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โลก  
 ผลกระทบโควิด -19 ตอภาคประมง  
 เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 รายงานผูติดเช้ือไวรัส
โคโรนามีจํานวน 3,500,000 คน มีผูเสียชีวิตเกิน 250,000 
ราย ภาคการประมงไดรับผลกระทบจากโรคระบาด เน่ืองจาก
โซอุปทานหยุดชะงัก การผลิตลดลง ความตองการซื้อของ
ผูบริโภคลดลง และผลกระทบอ่ืนๆท่ีตามมา ประเทศตางๆไดมี
มาตรการเพ่ือควบคุมการระบาดของโรค  
 หนวยงานดานประมงในปากีสถาน ออกข้ันตอน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard operating procedures 
: SOPs) ในสถานท่ีประกอบการประมง เพ่ือเปนมาตรการ
ปองกัน โควิด – 19 ประกอบดวยการตรวจคัดกรองชาวประมง
ท่ีทาเรือ กอนและหลังจากออกไปทําประมง ใหปฏิบัติตามกฎ
การเวนระยะอยางเครงครัดในการประมูลปลาบนเรือประมง  
มีการหามไมใหมีการคาสัตวนํ้าบริเวณทาเรือ ใหมีการทําความ
สะอาดบริเวณทาเรือ และสะพานเทียบเรือหลังการประมูล 
ผลผลิตสัตวนํ้าโดยรวมของปากีสถานลดลงเหลือ 701,726 ตัน 
ลดลงรอยละ 12.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปงบประมาณ
กอนหนา (ปงบประมาณของปากีสถาน เริ่มตั้งแต กรกฎาคม 
2562 – มีนาคม 2563) จากขอมูลของ Ministry of Marine 
Affairs ผลผลิตสัตวนํ้าของปากีสถานในเดือนเมษายนมีปริมาณ 
69,000 ตัน ลดลงรอยละ 18.8 จากเดือนมีนาคมซึ่งมีผลผลิต 
85,000 ตัน การสงออกในเดือนเมษายนมีปริมาณ 16,106 ตัน 
มูลคา 33 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนมีนาคม ซึ่งมี
ปริมาณ 18,614 ตัน  มาตรการล็อกดาวนท่ีนํามาใชในเดือน
มีนาคมมีผลกระทบการขนสงสินคา  
 เวียดนามสงออกทูนาลดลง เน่ืองจากความตองการซื้อ
จากตลาดหลักลดลงในชวงไตรมาสแรกของป น้ี  วารสาร 
Vietfishmagazine รายงานวาในชวง 3 เดือนแรกมูลคาสงออก 
ทูนาลดลงรอยละ 10.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
ตลาดทูนาจากเวียดนามไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
อาเซียน ประเทศเหลาน้ีนําเขาทูนาจากเวียดนามลดลง สหรัฐฯ
นําเขาลดลงรอยละ 23 ในเดือนมีนาคม รานอาหารและโรงแรม
ในสหภาพยุโรปปดเพ่ือปองกันการระบาดของไวรัสโคโรนา ทําให
มีการบริโภคทูนาลดลง และมีสต็อกสินคาในตลาดเพ่ิมข้ึน มีการ
ยกเลิกการสงสินคา หรือเลื่อนการสงสินคาออกไป เน่ืองจากไมมี
ความตองการซื้อ ท้ังท่ีกอนหนาน้ีมีคําสั่งซื้อไปแลว  

อาเซียนเปนผูซื้อทูนาจากเวียดนามรายใหญเปนอันดับ 
3 ในชวง 3 เดือนแรก เวียดนามสงออกทูนาไปอาเซียน 9.6  
ลานตัน ลดลงรอยละ 15 จากปกอนหนา ไทยซึ่งเปนประเทศ

