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โลก  
อัพเดทสถานการณ อุตสาหกรรมอาหารทะเลในชวง 
การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19  
 จีนเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติ หลังจากจํานวนผูติดเช้ือ
โควิด-19 รายใหมลดลงอยางมากตั้งแตเดือนมีนาคมท่ีผานมา 
ซูเปอรมารเก็ต รานอาหาร ตลาดสด ฯลฯ กลับมาเปดใหบริการ
อีกครั้งตามนโยบายของรัฐบาล แตประชาชนสวนหน่ึงยัง
ระมัดระวังการออกไปขางนอก การระบาดของโรคโควิด-19 
สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจจีนอยางมาก และเช่ือวาตองใช
ระยะเวลานานในการฟนฟูเศรษฐกิจอยางสมบูรณ ขณะท่ี
ประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีการระบาด งบประมาณของภาครัฐมีบทบาท
สําคัญในการบรรเทาผลกระทบและฟนฟูเศรษฐกิจจากการ
ระบาดของโรคดังกลาว  
 รัฐบาลอินเดียจัดทําแผนสนับสนุนดานการเงินเพ่ือ
ชวยเหลือภาคธุรกิจในการบรรเทาผลกระทบจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 หลังจากท่ีรัฐบาลไดประกาศแผนการใหความ
ชวยเหลือวงเงิน 260 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2563 และจากขอมูลของกระทรวงพาณิชย รัฐบาล
จะจัดสรรงบประมาณมากกวา 2.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จาก
แผนดังกลาวเพ่ือสรางความเขมแข็งและความยั่งยืน รวมถึงการ
พัฒนาภาคการประมงทะเลและนํ้าจืด โดยจะจัดสรรเงินรอยละ 
56 ของจํานวนน้ี หรือประมาณ 1.45 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
แกภาคประมงจับและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยเฉพาะการ
สรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน ทาเรือประมง หองเย็น และ
การพัฒนาดานตลาด เพ่ือฟนฟูภาคการประมงหลังจากท่ีไดรับ
ผลกระทบรุนแรงจากมาตรการปดประเทศ (lockdown) 
ในชวงการระบาดของโควิด-19 
 ขณะท่ีรัฐบาลในประเทศตางๆ ไดใหความชวยเหลือ
แกภาคประมง ผูคาสงอาหารทะเลพยายามหาชองทางเพ่ือ
จําหนายอาหารทะเลใหกับลูกคา บริษัททําการประมงแหงหน่ึง
ในสหราชอาณาจักรไดรวมกับชาวประมงจัดทําชองทางการ
จําหนายสินคาอาหารทะเลออนไลนแหงใหมข้ึน เพ่ือชวยเหลือ
ธุรกิจประมงและอาหารทะเลท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ระบาดของโควิด-19 โดยไมคิดคาใชจายแกผูใชบริการ ชองทาง
ใหมน้ีสามารถรับคําสั่งซื้อ รับชําระเงิน และมีระบบการรายงาน
ขอมูลตาง ๆ ท้ังยอดขาย คําสั่งซื้อ รายได สินคาคงเหลือ ตลาด
ปลาในญี่ปุนหันมาเนนการจําหนายสินคาแกผูบริโภคผานตลาด
ออนไลนมากข้ึน หลังจากท่ียอดขายลดลง เน่ืองจากรานอาหาร
ปดใหบริการ การจําหนายอาหารทะเลออนไลนเริ่มไดรับความ

นิยมเพ่ิมมากข้ึน จากโปรโมช่ันการลดราคาสินคาอาหารทะเล
ราคาสูง  

ญี่ปุน อุปสงคอาหารท่ีเก็บรักษาไดนาน โดยเฉพาะ
ปลาแมคเคอเรลกระปองเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยอดจําหนาย
อาหารพรอมรับประทาน (สําหรับอุนดวยเตาไมโครเวฟ) 
เพ่ิมข้ึนเชนกัน บริษัทผูผลิตอาหารทะเลในญี่ปุนจํานวนหน่ึง 
ไดปรับตัวโดยใชระบบทํางานทางไกล (telework) โดยให
เจาหนาท่ีตัวแทนขายทํางานจากท่ีบานได  
 จากขอมูลของสมาคมบริการดานอาหารของฮองกง 
(HKCSM) รอยละ 6 ของรานอาหารในฮองกงปดตัวอยางถาวร 
แมวาจะยกเลิกมาตรการ lockdown แลว ฮองกงเปนแหลงท่ีมี
รานอาหารทะเลมากท่ีสุดในเอเชีย ธุรกิจบริการดานอาหาร
หลายแหงบริการสงอาหารใหกับนักธุรกิจและนักทองเท่ียว 
ในจีนแผนดินใหญ รานอาหารหลายแหงในเขตเซ็นทรัล 
(Central District) ยังคงปดกิจการ เน่ืองจากปญหาทางการเงิน 
ซึ่งเปนผลจากลกูคาสวนใหญไมออกมารับประทานอาหารนอกบาน
ในชวงการระบาดของโควิด-19  
 บราซิลกลายเปนศูนยกลางแหงใหมในการระบาด
ของโรคโควิด-19 และปจจุบันเปนประเทศท่ีมีจํานวนผูติดเช้ือ
มากท่ีสุดเปนอันดับสอง รองจากสหรัฐอเมริกา ยอดจําหนาย
สินคาสัตวนํ้าในบราซิลลดลง หลังจากรานอาหารปดใหบริการ 
และประชาชนสวนใหญเก็บตัวอยูกลับบานในชวงมาตรการ 
lockdown การยกเลิกเท่ียวบินไปยังสหรัฐอเมริกาสงผลกระทบ
อยางหนักตอการสงออกของบราซิล ผูผลิตและแปรรูปอาหาร
ทะเลไดเรียกรองใหรัฐบาลใหความชวยเหลือเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  

