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โลก 
 อัพเดทผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ตอภาค
อาหารทะเลโลก  

ยอดจําหนายปลาแซลมอนและอาหารทะเลอ่ืนๆ  
ในจีนลดลงมากอีกครั้ง หลังจากผูผลิตและรานอาหารไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหมในปกก่ิง
เมื่อเร็วๆ น้ี เน่ืองจากกังวลวาปลาแซลมอนอาจเปนสาเหตุ 
แมวาไมมีหลักฐานท่ีเช่ือมโยงถึงการแพรระบาดดังกลาว  
แตผูบริโภคตื่นตระหนกตอขอสันนิษฐานท่ีวาปลาแซลมอนอาจ
เปนพาหะในการแพรเช้ือไวรัส สงผลใหการนําเขาปลาแซลมอน
ของจีนลดลง ผูสงออกปลาแซลมอนจากยุโรปกลาววา ความกังวล
ดังกลาวกระทบตอการคาปลาแซลมอนในซูเปอรมารเก็ตและ
ชองทางการจําหนายออนไลนในจีน ซึ่งเปนผูบริโภคอาหาร
ทะเลสดและแชแข็งรายใหญของโลก ผูคาปลีกออนไลนบางราย
ของจีน เชน Taobao ไดลดปรมิาณการจําหนายปลาแซลมอน 
ในปกก่ิงลง ขณะท่ี Meituan Dianping ซึ่งเปนแอปพลิเคชัน
ใหบริการจัดสงอาหาร ถอดสินคาแซลมอนท้ังหมดออกจากการ
ใหบริการ สวนรานซูชิและรานหมอไฟ ซึ่งเริ่มมีแนวโนมดีข้ึน
หลังจากท่ีสถานการณระบาดเริ่มคลี่คลายลงในชวงเดือนเมษายน 
กลับมาไดรับผลกระทบอีกครั้งจากความวิตกกังวลดังกลาว ขณะท่ี 
ผูช่ืนชอบอาหารทะเลในประเทศอ่ืนๆ ไดประโยชนจากราคา
อาหารทะเลท่ีลดลงในชวงการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 
แตผูผลิตอาหารทะเลไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาว 

สมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม 
(VASEP) รายงานวา มูลคาการสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม
ในชวง 5 เดือนแรกของป 2563 เทากับ 2.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
เน่ืองจากมูลคาการสงออกไปยังตลาดหลักลดลง ไดแก สหรัฐฯ 
(-3.8%) ญี่ปุน (-0.8%) จีน (-1.9%) และสหภาพยุโรป (-19%) 
ขณะท่ีมูลคาการสงออกสินคาอาหารทะเลสวนใหญลดลง แต
มูลคาการสงออกกุงขาวแวนนามไม กุงกุลาดํา และปู เพ่ิมข้ึน
ในชวงดังกลาว จากสถานการณในปจจุบันท่ีสหรัฐฯ และหลาย
ประเทศยังไมสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 
คาดวาการสงออกอาหารทะเลของเวียดนามจะกลบัมาฟนตวัได
ในชวงสิ้นปน้ี  

อุตสาหกรรมกุงและผูมีสวนไดเสียของบังคลาเทศ
เรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือภาคอุตสาหกรรม ซึ่งประสบภาวะ
วิกฤตจากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 และพายุ
ไซโคลน Amphan มาตรการรักษาระยะหางและมาตรการล็อกดาวน

เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรค สงผลใหขาดแคลนแรงงาน 
ในโรงเพาะฟกและฟารมเลี้ยงกุง สงผลใหผลผลิตลูกกุงระยะ 
post larvae ขาดแคลน และกระทบตอการซื้อขายกุง รวมถึง
การนําเขาอาหารสัตวนํ้าและปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ซึ่งภาคการผลิต
พ่ึงพาการนําเขาเปนหลัก ทําใหเกิดความไมแนนอนในดาน
ปจจัยการผลิต และราคาปจจัยการผลิตเพ่ิมข้ึน สถานการณ
เหลาน้ีสงผลใหโรงเพาะฟกและผูเลี้ยงประสบปญหาทางการเงิน 
และเรียกรองใหรัฐบาลออกมาตรการใหความชวยเหลืออยาง
เรงดวนในการผลิตกุงกุลาดํารอบใหม การสงออกกงกุลาดํา  
คิดเปนรอยละ 90 ของการสงออกสินคาประมงท้ังหมดของ
บังกลาเทศ  

การทําประมงในสหภาพยุโรปเริ่มฟนตัว จากอุปสงค
ท่ีเพ่ิมข้ึนทีละนอย แตราคายังคงต่ํา ฝรั่งเศส: อุปทานและการ
นําเขาจากประเทศเพ่ือนบานท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลใหราคาอาหารทะเล
ในประเทศต่ํา สเปน: ราคาปลาซารดีนสและปลาแอนโชวีลดลง 
เดนมารก: ยอดจําหนายในตลาดประมูลสัตวนํ้าลดลง ไอรแลนด: 
ราคาปูของไอรแลนดในตลาดตางประเทศปจจุบันอยูท่ี 225 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. ลดลงจาก 450 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ในปกอน 
การขนสงทางอากาศท่ีจํากัด สงผลใหคาขนสงทางอากาศไปยัง
ตลาดเอเชียคอนขางสูง 

