาหารทะเลและอาหารทะเลทานเล่นจากเกาหลีใต้มาหลายปี ขณะท่ี       
ผู้ส่งออกจากเกาหลีใต้ เป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลหลากหลายประเภท ต้ังแต่อาหารทะเลสด เช่น ปลาฮาลิบัท หอยนางรม หอย
เป๋าฮื้อ รวมท้ังผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น สาหร่ายทะเล อาหารทานเล่นจากปลาแมคเคอเรลและปลาพอลล็อค เป็นต้น สมาพันธ์
สหกรณ์ประมงแห่งชาติของเกาหลีใต้ (National Federation of Fisheries Cooperatives) เพิ่มเติมว่าผู้น าเข้าจากมาเลเซีย
ยังสนใจผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา ซึ่งเป็นอาหารทานเล่นท่ีนิยมมากในเกาหลีใต้
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อิหร่าน : ยอดส่งออกอาหารทะเลในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น

จากข้อมูลของหน่วยงานด้านศุลกากรของอิหร่าน 
ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (20 มีนาคม - 20 
กรกฎาคม 2563) อิหร่านส่งออกอาหารทะเล 23,462 ตัน 
มูลค่า 37.41 เหรียญสหรัฐฯ ไปยัง 34 ประเทศท่ัวโลก โดย
ส่งออกไข่ปลาคาเวียร์ประมาณ 606 ตัน มูลค่า 727,700 
เหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกหลักอื่น ๆ ได้แก่ ปลาเทราท์
ปลาไหล ปลาสเตอร์เจียนขาว (beluga) ปลาฉลาม ปลาทู
น่า ปู กุ้ง ปลาสวยงาม ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งและ
ตากแห้ ง  ตลาดส่ งออกหลัก  ได้แก่  เยอรมนี ญี่ ปุ่ น 
สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ จีน ฮ่องกง รัสเซีย ไทย อาเซอร์ไบจาน กาตาร์ 
คูเวต และอาร์เมเนีย 

เวียดนาม : การส่งออกกุ้งในเดอืนมิถุนายนเพิม่ขึ้น

มูลค่าการส่ งออกกุ้ งของ เวียดนามในเ ดือน
มิถุนายน 2563 ขยายตัว เน่ืองจากการส่งออกไปตลาด
หลักเพิ่มข้ึน จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเลของเวียดนาม (VASEP) มูลค่าการส่งออกในเดือน
มิถุนายน 2563 เท่ากับ 349.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(+19.2%) โดยการส่งออกไปตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ 
(+54.4%) และจีน (+23%) เพิ่มข้ึน ส่วนการส่งออกไป
ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปลดลง ขณะท่ีในช่วงเดือนมกราคม 
- มิถุนายน 2563 มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 1.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (+5.7%) กุ้งขาวคิดเป็นร้อยละ 70 ของการ
ส่งออกอาหารทะเลท้ังหมดของเวียดนาม ราคากุ้ ง          
ในเวียดนามในเดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มข้ึน ขณะท่ีสินค้า
กุ้งคงคลังในญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปไม่สูงอย่างท่ี
คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ท าให้คาดว่าการส่งออกกุ้งของ
เวียดนามในช่วง 2 - 3 เดือนข้างหน้าจะยังคงเพิ่มข้ึน 

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 15 / 2563 เดือน สิงหาคม 2563

โลก : ผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 ต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก 

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานยืนยันจ านวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 จนถึงปัจจุบันจ านวน 19.7 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต 
720,000 ราย ทุกประเทศท่ัวโลกมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมโรค ท้ังการให้สวมหน้ากาก การจ ากัดการเคลื่อนย้าย และ
มาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรน่าแพร่ระระบาด ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้อุตสาหกรรมอาหารทะเล
ได้รับผลกระทบ

