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ออสเตรเลีย 
คาดวาราคากุงในรัฐเวสเทิรนออสเตรเลียจะเพ่ิมข้ึน

ในชวงเทศกาลคริสตมาส ซึ่งเปนปกติของชวงน้ี และจากมาตรการ
หามนําเขากุงช่ัวคราวเปนระยะเวลา 6 เดือน หลังจากพบโรค 
จุดขาวในกุงในรัฐควีนแลนดเมื่อปลายป 2559 คาดวาจะทําให
ราคาอาหารทะเลในชวงคริสตมาสป น้ีเพ่ิมข้ึนมากกวาปกต ิ
แหลงขาวภาคอุตสาหกรรมกลาววา หลีกเลี่ยงไมไดท่ีราคา
อาหารทะเลในชวงคริสตมาสจะเพ่ิมข้ึน และโดยเฉพาะราคากุง
ขนาดใหญในปน้ีท่ีสูงข้ึนเปนพิเศษ 

กัมพูชา 
จากขอมูลของกระทรวงเกษตร ปาไม และประมง 

ชวง 9 เดือนแรกของป 2560 รายไดจากภาคการประมงของ
กัมพูชาเพ่ิมข้ึนรอยละ 62 อยางไรก็ตาม การสงออกสัตวนํ้า
คงท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยปริมาณ
การสงออกสัตวนํ้าจืด 6,950 ตัน และสัตวนํ้าเค็ม 3,880 ตัน 
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2560 กัมพูชามีรายไดจากภาคการ
ประมงรวม 633,000 เหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 86 ของ
เปาหมายของท้ังปท่ีตั้งไวท่ี 737,000 เหรียญสหรัฐฯ ผลผลิต 
สัตวนํ้าจืดสวนใหญสงออกไปสิงคโปร มาเลเซีย และจีน ขณะท่ี
สัตวนํ้าเค็มสวนใหญสงออกไปไทย และเวียดนาม ผลผลิต 
สัตวนํ้าเค็มเทากับ 8,340 ตัน เพ่ิมข้ึน 15 ตัน จากชวงเดียวกัน
ของปกอน ขณะท่ีปริมาณผลิตภัณฑสัตวนํ้าจืดแปรรูปลดลง 
5,400 ตัน เหลือ 41,300 ตัน ในชวงเดือนมกราคม – กันยายน 
2560  

จีน  
ปจจุบันทาเรือ Gwadar ของปากีสถาน ท่ีจีนรวม

ลงทุนสราง ทําใหจีนเปนชองทางการคาแหงใหมสูเอเชียใตและ
ตะวันออกกลาง จากรายงาน มีปริมาณการคาสัตวนํ้าจํานวน
มากท่ีทาเรือ Gwadar ของปากีถาน ซึ่งตั้งอยูในอาวอาหรับ 
โดยสัตวนํ้าสวนใหญสงไปยังเมืองอุรมชี (Urumqi) เมืองเอก
ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร ซึ่งเปนศูนยกลาง 
โลจิสติกสของภาคเหนือและภาคตะวันตกของจีน ทาเรือ 
Gwadar มีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีดี และอยูใกลกับชายแดน
ระหวางปากีสถานและอิหราน และยังไมไกลจากชายฝงทาง
ตอนเหนือของอินเดีย รวมท้ังภูมิภาคอาวอาหรับ และชายฝง
แอฟริกาตะวันออก  

 
 

อินโดนีเซีย 
 องคกร International Pole & Line Foundation 
(IPNLF) ซึ่งเปนองคกรอิสระ และสมาคม Indonesian Pole & Line 
and Handline Fisheries Association (AP2HI) รวมกับองคกร 
Walton Family Foundation เรงปฏิรูปการทําประมงปลาทูนา
ชายฝงของอินโดนีเซีย ภายใตความรวมมือระยะเวลา 2 ป 
IPNLF จะเรงปรับปรุงการทําประมงทูนาดวยเบ็ดมือและเบ็ดตวัด 
เพ่ือใหไดรับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
จากหนวยงาน Marine Stewardship Council (MSC) และ
สรางความเช่ือมั่นในตลาดอาหารทะเลระหวางประเทศ  
โดยโครงการดังเริ่มดําเนินการเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 
ท่ีผานมา  

เกาหลีเหนือ/สหรัฐอเมริกา 
ความตึงเครียดบริเวณคาบสมุทรเกาหลีเหนือ และ

ขอเสนอการควํ่าบาตรทางการเงินแก เกาหลี เหนือของ
คณะกรรมาธิการดานการเงินของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา  
สรางความกังวลตอผูผลิตอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกา 
แหลงขาวภาคอุตสาหกรรมกลาววา บริษัทผูผลิตอาหารทะเล
พรอมสรางความมั่นใจวาจะไมจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีการจาง
แรงงานเกาหลี เหนือ และแผนการของประธานา ธิบดี
สหรัฐอเมริกาท่ีจะควํ่าบาตรประเทศท่ีทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
กับเกาหลีเหนือ ทําใหธุรกิจอาหารทะเลตองระมัดระวังมากข้ึน  