นําเขาทูนาจากเวียดนามมากท่ีสุดในกลุมอาเซียน  มีคําสั่งซื้อ
ลดลงรอยละ 15 
 สถานการณภาคการประมงในเมียนมาไดรับผลกระทบ
อยางหนักโดยเฉพาะตอการสงออก สมาคมผูแปรรูปและสงออก
สินคาประมงของเมียนมา (Myanmar Fisheries Products 
Processors and Exporters Association : MPEA) รายงานวา
คําสั่งซื้อจากตางประเทศถูกยกเลิก และไมมีคําสั่งซื้อจากสหภาพ
ยุโรปตั้งแตมีมาตราการล็อกดาวน ทําใหกระทบตอธุรกิจตลอด
ท้ังหวงโซมูลคา หองเย็นและโรงงานผลิตปดทําการทําให 
พนักงานตกงาน  
 ตนนํ้าในหวงโซมูลคาไดรับความเดือดรอน เน่ืองจากไม
มีโรงงานมารับซื้อ ชาวประมงตองประมูลเรือของตน ทําใหเกิด
ความสูญเสียมากในชวง 2 – 3 เดือนท่ีผานมา MPEA คาดวาการ
ทําประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจะหยุดตั้งแตมิถุนายน – 
สิงหาคม ดังน้ันถึงแมโรงงานจะกลับมาเปดได แตก็จะขาดแคลน
วัตถุดิบเพ่ือนํามาแปรรูป และคาดวาภาคประมงจะเกิดการ
สูญเสียครั้งใหญ ในชวง 6 เดือน ตั้งแตมีนาคม – สิงหาคม โดย
ภาคประมงไดรองขอใหรัฐบาลชวยเหลือดานสินเช่ือ และขอ
ความชวยเหลือจากสหภาพยุโรปดวย  
 การระบาดครั้งใหญของโควิด -19 กระทบหวงโซการ
ผลิตกุงในอินเดียดวยเชนกัน ผูแปรรูปกุงในอินเดียพบปญหา
แรงงานไมพอ อินเดียเริ่มมาตรการล็อคดาวนมาตั้งแต 23 
มีนาคม 2563 ทําใหแรงงานเดินทางไปทํางานดวยความ
ยากลําบาก โดยเฉพาะในรัฐ Andhra ซึ่งเปนรัฐท่ีผลิตกุงมาก
ท่ีสุดของอินเดีย กวารอยละ 50 ของแรงงานในโรงงานแปรรูปใน
รัฐ Andhra มาจากรัฐอ่ืน ดังน้ันเมื่อมีมาตรการล็อกดาวน ทําให
แรงงานตองเดินทางกลับบาน และการเดินทางกลับมาทํางาน
ลําบาก เน่ืองจากขอจํากัดดานการเคลื่อนยายแรงงาน ผูเลี้ยงกุง
ไมไดกําไรเน่ืองจากราคาตกมาก และอินเดียยังเผชิญปญหาหอง
เย็นไมเพียงพอในการเก็บรักษากุง บริ ษัทสงออกไมไดรับ
ใบรับรอง health certificate เพ่ือใชในการสงออก และ
หองปฏิบัติการถูกปด เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการล็อกดาวน  
 การเพาะเลี้ยงกุง และโรงงานแปรรูปกุงในเอกวาดอร 
สวนใหญอยูเมือง Guayaquil ซึ่งเปนเมืองท่ีไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด – 19 หนักท่ีสุด บริษัทท่ีอยูในเมืองน้ี
อาจตองปดหากสถานการณไมดีข้ึน ผูสงออกกุงยังคงปฏิบัติ
หนาท่ีเต็มศักยภาพ ในชวง 2 -3 สปัดาหท่ีมีการระบาด อยางไรก็
ตาม มาตรการเคอรฟวมีเปาหมายควบคุมการระบาดอยางรุนแรง
ใน Guayaquil ทําใหพนักงานหลายคนขาดงาน ผูเพาะเลี้ยงบาง
รายระงับการจายเงินคาบริการตางๆใหกับบริษัทผูใหบริการ และ
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สถานการณเริ่มจะทําให กระทบตอการเพาะเลี้ยงและการแปรรูป
มากข้ึน 

เวียดนาม 
เวียดนามสงออกกุงไปตลาดหลักๆ เติบโตเพ่ิมขึ้น

ในไตรมาส 1 
 สมาคมผูสงออกและผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม 
(VASEP) รายงานวา เวียดนามสงออกกุงไปยังตลาดหลัก
อยางเชน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เพ่ิมข้ึนในชวงไตรมาสแรกของป
น้ี ถึงแมจะอยูในชวงการระบาดของโรคโควิด -19 ญี่ปุนเปน
ตลาดสงออกใหญท่ีสุดใน 1 ใน 5 อันดับแรก การสงออกคิด
เปนสัดสวนรอยละ 23 ของมูลคาการสงออกกุงท้ังหมด มูลคา
การสงออกในเดือนกุมภาพันธเพ่ิมข้ึนรอยละ 63 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอนหนา เวียดนามไดรายไดจากการสงออก
กุงไปญี่ปุนไตรมาสแรก 118 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
3.35 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา สหรัฐฯเปน
ตลาดสงออกอันดับสองสําหรับกุงเวียดนามรองจากญี่ปุน 
ตลาดสหรัฐฯ มีความตองการซื้อสูงในชวงการระบาดของ 
โควิด – 19 โดยในชวง 3 เดือนแรก เวียดนามสงออกกุงไป
สหรัฐฯ 103.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เฉพาะเดือนกุมภาพันธมี
มูลคาการสงออก 32.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
16.02 ในเดือนมีนาคมมีมูลคาการสงออก 41.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 11.5 แตการสงออกไปตลาดหลักอ่ืนๆ 
ลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา  ไดแกการ
สงออกไปสหภาพยุโรปลดลงรอยละ 16 การสงออกไปเกาหลีใต
ลดลงรอยละ 6.3 และการสงออกไปจีนลดลงรอยละ 6.4    