คาดว่าการส่งออกอาหารทะเลของนิวซีแลนด์จะได้รับผลกระทบ เน่ืองจากการระบาดของโควิด - 19 กระทบภาคขนส่ง 
และความต้องการซื้อจากตลาดหลักลดลง เช่นตลาดจีนและฮ่องกง สัตว์น้ าท่ีจับบริเวณชายฝั่งอย่างเช่น rock lobster มีสัดส่วน
การส่งออกไปตลาดท้ังสองร้อยละ 93 จึงได้รับผลกระทบมาก นิวซีแลนด์มีรายได้จากการส่งออกอาหารทะเลในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 27 และ 44 ตามล าดับ เน่ืองจากมาตรการล็อกดาวน์ในจีน การส่งออก
อาหารทะเลทางเครื่องบินมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากเท่ียวบินพาณิชย์ มีจ านวนเท่ียวลดลง ท้ังน้ีอาหารทะเลสดจ าเป็นต้องมี
การขนส่งทางเครื่องบิน การปรับเส้นทาง หรือเลือกเส้นทางใหม่ มีผลต่อผลิตภัณฑ์ 

ศุลกากรญี่ปุ่นเผยว่าการส่งออกอาหารทะเลลดลงประมาณร้อยละ 15.4 และการน าเข้าลดลงร้อยละ 11.6 ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2563 การระบาดของโควิด-19 กระทบการค้าอาหารทะเลในเดือนพฤษภาคม มากท่ีสุด โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 28.3 การน าเข้าลดลงร้อยละ 26.1 ญี่ปุ่นน าเข้าปลาสดและปลาแปรรูปในช่วงครึ่งปีแรกปริมาณลดลงร้อยละ 8.4 และ 
มูลค่าลดลงร้อยละ6.3 ตามล าดับ ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารทะเลราคาไม่แพงอยู่ท่ีบ้าน อย่างเช่นแซลมอนและแม็คเคอเรล แต่
ความต้องการซื้อสินค้าราคาแพงอย่างเช่นทูน่าบลูฟินลดลง สหรัฐอเมริกาน าเข้าปลาปริมาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.1 แต่มูลค่าน าเข้า
ลดลงร้อยละ 11.1 จีนน าเข้าอาหารทะเลปริมาณลดลงร้อยละ 10.3 และมูลค่าลดลงร้อยละ 20.8 รัสเซียส่งออกอาหารทะเล
เพิ่มข้ึนร้อยละ 34.3 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 13.9
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ผู้ส่งออกอาหารทะเลในรัฐ Kerela แหล่งผลิตอาหารทะเลของอินเดีย ได้รับผลกระทบจากการระบาดอย่างมาก 
เน่ืองจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคกระทบการท าประมง และการแปรรูป ประธานสมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลของ
อินเดียแจ้งว่าท่าเรือ และโรงงานแปรรูปตามแนวชายฝั่งถูกปิด และวัตถุดิบจากรัฐอื่นๆ ไม่สามารถเข้าไปยังรัฐ Kerela ได้ การ
ส่งออกตามยอดค าสั่งซื้อช่วง มีนาคม – เมษายน ถูกยกเลิกเน่ืองจากต้องปฏิบัติตามมาตรการ  การแปรรูปไม่สามารถท าได้
เน่ืองจากมีข้อจ ากัด และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หน่วยงานประมงได้ออกกฎข้อห้ามการท าประมงในพื้นท่ี
ชายฝั่ง ต้ังแต่ Thiruvananthapuram ไปจนถึง Kochi เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ขณะที่เจ้าของเรือมี
ค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลแรงงาน ในช่วงการห้ามใช้อวนลาก ซึ่งสิ้นสุดแล้วต้ังแต่ 31 กรกฎาคม เป็นต้นมา 

จีนยกเลิกการระงับการน าเข้ากุ้งจากบริษัทส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดรายหน่ึงของเอกวาดอร์ โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
ศุลกากรจีนได้ประกาศระงับน าเข้ากุ้งจาก 3 บริษัทของเอกวาดอร์ เน่ืองจากตรวจพบเช้ือโควิด – 19 ในผนังด้านในตู้คอนเทน
เนอร์กุ้ง และด้านนอกกล่องบรรจุจ านวน 5 กล่อง ส่วนอีก 2 บริษัทก าลังมีการทบทวนต่อไป ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการฟื้นตัวในการส่งออกกุ้งจากเอกวาดอร์ว่า ช่วงท่ีผ่านมาสาธารณะเกิดความลังเลและขาดความเช่ือมั่น ใน
การซื้ออาหารทะเลน าเข้า และเอกวาดอร์จะลงนามในบันทึกความเข้าใจกับจีน เพื่อให้เป็นไปตามข้ันตอนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ในการส่งออกกุ้งไปจีน 

