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โลก  
 ผลกระทบของโรคระบาดโควิด -19 ตอภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลโลก  
 นักวิจัยจากสิงคโปรและไอรแลนด เปดเผยวาอาหาร 
แชแข็ง และอาหารทะเลแชแข็ง อาจมีเช้ือ COVID-19 ปนเปอน
อยูไดนาน 21 วัน และเช้ือไวรัสสามารถสงตอผานไปทาง
อาหารได การศึกษาน้ีมีความเช่ือมโยงกับการแพรระบาดในจีน 
เวียดนาม และนิวซีแลนด  เมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผานมาไดมีการ
พบไวรัสโคโรนาบนเขียงแลปลาในตลาดอาหารทะเล ท่ี 
กรุงปกก่ิง ซึ่งกลายเปนศูนยกลางของการติดเช้ือ โควิด-19 
แบบกลุมแหงใหม ในชวงเดือนกรกฎาคม จีนระงับการนําเขา
จากบริษัทสงออกกุงของเอกวาดอร 3 แหง หลังตรวจพบ  
โควิด-19 บริเวณผนังดานในตูสินคา และพบเช้ือบริเวณพ้ืนผิว
ดานนอกกลองบรรจุ 5 กลอง สวนท่ีนิวซีแลนดมีตรวจพบการ
ติดเช้ือตรวจสอบยอนกลับไปท่ีหองเย็นในเมืองโอคแลนด การ
ระบาดในเวียดนามสงผลใหมีผู เสียชีวิต 10 รายในเดือน
สิงหาคม รายงานการศึกษาโดยทีมนักวิจัยชาวจีนพบวาไวรัส
สามารถมีชีวิตเกินกวา 1 สัปดาหบนพ้ืนผิวปลาแซลมอนแชเย็น 
และจีนมีการตรวจสอบไวรัสโคโรนาอยางเขมงวด ท้ังการนําเขา
และสงออกสัตวนํ้า  
 จีนมียอดขายอาหารทะเลนําเขาลดลงรอยละ 50 ใน
ฤดูรอนป น้ี เน่ืองจากผลกระทบการแพรระบาดของไวรัส 
โค โรน า  อย างไรก็ ตามหน วยงานด านการตลาด  SMH 
International ซึ่งมีสํานักงานใหญอยู ท่ีฮองกง และเซี่ยงไฮ  
ใหขอมูลวาการบริโภคอาหารทะเลของจีนฟนตัวเร็วกวาท่ีคาด 
คําสั่งซื้อเพ่ิมข้ึนท้ังดานความถ่ี และปริมาณในการสั่ง จากภาค
บริการอาหารและรานอาหารรายยอย เน่ืองจากผูบริโภคหันมา 
บริโภคอาหารทะเล เพ่ือเสริมสรางสุขภาพ  นอกจาก น้ี 
โควิด-19 มีความเช่ือมโยงกับการนําเขาอาหารทะเลท่ีลดลง 
และรัฐบาลจีนพยายามใหสาธารณะมีความเช่ือมั่นในการ
ปองกันโควิด-19  
 ผูสงออกกุงเอกวาดอร สนับสนุนดานมาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และการควบคุมการขนสงสินคาไปยัง
ประเทศตางๆ รวมท้ังจีน ตามท่ีสอดคลองกับแนวทางของ
สมาคมผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเอกวาดอร (Ecuador’s National 
Chamber of Aquaculture : CNA) มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพ เปนสวนหน่ึงของความตกลงท่ีลงนามในเดือน
สิงหาคม ระหวางMinistry of Production, Foreign Trade, 
Investment and Fisheries of Ecuador กับ ศุลกากรจีน  
โรงงานแปรรูปของเอกวาดอรไดรับการตรวจสอบโดย

