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อัพเดทสถานการณผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิ-19 
ของโลก 

ภาคอาหารทะเลของจีนแสดงสัญญาณการอยูรอด 
หลังจากท่ีการระบาดของโควิด-19 ไดสงผลกระทบตอตลาด
อาหารทะเลภายในประเทศ บริษัทผูผลิตอาหารทะเลช้ันนําของจีน 
เชน Shandong Ocean Group Co และJiangsu Zhengyuan 
Chuang Hai Agriculture Science & Technology Co เริ่มจาง
ผูจัดการหลายตําแหนง และหาลูทางการขยายธุรกิจสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลพรีเมี่ยม โครงการประมงขนาดใหญ
หลายโครงการไดรับไฟเขียวจากรัฐบาลสรางความเช่ือมั่นดาน
การลงทุน และฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ แผนการพัฒนา
ชนบทของรัฐบาลจีนทําใหมีบริษัทอาหารทะเลรายใหมเกิดข้ึน
อยางรวดเร็ว สวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งลงทุนดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในภูมิภาค ขณะท่ีธุรกิจอาหารทะเลในมณฑล
แหลงแปรรูปอาหารทะเลรายใหญของจีน เชน ชานตง เจียงซู  
หูเปย และอันฮุย หันมามุงเนนตลาดภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 
เปนตน  

จีนไดยกเลิกการหามนําเขากุงจากผูสงออกกุงของ
เอกวาดอรจํานวน 3 ราย หลังจากท่ีไดระงับใบอนุญาตการ
สงออกช่ัวคราว เน่ืองจากตรวจพบเช้ือไวรัสบนคอนเทนเนอร 
ท่ีขนสงสินคาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ทําใหคาดวาราคากุง
ของเอกวาดอรจะคอยๆ ปรับเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ฟารมลี้ยงกุง
หลายแหงในเอกวาดอรถูกบังคับใหปดกิจการหรือหยุดกิจกรรม
ช่ัวคราว เน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด-19 ปจจุบันการผลิต 
ยังคอนขางต่ํา และเกรงวาจะเกิดอุปสงคสวนเกินในระยะสั้น  

ผูสงออกอาหารทะเลของอินเดียคาดวา คําสั่งซื้อจาก
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจะเพ่ิมข้ึนในชวงท่ีเหลือของปน้ี 
โดยเฉพาะในชวงเทศกาลคริสตมาส ซึ่งปกติมียอดจําหนาย 
คิดเปนรอยละ 25 ของยอดจําหนายท้ังป แมวาอุปสงคจาก 
ภาคการบริการอาหารลดลงในชวงการระบาดของโควิด-19   
จากขอมูลของสมาคมผูส งออกอาหารทะเลของอินเดีย 
คาดหวังวาจีนจะเปนแหลงนําเขาอาหารทะเลรายใหญ 
เน่ืองจากผูซื้อจากจีนแสดงความสนใจท่ีจะสั่งซื้อกุงและอาหาร
ทะเลอ่ืนๆ จากผูสงออกของอินเดีย ในชวงปงบประมาณ 
2562/2563 อินเดียสงออกอาหารทะเลรวม 1.3 ลานตัน 
มูลคา 6.68 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (466,628.5 ลานรูป ) 
ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 7.39 จาก 1.4 ลานตัน 
ในปงบประมาณกอน ขณะท่ีมูลคาในรูปเงินรูปเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.16  

รานอาหารทะเลในสหรัฐอเมริกาไดปรับปรุงรายการ
อาหารและบริการจัดสงอยางเน่ือง เพ่ือปรับตัวเขาสูวิถี New 
Normal จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 แมวาจะ
เผชิญกับความยากลํายาก รานอาหารระดับพรีเมี่ยมหลายแหง
ไดปรับเพ่ิมเมนูสเต็กและอาหารทะเลสําหรับบริการจัดสงถึงท่ี 
ขณะท่ีบางรัฐไดออกแผนเรงดวน โดยอนุญาตใหรานอาหาร
กลับมาเปดใหน่ังรับประทานอาหารท่ีรานไดอยางปลอดภัย 

ออสเตรเลียพยายามกระจายตลาดเพ่ือลดการพ่ึงพา
ตลาดจีน ซึ่งเปนตลาดสงออกสินคาเกษตร อาหารทะเล และ
สินคาบริการท่ีสําคัญของประเทศ เน่ืองจากความตึงเครียดทาง
การเมืองกับจีน รวมท้ังเศรษฐกิจจีนท่ีชะลอตัวจากการระบาด
ของโรคโควิด-19 ขณะท่ีจีนมองตลาดออสเตรเลียเปนแหลง
นําเขาอาหารทะเลพรีเมี่ยม เชน กุงมังกร และหอยเปาฮื้อ 
อยางไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงของจีนในออสเตรเลียลดลง
ในชวงหลายปท่ีผานมา ผลักดันใหออสเตรเลียพยายามขยาย
การสงออกไปตลาดอ่ืนๆ เชน อินเดีย และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

บังกลาเทศ/จีน 
โอกาสของบังกลาเทศในการสงออกอาหารทะเลไปจีน 
 จีนสงเสริมการคากับบังกลาเทศขนานใหญ โดยยกเวน
ภาษีนําเขาแกบังกลาเทศมากถึงรอยละ 97 ของรายการสินคา 
มีผลตั้งแต 1 กรกฎาคม 2563 การตัดสินใจดังกลาวมีข้ึนหลังจากท่ี 
นายกรัฐมนตรีของบังกลาเทศไดหารือกับประธานาธิบดีของจีน
เพ่ือยกระดับความสัมพันธระหวางท้ังสองประเทศในชวงการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ปลาแชแข็ง ปู และปลาไหลมีชีวิต 
รวมท้ังสินคาอ่ืนๆ ไดรับการยกเวนภาษี ในชวงครึ่งแรกของป 
2563 จีนนําเขาสินคาประมงจากบังกลาเทศ 7,463 ตัน มูลคา 
32.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 19.41 และ 30.72 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การยกเวน
ภาษีนําเขาจากจีนคาดวาจะชวยบังกลาเทศบรรเทาผลกระทบ
จากการระบาดของโรคไวรัสดังกลาว 