จีนรายงานการตรวจพบไวรัสโคโรน่าภายนอกบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลน าเข้า  ท่ีมาจากตู้สินค้าน าเข้าอาหารทะเล       
ท่ีขนส่งมาจากจังหวัด Dalian และ Liaoning ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บในห้องเย็น และไม่ได้น าเข้าสู่ตลาด สินค้าอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
การฆ่าเช้ือ  แต่ยังคงมีตรวจสอบเกี่ยวกับชนิดของอาหารทะเลและท่ีมาจากเรือขนส่งต่างประเทศเกี่ยวข้องด้วย

มาเลเซีย : มาเลเซียวางแผนลงทุนในอุตสาหกรรมทูนา่

รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมทู
น่า เป็นแหล่งรายได้ของประเทศ มาเลเซียมียุทธศาสตร์
พัฒนาอุตสาหกรรมทูน่าปี 2563 – 2573 ประกอบด้วย 10 
แผนด าเนินการ เพื่อจัดการธุรกิจทูน่าของมาเลเซียให้มี
ความเติบโต  การท าประมงทูน่าของมาเลเซียแบ่งเป็น     
1) การท าประมงทูน่าในทะเลหลวง นอกชายฝั่ง Sabah 
และ 2) การท าประมงทูน่าในเขตชายฝั่ง EEZ บริเวณทะเล
จีนใ ต้ กรมประมงมาเลเซีย รายงานว่าในปี  2562 
มาเลเซียมืเรือประมงทูน่า 17 ล า ในมหาสมุทรอินเดีย     
จับทูน่า 2.7 ล้านตัน มูลค่า 8.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ         
มีท่าเรือปีนัง และลังกาวีส าหรับทูน่าท่ีจับได้จากมหาสมุทร
อินเดีย  

นอร์เวย์ : นอร์เวย์ส่งออกอาหารทะเลปรมิาณคงตัว 

นอร์เวย์ส่งออกอาหารทะเลมูลค่า 0.88 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯในเดือนกรกฎาคม 2563 ปัจจัยต่าง ๆ       
ท่ีส่งผล ได้แก่ค่าเงินนอร์เวย์โครนอ่อนค่า 

สมาคมอาหารทะ เลนอร์ เ วย์  (Norwegian 
Seafood Council : NSC) รายงานราคาปลา saithe และ 
ปลาเฮอริง่ สูงข้ึน เมื่อเทียบกับปลาที่มีราคาแพงกว่าอย่าง
แซล ม อน  แล ะ ปล า คอด  แล ะ คว า ม ต้ อ งก า รซื้ อ
ปลาแซลมอนจากตลาดเอเชียลดลง โดยท่ีเดือนกรกฎาคม
มีการส่งออกปลาเน้ือขาวแช่แข็งเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีท่ีผ่านมา แต่นอร์เวย์ยังคงเผชิญกับความ    
ท้าทาย ในการส่งออกไปตลาดเดิม ในช่วง มกราคม –
มิถุนายน 2563 นอร์เวย์ส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์
ประมงมูลค่า 5,220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
8.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา 
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ชิลี : ชิลีมีเป้าหมายส่งออกปลาแซลมอนไปเกาหลีใต้ 

หน่วยงาน ProChile ของชิลีศึกษาการส่งออกแซลมอนแช่เย็นไปเกาหลีใต้  หลังจากความตกลงระหว่าง เกาหลีใต้ 
และ The National Fisheries and Aquaculture Service of Chile (SERNAPESCA) มีผลบังคับใช้แล้ว ต้ังแต่เดือนมีนาคม  
ปีน้ี ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผลิตภัณฑ์แช่เย็นของชิลี ให้เช่ือมโยงกับการขนส่งทางอากาศ ระหว่างสองประเทศ 

