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โลก
ผูแทนภาคอุตสาหกรรมทูนามากกวา 500 คน

จากกวา 50 ประเทศท่ัวโลกเขารวมการประชุมและนิทรรศการ
การคาทูนาโลก - TUNA 2016 ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันท่ี 23 – 25
พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ผลตอบรับ
จากผูเขารวมการประชุมตางสนับสนุนและเห็นวาการประชุม
ดังกลาวเปนเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
แนวทางการแกปญหาความทาทายและการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมทูนาอยางยั่งยืน และเปนโอกาสการเจรจาธุรกิจ
งานดังกลาวจัดโดย INFOFISH รวมกับกรมประมง สมาคม
อุตสาหกรรมทูนาไทย และองคกรการจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า
และปลาทูนาระดับภูมิภาคตางๆ

จีน
จากขอมูลของหนวยงานดานการประมงและ

มหาสมุทรของจีน ป 2559 นาจะเปนโอกาสท่ีดีของผูเพาะเลี้ยง
ปลานิลของจีน จากราคาปลานิลหนาฟารมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน ปจจุบันราคาปลานิลขนาดตัวละ 0.5 –
1.5 กก. ในมณฑลกวางตุงอยู ท่ี 1.34 เหรียญสหรัฐฯ/กก.
เพ่ิมข้ึนจาก 1.10 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ในชวงเดียวกันของปกอน
เชนเดียวกับราคาปลานิลในมณฑลไหหลําท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 1.32
เหรียญสหรัฐฯ/กก. จาก 1.20 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ในชวง
เดียวกันของปกอน การขาดแคลนลูกปลาคุณภาพดีเปนปจจัย
หลักท่ีทําใหราคาปลานิลสูงข้ึน ปจจุบันโรงเพาะฟกและผูเลี้ยง
ปลานิลถูกผลักดันใหผลิตปลาท่ีไดขนาดและคุณภาพดีออกมา
สม่ําเสมอ

จีน
จากขอมูลของกระทรวงเกษตรจีน การสงออกอาหาร

ทะเลของจีนชวงไตรมาสแรกของป 2559 เทากับ 4.52
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีการนําเขาเทากับ 1.9 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ทําใหจีนไดดุลการคาสินคาอาหารทะเล
ลดลงรอยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ไตรมาสแรกของป 2559 จีนมีมูลคาการคาสินคาเกษตรรวม
40.64 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3.2 โดยการ
สงออกเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ขณะท่ีการนําเขาลดลงรอยละ 7.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

อินโดนีเซีย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการประมงและกิจการทาง

ทะเลของอินโดนีเซียไดพบปะหารือกับผูอํานวยการหนวยงาน
ดานการประมงของรัสเซีย (Federal Agency for Fishery of
the Russian Federation) ในระหว า งการประ ชุมผู นํ า
อาเซียน-รัสเซีย ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2559
โดยไดหารือเก่ียวกับการอนุญาตใหโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
ของอินโดนีเซียสามารถสงออกไปยังรัสเซียไดอีกครั้ง หลังจากท่ี
รัสเซียไดเพิกถอนโรงงานแปรรูปอาหารทะเลของอินโดนีเซีย
หลายแหงออกจากรายช่ือโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหสงออก
มายังรัสเซียเมื่อป 2556 เน่ืองจากปญหาดานมาตรฐาน
สุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร และแสดงความปารถ
นาท่ีจะฟนฟูการสงออกสินคาอาหารทะเลของอินโดนีเซียไป
ตลาดรัสเซีย ป 2556 อินโดนีเซียสงออกอาหารทะเลไปรัสเซีย
222 ลานเหรียญสหรัฐฯ และลดลงเหลือ 5.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และ 11.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 และป 2558
ตามลําดับ ท้ังน้ี อินโดนีเซียยินยอมใหรัสเซียเขามาตรวจสอบ
ดานคุณภาพและสุขอนามัยสินคาอาหารทะเลของตน รัสเซีย
เปนตลาดสงออกอาหารทะเลท่ีสําคัญของอินโดนีเซียในภูมิภาค
ยุโรปกลางและตะวันออก และเปนประตูในการสงออกไปยัง
กลุมประเทศเครือรัฐจักรภพของรัสเซีย เชน เบลารุส
คาซัคสถาน อารเมเนีย และคีรกิซสถาน เปนตน

