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อินเดีย 
 ตามรายงานฉบับใหมของหนวยงานจัดอันดับความ
นาเช่ือถือ Crisil คาดวาการสงออกกุงจากอินเดียจะมีมูลคาเกิน
กวา 7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯภายในป 2565 เพ่ิมข้ึนสองเทา
จากป 2559 เน่ืองจากกุงมีคุณภาพดี ผลิตภัณฑมีความ
หลากหลายมากข้ึน และมีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมข้ึน
จากการขยายพ้ืนท่ีเลี้ยงใน Andhra Pradesh , Gujarat , 
Odisha และ West Bengal นอกจากน้ันผลิตภัณฑแปรรูปจะ
มีสัดสวนเพ่ิมอีกรอยละ 15 ของการสงออกอาหารทะเลจาก
อินเดียท้ังหมด ในชวงปงบประมาณ 2556-2557 อินเดีย
สงออกกุงท้ังหมด 301,435 ตัน เพ่ิมข้ึนเปน 373,866 ตันในป 
2558 – 2559 ซึ่งทําใหอินเดียแซงเวียดนามเปนผูนําสงออกกุง
รายใหญท่ีสุดของโลก ตามรายงานของ Marine Products 
Export Development Authority : MPEDA) ในป 2560 
อินเดียไดรายไดจากการสงออกกุง 3,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สูงกวาการสงออกของเวียดนามซึ่งมีมูลคาคงท่ี 3,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ    

ญ่ีปุน 
 รัฐบาลญี่ปุนสรางหองเย็นท่ีทาเรือ 6 แหงบนเกาะ
ทางเหนือของฮอกไกโด เพ่ือชวยสงเสริมการสงออกสินคา
เกษตรและประมง มีเปาหมายสงออกสินคาเกษตรและประมง
เพ่ิมข้ึนคิดเปนมูลคา 8,860 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2562 
จากเดิมสงออก 6,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 โดยจะ
สงออกเพ่ิมไปยังจีนและเกาหลีใต รวมท้ังยุโรปและสหรัฐฯ 
ดวย ญี่ปุนคาดวาปริมาณความตองการสินคาจากญี่ปุนจะ
เพ่ิมข้ึน เมื่อความตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ Trans-
Pacific Partnership : TPP ซึ่งมีสมาชิกเหลืออยู 11 ประเทศ 
มีผลในป 2562 นอกจากน้ันมีความตกลงใหมระหวางญี่ปุนกับ
สหภาพยุโรปอีกดวย จึงมีการเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
เพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณสงออกตามเปาหมาย
ดังกลาว  

นิวซีแลนด 
 องคกร World wide fund for nature : WWF 
รวมกับพันธมิตรหลายบริษัท นําเสนอเทคโนโลยีท่ีชวยขจัด
ประมง IUU และปญหาสิทธิมนุษย โครงการเริ่มตนในภูมิภาค
มี WWF จากนิวซีแลนด ออสเตรเลีย ฟจิ รวมกับบริษัท
เทคโนโลยีสื่อสาร ConsenSys และบริษัทแปรรูปสินคาประมง 
tuna Sea Quest Fifi Ltd.  
 โดยเปนโครงการท่ีทําฐานขอมูลแบบ Blockchain 
โดยใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการสืบคนยอนกลับ ตั้งแตเรือ 
ประมงถึงหางสรรพสินคา สําหรับอุตสาหกรรมทูนาสดและ 

แชแข็งในพ้ืนท่ีแปซิฟกตอนกลางและตะวันตก ซึ่งจะชวยให
การจัดการหวงโซอุปทานดีข้ึน ผูอํานวยการ WWF นิวซีแลนด
กลาววาโครงการน้ีจะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูคนและปกปอง
สิ่งแวดลอม  
 การใชแอพพลิเคช่ันโทรศัพท ชวยใหผูบริโภคสแกนท่ี
บรรจุภัณฑอาหาร และทราบวาทูนาจับจากแหลงใด ใชเรือ
ประเภทใด รวมถึงวิธีการจับ เทคโนโลยีการเก็บฐานขอมูล 
แบบ Blockchain จะทําใหผูบริโภคมั่นใจไดวาทูนาท่ีซื้อไป ถูก
กฎหมาย ไมไดมาจากการใชแรงงานทาส หรือการใชแรงงานท่ี
อยูในสภาพท่ีไมเหมาะสม   

