
  

 สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๒๓/๖๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

        กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง   
e-mail: jriyaya@hotmail.com   

อินเดีย 
ปริมาณปลาซารดีนสและปลาแมกเคอเรลท่ีข้ึนทาใน

เมืองโกชิ (Kochi) ของอินเดียลดลง เน่ืองจากชาวประมงไดรับ
คําเตือนใหงดออกทะเลในชวงท่ีพายุไซโคลน Ockhi เขาชายฝง 
รัฐเกรละ ทําใหราคาสัตวนํ้าเพ่ิมสูงข้ึน และผูคาปลาคอนขาง
กังวลเน่ืองจากใกลเทศกาลปใหม ซึ่งมี อุปสงคสัตว นํ้าสูง 
สหพันธแรงงานประมงกลาววา จากการขาดแคลนปลา
ซารดีนสและปลาแมกเคอเรลในชวงดังกลาว สงผลใหราคา 
สัตวนํ้าจืดเพ่ิมสูงข้ึนเชนกัน นอกจากตลาดภายในประเทศ  
การสงออกอาหารทะเลไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนปลา
ดังกลาวดวย สมาคมผูประกอบการเรือประมงในรัฐเกรละ 
กลาววา ปกติมีสัตวนํ้าข้ึนทาในทาเรือ 3 แหง ในเมืองโกชิและ
พ้ืนท่ีใกลเคียงเฉลี่ยวันละ 465,000 เหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ี
ในชวงน้ีไมมีสัตวนํ้าข้ึนทาดังกลาว   

ไทย 
ไทยหามนําเขากุงจากอินเดียและมาเลเซียช่ัวคราว

ตั้งแตชวงปลายเดือนกันยายน 2560 โดยงดออกใบอนุญาตการ
นําเขากุง 5 ชนิด จากอินเดียและมาเลเซีย ไดแก กุงนํ้าตาล 
(Penaeus esculentus)  กุ ง แ ชบ ว ย  ( Fenneropenaeus 
merguiensis)  กุ งขาว (Penaeus vannamei)  กุ ง กุลาดํ า 
(Penaeus monodon) และกุงฟา (Penaeus stylirostris) 
การหามนําเขาดังกลาวดําเนินการโดยกรมประมงไทย เพ่ือ
ปองกันการระบาดของโรค IMNV ตามคูมือขององคการสุขภาพ
สัตวโลก 

ญ่ีปุน 
 คณะกรรมการผูบริหารสหกรณคาสงของตลาดปลา
โตเกียวไดเห็นชอบกําหนดการของสํานักงานบริหารมหานคร
โตเกียวท่ีจะยายตลาดปลาคาสงกลางจากยานซึกิจิ (Tsukiji)  
ไปยังยานโทโยสุ (Toyosu) ซึ่งเปนท่ีตั้งแหงใหม โดยกําหนด
ยายตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji fish market) ในเดือนกันยายน 
หรือตุลาคม 2561 และเบ้ืองตนกําหนดเปดตลาดปลาแหงใหม
ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 จากเดิมท่ีกําหนดยายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากผูวาการกรุงโตเกียวไดระงับการ
ยายและมีคําสั่งใหตรวจสอบดานมลภาวะของท่ีตั้งแหงใหม  

คิริบาติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงประมงของคิริบาติได

อุทธรณตอประชาคมประมงระหวางประเทศเพ่ือขอใหเขาทํา
การประมงหรือจับสัตวนํ้าในทะเลหลวงไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศอยางยั่งยืน รัฐมนตรีฯ  
ไดกลาวในท่ีประชุมคณะกรรมาธิการประมงแหงมหาสมุทร
แปซิฟกตะวันตกตอนกลางสมัยสามัญ ครั้งท่ี 14 โดยย้ําถึง
ความสําคัญของการทําประมงในทะเลหลวงตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ และกลาวถึงผลกระทบของมาตรการหามใชเครื่องมือ
ลอฝูงปลา (FADs) ประจําป เปนระยะเวลา 3 เดือน การทํา
ประมงปลาทูนาสรางรายไดหลักใหกับรัฐบาลคิริบาติ โดยเปน
คาใชจายในการพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข และการ
พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ  