มาเลเซีย
รัฐบาลมาเลเซียไดเริ่มดําเนินโครงการ Kuala Nerus

Aquapolitan Project เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา โดยมี
เปาหมายเพ่ือสรางรายไดใหกับชาวประมงท่ีเขารวมโครงการ
เดือนละประมาณ 1,225.35 เหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2563
ประธานาธิบดี Najib Razak ของมาเลเซียกลาววา โครงการ
ดังกลาวจะชวยเพ่ิมรายไดและปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของ
ชาวประมงยากจน จากผลผลิตสัตวนํ้าท่ีลดลงและการเอารัด
เอาเปรียบดานราคาจากพอคาคนกลาง โครงการดังกลาว
ดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการ East Coast Economic
Region Development Council (ECERDC) รวมกับรัฐตรังกานู
และมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Terengganu โดยจะทํา
การพัฒนาทาข้ึนสัตวนํ้า ศูนยแปรรูปสัตวนํ้า ตลาดสัตวนํ้าสด
และรานอาหาร โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศดาน
การประมง  โดยเริ่มแรกจะมีชาวประมงและครอบครัวเขารวม
โครงการประมาณ 400 ครัวเรือน โครงการดังกลาวมีมูลคาการ
ลงทุน 98 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ผลตอบรับ
จากผูเขารวมการประชุมตางสนับสนุนและเห็นวาการประชุม
ดังกลาวเปนเวทีสําคัญในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
แนวทางการแกปญหาความทาทายและการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมทูนาอยางยั่งยืน และเปนโอกาสการเจรจาธุรกิจ
งานดังกลาวจัดโดย INFOFISH รวมกับกรมประมง สมาคม
อุตสาหกรรมทูนาไทย และองคกรการจัดการทรัพยากรสัตวนํ้า
และปลาทูนาระดับภูมิภาคตางๆ

จีน
จากขอมูลของหนวยงานดานการประมงและ

มหาสมุทรของจีน ป 2559 นาจะเปนโอกาสท่ีดีของผูเพาะเลี้ยง
ปลานิลของจีน จากราคาปลานิลหนาฟารมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน ปจจุบันราคาปลานิลขนาดตัวละ 0.5 –
1.5 กก. ในมณฑลกวางตุงอยู ท่ี 1.34 เหรียญสหรัฐฯ/กก.
เพ่ิมข้ึนจาก 1.10 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ในชวงเดียวกันของปกอน
เชนเดียวกับราคาปลานิลในมณฑลไหหลําท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 1.32
เหรียญสหรัฐฯ/กก. จาก 1.20 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ในชวง
เดียวกันของปกอน การขาดแคลนลูกปลาคุณภาพดีเปนปจจัย
หลักท่ีทําใหราคาปลานิลสูงข้ึน ปจจุบันโรงเพาะฟกและผูเลี้ยง
ปลานิลถูกผลักดันใหผลิตปลาท่ีไดขนาดและคุณภาพดีออกมา
สม่ําเสมอ

จีน
จากขอมูลของกระทรวงเกษตรจีน การสงออกอาหาร

ทะเลของจีนชวงไตรมาสแรกของป 2559 เทากับ 4.52
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีการนําเขาเทากับ 1.9 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.1 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ทําใหจีนไดดุลการคาสินคาอาหารทะเล
ลดลงรอยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ไตรมาสแรกของป 2559 จีนมีมูลคาการคาสินคาเกษตรรวม
40.64 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3.2 โดยการ
สงออกเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ขณะท่ีการนําเขาลดลงรอยละ 7.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

อินโดนีเซีย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการประมงและกิจการทาง

ทะเลของอินโดนีเซียไดพบปะหารือกับผูอํานวยการหนวยงาน
ดานการประมงของรัสเซีย (Federal Agency for Fishery of
the Russian Federation) ในระหว า งการประ ชุมผู นํ า
อาเซียน-รัสเซีย ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2559
โดยไดหารือเก่ียวกับการอนุญาตใหโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
ของอินโดนีเซียสามารถสงออกไปยังรัสเซียไดอีกครั้ง หลังจากท่ี
รัสเซียไดเพิกถอนโรงงานแปรรูปอาหารทะเลของอินโดนีเซีย
หลายแหงออกจากรายช่ือโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหสงออก
มายังรัสเซียเมื่อป 2556 เน่ืองจากปญหาดานมาตรฐาน
สุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร และแสดงความปารถ
นาท่ีจะฟนฟูการสงออกสินคาอาหารทะเลของอินโดนีเซียไป
ตลาดรัสเซีย ป 2556 อินโดนีเซียสงออกอาหารทะเลไปรัสเซีย
222 ลานเหรียญสหรัฐฯ และลดลงเหลือ 5.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และ 11.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 และป 2558
ตามลําดับ ท้ังน้ี อินโดนีเซียยินยอมใหรัสเซียเขามาตรวจสอบ
ดานคุณภาพและสุขอนามัยสินคาอาหารทะเลของตน รัสเซีย
เปนตลาดสงออกอาหารทะเลท่ีสําคัญของอินโดนีเซียในภูมิภาค
ยุโรปกลางและตะวันออก และเปนประตูในการสงออกไปยัง
กลุมประเทศเครือรัฐจักรภพของรัสเซีย เชน เบลารุส
คาซัคสถาน อารเมเนีย และคีรกิซสถาน เปนตน

มาเลเซีย
รัฐบาลมาเลเซียไดเริ่มดําเนินโครงการ Kuala Nerus

Aquapolitan Project เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา โดยมี
เปาหมายเพ่ือสรางรายไดใหกับชาวประมงท่ีเขารวมโครงการ
เดือนละประมาณ 1,225.35 เหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2563
ประธานาธิบดี Najib Razak ของมาเลเซียกลาววา โครงการ
ดังกลาวจะชวยเพ่ิมรายไดและปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของ
ชาวประมงยากจน จากผลผลิตสัตวนํ้าท่ีลดลงและการเอารัด
เอาเปรียบดานราคาจากพอคาคนกลาง โครงการดังกลาว
ดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการ East Coast Economic
Region Development Council (ECERDC) รวมกับรัฐตรังกานู
และมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Terengganu โดยจะทํา
การพัฒนาทาข้ึนสัตวนํ้า ศูนยแปรรูปสัตวนํ้า ตลาดสัตวนํ้าสด
และรานอาหาร โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของระบบนิเวศดาน
การประมง  โดยเริ่มแรกจะมีชาวประมงและครอบครัวเขารวม
โครงการประมาณ 400 ครัวเรือน โครงการดังกลาวมีมูลคาการ
ลงทุน 98 ลานเหรียญสหรัฐฯ
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สิงคโปร
หนวยงาน Singapore Manufacturing Federation

Standards Development Organization (SMF-SDO) และ
SPRING Singapore รวมกับสมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ของสิงคโปร (SIAS) ไดออกแนวปฏิบัติ The 2016 Cold Chain
Management of Frozen Fish and Seafood (TR49) เ พ่ือใช
อางอิงดานเทคนิคสําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของในภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของสิงคโปร ท้ังผูผลิต ผูนําเขา ผูคาปลีก และ
หนวยงานกํากับดูแล โดยแนวปฏิบัติ TR49 ครอบคลุมเรื่องการ
บริหารจัดการระบบหวงโซความเย็น (cold chain management)
ในการเก็บรักษาอาหารทะเลดิบหรืออาหารทะเลแชแข็งท่ีมีการ
แปรรูปเพียงเล็กนอย เชน ระบุวาอาหารทะเลสดแชเย็นจะตอง
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 0 – 4 °C ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา
แนวปฏิบัติดังกลาวครอบคุลมข้ันตอนการดูแลสัตวนํ้าหลังการจับ
(post-harvest) การบรรจุหีบหอ การเก็บสินคา การกระจาย
สินคา การขนสง และการคาปลีก อยางไรก็ตาม TR49 ไมได
เปนมาตรฐานบังคับท่ีใหภาคอุตสาหกรรมตองปฏิบัติตาม และ
จะมีการทบทวนทุก 2 ป และมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาเปน
มาตรฐานระดับประเทศในอนาคต

