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โลก : อัพเดทผลกระทบของโรคระบาดโควิด - 19 ต่อภาคอาหารทะเลโลก
ยอดจ าหน่า ยปลาแซลมอนและอาหารทะเลอื่ น ๆ ในจี นลดลงมากอีกครั้ง หลั งจากผู้ ผ ลิ ตและร้ า นอาหารได้รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ระลอกใหม่ในปักกิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากกังวลว่าปลาแซลมอนอาจเป็นสาเหตุ
แม้ว่าไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงการแพร่ระบาดดังกล่าว แต่ผู้บริโภคตื่นตระหนกต่อข้อสันนิษฐานที่ว่าปลาแซลมอนอาจเป็น
พาหะในการแพร่เชื้อไวรัส ส่งผลให้การนาเข้าปลาแซลมอนของจีนลดลง ผู้ส่งออกปลาแซลมอนจากยุโรปกล่าวว่า ความกังวล
ดังกล่าวกระทบต่อการค้าปลาแซลมอนในซูเปอร์มาร์เก็ตและช่องทางการจาหน่ายออนไลน์ในจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคอาหารทะเลสด
และแช่แข็งรายใหญ่ของโลก ผู้ค้าปลีกออนไลน์บางรายของจีน เช่น Taobao ได้ลดปริมาณการจาหน่ายปลาแซลมอน ในปักกิ่ง
ลง ขณะที่ Meituan Dianping ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้บริการจัดส่งอาหาร ถอดสินค้าแซลมอนทั้งหมดออกจากการให้บริการ
ส่วนร้านซูชิและร้านหม้อไฟ ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่สถานการณ์ระบาดเริ่มคลี่คลายลงในช่วงเดือนเมษายน กลับมา
ได้รับผลกระทบอีกครั้งจากความวิตกกังวลดังกล่าว ขณะที่ ผู้ชื่นชอบอาหารทะเลในประเทศอื่น ๆ ได้ประโยชน์จากราคาอาหาร
ทะเลที่ลดลงในช่วงการระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 แต่ผู้ผลิตอาหารทะเลได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) รายงานว่า มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม
ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 เท่ากับ 2.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดหลักลดลง ได้แก่ สหรัฐฯ (-3.8%) ญี่ปุ่น (-0.8%) จีน (-1.9%) และสหภาพยุโรป (-19%)
ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทะเลส่วนใหญ่ลดลง แต่มูลค่าการส่งออกกุ้งขาวแวนนามไม กุ้งกุลาดา และปู เพิ่มขึ้นในช่วง
ดังกล่าว จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่สหรัฐฯ และหลายประเทศยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
คาดว่าการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนามจะกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงสิ้นปีนี้
อุตสาหกรรมกุ้งและผู้มีส่วนได้เสียของบังคลาเทศเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประสบภาวะวิกฤต
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 และพายุไซโคลน Amphan มาตรการรักษาระยะห่างและมาตรการล็อกดาวน์
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานในโรงเพาะฟักและฟาร์มเลี้ยงกุ้งส่งผลให้ผลผลิตลูกกุ้งระยะ post
larvae ขาดแคลน และกระทบต่อการซื้อขายกุ้ง รวมถึงการนาเข้าอาหารสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ซึ่งภาคการผลิตพึ่งพา
การนาเข้าเป็นหลัก ทาให้เกิดความไม่แน่นอนในด้านปัจจัยการผลิต และราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้
โรงเพาะฟักและผู้เลี้ยงประสบปัญหาทางการเงิน และเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการ
ผลิตกุ้งกุลาดารอบใหม่ การส่งออกก้งกุลาดา คิดเป็นร้อยละ 90 ของการส่งออกสินค้าประมงทั้งหมดของบังกลาเทศ
การทาประมงในสหภาพยุโรปเริ่มฟื้นตัว จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย แต่ราคายังคงต่า ฝรั่งเศส: อุปทานและการ
นาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาอาหารทะเลในประเทศต่า สเปน: ราคาปลาซาร์ดีนส์และปลาแอนโชวีลดลง
เดนมาร์ก : ยอดจาหน่ายในตลาดประมูลสัตว์น้าลดลง ไอร์แลนด์ : ราคาปูของไอร์แลนด์ในตลาดต่างประเทศปัจจุบันอยู่ที่ 225
เหรียญสหรัฐฯ/กก. ลดลงจาก 450 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ในปีก่อน การขนส่งทางอากาศที่จากัด ส่งผลให้ค่าขนส่งทางอากาศ
ไปยังตลาดเอเชียค่อนข้างสูง
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หลายประเทศพยายามหาตลาดใหม่ ๆ เนื่ อ งจากการจ ากั ดด้ า นการขนส่ง และคาดการณ์ ว่า ราคาอาหารทะเล
ในปีหน้าจะต่าลง อุตสาหกรรมกุ้งล็อบสเตอร์ของรัฐเซาท์ออสเตรเลียเริ่มมองหาลู่ทางเพื่อเพิ่มยอดจาหน่ายในตลาดอเมริกา
เหนือและยุโรป นอกเหนือจากตลาดจีน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของกุ้งที่จับได้ส่งออกไปตลาดนี้ เห็นได้ชัดเจนว่าในช่วงการ
ระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ทาให้ราคากุ้งล็อบสเตอร์ในจีนขาดเสถียรภาพอย่างมีนัยสาคัญ ภาคอุตสาหกรรมพยายาม
หาแนวทางเพื่อลดต้นทุนสาหรับฤดูกาลผลิตกุ้งล็อบสเตอร์ในปีนี้ที่จะเริ่มขึ้น
รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรเงินทุนส่วนกลางจานวน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ Seafood Industry Australia (SIA)
เพื่อส่งเสริมตลาดอาหารทะเลภายในประเทศ และสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมหลังจากการระบาดของโรคไวรัส
COVID-19 จากการสนับ สนุ นเงิน ทุ นดั งกล่า ว ภาคอุ ตสาหกรรมอาหารทะเลของออสเตรเลี ยจะด าเนิ นโครงการส่ง เสริ ม
การบริโภคอาหารทะเลในประเทศ เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงร้านค้าปลีกและผู้ให้บริการด้านอาหารให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากระบาดของโรค COVID-19
อุตสาหกรรมร้า นอาหารในสหรัฐ อเมริกาและสหราชอาณาจักรได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรค
COVID-19 มีรายงานว่า เชนร้านอาหารหลายสาขาในสหรัฐฯ ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร ส่วนสาขาที่ยังเปิดให้บริการ ให้บริการ
เฉพาะซื้อกลับบ้านหรือจัดส่งถึงที่แทนเท่านั้น ขณะที่ร้านอาหารหลายแห่งที่ไม่ใช่เชนร้านอาหารในสหราชอาณาจักรต้องปิด
กิจ การ และคาดว่า ร้อยละ 85 ของร้านอาหารที่ไม่ใช่เชนร้านอาหารในสหราชอาณาจักรอาจจะต้องปิดตัวลงภายในสิ้นปีนี้
หากรัฐบาลไม่ให้ความช่วยเหลือ
มีรายงานว่า ยอดจาหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งในสหรัฐ ฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค
ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 จากข้อมูลของ Information Resources Inc. (IRI) ยอดจาหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง
ในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.6 มากกว่าสินค้าอาหารแช่แข็งอื่น ๆ ผู้บริโภคหันมา
ประกอบอาหารที่บ้านมากขึ้น และอยู่ในช่วงโรงเรียนปิดเทอม ยอดจาหน่ายปลีกอาหารทะเลแช่แข็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

