
 

ผลกระทบโควิด-19 อาจฉุดผลผลิตกุงท่ัวโลกลดลงถึง 6 แสนตัน ในป 2563 
 

  

 
 

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563  Undercurrent News ซ่ึงเปนเว็บไซตรายงานขาวเก่ียวกับสินคาประมง
ไดเปนเจาภาพการสัมมนาทางเว็บในหัวขอเรื่อง “Global Shrimp Market Outlook” โดยไดมีการอภิปราย
ครอบคลุมหัวขอตางๆ รวมถึงการคาดการณการผลิตและแนวโนมของตลาด ซ่ึงสรุปไดวา ผลกระทบจากการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจทําใหผลผลิตกุงในป 2563 ลดลงมากถึง 600,000 ตัน ในขณะเดียวกับท่ีความ
ตองการบริโภคก็ลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากการระบาดไดสงผลกระทบตอธุรกิจบริการอาหารอยางหนักจึงคาดวา
ราคากุงไมนาจะเพ่ิมข้ึนแมวาอุปทานจะลดลง  

ในชวง 20 หรือ 30 ปท่ีผานมาตลาดไดรับแรงขับเคลื่อนจากอุปทานท่ีเปนวัตถุดิบกุงสด ปจจุบัน
สถานการณโควิด-19 ทําใหอุปทานจะลดลงแตอาจลดลงไมมากเทาความตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการ
ในดานธุรกิจบริการอาหาร ประกอบกับสินคาคงเหลือในจีนและสหรัฐอเมริกายังคงอยูในระดับสูง และแนวโนม
ความตองการในชวงฤดูหนาวในยุโรปก็ยังไมมีแนวโนมวาจะเพ่ิมข้ึน ในทางตรงขามความตองการสินคาสําหรับ
ตลาดคาปลีกจากอินเดียกําลังเติบโต แตก็ไมสามารถผลิตใหไดเพียงพอตามคําสั่งซ้ือเนื่องจากแรงงานมีไมเพียงพอ  

ดังนั้น โดยพ้ืนฐานแลวมีสองตลาดหลักท่ีเกิดผลกระทบ ไดแก ตลาดกุงพรอมหัวท่ีมีอุปทานเปนจํานวน
มาก ในขณะท่ีความตองการของธุรกิจบริการดานอาหารหดตัวลงอยางกระทันหัน และ ตลาดกุงปอกเปลือก
สําหรับการคาปลีกซ่ึงความตองการตึงตัวและอุปทานท่ีมีอยูในระดับต่ํา เนื่องจากการผลิตลดลงและการขาดแคลน
แรงงานในอินเดียซ่ึงเปนแหลงผลิตท่ีสําคัญ 
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การคาดคะเนผลผลิตโลก    
โดยภาพรวมแลวการลดลงของผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในป 2563 นั้นไมมากอยางท่ีคาดเนื่องจากโควิด-19 

ไดสงผลกระทบกับความตองการของธุรกิจบริการดานอาหารซ่ึงสงผลกระทบตอไปยังผูผลิตกุงจากเอกวาดอร 
อินเดียและอินโดนีเซีย 

นายโรบินส แมคอินทอช รองประธานอาวุโสของบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร (ซีพีฟูดส เปดเผยระหวาง
การสัมมนาทางเว็บวา ผลผลิตกุงโลกในป 2563 (รวมท้ังกุงขาวแวนนาไมและกุงกุลาดํา  คาดวาจะมีประมาณ 
3.17 ลานตัน ลดลงจากประมาณการผลผลิตของป 2562 รอยละ 16 (ภาพดานลาง  

 
ท่ีมา: Undercurrentnews.com 

นอกจากนี้ ยังคาดการณวาผลผลิตในเอเชียจะลดลงเหลือ 2.24 ลานตัน หรือลดลงรอยละ 17 เม่ือเทียบกับ
ปกอนหนา ปจจัยสําคัญเกิดจากการลดลงของผลผลิตในอินเดียซ่ึงคาดวาจะลดลงรอยละ 31 เหลือ 530,000 ตัน 
ในจํานวนนี้เปนกุงกุลาดําประมาณ 30,000 ตัน นอกจากนี้ ผลผลิตของจีนคาดวาจะลดลงประมาณรอยละ 20 
เหลือ 500,000 ตัน ในจํานวนนี้เปนกุงกุลาดําประมาณ 20,000 ตัน   