บริษัทผูผลิตอาหารทะเลในอารเจนตินากังวลเก่ียวกับ
พฤติกรรมของตลาดตอการปรับตัวของราคาสินคา จากขอมูลของ 
INFOPESCA ราคากุงตอตันในเดือนเมษายน 2563 ลดลงรอยละ 25 
เปรียบเทียบกับในเดือนเดียวกันของปกอน ขณะท่ีเปรูประกาศ
แนวปฏิบัติดานสุขอนามัยสําหรับชาวประมงเชิงอุตสาหกรรม
ในชวงการระบาดของโรคโควิด-19 ยกตัวอยางในกรณีการผลิต
ปลาปนและนํ้ามันปลา เรือประมงจะตองไมใชแรงงานประมงท่ี
แสดงอาการปวยใดๆ และใหมีแรงงานเทาท่ีจําเปน ขณะท่ี
ผูประกอบการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในชิลีมีมาตรการกํากับดูแล 
โดยลดกําลังการผลิตลงเกือบครึ่งหน่ึง ใหมีความยืดหยุนในการ
ทํางานมากข้ึน เพ่ือลดความหนาแนนในท่ีทํางาน และหลีกเลี่ยง
การสัมผัสกันระหวางคนงาน  
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ปาปวนิวกิน ี
ภาคอุตสาหกรรมประมงทูนาไดรับการรับรองจาก MSC  

การจับปลาทูนาทองแถบและปลาทูนาครีบเหลือง
ดวยเรืออวนลอมของสมาคมอุตสาหกรรมประมงของปาปวนิวกินี
ไดรับการรับรองจากหนวยงาน Marine Stewardship Council 
(MSC) การรับรองดังกลาวครอบคลุมเรือประมงท่ีชักธงของ
ปาปวนิวกินี 32 ลํา และเรือท่ีชักธงของฟลิปปนส 32 ลํา ท่ีจับ
ปลาทูนาทองแถบและปลาทูนาครีบเหลือง การรับรองดังกลาว
จะชวยเปดโอกาสทางการตลาดใหกับปลาทูนาของปาปวนิวกินี 
รวมถึงการขยายการทําประมงและการแปรรูปบนฝง และสราง
การจางงาน ปจจุบันการแปรรูปบนฝงของปาปวนิวกินีดําเนินการ
อยูท่ีรอยละ 50 ของกําลังการผลิต และจากการรับรองของ 
MSC จะชวยขยายการผลิต ผูทําการประเมินระบุวา ภาคการ
ประมงไดดําเนินการตามขอกําหนด 28 ขอของ MSC รวมถึง
มาตรฐานดานความยั่งยืนของทรัพยากร การจับสตัวนํ้าท่ีติดมา
โดยบังเอิญ (bycatch) ผลกระทบตอแหลงท่ีอยูอาศัยของ 
สัตวทะเล และการบริหารจัดการประมงอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี ยังมีแผนท่ีจะขยายการรับรองไปยังการทําประมงอ่ืนๆ 
ของประเทศ เชน การจับปลาทูนาครบีเหลอืงและปลาทูนาครบียาว
ดวยเบ็ดราว การจับกุงในอาวปาปว การจับปูทะเล การจับกุง
มังกรหัวโขนในบริเวณชองแคบ Torres Strait และจังหวัด 
Western Province และปลิงทะเลตากแหง (beche-de-mer) 