ปาปัวนิวกินี : สามารถส่งออกอาหารทะเลไปจีน
หน่วยงานประมงแห่งชาติของปาปัวนิวกินี (NFA)
ร่ ว มกั บ สถานทู ต จี น ประจ าปาปั ว นิ ว กิ นี แ ถลงข่ า ว
ความสาเร็จการเปิดตลาดอาหารทะเลในจีน เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2563 ความร่วมมือดังกล่าวแสดงถึงความสาเร็จ
ของภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศในการเข้าสู่ตลาด
อาหารทะเลของจีนโดยผู้ส่งออกที่จะทะเบียนในจะสามารถ
ส่ ง ออกอาหารทะเลไปจี น ได้ โ ดยตรง โดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
ประเทศที่ ส าม เช่ น สิ ง คโปร์ หรื อ ฮ่ อ งกง รั ฐ มนตรี
กระทรวงกิ จ การทางทะเลและประมงของปาปั ว นิ ว กิ นี
กล่ า วว่ า การเข้ า สู่ ต ลาดจี น จะเป็ น โอกาสส าหรั บ
ผู้ ป ระกอบการประมงขนาดกลางและขนาดย่ อ มของ
ประเทศ นอกเหนือจากสินค้าปลาทูน่าซึ่งเปิดตลาดไปก่อน
หน้านี้
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สเปน : ผู้บริโภคชาวสเปนยังคงนิยมซื้อสัตว์น้าจาก
ตลาดปลาแบบดั้งเดิม
อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลของอิ น เดี ย คาดว่ า
การส่งออกจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 เนื่องจากการ
นาเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่เพิ่มขึ้น จากข้อมูลหน่วยงานเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝั่ง (CAA) ปัจจุบันมีโรงเพาะฟักกุ้งในอินเดียจานวน
311 แห่ง ที่จดทะเบียนเพื่อนาเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรคจาก
ต่างประเทศ โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 อินเดียนาเข้า
พ่อแม่พันธุ์กุ้ง 63,430 ตัว และตั้งแต่การบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังไม่มีการนาเข้าเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดผู้ประกอบการโรงเพาะฟักจานวน 6 ราย
ได้เช่าเหมาลาเครื่องบินจากฮาวายเพื่อนาเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ขาวแวนนาไม จากข้ อมู ลของหน่ วยงานพั ฒนาการส่ง ออก
อาหารทะเลของอินเดีย (MPEDA) ยืนยันว่าการนาเข้าพ่อแม่
พั น ธุ์ กุ้ ง ทั้ ง หมดผ่ า นกระบวนการด้ า นความปลอดภั ย
ทางชีวภาพโดยหน่วยงานที่รับชอบด้านการกักกันสัตว์น้า หาก
พ่อแม่พันธุ์ที่นาเข้าไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักอาจ
หันไปใช้พ่อแม่พันธุ์ในประเทศเพื่อผลิตลูกกุ้งระยะ PL เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้เลี้ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพลูกกุ้ง
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เมียนมาร์ : การส่งออกสินค้าประมงของเมียนมาร์เพิ่มขึ้น
จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาร์ การส่งออกสินค้าประมงในช่วงกว่า 8 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 12 มิ.ย.
2563) ของปีงบประมาณปัจ จุบันเท่ากับ 680 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 200 ล้า นเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน จากข้อมูลของกรมประมง เมียนมาร์ยังต้องดาเนินการอีกมากเพื่อแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการ
ส่งออกสินค้าประมง รวมถึงปลาและกุ้ง และเสนอแนะให้มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงมากกว่าการจับจากธรรมชาติ
รัฐบาลวางแผนที่จะพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาที่ทันสมัย โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ห้องเย็น โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก
อินโดนีเซีย ไต้หวัน และจีน เพื่อขยายการส่งออก นอกจากนี้ กระทรวงแผนงานและการคลังยังวางแผนจัดสรรเงินกู้แก่เกษตรกร
และชาวประมง