ในบรรดาผูผลิตรายใหญรายอ่ืนๆ ไดแก เวียดนาม ผลผลิตคาดวาจะลดลงรอยละ 6 เหลือ 500,000 ตัน 
เปนกุงกุลาดําประมาณ 100,000 ตัน อินโดนีเซียคาดวาจะลดลงรอยละ 3 เหลือ 310,000 ตัน โดยมีกุงกุลาดํา
ประมาณ 30,000 ตัน ประเทศไทยก็มีแนวโนมท่ีจะลดลงเชนกันโดยคาดการณวาจะมีผลผลิตจะลดลงรอยละ 7 
เหลือ 270,000 ตัน โดยประเทศไทยผลิตกุงกุลาดําเพียงรอยละ 10 ของการผลิตท้ังหมด  
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สําหรับประเทศในแถบภูมิภาคอเมริกาคาดการณวาผลผลิตจะลดลงรอยละ 17 เหลือ 815,000 ตัน โดย
เอกวาดอรเปนผูผลิตรายใหญท่ีสุดในภูมิภาคนี้ คาดวาในป 2563 ผลผลิตจะลดลงรอยละ 8 เหลือ 540,000 ตัน (ดู
ภาพดานลาง  

 
ท่ีมา: Undercurrentnews.com 
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อยางไรก็ตาม นายแมคอินทอช ยังมีความเห็นวา การลดลงของผลผลิตท่ัวโลกในระดับนี้ยังไมถือวาเปน
เปนชวงขาลงอยางมาก การลดลงรอยละ 17 ตามท่ีคาดการณกันในปจจุบันเปนเปาหมายท่ียังไมนิ่งเนื่องจากการ
แพรระบาดของ COVID-19 ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยมีความเห็นวาการผลิตในป 2563 นาจะลดลงอยู
ในชวงรอยละ 10 - 15 โดยจะมีการฟนตัวเม่ือระดับการบริโภคชัดเจนข้ึนและระบบโลจิสติกสเริ่มดีข้ึน 

ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบกับเหตุการณโรคกุงตายดวน (EMS  ในป 2555 ซ่ึงสงผลกระทบใหผลผลิตกุงโลก
ลดลงถึงรอยละ 30 แลว การลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในป 2563 ซ่ึงนายแมคอินทอชคาดวาจะอยูระหวางรอยละ 10-
15 ถือวาไมเลวรายจนเกินไป นอกจากนี้ ยังเนนย้ําวาการลดลงของผลผลิตในปจจุบันไมไดเกิดจากโรคในกุง
เหมือนกับกรณีของ EMS และ whitespot ท่ีเกิดข้ึนในอดีต การฟนตัวจึงสามารถคาดเดาไดมากกวาเนื่องจากการ
ลดลงของผลผลิตไมไดเกิดจากโรคและปญหาการผลิต แตเกิดจากระบบการขนสงและความไมแนนอน ซ่ึงความไม
แนนอนของตลาดสงผลตอการตัดสินใจของเกษตรกรท่ีจะเก็บสตอกอยางจริงจังหรือไม นอกจากนี้ ยังมีความสับสน
วาระดับการบริโภคจะเปนอยางไร และอาจสงผลกระทบตอราคาอยางไร รวมถึงปญหาดานระบบโลจิสติกสและ
การนํากุงออกจากบอและผานเขาสูโรงงานแปรรูป 

การลดลงของผลผลิตท่ีไมไดเกิดจากปญหาการผลิตนั้น หมายความวา การฟนตัวอาจเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
ข้ึนอยูกับวาสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 จะเปนตอไปอยางไร การฟนตัวจะสามารถทําไดเร็วมากหาก
ไมไดมีปญหาท่ีเก่ียวของกับดานเทคนิคหรือการผลิต  