หนวยงาน the Undersecretariat of Safety and Quality 
of Ecuador (SCI) ในการปองกันการติดเช้ือ และสุขอนามัย
สวนบุคคล กับผูปฏิ บัติหนาท่ี ท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑและ 
บรรจุภัณฑ การตรวจคัดกรองโควิด -19 เปนระยะ และหาก
ตรวจพบวาพนักงานติดเช้ือจะตองเขากระบวนการกักกันเปน
ระยะเวลา 14 วัน และจะไดกลับเขาทํางานเมื่อผลตรวจโควิด-
19 เปนลบ พนักงานท่ีใกลชิดกับผูติดเช้ือจะไดรับการปฏิบัติ
แบบเดียวกัน บรรจุภัณฑและพ้ืนท่ีสําหรับการแปรรูป จะไดรับ
การฆาเช้ือ 
 ยอดขายในซุป เปอรมาร เก็ตญี่ ปุ นยั งคงสูง แต
ผูบริโภค หันมาซื้ออาหารทางออนไลน และใชบริการสงถึงบาน
มากข้ึน บริษัทสื่อในญี่ปุนสํารวจในชวงท่ีมีการระบาดใหมๆ 
พบวาความตองการซื้อสินคาท่ีมีวันหมดอายุนาน และอาหาร
ทะเลแปรรูปมียอดขายสูงข้ึน  รานสะดวกซื้อตอบสนองโดย
การเพ่ิมศูนยกระจายสินคา  ผูสูงอายุหันไปใชการซื้อสินคาทาง
ออนไลนมากข้ึนเมื่อเทียบกับกลุมคนอายุนอย เน่ืองจากกลุม
ผูสูงอายุมีความเสี่ยงมากกวา 
 รานอาหารในสหรัฐอเมริกาไดรับผลกระทบจาก
วิกฤติไวรัสโคโรนา ทําใหตองปดกิจการ บางแหงมีแผนขาย
กิจการ สาขารานอาหารทะเลหลายแหง เลิกจางพนักงาน และ
ปดตัวลงในบางสาขา รานอาหารหันมาใหบริการซื้อกลับบาน
และบริการสงถึงบานมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมรายได 
    ญ่ีปุน 

ญ่ีปุนมอบอุปกรณสงเสริมการผลิตลูกพันธุปลานิลใหฟจิ 
 กระทรวงประมงของฟจิไดรับมอบอุปกรณการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากรัฐบาลญี่ปุน เพ่ือผลิตลูกพันธุปลานิล
เพ่ิมข้ึนจาก 1.2 ลานตัว เปน 2.2 ลานตัวตอป รัฐมนตรีฟจิ
ตองการพัฒนาศูนยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของฟจิ ใหเปนศูนยท่ีดี
ท่ีสุดในภูมิภาคแปซิฟกตอนใต โดยไดมีการปรบัปรุงการผลติลกู
พันธุสัตวนํ้าหลายชนิด อุปกรณใหมท่ีไดรับจะนําไปชวยพัฒนา
ใหผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไดโดยตรง  

เวียดนาม/สหภาพยุโรป 
 ความตกลงการคาเสรีชวยเวียดนามสงออกทูนาไป
สหภาพยุโรป เพ่ิมขึ้น 
 เวียดนามสงออกปลาทูนาไปสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึนใน
เดือนกรกฎาคม ความตกลงการคาเสรีระหวางเวียดนามกับ
สหภาพยุโรปมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม สมาคม 
ผูสงออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) แจงวาเวียดนาม
สงออกทูนาปริมาณมากในเดือนกรกฎาคม สินคาอยูในหองเย็น
ท่ีทาเรือ ณ สหภาพยุโรป และพรอมท่ีจะเขาสูตลาดตั้งแต 1 
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สิงหาคม เปนตนไป การสงออกทูนาจากเวียดนามไปสหภาพฯ 
ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลคา 63.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 65 เมื่อเทียบกับปท่ีผานมา โดยสงออกไป
เนเธอรแลนด อิตาลี และเยอรมนี เพ่ิมข้ึนรอยละ 201 รอยละ 
200 และรอยละ 119 ตามลําดับ เวียดนามสงออกทูนา และ 
ผลจากการแพรระบาดของโควิด 19 กระทบผูสงออกทูนาใน
หลายประเทศ ทําใหผูสงออกเวียดนามไดรับโอกาสในการ
สงออกเพ่ิมข้ึน  