ชิลี / จีน 
 จีนอนญุาตใหมีการนําเขาอาหารทะเลจากชิลีทาง
ออนไลน 
 จีนยอมรับขอเสนอของชิลี โดยอนุญาตและใหมีการ
รับรองผลิตภัณฑอาหารทะเลนําเขาจากชิลีทางออนไลน บริษัท
Sernapesca ผูใหบริการดานการเพาะเลี้ยงและอํานวยความ
สะดวกในการสงออก กลาววาการใหการรับรองโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ทําใหชวยลดระยะเวลาการรอคอย ทามกลาง
สถานการณโควิด – 19 ขณะท่ีตองมีการดูแลสุขภาพของ
พนักงานดวย และการอํานวยความสะดวกการสงออก
ผลิตภัณฑอาหารทะเลเปนการชวยเศรษฐกิจของชิลี เพราะเปน
แหลงรายไดท่ีสําคัญอันดับ 2 ของชิลี  
 กระบวนการใหการรับรองสามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมในชวงวันหยุดยาว หรือวันหยุดสุดสัปดาห 
เพ่ือใหมีการสงอาหารทะเลทางเครื่องบินมากข้ึน นอกจากน้ีจีน
และชิลีมีความตกลงการคาเสรีรวมกัน โดยกระบวนการน้ีใช
สําหรับการสงออกจากชิลีไปบราซิลและอารเจนตินาดวย
เชนกัน  

 ------------------------ 
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12  พ.ค. –  26 พ.ค. 2563 

ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
ราคา CFR ไทย $ 1,400 /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 - 26.55 
ขนาด 16/20ตัว - 22.36 
ขนาด 21/25ตัว 20.03 18.63 
ขนาด 26/30ตัว 19.57 17.24 
ขนาด 31/40ตัว 17.70 15.37 
ขนาด 41/50ตัว 16.77 14.44 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 26/30ตัว - 19.57 
ขนาด 31/40ตัว 22.83 18.63 
ขนาด 41/50ตัว 19.10 17.70 
ขนาด 51/60ตัว 18.63 17.70 
ขนาด 61/70ตัว 17.70 15.84 
ขนาด 71/90ตัว 17.24 15.84 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 17.80 - - 
ขนาด 6/8ตัว          16.60 - - 
ขนาด 8/12ตัว        15.30 - - 
ขนาด 13/15ตัว 13.30 - - 
ขนาด 16/20ตัว 12.30 14.65 - 
ขนาด 21/25ตัว 10.80 - - 
ขนาด 26/30ตัว      9.10 - - 
ขนาด 31/40ตัว      7.80 - - 
ขนาด 41/50ตัว      7.00 - - 
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 14.50 13.80 12.35 
ขนาด Un/12 ตัว 10.70 11.80 9.10 
ขนาด Un/15 ตัว 7.80 8.85 6.80 
ขนาด 16/20 ตัว 6.80 6.70 5.85 
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ขนาด 21/25 ตัว 5.85 6.00 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.45 5.50 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.00 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.50 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 3.85 - 

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

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/12 - 7.95 
ขนาด Un/15 - 5.90 
ขนาด16/20 5.00 4.80 
ขนาด21/25 4.15 4.40 
ขนาด26/30 3.80 3.90 
ขนาด31/35 3.45 3.60 
ขนาด 36/40 ตัว 3.35 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.25 3.45 
ขนาด 51/60 ตัว 2.85 3.30 
ขนาด 61/70 ตัว 2.75 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.50 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.25 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 18.60 - 
ขนาด 6/8 ตัว 16.45 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.60 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.35 - 
ขนาด 16/20 ตัว 6.20 - 
ขนาด 21/25 ตัว 5.20 - 
ขนาด 26/30 ตัว 4.85 - 
ขนาด 31/35 ตัว 3.95 - 

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

 เอเชีย 
 แกะเปลือกไวหาง 

(PTO) 
แกะเปลือกผาหลัง 

(P&D) 
ขนาด 8/12ตัว - - 
ขนาด Un/15ตัว 5.90 - 
ขนาด 16/20ตัว 4.80 - 
ขนาด 21/25ตัว 4.10 4.15 
ขนาด 26/30ตัว 4.10 3.95 
ขนาด 31/35ตัว 3.45 3.50 
ขนาด 41/50ตัว - 3.40 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.20 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.25 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.15 
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