
 

ผลกระทบ COVID-19 ฉุดการนําเขากุงของสหรัฐฯ ลดต่ําสุดในรอบ 7 ป 
 

ในชวงหลายเดือนท่ีผานมาไดมีการคาดการณวาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
COVID-19 จะทําใหการนําเขากุงของสหรัฐฯ ลดลง แตก็ยังไมปรากฏเดนชัดกระท่ังสํานักงานบริหารมหาสมุทร
และบรรยากาศแหงชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) ไดเปดเผยขอมูล 
การนําเขาลาสุดในเดือนพฤษภาคม 2563 พบวา การนําเขากุงของสหรัฐฯ ลดลงลดลงตํ่าสุดเปนประวัติการณ 
ในรอบ 7 ป  

ปริมาณและมูลคา จากขอมูลของ NOAA ระบุวา ในเดือนพฤษภาคม 2563 สหรัฐฯ นําเขากุงในปริมาณ 
37,961 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา 319.0 ลานเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนา
รอยละ 29 และมูลคาลดลงรอยละ 28  ในขณะเดียวกันก็ลดลงจากเดือนเมษายน 2563 ซ่ึงมีการนําเขาใน
ปริมาณ 51,733 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา 439.4 ลานเหรียญสหรัฐ นับเปนสถิติการนําเขาต่ําสุดในรอบ 7 ป 
ท้ังนี้ พบวามีการนําเขาจากอยางนอย 17 ประเทศ และไมมีการนําเขาเลยจากหลายประเทศท่ีเคยสงออกกุงไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ ไดแก นิการากัว บังคลาเทศ ซาอุดิอาระเบีย ศรลีังกา และนอรเวย  
 สําหรับประเทศท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดคือ อินเดีย ซ่ึงเปนแหลงนําเขารายใหญท่ีสุดของสหรัฐฯ (ในชวง 
4 ปท่ีผานมามีสัดสวนตลาดประมาณรอยละ 40 ของการนําเขาท้ังหมดของสหรัฐฯ โดย การนําเขาในเดือน
พฤษภาคม 2563 ปริมาณลดลงเหลือ 8,560 เมตริกตัน มูลคาลดลงเหลือ 72.1 ลานเหรียญสหรัฐ หรือลดลง
คิดเปนรอยละ 58 และ 56 โดยปริมาณและมูลคาตามลําดับเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2562  ท้ังนี้
สถานการณดังกลาวนี้ไดสงผลใหอินโดนีเซียแซงหนาข้ึนมาครองตําแหนงอันดับท่ี 1 สําหรับแหลงนําเขากุงของ
สหรัฐฯ โดยมีการนําเขาในปริมาณ 13,006 เมตริกตัน คิดเปนมูลคา 111.4 ลานเหรียญสหรัฐ หรือปริมาณ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 และมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 13 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน  

ราคา  ในขณะท่ีปริมาณและมูลคานาํเขากุงในเดือนพฤษภาคม 2563 ลดลง แตราคานําเขากุงกลับเพ่ิมข้ึน
เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  โดยราคานําเขาของสหรัฐฯ เฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 8.41 เหรียญสหรัฐ 
สูงข้ึนจากกิโลกรัมละ 8.26 เหรียญสหรัฐ ของเม่ือเดือนพฤษภาคมของปกอนหนา หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 อยางไรก็ตาม 
ราคาในเดือนพฤษภาคม 2563 ยังคงต่ํากวาราคาเฉลี่ยในชวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2563 ซ่ึงอยูท่ีกิโลกรัม
ละ 8.53 เหรียญสหรัฐ ดวยสหรัฐฯ ยังไมไดรับผลกระทบจาก COVID-19 มากนักในชวงดังกลาว 

ในขณะเดียวกันราคานําเขากุงจากอินเดีย (ซ่ึงปกติเปนตัวแปรสําคัญในการกําหนดราคานําเขากุงโดยรวม 
ในเดือนพฤษภาคมเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 8.38 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 8.04 เหรียญสหรัฐ ของเดือนเดียวกัน
ของปกอนหนา คิดเปนรอยละ 4 

แนวโนมความตองการ ตามท่ีไดมีการคาดการณมานานแลววาการนําเขากุงของสหรัฐฯ จะลดลงเนื่องจาก
ความตองการของตลาดลดลงอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตองการของธุรกิจบริการอาหารท่ีลดลงเนื่องจาก
สถานการณการระบาดของ COVID-19 โดยขณะนี้ (ขอมูลของมหาวิทยาลัยจอหนฮอปก้ินส เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 
2563 สหรัฐฯ มียอดผูติดเชื้อสูงท่ีสุดในโลกถึง 2.7 ลานคน และมีผูเสียชีวิต 128,184 คน ดังนั้น หลายมลรัฐได
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ออกมาตรการเพ่ือตอบสนองตอสถานการณดังกลาว โดยสั่งปดรานอาหาร หรืออยางนอยก็จํากัดจํานวนลูกคาท่ี
สามารถเขาไปนั่งรับประทานภายในราน สงผลใหความตองการนําเขากุงสําหรับธุรกิจบริการอาหารลดลง  