เวียดนาม
จากขอมูลของสมาคมผูสงออกอาหารทะเลของ

เวียดนาม (VASEP) การสงออกกุงของเวียดนามในชวงเดือน
เมษายน 2559 เทากับ 239.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ
7.6 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ชวง 4 เดือนแรก
ของป 2559 ราคากุงในเวียดนามเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน ความตองการกุงจากตลาดหลักเพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากอุปสงค-อุปทานท่ีคอนขางเสถียรภาพ และอัตรา
ทบทวนอากรตอบโตการทุมตลาดประจําปรอบท่ี 9 (POR 9)
ท่ีสหรัฐฯ เรียกเก็บกับสินคากุงนําเขาจากเวียดนามท่ีลดลง
คาดวาการสงออกกุงในไตรมาสท่ี 2 จะเทากับ 780 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากชวงเดียวกันของปกอน

เวียดนาม
จีนเปนตลาดสงออกปลาทูนาท่ีสําคัญและมีศักยภาพ

ของเวียดนาม ชวงไตรมาสแรกของป 2559 เวียดนามสงออก
ผลิตภัณฑปลาทูนาไปตลาดจีนมูลคา 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 253 จาก 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในไตรมาสแรก
ของปกอน ทําใหจีนกลายเปนผูนําเขาปลาทูนารายใหญอันดับ
4 ของเวียดนาม เวียดนามสงออกเน้ือปลาทูนาลอยดและเน้ือ
ปลาทูนาฟลเลไปจีนมูลคา 1.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ
372 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีสงออก
ปลาทูนากระปองไปจีน 383,000 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 35
จาก 586,000 เหรียญสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของป กอน
การสงออกผลิตภัณฑปลาทูนาของเวียดนามไปจีนขยายตัว
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอุปสรรคในการสงออกไปตลาดหลัก ท้ังสหรัฐฯ

สหภาพยุโรป และญี่ปุน ทําใหผูสงออกของเวียดนามหันไป
ขยายตลาดในจีน ซึ่งเปนตลาดใหมและมีศักยภาพแทน
นอกจากน้ี อุปสงคปลาทูนาในจีนท้ังเพ่ือบริโภคในประเทศและ
นําเขามาแปรรูปเพ่ือสงออกตอไปสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน

ยุโรป/ไทย
ลาสุดสหภาพยุโรปใหระยะเวลาไทยอีก 6 เดือน

ในการแกไขปญหาการทําประมง IUU นับตั้งแต ท่ีไทยได
ใบเหลืองการทําประมง IUU จากสหภาพยุ โรปมาเปน
ระยะเวลากวา 1 ป ตั้งแตเดือนเมษายน 2558 ไทยไดมีการ
ออกระบบการอนุญาตการทําประมงและการติดตามดูแล
เรือประมงใหม รวมท้ังออกกฎระเบียบการทําประมงและ
มาตรการจํากัดการทําประมงท่ีเขมงวด อธิบดีกรมประมง
กลาววา จากกรณีท่ีไทยไดรับใบเหลืองการทําประมง IUU จาก
สหภาพยุโรป ทําใหไทยตื่นตัวและตระหนักถึงความจําเปนใน
การปฏิรูปกฎหมายประมงท่ีลาสมัยเพ่ือแกไขปญหาการทํา
ประมง IUU หนวยงานตางๆ ไดรวมมือกันในการตรวจสอบ
เรือประมง และกําหนดใหนายจางตองเขียนสัญญาจางแรงงาน
เพ่ือปองกันการกระทําทารุณแรงงานและการคามนุษยบน
เรือประมง