มาเลเซีย/ญ่ีปุน 
 Edoya Co บริษัทแปรรูปอาหารทะเลของญี่ปุนจะ
รวมมือกับผูผลิตอาหารของมาเลเซีย ผลิตหนังปลาแซลมอน
ทอดกรอบฮาลาลในมาเลเซีย โดยจะสงออกและจําหนายใหกับ
ชาวมุสลิมในญี่ปุนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัท Edoya 
ตั้ งอยู ในเมือง Obihiro เขต Tokachi จังหวัด Hokkaido 
กลาววา บริษัท Jabi Rice Sdn Bhd ของมาเลเซียไดตกลงท่ี
จะผลิตหนังปลาแซลมอนทอดกรอบ ซึ่งไดรับการรับรองสินคา
อาหารฮาลาล โดยจะเริ่มผลิตในป 2561 และวางแผนสงออก
ไปญี่ปุน ซึ่งเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพารา 
ลิมปก 2020 ท่ีกรุงโตเกียว และตลาดอ่ืนๆ ท่ัวโลก รวมท้ัง
มาเลเซีย โดยจะใชหนังปลาแซลมอนนําเขาจากเขต Tokachi 
ความรวมมือดังกลาวเปนโครงการภายใตหนวยงานความ
รวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน เพ่ือสงเสริมธุรกิจขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ซึ่งดําเนินการโดยหอการคาและอุตสาหกรรม
เมือง Obihiro 

หมูเกาะมารแชลล 
กลุมประเทศภาคีขอตกลงนาอูรู (PNA) กลาววา  

จะพยายามนําเรือประมงเบ็ดราวทูนาท่ีทําการประมงในนานนํ้า
ของตนเขาสูรูปแบบการบริหารจัดการประมงปจจุบันท่ีใชกับ
เรือทูนาอวนลอม โดยผลักดันการดําเนินโครงการกําหนดวัน
การทําประมง (Vessel Day Scheme: VDS) สําหรับเรือเบ็ด
ราวทูนา ซึ่งนอกจากจํากัดวันทําการประมงแลว ยังกําหนดให
ตองมีผูสังเกตการณอิสระบนเรือ บันทึกขอมูลการจับ และหาม
ทําการประมงโดยใชเครื่องมือลอฝูงปลา (FADs) ประจําป เปน
ระยะเวลา 3 เดือน ประธานกลุมประเทศภาคีขอตกลงนาอูร ู 
ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิก 8 ประเทศ ท่ีกําหนดเขตการ
บริหารจัดการประมงรวมกัน กลาววา การดําเนินโครงการ 
VDS สําหรับเรือเบ็ดราวทูนาจะเพ่ิมการควบคุมดูแลการทําการ
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ประมงในนานนํ้าของกลุมประเทศ PNA และอีกเหตุผลท่ีกลุม 
PNA ผลักดันโครงการดังกลาว คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
รายไดของกลุมประเทศ PNA เพ่ิมข้ึนจาก 60 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปนเกือบ 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 
หลังจากท่ีดําเนินโครงการ VDS    