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

โลก : ผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 ต่อภาคอาหารทะเลโลก
การระบาดของไวรั ส โคโรน่า ที่ กรุ ง ปัก กิ่ งท าให้ผู้ ส่ งออกอาหารทะเลหลายรายมี ค วามกัง วล รวมทั้ ง ผู้ส่ ง ออกกุ้ ง
ล็อบสเตอร์ และหอยเป๋า ฮื้อ จาก Tasmania ที่เกรงว่าตลาดหลักของอาหารทะเลทั้งสองชนิดจะได้รับผลกระทบ กลุ่มผู้ค้า
ผู้ส่งออก และนักวิจัยของออสเตรเลียได้ติดตามสถานการณ์รายงานจากรัฐบาลท้องถิ่นจีน เรื่องการปิดตลาดค้าส่งในปักกิ่ง ที่มี
ผู้ ค นใช้ บ ริ ก ารวั น ละหลายพั น คน อย่ า งไรก็ ต ามจี น ไม่ ไ ด้ ปิ ด กั้ น อาหารทะเลจากออสเตรเลี ย แต่ มี ก ารตรวจสอบ
โควิด – 19 กับสัตว์น้านาเข้ามีชีวิต สด แช่เย็น รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนเที่ยวบินสาหรับขนส่งสินค้าส่งออกอาหารทะเล
ไปจนถึงช่วงปลายปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมง และผู้ส่งออก ทั่วทั้งออสเตรเลียในช่วงที่มีโรคระบาด
ศุลกากรจีนเข้มงวดในการตรวจสอบอาหารนาเข้า ผู้ส่งออกจากหลายประเทศประเทศได้รับผลกระทบในการส่งออก
อาหารทะเลไปจีนเนื่องจากมีขั้นตอนที่ใช้เวลานาน ผู้ส่งออกจากอินเดียแจ้งว่าเวลาที่ใช้ตรวจสอบเพิ่มจาก 3 วัน เป็น 10 วัน
ผู้ซื้อในจีนลังเลที่จะสั่งซื้อ มาตรการควบคุมการนาเข้าที่เกี่ยวข้องกับการระบาดไวรัสโคโรน่าของทางการจีน ส่งผลต่อผู้ส่งออก
อาหารทะเลจากหลายประเทศ และผู้ที่พึ่งพาตลาดจีนในการส่งออกกาลังได้รับผลกระทบจากคาสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศุล กากรจีนระงับการนาเข้ากุ้งจากผู้ผลิตกุ้งเอกวาดอร์ 3 ราย หลังตรวจพบโควิด – 19
บริเวณผนังด้านในตู้สินค้า และบริเวณพื้นผิวภายนอกกล่องบรรจุ 5 กล่อง แต่ผลการตรวจสอบกุ้งแช่แข็งและบรรจุภัณฑ์ภายใน
มีผลเป็นลบ รัฐบาลเอกวาดอร์และอุตสาหกรรมกุ้งได้ดาเนินการกับบริษัท 3 แห่งที่เกี่ยวข้องทันที ศุลกากรจีนได้เรียกเก็บกุ้ง
ที่นาเข้าจาก 3 บริษัทดังกล่าว หลังวันที่ 12 มีนาคม เพื่อนามาทาลาย จีนเริ่มมีการตรวจสอบอาหารสดและอาหารแช่แข็งนาเข้า
หลังพบไวรัสโคโรน่า บนเขียงสาหรับแล่ปลาแซลมอน ที่ตลาดอาหารในปักกิ่ง ในช่วงที่มีการระบาดในกลุ่มผู้ที่ทางานอยู่ใน
ที่แห่งนั้น
จานวนผู้ป่วยโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาสูง ทาให้ภาคบริการร้านอาหารกลับสู่ภาวะตึงเครียด ร้านอาหารหลายแห่ง
ต้องปิดอีกครั้ง และอีกหลายแห่งห้ามไม่ให้รับประทานในร้าน ความไม่แน่นอนของการให้บริการทาให้กระทบผู้กระจายสินค้า
ซัพพลายเออร์อาหารทะเล รวมถึงภาคค้าส่ง ร้านอาหารทะเลในสหรัฐฯ แจ้งว่าได้ยกเลิกจาหน่ายสินค้าบางรายการอย่าง เช่น
กุ้งชุ บเกล็ด ขนมปัง ซึ่ งเคยได้รับ ความนิ ยมในร้ านที่เปิ ดให้นั่ งรับ ประทาน มีการยื่ นคาร้อ งไปยัง สภาสหรัฐฯ เรื่องกองทุ น
การว่ า งงานในสถานการณ์ โ ควิ ด -19 เพื่ อ ช่ ว ยพนั ก งานที่ ถู ก เลิ ก จ้ า ง ในกลุ่ ม ร้ า นอาหาร ซั พ พลายเออร์ อ าหารทะเล
ผู้กระจายสินค้า และผู้ค้าส่ง
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สหรัฐอเมริกา รายงานว่าในเดือนมิถุนายนยอดขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้น รวมทั้ง
อาหารทะเลสด และอาหารทะเลแช่แข็ง กลุ่มผู้ซื้อที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีกาลังซื้อ ทาให้สินค้าของชาทางออนไลน์มียอดขายสูงขึ้น
ร้อยละ 9 ยอดขายอาหารทะเลสดมีมูลค่า 163 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.9 ยอดขายอาหารทะเลแช่แข็งมีมูลค่า
1,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8 ขณะที่อาหารทะเลแปรรูปที่มีอายุเก็บรักษาได้นานมียอด 4,900 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 ทั้งนี้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีแผนซื้อสินค้าทางออนไลน์ และใช้บริการส่งสินค้าต่อไป ถึงแม้ว่ายอด
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะลดลงในอนาคต
การส่งออกปลาแพงกาเซียสดอรี่จากเวียดนามไปยังตลาดหลักหลายแห่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด แต่การส่งออก
ในช่วงครึ่งปีแรกไปยังอังกฤษและสิงคโปร์เติบโต ทั้งที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล
(VASEP) รายงานการส่งออกปลาแพงกาเซียสดอรี่ช่วงครึ่งปีแรกมูล ค่า 18.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า การส่งออกไปอังกฤษ 28.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1
ผู้ส่งออกหอยเชลล์ และปลิงทะเลจากญี่ปุ่น สามารถส่งออกไปยังฮ่องกง โดยใช้เที่ยวบินเช่าเหมาลาของ DHL แทน
เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ถูกระงับจากผลของโควิด – 19 DHL มีเที่ยวบินขนส่ง 3 เที่ยวต่อสัปดาห์จากสนามบินชิโตเสะใน
ฮอกไกโดตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูกาลหอยเชลล์ (มิถุนายน – ตุลาคม) ผู้ผลิตในฮอกไกโดต้องการ
ให้สินค้าไปถึงผู้บริโภคในช่วงเวลาที่เหมาะสมและอยู่ในสภาพดี
Urner Barry รายงานการส่งออกปลานิลไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อยู่ในสถานการณ์โควิด -19 ผู้บริโภค
ยังคงเลือกปลานิลเป็นอาหาร ในช่วงการกักตัว สะท้อนให้เห็นจากยอดขายปลีก เนื่องจากราคาไม่แพง และปรุงง่ายได้ที่บ้าน
ปลานิล ขายดี ในภาคค้ า ปลี ก และแข่งได้กั บสัต ว์น้าชนิด อื่น และอาหารโปรตี นอย่ างเช่น ไก่ หมู เนื้อ แต่ นักวิ เคราะห์ ชี้ว่ า
การคาดการณ์ตลาดในระยะยาวทาได้ยาก เนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
มัลดิฟ : มัลดิฟท้าสถิติส่งออกปลาไปยุโรปมากที่สุด
ภายในหนึ่งวัน