เกาหลีใต 
 จากขอมูลของกระทรวงมหาสมุทรและประมง  
ชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 เกาหลีใตสงออกอาหารทะเล 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.8 จากชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากอุปสงค
สาหรายทะเลแหงท่ีเพ่ิมข้ึน ชวง 10 เดือนแรกของป 2560 
เกาหลีใตสงออกอาหารทะเลมูลคา 1.91 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก 1.75 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง
เดียวกันของปกอน การสงออกไปสหรัฐอเมริกาเทากับ 240 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.5 ขณะท่ีสงออกไปไทย 
190 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 35.9 การสงออก
สาหรายทะเลเทากับ 450 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
48.4 จากชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีการสงออกหมึกกลวย
เทากับ 70 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 28.5 เน่ืองจาก
ผลผลิตท่ีลดลง   
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เกาหลีใต 

รัฐบาลเกาหลีใตไดออกตราสินคา “K-Fish” ซึ่งเปน 
ตราสินคาอาหารทะเลสงออกตราแรกท่ีไดรับการรับรองจาก
รัฐบาล โดยข้ันแรกจะเนนเจาะตลาดสหรัฐอเมริกา และในป 
2561 จะขยายการจําหนายผลิตภัณฑดังกลาวไปยังตลาดอ่ืนๆ 
ปจจุบันไดจดทะเบียนตราสินคา K-Fish ใน 36 ประเทศ ท้ังใน
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน และอยูระหวาง 
จดทะเบียนเพ่ิมในอีก 16 ประเทศ เชน รัสเซีย เวียดนาม  
ตราสินคาดังกลาว ครอบคลุมสินคาปลาทูนากระปองและบรรจุถุง 
ปลาแปรรูปอ่ืนๆ รวมท้ังอาหารทะเลอ่ืนๆ เชน หอยนางรม ปู 
เน้ือปลาบด และหมึก เปนตน   

สหรัฐอเมริกา 
  Walmart เชนรานคาปลีกของสหรัฐอเมริกาตัดสินใจ
เขารวมโครงการ Ocean Disclosure Project (ODP) และจะ
จัดทําขอมูลเ ก่ียวกับแหลงท่ีมาของอาหารทะเลของตน  
เผยแพรในเว็บไซตของโครงการดังกลาว ขอมูลดังกลาวรวมถึง
สถานท่ีจับสัตว นํ้า เครื่องมือประมงท่ีใชจับ การจัดการ
ทรัพยากร ผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม การรับรอง และ
โครงการปรับปรุงดานการประมง องคกร Sustainable 
Fisheries partnership (SFP) เริ่มดําเนินโครงการ ODP เมื่อป 

2558 เพ่ือใหขอมูลขาวสารแกผูประกอบการท่ีรับผิดชอบ 
ผูบริโภคอาหารทะเล และผูสนใจอาหารทะเลท่ียั่งยืน ปจจุบันมี
มากกวา 10 บริษัทท่ีเขารวมโครงการดงักลาว ท้ังจากสหรัฐอเมรกิา
และสหภาพยุโรป ตั้งแตรานคาปลีก ผูจัดหาสินคา ผูผลิต
อาหาร บริษัทอ่ืนๆ ท่ีเขารวมโครงการ ไดแก Asda, Co-op 
Food และ Morrisons ซึ่งเปนหางคาปลีกในสหราชอาณาจักร 
รวมท้ัง Joseph Robertson บริษัทจัดหาสินคาของสหราช
อาณาจักร และ Davigel ผูใหบริการดานอาหารของฝรั่งเศส 
สวนบริษัทของสหรัฐอเมริกา ไดแก  หางคาปลีก Publix 
Supermarkets บริษัทจัดหาสินคาอยาง North Atlantic และ
ผูผลิตอาหารสัตว นํ้าอยาง Biomar,  Cargill/EWOS และ 
Skretting เปนตน เมื่อตนป 2560 โครงการ ODP ไดจัดทํา
เว็บไซตของตนเองข้ึน ซึ่งยังดําเนินการโดย SFP แตจะแยก
ออกเปนอิสระภายในป 2563  