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ New York Post ไดรายงานผลการสํารวจลาสุดของ Yelp (บริษัทสํารวจความ
คิดเห็นดานธุรกิจ ซ่ึงระบุวา รานอาหารในสหรัฐฯ จํานวน 23,981 แหง ไดปดตัวลงอยางสิ้นเชิง โดยรอยละ 53 
ระบุวาจะไมเปดดําเนินการอีก ในขณะท่ีผูคาสงหลายรายไดมีการปรับตัวจากสถานการณดังกลาวเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดดวยการปรับเปลี่ยนจากการจําหนายกุงใหแกธุรกิจรานอาหาร เปนการจําหนายใหแกรานคาปลีกท่ี
ผูบริโภคมีความตองการซ้ืออยางมากเนื่องจากความตื่นตระหนกตอการแพรระบาดของ COVID-19 ในชวงแรกๆ   

แนวโนมดานผลผลิต  
อินเดีย  ผลผลิตกุงของอินเดียมีแนวโนมลดลดอยางตอเนื่องนับแตเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากผูแปรรูป

และบรรจุกุงท่ัวประเทศปดกิจการเพ่ือรับมือกับการระบาดของ COVID-19 โดยผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมกุงคาดวา
ปริมาณผลผลิตกุงของอินเดียในป 2563 จะลดลงรอยละ 20 - 30 สงผลใหผลผลิตท้ังหมดเหลืออยูระหวาง 
450,000 - 525,000 เมตริกตัน ซ่ึงสาเหตุเกิดจาก 2 ปจจัย คือ การหยุดชะงักเนื่องจาก COVID-19  และ
เกษตรกรมีความลังเลท่ีจะดําเนินการเพาะเลี้ยงเม่ือตนปเนื่องจากความกังวลเก่ียวกับราคาในตลาดและอุปสงคท่ีลดลง 
ถึงแมกอนหนานี้ราคาไดขยับตัวสูงข้ึนเนื่องจากคําสั่งซ้ือใหมของผูแบงบรรจุและการขาดแคลนวัตถุดิบ หากแตในขณะ
นี้ดูเหมือนวาราคาจะยังคงท่ีและไมขยับข้ึนไปอีก  

เอกวาดอร  แหลงนําเขากุงรายใหญอันดับท่ี 3 ของสหรัฐฯ เปนอีกหนึ่งประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของ COVID-19 สงผลใหราคากุงขนาดใหญท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารม (farmgate price) ลดลง
อยางรวดเร็วภายในชวงเวลาไมถึง 2 สัปดาห เหลืออยูระหวางกิโลกรัมละ 0.10 - 0.40 เหรียญสหรัฐ  

ขอมูลเพ่ิมเติมและความคิดเห็น  
สหรัฐฯ นําเขาจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563 เปนมูลคา 29.61 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือน

กอนหนารอยละ 2.35 ถึงแมการนําเขาในภาพรวมจะลดลงก็ตาม โดยสหรัฐฯ จะนําเขากุงดิบแชแข็งจากไทย
เพ่ิมข้ึน แตนําเขากุงแปรรูปลดลง อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลวพบวาการนําเขาจาก
ไทยลดลงถึงรอยละ 13.17 เนื่องจากการนําเขากุงในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง 

สําหรับการนําเขาจากประเทศไทยในชวง 10 ปท่ีผานมาลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ 11.75 ตอป ประเทศ
ไทยเคยครองตลาดเปนอันดับท่ีหนึ่งโดยสงออกไดสูงสุดถึง 1,719 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2554 แตกลับลดลง
เหลือ 477 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2562 โดยการนําเขากุงแปรูปจากประเทศไทยลดลงในอัตราท่ีนอยกวาการ
ลดลงของการนําเขากุงสดแชเย็นแชแข็งซ่ึงมีคูแขงมากกวา ท้ังนี้ ในป 2562 สหรัฐฯ นําเขากุงสดแชเย็นแชแข็ง
จากไทยคิดเปนรอยละ 46 ในขณะท่ีนําเขากุงแปรรูปคิดเปนเปนรอยละ 54 ของการนําเขาท้ังหมดจากไทย 

ในชวงท่ีตลาดกุงสหรัฐฯ มีความผันผวนเนื่องจากปญหาการระบาด COVID-19 สงผลใหความตองการกุงใน
ตลาดสหรัฐฯ ลดลง ประเทศไทยควรปรับกลยุทธในการสงออกกุง เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑ
ใหเหมาะสมกับการจําหนายในรานคาปลีกหรือเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ท้ัง
ดานตนทุนการผลิตและการรักษาเสถียรภาพของคาเงิน  

 

 



- 3 - 
 

แหลงนําเขากุงท่ีสําคัญ 19 อันดับแรก ของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2563 

 
 

ราคาและปริมาณการนําเขากุงของสหรัฐฯ ป 2013-2020   
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ปริมาณการนําเขากุงของสหรัฐฯ ป 2013 - 2020 (แยกรายประเทศ  

 
 

ท่ีมา:  

https://www.undercurrentnews.com/2020/07/02/us-shrimp-imports-finally-crashed-in-may-latest-
noaa-trade-data-show/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=6b3d06a365-
Americas_briefing_Jul_02_2020&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-6b3d06a365-
92694589 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎาคม 2563 