ดังนั้น ขณะนี้จึงมีเพียงแตปญหาความไมแนนอนเทานั้น ปจจุบันเกษตรกรยังคงลังเลท่ีจะจัดเก็บสินคา
จนกวาจะมีความชัดเจนมากข้ึนเก่ียวกับตลาดสุดทายหรือผูบริโภค และจนกวาจะมีความแนนอนมากข้ึนในตลาด
สุดทายท่ีเก่ียวกับรูปแบบการบริโภค อยางไรก็ตาม ในชวงปลายปไมนาจะมีกระแสอะไรมากนัก ดังนั้นผลการ
ดําเนินงานของตลาดในชวงท่ีเหลือของป 2563 จึงจะเปนตัวกําหนดแนวโนมผลผลิตในป 2564   

การคาดคะเนผลผลิตโดย FAO     
ตัวเลขการคาดคะเนลาสุดขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) สําหรับป 2562 

คาดการณผลผลิตกุงขาวแวนนาไมอยูท่ีประมาณ 4.97 ลานตัน และกุงกุลาดําอยูท่ี 750,605 ตัน จึงเปนท่ีนา
สังเกตวาการคาดคะเนของนายแมคอินทอชนั้นต่ํากวาตัวเลขท่ีคาดคะเนโดย FAO และ Global Aquaculture 
Alliance (GAA) ซ่ึงประกาศในระหวางการประชุมประจําป Global Outlook for Aquaculture Leadership 
(GOAL)   

ในขณะท่ีการประชุม GOAL เม่ือป 2562 ซ่ึงจัดข้ึนท่ีเมืองเชนไน ประเทศอินเดีย ไดมีการคาดคะเน
ผลผลิตกุงขาวแวนนาไมและกุงกุลาดําวาจะมีมากกวา 5 ลานเมตริกตัน อยางไรก็ตาม การคาดการณผลผลิตกุง
เปนเรื่องยุงยากเนื่องจากไมมีขอมูลภาครัฐท่ีถูกตอง เชน ขอมูลของจีนมีแนวโนมท่ีจะนํากุงท้ังหมดมารวมกันเปน
กุงขาวแวนนาไม (penaeid) ลวนๆ ทําใหตัวเลขปริมาณท่ีสูงกวาปกติ อยางไรก็ตาม ตัวเลขของรัฐบาลไทย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส อินเดียและเอกวาดอรมีความถูกตองแมนยํา เพราะมีการรวบรวมขอมูลและรายงานโดยอิง
ตามระบบจริง 
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ผลกระทบในประเทศผูผลิตท่ีสําคัญ  
เอกวาดอร การสงออกลดลงมากถึงรอยละ 21 เม่ือเทียบกับปกอนหนา แตผลผลิตกลับมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลผลิตในเดือนมกราคม - กรกฎาคมเพ่ิมข้ึนรอยละ 8 เปน 392,355 ตัน แมจะมีปญหาใน
ตลาดจีนกลาวคือในชวงกลางเดือนกรกฎาคมจีนไดสั่งระงับการนําเขากุงจากเอกวาดอรหลังจากพบรองรอยของ
ไวรัสโควิด-19 ในภาชนะบรรจุและบนบรรจุภัณฑ อยางไรก็ตาม จีนไดยกเลิกการระงับการนําเขาเม่ือเดือนท่ีผาน
มาโดยมีการลงนามในขอตกลงระหวางรัฐบาลของท้ังสองประเทศ 

เม่ืออุปสงคของจีนลดลงเอกวาดอรจึงเปลี่ยนเปาหมายการสงออกไปท่ีสหรัฐอเมริกา โดยในเดือน
กรกฎาคมการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 120 เปน 15,331 ตัน เนื่องจากยอดขายไปจีนลดลง
รอยละ 76 เม่ือเทียบกับปกอน เหลือเปน 8,692 ตัน อยางไรก็ตาม กุงจํานวนมากท่ีสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะ
เปนกุงไมมีหัวมากกวาท่ีจะเปนกุงมีหัวซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดจีน โดยประมาณรอยละ 20-30 ของการสงออก
นี้เปนกุงท่ีไมมีหัวในขณะท่ีกอนหนานี้เปนการสงออกกุงมีหัว ดังนั้นน้ําหนักสินคาท่ีสงออกจึงหายไปจากปกติ ดวย
เหตุนี้ผลผลิตจากฟารมจึงดูเหมือนจะไมลดลงตามปริมาณการสงออก และจึงดูเหมือนวาการสงออกลดลงในแงของ
ปริมาณ ปจจุบันเกษตรกรในเอกวาดอรมีการเก็บสต็อกนอยลงแตวางแผนท่ีจะชดเชยดวยการผลิตกุงขนาดใหญ  