อินเดีย/สหรัฐอเมริกา
จากท่ีองคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ไดให

การฝกอบรมแกเจาหนาท่ีของอินเดียเพ่ือปรับปรุงมาตรฐาน
สินคากุงใหสอดคลองกับมาตรฐานการนําเขาของสหรัฐฯ
ขณะน้ีหันมาเนนการฝกอบรมใหกับชุมชนประมงและผูสงออก
อาหารทะเลแทน เมื่อเดือนมีนาคม 2559 องคการอาหารและ
ยาของสหรัฐฯ ไดปฏิเสธการนําเขาอาหารทะเลรวม 208 ครั้ง
ซึ่งมี 17 ครั้ง หรือรอยละ 8.2 เปนสินคากุงท่ีพบวาปนเปอน
สารปฏิชีวนะตองหาม ซึ่งในจํานวนน้ีรวมถึงสินคากุงท่ีนําเขา
จากอินเดีย จากขอมูลของ FDA การนําเขาสินคาจากอินเดีย
บางกรณีจะมีตรวจสอบกอนการนําเขา (pre-shipment
inspection) โดย FDA ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเปนไปตาม
MOU ดานสุขอนามัยท่ีคณะกรรมาธิการตรวจสอบสินคา
สงออก ภายใตกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมของอินเดีย
กับองคการอาหารและยาของสหรัฐฯ ไดลงนามไปเมื่อปท่ีแลว

โลก
สถานะทรัพยากรปลาทูนาครีบเหลืองเปลี่ยนจาก

“เขียว” เปน “แดง” จากการประเมินทรัพยากรปลาทูนาลาสุด
ของคณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (IOTC)
ซึ่งเผยแพรเมื่อป 2558 นักวิทยาศาสตรของ IOTC เตือนถึง
ความเปนไปไดท่ีทรัพยากรปลาทูนาครีบเหลืองจะลดลงมากจน
อยูในข้ันวิกฤตหรืออาจหมดไปภายใน 5 ปน้ี หากยังมอัีตราการ
จับปลาดังกลาวในระดับสูงเชนในปจจุบัน ปลาทูนาครีบเหลือง
เปนสัตว นํ้า ท่ีมีสัดสวนการสงออกท้ังปริมาณและมูลคา
คอนขางมากของภูมิภาคในมหาสมุทรอินเดีย และไดรับ
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ผลกระทบจากการทําประมงเกินขนาดและจําเปนตองมี
มาตรการอนุรักษและฟนฟูอยางเรงดวน ภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลและชุมชนชาวประมงท่ีพ่ึงพาทรัพยากรปลาทูนา
ครีบเหลืองตางวิตกกังวลอยางมากตอการคาดการณดังกลาว
ของ IOTC เน่ืองจากจะสงผลกระทบตอความอยูรอดของ
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนประมง บริษัทผูผลิตปลาทูนาและ
ผูประกอบการคาปลีกรายใหญท่ัวโลกกวา 38 ราย ไดรวมกับ
องคการกองทุนอนุรักษสัตวปาโลกสากล (WWF) เรียกรองให
IOTC ออกมาตรการเพ่ือลดปริมาณการจับปลาทูนาครีบเหลือง
และควบคุมการทําประมงเพ่ือปองกันไมใหทรัพยากรปลาทูนา
และสัตวนํ้าอ่ืนๆ ลดจํานวนลงอยางรวดเร็วหรือสูญพันธุไปใน
อนาคตอันใกล

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน
2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,550 /ตัน

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $22.54 $19.84 -
ขนาด31/40ตัว $21.19 $18.03 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $10.80
ขนาด31/40ตัว - - $9.50
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เวียดนาม อินเดีย อนิโดนีเซีย
ขนาด26/30ตัว - - $4.85
ขนาด31/40ตัว - - $4.65

-------------------------------------
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