ฟนแลนด  
จากขอมู ลของหน วยงาน  Natural Resources 

Institute (Luke) ป 2559 ผูบริโภคฟนแลนดซื้อสัตวนํ้าลดลง
รอยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ป 2559 ชาวฟนแลนด
บริโภคสัตวนํ้าเฉลี่ย 13 กก./คน/ป และประมาณ 1 ใน 3 ของ
การบริโภค เปนสัตวนํ้าในประเทศ ท่ีเหลือเปนสัตวนํ้านําเขา 
การบริโภคสัตวนํ้าท่ีผลิตในประเทศใกลเคียงกับปกอน แตการ
นําเขาปลาแซลมอนในป 2559 ลดลงมาก ทําใหราคาปลา
ดังกลาวเพ่ิมข้ึน แมวาการนําเขาลดลง ปลาแซลมอนเลี้ยง
นําเขายังเปนสัตว นํ้าท่ีนิยมบริโภคมากท่ีสุดในฟนแลนด  

รองจาก ปลาทูนากระปอง ปลาเทราตเลี้ยง ปลาพอลแล็คแชแข็ง 
และกุง ชาวฟนแลนดบริโภคปลาแซลมอนเฉลี่ย 3.5 กก./คน/ป 
เทากับการบริโภคสัตวนํ้าในประเทศ  
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 – 20 พฤศจิกายน 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,880/ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                             อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด13/15ตัว           $32.61 $31.74 
ขนาด16/20ตัว           $30.87       $30.00 
ขนาด21/25ตัว           $28.70          $28.70 
ขนาด26/30ตัว           $26.96         $25.65 
ขนาด31/40ตัว           $20.87 $20.87 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                     ฟลิปปนส/มาเลเซีย       อินเดีย        
ขนาด13/15ตัว       -      $26.96      
ขนาด16/20ตัว       $25.22  $20.87     
ขนาด21/25ตัว      $22.17    -  $20.87      
ขนาด26/30ตัว        $20.00  $15.65      
ขนาด31/40ตัว    $17.39  $14.78        

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง (P&D) เปนกอน 1.8 กก. 
ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด21/25ตัว     $23.04   -   
ขนาด26/30ตัว     $20.87 $20.00  
ขนาด31/40ตัว $20.43 $19.13  
ขนาด41/50ตัว $19.13 $17.83   
ขนาด51/60ตัว $17.83 $16.96 
ขนาด61/70ตัว $17.22 $16.52 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม       อินเดีย     บังกลาเทศ 
ขนาดUN/6ตัว  $22.90        -   - 
ขนาด6/8ตัว  $22.30        -   -        
ขนาด8/12ตัว $21.20        -   - 
ขนาด13/15ตัว $18.20  -   - 
ขนาด16/20ตัว  $17.10       $15.85 $15.85 
ขนาด21/25ตัว   $16.20 -   $15.25 
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        (ตอ)            เวียดนาม      อินเดีย     บังกลาเทศ 
ขนาด26/30ตัว     $15.20 -  $14.40 
ขนาด31/40ตัว $13.30 -  $13.20 
ขนาด41/50ตัว  $12.30    -   
ขนาด51/60ตัว     $10.30 -    
ขนาด61/70ตัว $9.30 -    

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                            เอเชีย    
ขนาด4/6ตัว $16.20            
ขนาด6/8ตัว $14.00     
ขนาดUn/12ตัว $11.20      
ขนาด13/15ตัว $8.80     
ขนาด16/20ตัว $8.25         
ขนาด21/25ตัว  $7.50     
ขนาด26/30ตัว $6.90    

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 

                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาดUn/15ตัว           -  $6.95  
ขนาด16/20ตัว   $6.40  $5.45   
ขนาด21/25ตัว $5.30 $4.70  
ขนาด26/30ตัว $4.55 $4.40  
ขนาด31/35ตัว  $4.50 $4.20    
ขนาด36/40ตัว  $4.25     $4.10  
ขนาด41/50ตัว $4.10 $3.95     
ขนาด51/60ตัว $3.90  
ขนาด61/70ตัว  $3.80     
ขนาด71/90ตัว  $3.70        
ขนาด91/110ตัว  $3.10      

กุงแวนนาไม แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                                เอเชีย  
                    แกะเปลือกไวหาง (PTO)    แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด8/12ตัว   $4.00    -   
ขนาดUn/15ตัว     $7.95    -  
ขนาด16/20ตัว $6.25 $6.35  
ขนาด21/25ตัว $5.50 $5.60  
ขนาด26/30ตัว  $5.20 $5.30    
ขนาด31/40ตัว $4.75 $4.85 
ขนาด41/50ตัว $4.60 $4.65 
 
 
 

                                                เอเชีย  
   (ตอ)           แกะเปลือกไวหาง (PTO)    แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 

ขนาด51/60ตัว - $4.40  
ขนาด61/70ตัว  - $4.30    
ขนาด71/90ตัว  - $4.15        

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