อุรุกวัย 
 อุรุกวัยออกใบรับรองการสงออกสินคาประมง  
 หนวยงาน The National Directorate of Aquatic 
Resources ในอุรุวัย ประกาศใหมีการออกใบรับรองสุขอนามัย
สินคาประมงทางอิเล็กทรอนิกส จุดหมายปลายทางแหงแรก
เปนการสงออกไปท่ีอารเจนตินา และคาดวาจะมีการออก
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกสไปหลายประเทศตอจากน้ี เชนชิลี เปรู 
และขณะน้ีอุรุกวัยไดรับการตอบรับจากสหรัฐอเมริกาแลว และ
กําลังอยูระหวางเจรจากับเวียดนาม ขณะท่ีข้ันตอนระบบการ
ตรวจสอบยอนกลับสําหรับสหภาพยุโรปมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  ก.ย. –  24 ก.ย. 2563 
ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
ราคา CFR ไทย $ 1,450 /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 - 26.91 
ขนาด 16/20ตัว - 22.66 
ขนาด 21/25ตัว 20.30 18.89 
ขนาด 26/30ตัว 19.83 17.47 
ขนาด 31/40ตัว 17.94 15.58 
ขนาด 41/50ตัว 17.00 14.64 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 26/30ตัว - 19.83 
ขนาด 31/40ตัว 23.14 18.89 
ขนาด 41/50ตัว 19.36 17.94 
ขนาด 51/60ตัว 18.89 17.94 
ขนาด 61/70ตัว 17.94 16.05 
ขนาด 71/90ตัว 17.47 15.05 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 16.60 - - 
ขนาด 6/8ตัว          15.50 - - 
ขนาด 8/12ตัว        14.20 - 18.25 
ขนาด 13/15ตัว 12.20 - 15.15 
ขนาด 16/20ตัว 11.10 - 13.50 
ขนาด 21/25ตัว 9.50 - 9.50 
ขนาด 26/30ตัว      8.00 - - 
ขนาด 31/40ตัว      6.80 - - 
ขนาด 41/50ตัว      6.30 - - 
ขนาด 51/60ตัว 5.80 - - 
ขนาด 61/70ตัว 5.20 - - 

กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 13.20 10.70 
ขนาด Un/12 ตัว - 11.10 8.40 
ขนาด Un/15 ตัว - 7.90 6.75 
ขนาด 16/20 ตัว - 6.40 5.75 
ขนาด 21/25 ตัว - 5.70 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.20 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 4.90 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.50 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.00 - 

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

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/12 - 7.75 
ขนาด Un/15 - 6.05 
ขนาด16/20 4.85 5.20 
ขนาด21/25 3.90 4.80 
ขนาด26/30 3.50 4.30 
ขนาด31/35 3.20 4.00 
ขนาด 36/40 ตัว 3.05 - 
ขนาด 41/50 ตัว 2.90 3.75 
ขนาด 51/60 ตัว 2.80 3.65 
ขนาด 61/70 ตัว 2.70 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.55 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.50 - 

กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
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Butterfly 
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 6.55 - 
ขนาด 21/25 ตัว 5.55 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.30 - 
ขนาด 31/35 ตัว 4.35 - 

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

 เอเชีย 
 แกะเปลือกไวหาง 

(PTO) 
แกะเปลือกผาหลัง 

(P&D) 
ขนาด 8/12ตัว 9.40 - 
ขนาด Un/15ตัว 6.80 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.35 5.40 
ขนาด 21/25ตัว 4.80 4.85 
ขนาด 26/30ตัว 4.55 4.55 
ขนาด 31/35ตัว 4.15 4.20 
ขนาด 41/50ตัว 3.90 4.05 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.85 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.80 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.75 
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