หลายประเทศพยายามหาตลาดใหมๆ เน่ืองจากการ
จํากัดดานการขนสง และคาดการณวาราคาอาหารทะเล 
ในปหนาจะต่ําลง อุตสาหกรรมกุงล็อบสเตอรของรัฐเซาท
ออสเตรเลียเริ่มมองหาลูทางเพ่ือเพ่ิมยอดจําหนายในตลาด
อเมริกาเหนือและยุโรป นอกเหนือจากตลาดจีน ซึ่งมากกวารอยละ 
90 ของกุงท่ีจับไดสงออกไปตลาดน้ี เห็นไดชัดเจนวาในชวงการ
ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทําใหราคากุงล็อบสเตอรในจีน
ขาดเสถียรภาพอยางมีนัยสําคัญ ภาคอุตสาหกรรมพยายาม 
หาแนวทางเพ่ือลดตนทุนสําหรับฤดูกาลผลิตกุงล็อบสเตอรในปน้ี
ท่ีจะเริ่มข้ึน  

รัฐบาลออสเตรเลียไดจัดสรรเงินทุนสวนกลางจํานวน 
2.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ แก Seafood Industry Australia 
(SIA) เพ่ือสงเสริมตลาดอาหารทะเลภายในประเทศ และ
สนับสนุนการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมหลังจากการระบาด
ของโรคไวรัส COVID-19 จากการสนับสนุนเงินทุนดังกลาว 
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของออสเตรเลียจะดําเนินโครงการ
สงเสริมการบรโิภคอาหารทะเลในประเทศ เปนระยะเวลา 12 เดือน 
เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและหวงโซอุปทานท่ีเก่ียวของ 
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รวมถึงรานคาปลีกและผูใหบริการดานอาหารใหฟนตัวจาก
ผลกระทบจากระบาดของโรค COVID-19    

อุตสาหกรรมรานอาหารในสหรัฐอเมริกาและสหราช
อาณาจักรไดรับผลกระทบอยางหนักจากการระบาดของโรค 
COVID-19 มีรายงานวา เชนรานอาหารหลายสาขาในสหรัฐฯ 
ตองปดตัวลงอยางถาวร สวนสาขาท่ียังเปดใหบริการ ใหบริการ
เฉพาะซื้อกลับบานหรือจัดสงถึงท่ีแทนเทาน้ัน ขณะท่ีรานอาหาร
หลายแหงท่ีไมใชเชนรานอาหารในสหราชอาณาจักรตองปดกิจการ 
และคาดวารอยละ 85 ของรานอาหารท่ีไมใชเชนรานอาหารใน 
สหราชอาณาจักรอาจจะตองปดตัวลงภายในสิ้นปน้ี หากรัฐบาล
ไมใหความชวยเหลือ  

มีรายงานวายอดจําหนายอาหารทะเลแชแข็งใน
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนอยางมาก เน่ืองจากการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภค
ในชวงการระบาดของโรค COVID-19 จากขอมูลของ Information 
Resources Inc. (IRI) ยอดจําหนายอาหารทะเลแชแข็งในรอบ
สัปดาหระหวางวันท่ี 18 – 24 พฤษภาคม 2563 เพ่ิมข้ึนรอยละ 
62.6 มากกวาสินคาอาหารแชแข็งอ่ืนๆ ผูบริโภคหันมาประกอบ
อาหารท่ีบานมากข้ึน และอยูในชวงโรงเรียนปดเทอม ยอดจําหนาย
ปลีกอาหารทะเลแชแข็งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ปาปวนิวกิน ี
สามารถสงออกอาหารทะเลไปจีน  

หนวยงานประมงแหงชาติของปาปวนิวกินี (NFA) 
รวมกับสถานทูตจีนประจําปาปวนิวกินีแถลงขาวความสําเร็จ
การเปดตลาดอาหารทะเลในจีน เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 
ความรวมมือดังกลาวแสดงถึงความสําเร็จของภาคอุตสาหกรรม
ประมงของประเทศในการเขาสูตลาดอาหารทะเลของจีน  
โดยผูสงออกท่ีจดทะเบียนในประเทศจะสามารถสงออกอาหารทะเล
ไปจีนไดโดยตรง โดยไมตองผานประเทศท่ีสาม เชน สิงคโปร 
หรือฮองกง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของ
ปาปวนิวกินีกลาววา การเขาสูตลาดจีนจะเปนโอกาสสําหรับ
ผูประกอบการประมงขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ 
นอกเหนือจากสินคาปลาทูนาซึ่งเปดตลาดไปกอนหนาน้ี 