เมียนมาร/ไทย 
เขตตะนาวศรีวางแผนสงออกอาหารทะเลไปยังไทย 

จากขอมูลของกระทรวงเกษตร  ปศุสัตว  และ
ชลประทานของเมียนมาร เมียนมารมีแผนการสงออกอาหาร
ทะเลจากเขตตะนาวศรีมายังไทย ปจจุบัน ในชวง 10 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ 2562-2563 เมียนมารมีรายไดจากการสงออก
สินคาประมงมากกวา 750 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะน้ีกรมประมง
เมียนมารไดทํางานรวมกับผูสงออกและผูแปรรูปอาหารทะเล
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ภายในประเทศเพ่ือสรางความมั่นใจวาสินคาประมงของเมียนมาร
เปนไปตามกฎระเบียบของไทย และประเทศคูคาอ่ืนๆ รวมท้ัง
สหภาพยุโรป 

ลิเบีย 
ลิเบียต้ังเปาสงออกสินคาสัตวน้ําไปสหภาพยุโรป 
 ลิเบียอยูระหวางพิจารณาความเปนไปไดท่ีจะอนุญาต
การสงออกอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรปตามขอกําหนดของ
สหภาพยุโรป จากขอมูลของศูนยสงเสริมการสงออก (LEPC) 
ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงและฟนฟูภาคสงออกสัตวนํ้าของ 
ประเทศ ไดหารือกับศูนยวิจัยทางทะเลถึงการดาํเนินการเพ่ือให
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรไดรับการรับรองวาเปนไปตาม
มาตรฐานระหวางประเทศในชวงป 2560 – 2568 ซึ่งมาตรฐาน
ดังกลาวจะทําใหสินคาสัตวนํ้าสงออกของลิเบียท่ีมีใบรับรองแนบ
เปนท่ียอมรับ ซึ่งสรางความเช่ือมั่นดานมาตรฐานของสินคา 
นอกจากน้ี ยังหารือถึงการใหศูนยชีวภาพทางทะเลจัดฝกอบรม
แกเจาหนาท่ีประจําหองปฏิบัติการเพ่ือจัดทํากระบวนงาน 
ท่ีจําเปนในการตรวจรับรอง และเปนไปตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ  

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 24 สิงหาคม – 7 กันยายน 
2563  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,450 ตัน  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                     อินโดนีเซีย          อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว      $41.12    -  
ขนาด 13/15 ตัว  - $33.03 
ขนาด 16/20 ตัว  - $26.47  
ขนาด 21/25 ตัว     $22.66 $23.63 
ขนาด 26/30 ตัว  -  $18.43  
ขนาด 31/40 ตัว    - $16.54  
ขนาด 41/50 ตัว  - $17.01 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                         มาเลเซีย                อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.94     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.68 
ขนาด 21/25 ตัว      $20.32  $18.90 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.85  $17.49  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.96  $15.60 
ขนาด 41/50 ตัว    $17.01  $14.65 

 
 
 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $19.85 
ขนาด 31/40 ตัว $23.16   $18.90  
ขนาด 41/50 ตัว $19.38    $17.96  
ขนาด 51/60 ตัว $18.90   $17.96 
ขนาด 61/70 ตัว $17.96   $16.07 
ขนาด 71/90 ตัว $17.49   $16.07  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

             เวียดนาม                   
ขนาด UN/6 ตัว  $16.00          
ขนาด  6/8 ตัว  $15.00          
ขนาด  8/12 ตัว $13.50          
ขนาด 13/15 ตัว $11.80     
ขนาด 16/20 ตัว  $10.50                    
ขนาด 21/25 ตัว   $8.90     
ขนาด 26/30 ตัว     $8.00         
ขนาด 31/40 ตัว $6.80         
ขนาด 41/50 ตัว  $6.20      
ขนาด 51/60 ตัว     $5.80      
ขนาด 61/70 ตัว $5.40       

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $17.10 
ขนาด 6/8 ตัว $15.10 
ขนาด Un/12 ตัว $10.20 
ขนาด 13/15 ตัว $8.35 
ขนาด 16/20 ตัว $6.60 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.60 
ขนาด 26/30 ตัว $5.40 
ขนาด 31/40 ตัว $4.40 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต     เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.60 
ขนาด 16/20 ตัว   $4.85  $5.00 
ขนาด 21/25 ตัว $3.90 $4.20  
ขนาด 26/30 ตัว $3.45 $3.85 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.15 $3.60 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.05     $3.45   
ขนาด 41/50 ตัว $2.90 $3.20 
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                      อเมริกากลาง/ใต     เอเชีย  
ขนาด 51/60 ตัว $2.85 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.80    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.65   - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
                แกะเปลือกไวหาง (PTO)   แกะเปลือกผาหลงั (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.30    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.80    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.35 $5.40 
ขนาด 21/25 ตัว $4.80 $4.85 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.55 $4.55 
ขนาด 31/40 ตัว  $4.15 $4.20 
ขนาด 41/50 ตัว $3.90 $4.05 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.85 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.85 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.80 
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