หน่วยงาน ProChile ในเกาหลีใต้ รายงานว่าความตกลงระหว่างสองประเทศเป็นโอกาสให้ชิลีได้มีโอกาสเปิดตลาดปลา
ท่ีเคยมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 98 ให้กับนอร์เวย์ ซึ่งราคาปลาของชิลีเป็นท่ีดึงดูด และในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ProChile
จะด าเนินงานการตลาดให้ผลิตภัณฑ์จากชิลีเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีแข่งขันได้ในตลาดเกาหลีใต้ 

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 16 / 2563 เดือน กันยายน 2563

โลก : อัพเดทสถานการณผ์ลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของโลก

ภาคอาหารทะเลของจีนแสดงสัญญาณการอยู่รอด หลังจากที่การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดอาหาร
ทะเลภายในประเทศ บริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลช้ันน าของจีน เช่น Shandong Ocean Group Co และJiangsu Zhengyuan 
Chuang Hai Agriculture Science & Technology Co เริ่มจ้างผู้จัดการหลายต าแหน่ง และหาลู่ทางการขยายธุรกิจส าหรับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลพรีเมี่ยม โครงการประมงขนาดใหญ่หลายโครงการได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลสร้างความเช่ือมั่นด้าน    
การลงทุน และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แผนการพัฒนาชนบทของรัฐบาลจีนท าให้มีบริษัทอาหารทะเลรายใหม่เกิดข้ึน     
อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งลงทุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในภูมิภาค ขณะท่ีธุรกิจอาหารทะเลในมณฑล
แหล่ง    แปรรูปอาหารทะเลรายใหญ่ของจีน เช่น ชานตง เจียงซู หู เป่ย และอันฮุย หันมามุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเพิ่มข้ึน 
เป็นต้น 

จีนได้ยกเลิกการห้ามน าเข้ากุ้งจากผู้ส่งออกกุ้งของเอกวาดอร์จ านวน 3 ราย หลังจากท่ีได้ระงับใบอนุญาตการส่งออก
ช่ัวคราว เน่ืองจากตรวจพบเช้ือไวรัสบนคอนเทนเนอร์ท่ีขนส่งสินค้าเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ท าให้คาดว่าราคากุ้งของ
เอกวาดอร์จะค่อย ๆ ปรับเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ฟาร์มลี้ยงกุ้งหลายแห่งในเอกวาดอร์ถูกบังคับให้ปิดกิจการหรือหยุดกิจกรรม
ช่ัวคราว เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ปัจจุบันการผลิตยังค่อนข้างต่ า และเกรงว่าจะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินในระยะสั้น 

ผู้ส่งออกอาหารทะเลของอินเดียคาดว่า ค าสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีน้ี 
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งปกติมียอดจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดจ าหน่ายท้ังปี แม้ว่าอุปสงค์จากภาค     
การบริการอาหารลดลงในช่วงการระบาดของโควิด - 19 จากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลของอินเดีย คาดหวังว่าจีน
จะเป็นแหล่งน าเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ เน่ืองจากผู้ซื้อจากจีนแสดงความสนใจท่ีจะสั่งซื้อกุ้งและอาหารทะเลอื่น ๆ จากผู้ส่งออก
ของอินเดีย ในช่วงปีงบประมาณ 2562/2563 อินเดียส่งออกอาหารทะเลรวม 1.3 ล้านตัน มูลค่า 6.68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(466,628.5 ล้านรูปี) ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 7.39 จาก 1.4 ล้านตันในปีงบประมาณก่อน ขณะท่ีมูลค่าในรูปเงินรูปี
เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.16

ร้านอาหารทะเลในสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงรายการอาหารและบริการจัดส่งอย่างเน่ือง เพื่อปรับตัวเข้าสู่วิถี New 
Normal จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่าจะเผชิญกับความยากล ายาก ร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมหลายแห่งได้
ปรับเพิ่มเมนูสเต็กและอาหารทะเลส าหรับบริการจัดส่งถึงท่ี ขณะท่ีบางรัฐได้ออกแผนเร่งด่วน โดยอนุญาตให้ร้านอาหารกลับมา
เปิดให้น่ังรับประทานอาหารท่ีร้านได้อย่างปลอดภัย