สหภาพยุโรป/เวียดนาม : สหภาพยุโรปยกเลิกเก็บ
ภาษีทูน่าจากเวียดนาม

มัลดิฟ ส่งออกปลา 36,400 ตัน ไปยัง 7 ประเทศ
ในทวีปยุโรป โดยสายการบิน Turkish เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
ซึ่งเป็นการบรรทุกสินค้าไปกับเครื่องบินมากที่สุดภายใน 1 วัน
ของมัลดิฟในปีนี้ สินค้าประกอบด้วยปลาแช่แข็ง 35,300 ตัน
และปลามีชีวิต 11,000 ตัน ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน มีการ
ส่งออก 33,400 ตัน
สมาคมผู้ แ ปรรู ป และส่ ง ออกอาหารทะเลมั ล ดิ ฟ
(MSPEA) รายงานว่าตลาดสหภาพยุโรปมีความต้องการซื้อปลา
จากมัลดิฟ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ ต ามสถานการณ์เศรษฐกิจของ
มัลดิฟขณะนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า
และมีการปิดพรมแดนประเทศ

สหภาพยุโรปคาดว่าจะยกเลิกเก็บภาษีนาเข้าทูน่า
สดและแช่แข็งจากเวียดนาม โดยมีโควตาให้ 11,500 ตัน
ต่ อ ปี ความตกลงการค้ า เสรี ส หภาพยุ โ รปกั บ เวี ย ดนาม
(EVFTA) มีผ ลตั้งแต่ 1 สิงหาคม ภาษีเนื้อทูน่าลอยน์ และ
ทูน่าฟิลเล แช่แข็งจะเป็นศูนย์ภายในสามปี ส่วนเนื้อทูน่า
ลอยน์ และทูน่าฟิลเล อบไอน้า จะเป็นศูนย์ใน 7 ปี
EVFTA ทาให้อุตสาหกรรมทูน่าเวียดนามขยายตัว
และเข้า ถึงตลาดได้มากขึ้น เนื่อ งจากมี ข้อได้เปรียบด้า น
ภาษีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอย่างเช่นไทย และจีน ที่เป็น
ประเทศเพื่อนบ้าน และมีส่วนแบ่งตลาดขนาดใหญ่ในตลาด
สหภาพยุ โ รป สมาคมผู้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกอาหารทะเล
(VASEP) ได้ให้ข้อมูลว่าตลาดทูน่าโลกจะยังคงผันผวนมาก
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ความต้องการซื้อทูน่ากระป๋อง
ในตลาดต่ างประเทศเพิ่ ม ขึ้น แต่ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ทู น่า ชนิด อื่ น
ที่ไม่ใช่ทูน่ากระป๋องจะมียอดซื้อลดลง
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เปรู : เปรูอาจไม่ได้ใช้โควตาปลากะตักเต็มจ้านวน
INFOSPESCA รายงานว่ า เปรู เ ริ่ ม ต้ น ฤดู ก ารท า
ประมงปลากะตัก ล่าช้า ประกอบกับมาตรการสุข อนามั ย
โควิด - 19 ทั้งในภาคประมงและการแปรรูป จึงคาดว่า การ
ทาประมงปลากะตัก ของปีนี้ จะได้ ผ ลผลิต ไม่เ ต็ม จ านวน
โควตา ราคาจะยั งคงที่ แต่ ผ ลผลิ ต ลดลงกว่ า ร้ อ ยละ 50
เมื่อ เที ยบกับ ช่ว งเดียวกัน ของปี ที่ผ่ านมา Peruvian Sea
Institute รายงานว่าในช่วงครึ่งปีแรก มีผลผลิตปลากะตัก
1.27 ล้านตัน คิด เป็นร้อยละ 52.6 ของโควตาปลากะตักปี
2563 จี น น าเข้ า ปลาป่ น จากเปรู 165,000 ตั น ในช่ ว ง
มกราคม – เมษายน 2563 ลดลงร้ อ ยละ 40 จากช่ ว ง
เดียวกัน ของปี ก่อนหน้า แสดงให้ เห็น อุปทานที่ ลดลงจาก
ประเทศในอเมริกาใต้ ความต้องการซื้อจากจีนคงที่ ที่ราคา
เท่ า เดิ ม ความต้ อ งการซื้ อ ลดลงเนื่ อ งจากปั ญ หาใน
อุ ต สาหกรรมเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า และผลจากโควิ ด – 19
ที่กระทบการบริโภค

นอรเวย์ : นอร์เวย์ท้าลายสถิติการส่งออกอาหารทะเล
ในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รกนอร์ เ วย์ ส่ ง ออก 5,600 ล้ า น
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.5 ถึ ง แม้ จ ะอยู่ ใ น
สถานการณ์โรคระบาด นอร์เวย์ส่งออกปลาแซลมอน เทราต์
เฮอริ่ ง และแมคเคอเรล the Norwegian Seafood
Council (NSC) รายงานว่าค่าเงินโครนนอร์เวย์อ่อนค่า เป็น
ปัจจัยหลักที่ทาให้การส่งออกเติบโต การส่งออกแซลมอน
เพิ่มขึ้น จนถึงเดือนพฤษภาคม ก่อนหยุด ขยายตัวในเดือ น
มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดแย่ลง และจีน มี
การใช้มาตรการที่เข้มงวดทาให้กระทบการนาเข้าไปยังจีน
สั ต ว์ น้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลายชนิ ด มู ล ค่ า ลดลง
อย่างเช่น ปลาคอดสด กุ้ง ปู (king crab) เนื่องจากภาค
โรงแรมและร้านอาหารปิดทาการ มีเที่ยวบินลดลง จากข้อ
ห้ามการบิน ประกอบกับสภาพอากาศไม่ดี และการจับลดลง
ในฤดูการจับปลาคอด