  อินเดีย ในขณะท่ีเอกวาดอรไดรับผลกระทบอยางรุนแรง แตก็ดูเหมือนวาจะผานพนชวงท่ีเลวรายท่ีสุดไป
แลว แตอินเดียยังคงเผชิญกับปญหารายแรงอยู นายจิม กัลคิน (Jim Gulkin  กรรมการผูจัดการและผูกอตั้ง Siam 
Canadian Group เห็นพองกันวาผลผลิตของอินเดียจะลดลงอยางมากในป 2563 โดยการผลิตอาจลดลงเหลือ 
500,000 - 600,000 ตัน หรือ ลดลงประมาณรอยละ 20 - 30 ซ่ึงถือเปนการลดลงครั้งใหญของอินเดีย และ
ผลกระทบดานลอจิสติกสในอินเดียท่ีมีตอการเคลื่อนยายอาหารกุงและแมพันธุภายในประเทศ  

นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานแรงงานในโรงงานเนื่องจากจํานวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศเพ่ิมข้ึน 
โรงงานบางแหงเปดทําการผลิตเพียงรอยละ 30-50 ของกําลังการผลิต และบางแหงก็ปดกิจการไประยะหนึ่ง 
เกษตรกรไมสามารถเขาถึงลูกกุง post-larvae ไดเนื่องจากมีขอจํากัดในการเคลื่อนยายแมพันธุ นอกจากนั้น 
เกษตรก็ยังคงลังเลท่ีจะเพาะเลี้ยงเนื่องจากความกังวลในความไมแนนอนของตลาด สงผลใหยอดสงออกในเดือน
มีนาคมลดลงรอยละ 23 เม่ือเทียบกับปกอน จากนั้นลดลงรอยละ 26 ในเดือนเมษายนมาอยูท่ี 31,800 ตัน ใน
เดือนพฤษภาคมการสงออกฟนตัวเปน 48,411 ตัน แตยังคงลดลงรอยละ 10 เม่ือเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน
ของปกอน อยางไรก็ตาม ตลอดป 2563 แนวโนมการสงออกของอินเดียจะไมตกต่ํามากอยางท่ีคาด   

อนึ่ง อินเดียมีการนําเขาแมพันธุหลังการล็อคดาวนอยางเขมงวดในชวงแรก ดังนั้นการนําเขาแมพันธุจึง
มากเกินพอท่ีจะรองรับวงจรการผลิตใหม จากนั้นสถานการณเลวรายลงไปอีกดวยปญหาโรคและปญหาอ่ืนๆ 
เกษตรกรจึงยังคงมีการเก็บสต็อกอยูบาง แมจะดําเนินการไดอยางไมเต็มท่ี ราคากุงขนาดเล็กในรัฐอันตระประเทศ
ลดลงเนื่องจากการเรงจับกอนเวลาเพ่ือหนีโรค ทําใหไดกุงขนาดเล็กจํานวนมากซ่ึงอาจทําใหราคาตกแตก็ไมต่ํา
จนเกินไป  