ออสเตรเลีย 
ออกกฎระเบียบใหมในการนําเขากุง 

รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎระเบียบใหมสําหรับการ
นําเขากุง กฎระเบียบใหมน้ีมีข้ึนเพ่ือจัดการความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับโรคไมโครสปอริเดีย 
Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ซึ่งขอกําหนดการ
นําเขาในปจจุบันหละหลวมตอประเด็นดังกลาว เช้ือปรสิต 
ไมโครสปอริเดียมีผลตออัตราการเจริญเติบโตและขนาดของกุง 
ผลิตภัณฑกุงท่ีไมปรุงสุกจะตองถูกผาเอาเสนดํากลางหลังออก
และผานการรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนนําเขา 
ขอกําหนดใหมน้ีจะไมใชกับกุงปรุงสุก ผลิตกุงชุบแปง (deep-
processed battered) รวมถึงผลิตภัณฑกุงท่ีมีแหลงกําเนิด
จากออสเตรเลียท่ีผานการแปรรูปจากโรงงานของบริษัทไทยยูเน่ียน
ท่ีไดรับรอง ป 2562 ออสเตรเลียนําเขากุง 28,400 ตัน มูลคา 
125 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 9.92 และ 15.6 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  

เวียดนาม 
ควบคุมการนําเขากุงและอาหารเลี้ยงสัตวน้ําจากจีน เนื่องจาก
ความกังวลเร่ืองโรค 

กระทวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม 
ไดเรียกรองใหเพ่ิมความเขมงวดในการควบคุมการนําเขาพอแม
พันธุกุง ลูกกุงในระยะ post-larvae และอาหารเลี้ยงสัตวนํ้า
จากจีน เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัส decapod 

iridescent virus 1 (DIV1) หรือไวรัสกุงเกล็ดเลือก (SHIV) ไวรัส
ดังกลาวถูกพบครั้งแรกเมื่อป 2557 ในตัวอยางกุงเครยฟช 
(Cherax quadricarinatus) ในมลฑลฝูเจี้ยน กุงขาวแวนาไม 
(Penaeus vannamei) ในมลฑลเจอเจียง และกุงกามกรามใน
หลายมลฑลของจีน ลาสุดไดพบการระบาดของไวรัสดังกลาว 
ในเดือนกุมภาพันธ 2563 ในมลฑลกวางตุงของจีน โดยมีฟารม
เลี้ยงกุง 1 ใน 3 ในมลฑลกวางตุงท่ีพบการติดเช้ือไวรัสดังกลาว 
จากขอมูลของกระทรวงเกษตรฯ ปจจุบันไมมีขอมูลการติดเช้ือ
ไวรัสดังกลาวในเวียดนาม อยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของไวรัสดังกลาวในประเทศ กระทรวงฯ ไดขอให
คณะกรรมาธิการ National Steering Committee 389 และ
อนุกรรมการท่ีอยูในจังหวัดชายแดน ปองกันการลักลอบการ
นําเขากุงลูกกุง และอาหารเลี้ยงสัตวนํ้าจากจีน  

 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน
2563  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,350 ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                       อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว      $40.43    -  
ขนาด 13/15 ตัว  - $33.46 
ขนาด 16/20 ตัว  - $26.02  
ขนาด 21/25 ตัว     $22.30 $23.24 
ขนาด 26/30 ตัว  -  $18.12  

ขนาด 31/40 ตัว    - $16.27  
ขนาด 41/50 ตัว  - $16.73  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.49     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.31 
ขนาด 21/25 ตัว      $19.98  $18.59 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.52  $17.19  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.66  $15.34 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.73  $14.41 
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กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $19.52 
ขนาด 31/40 ตัว $22.77   $18.59  
ขนาด 41/50 ตัว $19.05    $17.66  
ขนาด 51/60 ตัว $18.59   $17.66 
ขนาด 61/70 ตัว $17.66   $15.80 
ขนาด 71/90 ตัว $17.19   $15.80  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม              อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $17.60        -  
ขนาด  6/8 ตัว  $16.64        -  
ขนาด  8/12 ตัว $15.10        -  
ขนาด 13/15 ตัว $13.10   -  
ขนาด 16/20 ตัว  $12.30                  -  
ขนาด 21/25 ตัว   $10.60  -   
ขนาด 26/30 ตัว     $8.90  -       
ขนาด 31/40 ตัว $7.40  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $7.00  -    
ขนาด 51/60 ตัว     $6.30  -    
ขนาด 61/70 ตัว $5.60   -    

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $18.30 
ขนาด 6/8 ตัว $16.25 
ขนาด Un/12 ตัว $10.50 
ขนาด 13/15 ตัว $8.35 
ขนาด 16/20 ตัว $6.25 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.25 
ขนาด 26/30 ตัว $4.95 
ขนาด 31/40 ตัว $4.00 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.50 
ขนาด 16/20 ตัว   $4.95  $4.95 
ขนาด 21/25 ตัว $4.25 $4.20  
ขนาด 26/30 ตัว $3.80 $3.75 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.55 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.40     $3.35   
ขนาด 41/50 ตัว $3.25 $3.20 
 

        (ตอ)        อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด 51/60 ตัว $2.85 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.75    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.50    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.20    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.65    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.95    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.40 $5.50 
ขนาด 21/25 ตัว $4.65 $4.75 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.30 $4.40 
ขนาด 31/40 ตัว  $3.95 $4.05 
ขนาด 41/50 ตัว $3.80 $3.80 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.60 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.55 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.50 
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