อินเดีย 
ผูประกอบการโรงเพาะฟกนําเขาพอแมพันธุกุงจากสหรัฐอเมริกา 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลของอินเดียคาดวา การสงออก
จะเพ่ิมข้ึนในชวงครึ่งหลังของป 2563 เน่ืองจากการนําเขา 
พอแมพันธุกุงท่ีเพ่ิมข้ึน จากขอมูลของหนวยงานเพาะเลี้ยง 
สัตวนํ้าชายฝง (CAA) ปจจุบันมีโรงเพาะฟกกุงในอินเดียจํานวน 
311 แหง ท่ีจดทะเบียนเพ่ือนําเขาพอแมพันธุกุงปลอดโรคจาก
ตางประเทศ โดยในชวงไตรมาสแรกของป 2563 อินเดียนําเขา
พอแมพันธุกุง 63,430 ตัว และตั้งแตการบังคับใชมาตรการ 
ล็อกดาวนในเดือนมีนาคมท่ีผานมายังไมมีการนําเขาเพ่ิมข้ึน 
อยางไรก็ตาม ลาสุดผูประกอบการโรงเพาะฟกจํานวน 6 ราย 
ไดเชาเหมาลําเครื่องบินจากฮาวายเพ่ือนําเขาพอแมพันธุกุงขาว
แวนนาไม จากขอมูลของหนวยงานพัฒนาการสงออกอาหาร
ทะเลของอินเดีย (MPEDA) ยืนยันวาการนําเขาพอแมพันธุกุง

ท้ังหมดผานกระบวนการดานความปลอดภัยทางชีวภาพโดย
หนวยงานท่ีรับชอบดานการกักกันสัตวนํ้า หากพอแมพันธุท่ี
นําเขาไมเพียงพอ ผูประกอบการโรงเพาะฟกอาจหันไปใช 
พอแมพันธุในประเทศเพ่ือผลิตลูกกุงระยะ PL เพ่ือใหเพียงพอ
กับความตองการของผูเลี้ยง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพลูกกุง  

เมียนมาร 
การสงออกสินคาประมงของเมียนมารเพ่ิมขึ้น 

จากขอมูลของกระทรวงพาณิชยของเมียนมาร  
การสงออกสินคาประมงในชวงกวา 8 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 
12 มิ.ย. 2563) ของปงบประมาณปจจุบันเทากับ 680 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 200 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน จากขอมูลของกรมประมง เมียนมาร
ยังตองดําเนินการอีกมากเพ่ือแขงขันกับประเทศเพ่ือนบาน 
ในการสงออกสินคาประมง รวมถึงปลาและกุง และเสนอแนะ
ใหมุงเนนการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงมากกวาการจับจาก
ธรรมชาติ รัฐบาลวางแผนท่ีจะพัฒนาฟารมเพาะเลี้ยงปลา 
ท่ีทันสมัย โรงงานผลิตอาหารสัตว หองเย็น โดยรวมมือกับ
ผูเช่ียวชาญจากอินโดนีเซีย ไตหวัน และจีน เพ่ือขยายการ
สงออก นอกจากน้ี กระทรวงแผนงานและการคลังยังวางแผน 
จัดสรรเงินกูแกเกษตรกรและชาวประมง 

 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม
2563  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,200 ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                       อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว      $40.75    -  
ขนาด 13/15 ตัว  - $33.73 
ขนาด 16/20 ตัว  - $26.23  
ขนาด 21/25 ตัว     $22.49 $23.42 
ขนาด 26/30 ตัว  -  $18.27  

ขนาด 31/40 ตัว    - $16.40  
ขนาด 41/50 ตัว  - $16.86 
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.70     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.49 
ขนาด 21/25 ตัว      $20.14  $18.74 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.68  $17.33  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.80  $15.46 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.86  $14.52 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $19.68 
ขนาด 31/40 ตัว $22.96   $18.74  
ขนาด 41/50 ตัว $19.21    $17.80  
ขนาด 51/60 ตัว $18.74   $17.80 
ขนาด 61/70 ตัว $17.80   $15.93 
ขนาด 71/90 ตัว $17.33   $15.93  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม              อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $17.20        -  
ขนาด  6/8 ตัว  $16.00        -  
ขนาด  8/12 ตัว $14.80        -  
ขนาด 13/15 ตัว $12.80   -  
ขนาด 16/20 ตัว  $11.70                  -  
ขนาด 21/25 ตัว   $10.00  -   
ขนาด 26/30 ตัว     $8.50  -       
ขนาด 31/40 ตัว $7.20  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $6.80  -    
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 $18.35 
ขนาด 6/8 ตัว $15.50 
ขนาด Un/12 ตัว $10.30 
ขนาด 13/15 ตัว $8.35 
ขนาด 16/20 ตัว $6.40 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.40 
ขนาด 26/30 ตัว $5.25 
ขนาด 31/40 ตัว $4.25 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต     เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.65 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.05  $5.10 
ขนาด 21/25 ตัว $4.50 $4.35  
ขนาด 26/30 ตัว $4.00 $3.95 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.75 $3.65 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.45     $3.50   
ขนาด 41/50 ตัว $3.25 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $2.95 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.80    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.60    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.40    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)    แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.60    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.00    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.55 $5.60 
ขนาด 21/25 ตัว $4.85 $4.95 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.55 $4.60 
ขนาด 31/40 ตัว  $4.10 $4.20 
ขนาด 41/50 ตัว $3.90 $3.95 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.80 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.70 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.50 
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