ฟลิปปนส 
รัฐบาลฟลิปปนสกังวลเก่ียวกับมาตรการใหมของ

ปาปวนิวกินี ซึ่งกําหนดใหสัตวนํ้าท้ังหมดท่ีจับในนานนํ้าของ
ปาปวนิวกินีตองนํามาแปรรูปภายในประเทศ ปจจุบันสัตวนํ้าท่ี
จับในนานนํ้าของปาปวนิวกินีเพียง 1/5 ถูกนํามาแปรรูป
ภายในประเทศ นายกรัฐมนตรีของปาปวนิวกินีกําหนด
มาตรการดังกลาวเพ่ือสรางการจางงาน เพ่ิมมูลคาการคาใน
ประเทศ และสรางรายไดท่ีเปนเงินตราตางประเทศ มาตรการ
ดังกลาวกระทบตอภาคอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูนาของ
ฟลิปปนส  ประธานาธิบดีของฟลิปปนสและนายกรัฐมนตรีของ
ปาปวนิวกินีไดหารือถึงประเด็นดังกลาว ในการประชุมทวิภาคี
ในชวงระหวางประชุมผูนําเอเปคในเดือนพฤศจิกายน 2560  
ท่ีเวียดนาม โดยฟลิปปนสขอใหปาปวนิกินีทบทวนนโยบาย
ดังกลาว และอนุญาตใหบริษัทประมงของฟลิปปนสนําผลผลิต
สัตวนํ้าท่ีจับไดในนานนํ้าของปาปวนิวกินีบางสวนกลับประเทศ 
และเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน ฟลิปปนสเสนอท่ีจะชวยเหลือใน
การขยายอุตสาหกรรมขาวและมะพราวของปาปวนิวกินี  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีของปาปวนิวกินีรับท่ีจะทบทวนกฎระเบียบ
ประมงดังกลาว และจะหารือกับนักลงทุนฟลิปปนสในปาปวนิวกินี 

นอรเวย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและประมง

ของนอรเวย กลาววา การประกาศลดภาษีการนําเขาอาหาร
ทะเล ซึ่งรวมถึงปลาแซลมอนแชแข็งของกระทรวงการคลังของ
จีน จะชวยขยายการสงออกอาหารทะเลของนอรเวยไปตลาด
จีนอยางมีนัยสําคัญ โดยนอรเวยเปนผูสงออกปลาแซลมอน
เลี้ยงของโลก ท้ังน้ี จีนไดระงับความสัมพันธทางการเมืองและ
การทูตกับนอรเวยในป 2553 เน่ืองจากรณีนอรเวยใหรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพใหแกนักตอตานคอมมิวนิสตชาวจีน และ
เพ่ิงกลับมาฟนความสัมพันธทางการทูตและการเมืองใหมอีก
ครั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2559   

รัสเซีย 
หนวยงานดานสุขภาพสัตวและพืชของรัสเซียไดหาม

การสงออกปลาและอาหารทะเลแชแข็งจํานวน 710 กก. ไปยัง
อารเมเนีย การสงออกกําหนดใหตองมีใบรับรองสุขภาพสัตวนํ้า
แนบหรือแสดง แตสินคาดังกลาวบางสวนไมมีสินคาเอกสาร
ดังกลาวประกอบการสงออก ทําใหถูกหามการสงออก 
 

สหรัฐอเมริกา 

 H Mart เชนซูเปอรมารเก็ตของสหรัฐอเมริกาไดทํา
ความตกลงกับบริษัทแปรรูป Ram's Assorted Cold Storage 
Limited (RACSL) และแผนกสงออกของกลุมบริษัท Suryo ใน
รัฐโอริสาของอินเดีย ภายใตความตกลงดังกลาว บริษัท RACSL 
จะสงออกกุงกุลาดํา กุงขาวแวนนาไม และ ปลา yellow croaker 
และปลาดาบใหกับ H Mart ซึ่งเปนเชนซูเปอรมารเก็ตจําหนาย
สินคาอาหารจากเอเชีย มีสาขากวา 92 แหงในแคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา สินคาอาหารทะเลของบริษัท RACSL ท่ีจะสงไป 
H Mart ผลิตจากโรงงานแปรรูปของบริษัทฯ ในเมือง Cuttack 
นอกจากโรงงานแปรรูป บริษัทฯ ยังมีโรงเพาะฟก และศูนยคา
และจัดจําหนายอาหารสัตว  โดยบริ ษัทฯ มียอดขายใน
ปงบประมาณ 2559/2560 มากกวา 20.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
บริษัทฯ สงออกผลิตภัณฑอาหารทะเลไปจีน สหภาพยุโรป 
ญี่ปุน เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา รัฐบาลคาดประมาณวา
มูลคาการสงออกอาหารทะเลของอินเดียไปสหรัฐอเมริกาใน
ปงบประมาณ 2559/2560 เทากับ 5.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 29.8 จากปงบประมาณกอน  