ออสเตรเลียพยายามกระจายตลาดเพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตร อาหารทะเล และสินค้า
บริการท่ีส าคัญของประเทศ เน่ืองจากความตึงเครียดทางการเมืองกับจีน รวมท้ังเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัวจากการระบาดของโรค
โควิด-19 ขณะท่ีจีนมองตลาดออสเตรเลียเป็นแหล่งน าเข้าอาหารทะเลพรีเมี่ยม เช่น กุ้งมังกร และหอยเป๋าฮื้อ อย่างไรก็ตาม    
การลงทุนโดยตรงของจีนในออสเตรเลียลดลงในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ผลักดันให้ออสเตรเลียพยายามขยายการส่งออกไปตลาด
อื่น ๆ เช่น อินเดีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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บังกลาเทศ/จีน : โอกาสของบังกลาเทศในการส่งออก
อาหารทะเลไปจีน

จีนส่งเสริมการค้ากับบังกลาเทศขนานใหญ่     
โดยยกเว้นภาษีน าเข้าแก่บังกลาเทศมากถึงร้อยละ 97 ของ
รายการสินค้า มีผลต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2563 การตัดสินใจ
ดังกล่าวมีข้ึนหลังจากท่ี นายกรัฐมนตรีของบังกลาเทศได้
หารือกับประธานาธิบดีของจีนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างท้ังสองประเทศในช่วงการระบาดของโรคโควิด -
19 ปลาแช่แข็ง ปู และปลาไหลมีชีวิต รวมท้ังสินค้าอื่น ๆ 
ได้รับการยกเว้นภาษี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จีนน าเข้า
สินค้าประมงจากบังกลาเทศ 7,463 ตัน มูลค่า 32.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.41 และ 30.72 ตามล าดับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การยกเว้นภาษี
น าเข้าจากจีนคาดว่าจะช่วยบังกลาเทศบรรเทาผลกระทบ
จากการระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว

เมียนมาร/์ไทย : เขตตะนาวศรีวางแผนส่งออกอาหาร
ทะเลไปยังไทย

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และ
ชลประทานของเมียนมาร์ เมียนมาร์มีแผนการส่งออก
อาหารทะเลจากเขตตะนาวศรีมายังไทย ปัจจุบัน ในช่วง 
10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562-2563 เมียนมาร์     
มีรายได้จากการส่งออกสินค้าประมงมากกว่า 750 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขณะน้ีกรมประมงเมียนมาร์ได้ท างาน
ร่วมกับผู้ส่งออกและผู้แปรรูปอาหารทะเลภายในประเทศ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าประมงของเมียนมาร์เป็นไป
ตามกฎระเบียบของไทย และประเทศคู่ค้าอื่น ๆ รวมท้ัง
สหภาพยุโรป

ลิเบีย : ลิเบียตั้งเป้าส่งออกสินค้าสัตว์น้้าไปสหภาพยุโรป

ลิเบียอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตการส่งออกอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรปตามข้อก าหนดของ
สหภาพยุโรป จากข้อมูลของศูนย์ส่งเสริมการส่งออก (LEPC) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูภาคส่งออกสัตว์น้ าของ
ประเทศ ได้หารือกับศูนย์วิจัยทางทะเลถึงการด าเนินการเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศในช่วงปี 2560 – 2568 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะท าให้สินค้าสัตว์น้ าส่งออกของลิเบียท่ีมีใบรับรองแนบ
เป็นท่ียอมรับ ซึ่งสร้างความเช่ือมั่นด้านมาตรฐานของสินค้า นอกจากน้ี ยังหารือถึงการให้ศูนย์ชีวภาพทางทะเลจัดฝึกอบรม      
แก่เจ้าหน้าท่ีประจ าห้องปฏิบัติการเพื่อจัดท ากระบวนงานท่ีจ าเป็นในการตรวจรับรอง และเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 