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

โลก : อัพเดทผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ต่อภาคอาหารทะเลโลก
หลายประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกได้ดาเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การปิดชายแดน การ
ระงับการสับเปลี่ยนผู้สังเกตการณ์บนเรือ การระงับการเข้าเทียบท่า และการกาหนดพื้นที่นอกเขตท่าเรือเพื่อให้ขนถ่ายสัตว์น้า
ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2563 และเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการ ประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC) ระงับ
ข้อกาหนดของ WCPFC เป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จากจดหมายข่าวของ WCPFC ฉบับไตรมาส
ที่ 2/2563 WCPFC ได้เห็นชอบการปรับเปลี่ยนและระงับมาตรการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าบางมาตรการเป็นการ
ชั่วคราว เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดให้เรืออวนล้อมที่ทาการประมงใน
พื้นที่ของ WCPFC ทุกลาต้องมีผู้สังเกตการณ์บนเรือ การห้ามเรือประมงอวนล้อมขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเล และข้อกาหนดที่ให้
การขนถ่ายสัตว์น้าที่จับจากเรือเบ็ดราวทั้งหมดในทะเลหลวงต้องมีผู้สังเกตการณ์บนเรือทั้งเรือประมงและเรือขนถ่าย
หน่วยงานด้านประมงต่าง ๆ ในไอร์แลนด์ทางานอย่างหนักเพื่อต่อต้านการลักลอบการทาประมงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผล
พวงจากแรงงานจ านวนมากที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด - 19 และข้อจ ากัดของเจ้าหน้าที่ในการออก
ปฏิบัติการควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมายในช่วงการระบาดของโรค
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานประมงน้าจืดของไอร์แลนด์ ซึ่งกากับดูแลปลาแซลมอนจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่ว่ายเข้ามาใน
แม่น้า ได้ยึดอวนลอยและปลาแซลมอนที่จับอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายฝั่งตะวันตก ซึ่งโดยปกติผู้ลักลอบจะนาปลาที่จับได้มา
จาหน่ายในตลาดมืด
ราคาปลาแซลมอนของชิลีในตลาดสหรัฐฯ ลดลง โดยแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ซึ่งขึ้นกับมาตรการในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของแต่ละรัฐ จากข้อมูลของผู้ค้า คาดว่าราคาเนื้อปลาแซลมอนแบบฟิลเลในช่วงสัปดาห์หน้า (สัปดาห์ที่
31/2020) อาจลดลงต่ากว่า 3.50 เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด์ (ราคา FOB ที่เมืองไมอามี หลังจากนาเข้าห้องเย็น ขึ้นกับขนาด) ขณะที่ราคา
เนื้อปลาฟิล เลในสัปดาห์นี้ ปลาขนาด 2 - 3 ปอนด์ ราคาอยู่ที่ราว 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 เนื่องจากในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19
ในปัจจุบัน ชาวอเมริกันยังคงรับประทานอาหารที่บ้านมากกว่าออกไปรับประทานนอกบ้าน จากข้อมูลของ Resources Inc.
ในช่วงสัปดาห์วันที่ 12 – 18 กรกฎาคม 2563 ยอดขายอาหารทะเลสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.6 ขณะที่อาหารทะเลแช่แข็งเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 41.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาคบริการอาหารเริ่มกลับมาเปิดให้บริการ การเพิ่มขึ้น
ของตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังจากหลายรัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่าง ทาให้การตระเตรียมสาหรับกับการบริโภคอาหาร
ที่บ้านมีบทบาทมากขึ้นอีกครั้ง และจากอุปสงค์สินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทาให้ภาคค้าปลีกยังคงขยายตัว
ผู้ส่งออกกุ้งของอินเดียกังวลเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร ณ ท่าเรือของจีนที่อาจล่าช้า เนื่องจากปัจจุบันกุ้งส่งออกของ
อินเดียใช้ระยะเวลาตรวจสอบที่ ณ ด่านชายแดนจีนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 10 วัน ทาให้ผู้ซื้อจากจีนลังเลที่จะสั่งซื้อกุ้งจาก
อินเดีย ปัจจุบันจีนทาการตรวจสินค้านาเข้าอย่างอย่างเข้มงวดเพื่อมั่นใจว่าปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา หลังจากตรวจพบเชื้อ
ไวรัสโคโรนาบนตู้บรรทุกสินค้ากุ้งนาเข้าจากเอกวาดอร์ ขณะที่ผู้ส่งออกกุ้งของอินเดียไม่แน่ใจว่าความล่าช้าดังกล่าวเป็นผลจาก
สถานการณ์โรคโควิด-19 หรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนและอินเดีย
ภาคอุตสาหกรรมกุ้งของเอกวาดอร์เผชิญกับสถานการณ์ ผลผลิตและการส่งออกที่ลดลงมาก เนื่องจากอุปสงค์ที่ลดลง
และปัญหาส่งออก การส่งออกกุ้งไปจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกกุ้งที่สาคัญของเอกวาดอร์ ในเดือนมิถุนายน 2563 ลดลงเหลือ 76
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (-49%) จาก 149 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนก่อน เนื่องจากจีนได้ระงับการนาเข้ากุ้งจากบริษัทผู้ผลิตกุ้ง
ของอินเดีย 3 ราย หลั งจากหน่ วยงานสุ ขอนามั ยของจีน ตรวจพบเชื้อโควิด - 19 บนตู้บ รรทุกสิ นค้าที่ขนส่งกุ้งนาเข้าจาก
เอกวาดอร์ และบนกล่องที่บรรจุสินค้า ผู้ผลิตกุ้งของเอกวาดอร์กังวลว่า แม้ว่าการห้ามนาเข้าในปัจจุบันจะจากัดอยู่ที่บริษัทผู้ผลิต
ไม่กี่ราย แต่เกรงว่าผู้บริโภคจีนอาจไม่มั่นใจและไม่ซื้อสินค้ากุ้งจากเอกวาดอร์ แม้ว่าจะผ่านการตรวจแล้วว่าปลอดภัย

มาเลเซีย : การแข่งขันประกวดออนไลน์ ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมปลากัดป่าของประเทศ
กรมประมงมาเลเซีย (DoF) หวังขยายการค้าปลากัดป่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเลเซียเป็นผู้ส่งออกปลากัดป่า
รายใหญ่อันดับ 4 ขณะที่สิงคโปร์เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของเอเชีย จากข้อมูลของ DoF มาเลเซียส่งออกปลากัดป่ามูลค่า 87
ล้านเหรียญสหรัฐฯ /ปี ซึ่งถือว่ายังต่า กรมประมงได้ร่วมกับสมาคมผู้นิยมปลากัดป่ามาเลเซีย จัดงานประกวดปลากัดป่าออนไลน์
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซีย กล่าวว่า ปลากัดป่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถส่งเสริมได้ทั้งตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ

มาเลเซีย/เกาหลีใต้ : นักธุรกิจของมาเลเซียได้ลงนาม MOU กับผู้ส่งออกอาหารทะเลของเกาหลีใต้
นักธุรกิจของมาเลเซียและผู้ส่งออกอาหารทะเลของเกาหลีใต้ได้ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ (MOU ในระหว่าง
การประชุมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ระหว่างกันเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้ยืนยันคาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสาหรับทานเล่นมากกว่า
10,000 เหรียญสหรัฐฯ การประชุมธุรกิจทางออนไลน์เป็นระยะเวลา 4 วัน จัดโดย K Fish ซึ่งเป็นแบรนด์อาหารทะเลส่งออก
ระดับชาติ (national brand) ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ ผู้นาเข้าของมาเลเซียจานวน 18
ราย และผู้ส่งออกของเกาหลีใต้ 10 ราย ได้ร่วมประชุมธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อผลักดันความร่วมมือและธุรกิจระหว่างกัน
โดยผู้นาเข้าของมาเลเซียที่ร่วมธุรกิจ ส่วนใหญ่นาเข้าอาหารทะเลและอาหารทะเลทานเล่นจากเกาหลีใต้มาหลายปี ขณะที่
ผู้ส่งออกจากเกาหลีใต้ เป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารทะเลสด เช่น ปลาฮาลิบั ท หอยนางรม หอย
เป๋าฮื้อ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น สาหร่ายทะเล อาหารทานเล่นจากปลาแมคเคอเรลและปลาพอลล็อค เป็นต้น สมาพันธ์
สหกรณ์ประมงแห่งชาติของเกาหลีใต้ (National Federation of Fisheries Cooperatives) เพิ่มเติมว่าผู้นาเข้าจากมาเลเซีย
ยังสนใจผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา ซึ่งเป็นอาหารทานเล่นที่นิยมมากในเกาหลีใต้
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อิหร่าน : ยอดส่งออกอาหารทะเลในไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น

เวียดนาม : การส่งออกกุ้งในเดือนมิถุนายนเพิม่ ขึ้น

มู ล ค่ า การส่ ง ออกกุ้ ง ของเวี ย ดนามในเดื อ น
มิถุนายน 2563 ขยายตั ว เนื่องจากการส่งออกไปตลาด
หลักเพิ่มขึ้น จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเลของเวีย ดนาม (VASEP) มูล ค่า การส่ งออกในเดื อ น
มิ ถุ น ายน 2563 เท่ า กั บ 349.9 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
(+19.2%) โดยการส่ ง ออกไปตลาดหลั ก เช่ น สหรั ฐ ฯ
(+54.4%) และจีน (+23%) เพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกไป
ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปลดลง ขณะที่ในช่วงเดือนมกราคม
- มิถุนายน 2563 มูล ค่าการส่งออกเท่ากับ 1.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (+5.7%) กุ้งขาวคิดเป็นร้อยละ 70 ของการ
ส่ ง ออกอาหารทะเลทั้ ง หมดของเวี ย ดนาม ราคากุ้ ง
ในเวียดนามในเดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้น ขณะที่สินค้า
กุ้งคงคลังในญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปไม่สูงอย่างที่
คาดการณ์ ไ ว้ ก่ อ นหน้ า ท าให้ ค าดว่ า การส่ ง ออกกุ้ ง ของ
เวียดนามในช่วง 2 - 3 เดือนข้างหน้าจะยังคงเพิ่มขึ้น
ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 15 / 2563 เดือน สิงหาคม 2563

จากข้อมูลของหน่วยงานด้านศุลกากรของอิหร่าน
ช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (20 มีนาคม - 20
กรกฎาคม 2563) อิหร่านส่งออกอาหารทะเล 23,462 ตัน
มูลค่า 37.41 เหรียญสหรัฐฯ ไปยัง 34 ประเทศทั่วโลก 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 ง ออกหลั ก ได้ แ ก่ เยอรมนี ญี่ ปุ่ น
สวิส เซอร์ แลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐ อาหรั บเอ
มิเรตส์ จี น ฮ่อ งกง รั ส เซีย ไทย อาเซอร์ ไบจาน กาตาร์
คูเวต และอาร์เมเนีย

โลก : ผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 ต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก
องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานยืนยันจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 จนถึงปัจจุบันจานวน 19.7 ล้านคน มีผู้เสียชีวิต
720,000 ราย ทุกประเทศทั่วโลกมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมโรค ทั้งการให้สวมหน้ากาก การจากัดการเคลื่อนย้าย และ
มาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรน่าแพร่ระระบาด ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาให้อุตสาหกรรมอาหารทะเล
ได้รับผลกระทบ
คาดว่าการส่งออกอาหารทะเลของนิวซีแลนด์จะได้รับผลกระทบ เนื่องจากการระบาดของโควิด - 19 กระทบภาคขนส่ง
และความต้องการซื้อจากตลาดหลักลดลง เช่นตลาดจีนและฮ่องกง สัตว์น้าที่จับบริเวณชายฝั่งอย่างเช่น rock lobster มีสัดส่วน
การส่งออกไปตลาดทั้งสองร้อยละ 93 จึงได้รับผลกระทบมาก นิวซีแลนด์มีรายได้จากการส่งออกอาหารทะเลในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 27 และ 44 ตามลาดับ เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ในจีน การส่งออก
อาหารทะเลทางเครื่องบินมีความไม่แน่นอน เนื่องจากเที่ยวบินพาณิชย์ มีจานวนเที่ยวลดลง ทั้งนี้อาหารทะเลสดจาเป็นต้องมี
การขนส่งทางเครื่องบิน การปรับเส้นทาง หรือเลือกเส้นทางใหม่ มีผลต่อผลิตภัณฑ์
ศุลกากรญี่ปุ่นเผยว่าการส่งออกอาหารทะเลลดลงประมาณร้อยละ 15.4 และการนาเข้าลดลงร้อยละ 11.6 ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 2563 การระบาดของโควิด-19 กระทบการค้าอาหารทะเลในเดือนพฤษภาคม มากที่สุด โดยการส่งออกลดลง
ร้อยละ 28.3 การนาเข้าลดลงร้อยละ 26.1 ญี่ปุ่นนาเข้าปลาสดและปลาแปรรูปในช่วงครึ่งปีแรกปริมาณลดลงร้อยละ 8.4 และ
มูลค่าลดลงร้อยละ6.3 ตามลาดับ ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารทะเลราคาไม่แพงอยู่ที่บ้าน อย่างเช่นแซลมอนและแม็คเคอเรล แต่
ความต้องการซื้อสินค้าราคาแพงอย่างเช่นทูน่าบลูฟินลดลง สหรัฐอเมริกานาเข้าปลาปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 แต่มูลค่านาเข้า
ลดลงร้อยละ 11.1 จีนนาเข้าอาหารทะเลปริมาณลดลงร้อยละ 10.3 และมูลค่าลดลงร้อยละ 20.8 รัสเซียส่งออกอาหารทะเล
เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 13.9
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ผู้ส่งออกอาหารทะเลในรัฐ Kerela แหล่งผลิตอาหารทะเลของอินเดีย ได้รับผลกระทบจากการระบาดอย่า งมาก
เนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรคกระทบการทาประมง และการแปรรูป ประธานสมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลของ
อินเดียแจ้งว่าท่าเรือ และโรงงานแปรรูปตามแนวชายฝั่งถูกปิด และวัตถุดิบจากรัฐ อื่นๆ ไม่สามารถเข้าไปยังรัฐ Kerela ได้ การ
ส่งออกตามยอดคาสั่งซื้อช่วง มีนาคม – เมษายน ถูกยกเลิกเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการ การแปรรูปไม่สามารถทาได้
เนื่องจากมีข้อจากัด และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หน่วยงานประมงได้ออกกฎข้อห้าม การทาประมงในพื้นที่
ชายฝั่ ง ตั้ง แต่ Thiruvananthapuram ไปจนถึง Kochi เพื่ อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า ขณะที่เจ้ า ของเรือ มี
ค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลแรงงาน ในช่วงการห้ามใช้อวนลาก ซึ่งสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ 31 กรกฎาคม เป็นต้นมา
จีนยกเลิกการระงับการนาเข้ากุ้งจากบริษัทส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของเอกวาดอร์ โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
ศุลกากรจีนได้ประกาศระงับนาเข้ากุ้งจาก 3 บริษัทของเอกวาดอร์ เนื่องจากตรวจพบเชื้อโควิด – 19 ในผนังด้านในตู้คอนเทน
เนอร์กุ้ง และด้านนอกกล่องบรรจุจานวน 5 กล่อง ส่วนอีก 2 บริษัทกาลังมีการทบทวนต่อไป ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการฟื้นตัวในการส่งออกกุ้งจากเอกวาดอร์ว่า ช่วงที่ผ่านมาสาธารณะเกิดความลังเลและขาดความเชื่อมั่น ใน
การซื้ออาหารทะเลนาเข้า และเอกวาดอร์จะลงนามในบันทึกความเข้าใจกับจีน เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ในการส่งออกกุ้งไปจีน
จีนรายงานการตรวจพบไวรัส โคโรน่าภายนอกบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลนาเข้า ที่มาจากตู้สินค้านาเข้าอาหารทะเล
ที่ขนส่งมาจากจังหวัด Dalian และ Liaoning ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บในห้องเย็น และไม่ได้นาเข้าสู่ตลาด สินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับ
การฆ่าเชื้อ แต่ยังคงมีตรวจสอบเกี่ยวกับชนิดของอาหารทะเลและที่มาจากเรือขนส่งต่างประเทศเกี่ยวข้องด้วย
มาเลเซีย : มาเลเซียวางแผนลงทุนในอุตสาหกรรมทูนา่