โลก 
จากรายงานของบริษัทวิจัย Grand View Research 

ตลาดอาหารทะเลกระปองของโลกคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปน 27.8 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2568 อัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสม (CAGR) เทากับรอยละ 3.2 คาดวาภาคอุตสาหกรรมจะ
ขยายตัวเน่ืองจากอุปสงคอาหารแปรรูปท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
สะดวกและงายตอการบริโภค และคาดวาจากการพัฒนา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงจะทําใหวัตถุดิบผลผลิตสัตวนํ้าจากการ
เพาะเลี้ยงมีมากเพียงพอ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการ
ทําประมงปลาทูนาโดยการใชอุปกรณลอฝูงปลา (FADs) และ
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑท่ีทันสมัยจะผลักดันใหอุตสาหกรรม
ในชว ง 8 ป ข า งหน าขยายตั ว  นอกจากน้ี  การใชป าย
อิเล็กทรอนิกส (RFID tag) ในการตรวจสอบยอนกลับจะทําให 
ผลิตภัณฑอาหารไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากข้ึน และ 
ทําใหตลาดขยายตัว    
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 13 - 22 ธันวาคม 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,700/ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00 
 
 
 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                            อินโดนีเซีย      อินเดีย  
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ขนาด13/15ตัว           $32.36 $31.48 
ขนาด16/20ตัว           $31.05       $29.30 
ขนาด21/25ตัว           $29.30          $27.55 
ขนาด26/30ตัว           $27.11         $24.92 
ขนาด31/40ตัว           $20.99 $19.24 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                     ฟลิปปนส/มาเลเซีย       อินเดีย        
ขนาด13/15ตัว       -      $25.36      
ขนาด16/20ตัว            -  $19.68     
ขนาด21/25ตัว      $21.86      $17.49      
ขนาด26/30ตัว        $19.68  $15.74      
ขนาด31/40ตัว    $17.49  $15.30        

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด26/30ตัว        - $20.11  
ขนาด31/40ตัว $20.55 $19.24  
ขนาด41/50ตัว $20.11 $17.93   
ขนาด51/60ตัว $18.36 $17.05 
ขนาด61/70ตัว $17.49 $16.62 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม       อินเดีย     บังกลาเทศ 
ขนาดUN/6ตัว  $22.20        -   - 
ขนาด6/8ตัว  $21.80        -   -        
ขนาด8/12ตัว $20.80        -   - 
ขนาด13/15ตัว $18.00  -   - 
ขนาด16/20ตัว  $17.00       $15.85 $15.85 
ขนาด21/25ตัว   $16.00 -   $15.15 

ขนาด26/30ตัว     $15.00 -  $14.25 
ขนาด31/40ตัว $13.00 -  $13.25 
ขนาด41/50ตัว  $12.00    -   
ขนาด51/60ตัว     $10.00 -    
ขนาด61/70ตัว $9.00 -    

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                  เอเชีย    
ขนาด4/6ตัว $16.25            
ขนาด6/8ตัว $14.00     
ขนาดUn/12ตัว $11.20      
      (ตอ)                     เอเชีย    
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           -  $6.70  
ขนาด16/20ตัว   $6.30  $5.30   
ขนาด21/25ตัว $5.15 $4.60  
ขนาด26/30ตัว $4.50 $4.35  
ขนาด31/35ตัว  $4.50 $4.15    
ขนาด36/40ตัว  $4.25     $4.05  
ขนาด41/50ตัว $4.05 $3.95     
ขนาด51/60ตัว $3.85  
ขนาด61/70ตัว  $3.75     
ขนาด71/90ตัว  $3.70        
ขนาด91/110ตัว  $3.10      

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                                เอเชีย  
                    แกะเปลือกไวหาง (PTO)    แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด8/12ตัว   $10.70    -   
ขนาดUn/15ตัว     $7.75    -  
ขนาด16/20ตัว $6.10 $6.20  
ขนาด21/25ตัว $5.30 $5.40  
ขนาด26/30ตัว  $5.10 $5.20    
ขนาด31/40ตัว $4.65 $4.75 
ขนาด41/50ตัว $4.55 $4.65 
ขนาด51/60ตัว    - $4.35  
ขนาด61/70ตัว   - $4.25    
ขนาด71/90ตัว   - $4.15        
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ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 23/2560  
19 ธันวาคม 2560       