จีน  การคาดคะเนผลผลิตท่ีถูกตองจากจีนและประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นยากมาก ในป 
2563 ขอมูลผลผลิตของจีนจะอยูท่ี 500,000 ตัน อาจบวกหรือลบรอยละ 20 ในภาวะปกติจีนเคยผลิตได
มากกวา 1 ลานตัน    
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อินโดนีเซีย การคาดคะเนผลผลิตในอินโดนีเซียก็คาดเดาไดยากพอๆ กับจีน เนื่องจากอินโดนีเซียเปน
ประเทศหมูเกาะท่ีใหญท่ีสุดในโลกมีเกาะหลัก 5 เกาะ และกลุมเล็กๆ ประมาณ 30 กลุม มีเกาะท้ังหมด 17,508 
เกาะซ่ึงมีผูอยูอาศัยประมาณ 6,000 เกาะ ทําใหขอมูลในภาพรวมท่ีแมนยําทําไดยาก บริษัท ซีพีฟูดส คาดวา
ผลผลิตของอินโดนีเซียจะลดลงรอยละ 3 เหลือ 310,000 ตัน ในจํานวนนี้เปนกุงกุลาดํา 30,000 ตัน สําหรับ
ราคาท่ีเกษตรกรขายไดในป 2563 คาดวาจะต่ํากวาปท่ีแลวแตก็สูงพอท่ีจะจูงใจใหเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยง
ตอไป ท้ังนี้ ผลิตภัณฑกุงของอินโดนีเซียท่ีสงไปในตลาดคาปลีกของสหรัฐอเมริกา เชน Walmart/Sam's Club, H-
E-B Grocery Company, หรือ Koninklijke Ahold Delhaize สวนใหญเปนผลิตภัณฑกุงชุบแปง/ขนมปง กุงปอก
งาย กุงสุกปอกเปลือกไวหาง และกุงปอกเปลือก 

การวิเคราะหผลกระทบ ตามท่ีกลาวมาแลววาการคาดคะเนผลผลิตในอินโดนีเซียนับเปนสิ่งท่ียาก        
การทราบถึงผลกระทบท่ีแทจริงของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศก็ยากดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม
ถึงแมอินโดนีเซียมีรายงานผูปวยโคโรนาไวรัสเกือบ 222,000 ราย และเสียชีวิต 8,841 ราย ตามขอมูลท่ีเปดเผย
โดยประเทศเม่ือวันท่ี 14 กันยายน และดูเหมือนวารัฐบาลจะควบคุมโรคนี้ไมได แตภาคอาหารทะเลกลับไมไดรับ
ผลกระทบมากนัก และไมไดสงผลกระทบตอธุรกิจอยางชัดเจนทําใหการผลิตดําเนินตอไปไดเกือบเต็มกําลังการ
ผลิต อินโดนีเซียจึงถือวาทําไดดีในชวงการแพรระบาดของโควิด-19 

 เวียดนาม เวียดนามเขาสูการปดประเทศท่ีเร็วมากและสามารถควบคุมการแพรกระจายของไวรัสขาม
พรมแดนจากจีนได ในป 2563 ผลผลิตกุงของเวียดนามท้ังหมดคาดวามีประมาณ 750,000 ตัน โดยมีกุงขาว
แวนนาไม อยูระหวาง 480,000 - 500,000 ตัน และกุงกุลาดําอยูระหวาง 200,000 - 250,000 ตัน  หรือ
อาจสูงกวานี้เล็กนอย ท้ังนี้ คาดวาเวียดนามจะไมไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เวียดนามจึงไมมี
ปญหาเรื่องการผลิตท่ีต่ํากวากําลังการผลิตหรือประสบปญหาดานโลจิสติกสเก่ียวกับการเคลื่อนยายแมพันธุและ
อาหารสัตวเหมือนกับอินเดีย  

อนึ่ง ถึงแมราคากุงวัตถุดิบจะลดลงเม่ือเทียบกับปกอนจะทําใหเกษตรกรลังเลท่ีจะทําการเพาะเลี้ยง       
แตราคาก็ยังคงอยูในระดับท่ีดีพอท่ีจะจูงใจใหทําการเพาะเลี้ยงเพ่ือใหสามารถผลิตไดเพ่ิมรอยละ 3-5 และอยาง
นอยท่ีสุดก็อยูในระดับคงท่ี 

  ไทย ปริมาณผลผลิตจะไมแตกตางจากปท่ีแลวมากนักในแงของน้ําหนักรวม อาจมีความแตกตางกันบางใน
เรื่องการปรับขนาดการผลิต แตการผลิตปตอปก็ไมตางจากป 2562 มากเกินไปนัก เวนแตราคากุงวัตถุดิบจะ
สูงข้ึนมากและเกษตรกรเริ่มมีแรงจูงใจในการเพาะเลี้ยงมากข้ึน อยางไรก็ตาม คาดวาผลผลิตอาจจะใกลเคียงกันกับ
ปท่ีผานมา โดยอาจลดลง 20,000 ตัน เหลือ 270,000 ตัน (ดกูราฟดานลาง  
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กันยายน 2563 
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