นอร์เวย์ : นอร์เวย์ส่งออกอาหารทะเลปริมาณคงตัว

รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมทู
น่า เป็นแหล่งรายได้ของประเทศ มาเลเซียมียุทธศาสตร์
พัฒนาอุตสาหกรรมทูน่าปี 2563 – 2573 ประกอบด้วย 10
แผนดาเนิ นการ เพื่อจัดการธุรกิจ ทูน่ าของมาเลเซียให้ มี
ความเติบ โต การท าประมงทู น่ าของมาเลเซี ยแบ่ งเป็ น
1) การทาประมงทูน่า ในทะเลหลวง นอกชายฝั่ง Sabah
และ 2) การทาประมงทูน่าในเขตชายฝั่ง EEZ บริเวณทะเล
จี น ใต้ กรมประมงมาเลเซี ย รายงานว่ า ในปี 2562
มาเลเซี ย มืเ รื อประมงทู น่ า 17 ล า ในมหาสมุ ทรอิ นเดี ย
จั บ ทู น่ า 2.7 ล้ า นตั น มู ล ค่ า 8.3 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
มีท่าเรือปีนัง และลังกาวีสาหรับทูน่าที่จับได้จากมหาสมุทร
อินเดีย

นอร์ เ วย์ ส่ ง ออกอาหารทะเลมู ล ค่ า 0.88 ล้ า น
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯในเดื อ นกรกฎาคม 2563 ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ
ที่ส่งผล ได้แก่ค่าเงินนอร์เวย์โครนอ่อนค่า
สมาคมอาหารทะเลนอร์ เ วย์ ( Norwegian
Seafood Council : NSC) รายงานราคาปลา saithe และ
ปลาเฮอริง่ สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปลาที่มีราคาแพงกว่าอย่าง
แ ซ ล ม อ น แ ล ะ ป ล า คอ ด แ ล ะ คว า ม ต้ อ ง ก า ร ซื้ อ
ปลาแซลมอนจากตลาดเอเชียลดลง โดยที่เดือนกรกฎาคม
มีการส่งออกปลาเนื้อขาวแช่แข็งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกั นของปีที่ผ่า นมา แต่นอร์ เวย์ยั งคงเผชิญกั บความ
ท้า ทาย ในการส่ ง ออกไปตลาดเดิ ม ในช่ วง มกราคม –
มิ ถุ น ายน 2563 นอร์ เ วย์ ส่ ง ออกสั ต ว์ น้ าและผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประมงมู ล ค่ า 5,220 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ลดลงร้ อ ยละ
8.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
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ชิลี : ชิลีมีเป้าหมายส่งออกปลาแซลมอนไปเกาหลีใต้
หน่วยงาน ProChile ของชิลีศึกษาการส่งออกแซลมอนแช่เย็นไปเกาหลีใต้ หลังจากความตกลงระหว่าง เกาหลีใต้
และ The National Fisheries and Aquaculture Service of Chile (SERNAPESCA) มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม
ปีนี้ ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกให้กับผลิตภัณฑ์แช่เย็นของชิลี ให้เชื่อมโยงกับการขนส่งทางอากาศ ระหว่างสองประเทศ
หน่วยงาน ProChile ในเกาหลีใต้ รายงานว่าความตกลงระหว่างสองประเทศเป็นโอกาสให้ชิลีได้มีโอกาสเปิดตลาดปลา
ที่เคยมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ 98 ให้กับนอร์เวย์ ซึ่งราคาปลาของชิลีเป็นที่ดึงดูด และในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 ProChile
จะดาเนินงานการตลาดให้ผลิตภัณฑ์จากชิลีเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ในตลาดเกาหลีใต้
ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 16 / 2563 เดือน กันยายน 2563
โลก : อัพเดทสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ของโลก
ภาคอาหารทะเลของจีนแสดงสัญญาณการอยู่รอด หลังจากที่การระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดอาหาร
ทะเลภายในประเทศ บริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นนาของจีน เช่น Shandong Ocean Group Co และJiangsu Zhengyuan
Chuang Hai Agriculture Science & Technology Co เริ่มจ้างผู้จัดการหลายตาแหน่ง และหาลู่ทางการขยายธุรกิจสาหรับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลพรีเมี่ยม โครงการประมงขนาดใหญ่หลายโครงการได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นด้าน
การลงทุน และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของประเทศ แผนการพัฒนาชนบทของรัฐบาลจีนทาให้มีบริษัทอาหารทะเลรายใหม่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ ขนาดเล็ก ซึ่งลงทุนด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในภูมิภาค ขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลในมณฑล
แหล่ง แปรรูปอาหารทะเลรายใหญ่ของจีน เช่น ชานตง เจียงซู หู เป่ย และอันฮุย หันมามุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้น
เป็นต้น
จีนได้ยกเลิกการห้ามนาเข้ากุ้งจากผู้ส่งออกกุ้งของเอกวาดอร์จานวน 3 ราย หลังจากที่ได้ระงับใบอนุญาตการส่งออก
ชั่วคราว เนื่ องจากตรวจพบเชื้ อไวรั ส บนคอนเทนเนอร์ ที่ขนส่ งสินค้ าเมื่อ เดือนกรกฎาคม 2563 ทาให้ค าดว่า ราคากุ้งของ
เอกวาดอร์จ ะค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ฟาร์มลี้ยงกุ้งหลายแห่งในเอกวาดอร์ถูกบังคับให้ปิดกิจการหรือหยุดกิจ กรรม
ชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ปัจจุบันการผลิตยังค่อนข้างต่า และเกรงว่าจะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินในระยะสั้น
ผู้ส่งออกอาหารทะเลของอินเดียคาดว่า คาสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีนี้
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งปกติมียอดจาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดจาหน่ายทั้งปี แม้ว่าอุปสงค์จากภาค
การบริการอาหารลดลงในช่วงการระบาดของโควิด - 19 จากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลของอินเดีย คาดหวังว่าจีน
จะเป็นแหล่งนาเข้าอาหารทะเลรายใหญ่ เนื่องจากผู้ซื้อจากจีนแสดงความสนใจที่จะสั่งซื้อกุ้งและอาหารทะเลอื่น 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 ขณะที่มูลค่าในรูปเงินรูปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16
ร้านอาหารทะเลในสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงรายการอาหารและบริการจัดส่งอย่า งเนื่อง เพื่อปรับตัวเข้า สู่วิถี New
Normal จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แม้ว่าจะเผชิญกับความยากลายาก ร้านอาหารระดับพรีเมี่ยมหลายแห่งได้
ปรับเพิ่มเมนูสเต็กและอาหารทะเลสาหรับบริการจัดส่งถึงที่ ขณะที่บางรัฐได้ออกแผนเร่งด่วน โดยอนุญาตให้ร้านอาหารกลับมา
เปิดให้นั่งรับประทานอาหารที่ร้านได้อย่างปลอดภัย
ออสเตรเลียพยายามกระจายตลาดเพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตร อาหารทะเล และสินค้า
บริการที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองกับจีน รวมทั้งเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวจากการระบาดของโรค
โควิด-19 ขณะที่จีนมองตลาดออสเตรเลียเป็นแหล่งนาเข้าอาหารทะเลพรีเมี่ยม เช่น กุ้งมังกร และหอยเป๋าฮื้อ อย่างไรก็ตาม
การลงทุนโดยตรงของจีนในออสเตรเลียลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลักดันให้ออสเตรเลียพยายามขยายการส่งออกไปตลาด
อื่น ๆ เช่น อินเดีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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บังกลาเทศ/จีน : โอกาสของบังกลาเทศในการส่งออก
อาหารทะเลไปจีน

เมียนมาร์/ไทย : เขตตะนาวศรีวางแผนส่งออกอาหาร
ทะเลไปยังไทย

จี น ส่ ง เสริ ม การค้ า กั บ บั ง กลาเทศขนานใหญ่
โดยยกเว้นภาษีนาเข้าแก่บังกลาเทศมากถึงร้อยละ 97 ของ
รายการสินค้า มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 การตัดสินใจ
ดังกล่า วมีขึ้นหลังจากที่ นายกรัฐมนตรีของบังกลาเทศได้
หารือกับประธานาธิบดีของจีนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ปลาแช่แข็ง ปู และปลาไหลมีชีวิต รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ
ได้รับการยกเว้นภาษี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จีนนาเข้า
สินค้าประมงจากบังกลาเทศ 7,463 ตัน มูลค่า 32.9 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.41 และ 30.72 ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การยกเว้นภาษี
นาเข้าจากจีนคาดว่าจะช่วยบังกลาเทศบรรเทาผลกระทบ
จากการระบาดของโรคไวรัสดังกล่าว

จากข้ อ มู ล ของกระทรวงเกษตร ปศุ สั ต ว์ และ
ชลประทานของเมี ย นมาร์ เมี ย นมาร์ มี แ ผนการส่ ง ออก
อาหารทะเลจากเขตตะนาวศรีมายังไทย ปัจจุบัน ในช่วง
10 เดือ นแรกของปีงบประมาณ 2562-2563 เมียนมาร์
มีรายได้จ ากการส่งออกสินค้าประมงมากกว่า 750 ล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ขณะนี้ ก รมประมงเมี ย นมาร์ ไ ด้ ท างาน
ร่วมกับผู้ส่งออกและผู้แปรรูปอาหารทะเลภายในประเทศ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าประมงของเมียนมาร์เป็นไป
ตามกฎระเบียบของไทย และประเทศคู่ ค้าอื่น ๆ รวมทั้ง
สหภาพยุโรป

ลิเบีย : ลิเบียตั้งเป้าส่งออกสินค้าสัตว์น้าไปสหภาพยุโรป
ลิเบียอยู่ระหว่างพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะอนุญาตการส่งออกอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรปตามข้อกาหนดของ
สหภาพยุโรป จากข้อมูล ของศูนย์ส่งเสริมการส่งออก (LEPC) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูภาคส่งออกสัตว์น้าของ
ประเทศ ได้หารือกับศูนย์วิจัยทางทะเลถึงการดาเนินการเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศในช่วงปี 2560 – 2568 ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะทาให้สินค้าสัตว์น้าส่งออกของลิเบียที่มีใบรับรองแนบ
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานของสินค้า นอกจากนี้ ยังหารือถึงการให้ศูนย์ชีวภาพทางทะเลจัดฝึกอบรม
แก่เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการเพื่อจัดทากระบวนงานที่จาเป็นในการตรวจรับรอง และเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
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