เกาหลีเหนือ 
 พบเกาหลีเหนือสงอาหารทะเลไปขายในเขตทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ท้ังท่ีสหประชาชาติไดประกาศ
ควํ่าบาตรทางการคาเกาหลีเหนือแลว ผูคาปลีกชาวจีนท่ีตลาด
ในจังหวัด Jilin ใกลพรมแดนเกาหลีเหนือ ติดปายโฆษณา
ขอความวา “อาหารทะเลจากเกาหลีเหนือ” ซึ่งมีปูมีชีวิตท่ี
ลักลอบนําเขามีราคาต่ํากวาปูท่ีมาจากรัสเซียครึ่งหน่ึง ไดแกปู 
Snow crabs ราคา 18 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ปูขนราคา 
24 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ผูคาปลีกบางรายมีการปดราน
หลังจากมีการควํ่าบาตรในเดือนสิงหาคมปท่ีผานมา หลังจากท่ี
มีการประกาศควํ่าบาตรสินคาอาหารทะเลจากเกาหลีเหนือ แต
บางรายกลับมาเปดใหม และปจจุบันพบวามีอาหารทะเลใหซื้อ
ไดทุกวัน โดยสินคามาจากทาเรือจังหวัด Liaoning ผูคากลาว
วาสินคาสัตวนํ้าถูกขนถายจากเรือเกาหลีเหนือไปยังเรือจีน 
และมีการลักลอบนําไปขายในเมือง Donggang จังหวัด 
Liaoning     

เกาหลีใต 
 รัฐบาลเกาหลีใตนําเสนอตราสัญลักษณ K-Fish เปน
แบรนดสงออกประจําชาติ ในงานแสดงสินคาท่ี Shanghai 
ประเทศจีน และมีการสงเสริมการขายท่ีหาง Walmart อีกสอง
แหง อาหารทะเลจากเกาหลีใตประกอบดวยสินคาอาหารทะเล
ตางๆ 11 ชนิดรวมท้ังทูนาและหอยเปาฮื้อ มีการจดทะเบียน
ตราสินคาใน 36 ประเทศ รวมท้ังในสหรัฐฯ ญี่ปุน และ ยุโรป   
 

ไทย 
 บริษัทไทยยูเนียนนําเสนอโปรแกรมการปรับปรุง
เรือประมงและ และการปฏิบัติท่ีดีสําหรับเรือประมง Vessel 
Code of Conduct (VCoC) เพ่ือใหเรือประมงท่ีบริษัทรับซื้อ
สินคามีความชัดเจนและโปรงใส รวมถึงใหเกิดการพัฒนา
แรงงาน และจริยธรรมในภาคประมง  โดยผูคาวัตถุดิบใหกับ
ไทยยูเนียนท้ังรายเกาและรายใหมจะตองลงนามในสัญญา 
VCOC กับเรือประมงทุกลําท่ีเปนผูสงสินคาใหตลอดท้ังโซ
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อุปทาน ท้ังน้ีไทยยูเนียนมีสิทธิรองขอตรวจสอบความถูกตอง
และความสอดคลองจากผูสงสินคา ท่ีตองปฏิบัติตาม VCOC 
ผานผูตรวจสอบซึ่งเปนบุคคลท่ี 3 ณ จุดใดก็ตามท่ีเกิดรายการ
ซื้อขายทางธุรกิจ และมีขอตกลงใหผูสงวัตถุดิบใหไทยยูเนียน
ตองเขาโครงการปรับปรุงเรือ (Vessel Improvement 
Programme : VIP) เพ่ือปรับปรุงจุดท่ียังบกพรองและไม
เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือใหเรือสงสินคาสามารถ
แสดงถึงความโปรงใส ความนาเช่ือถือ และแกปญหาตางๆ ได 

เวียดนาม 
 สมาคมปลาแพงกาเซียสเวียดนามรายงานมูลคา
สงออกป 2560 เกินกวา 1,750 ลานเหรียญสหรัฐฯ และพ้ืนท่ี
ฟารมเลี้ยงเพ่ิมข้ึนในเขตสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง โดยเพ่ิมข้ึน
รอยละ 14 เปน 20,618 ไร และพ้ืนท่ีท่ีมีการจับ 21,343 ไร 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 การสงออกแพงกาเซียสเวียดนามไปยังตลาด
จีนเพ่ิมข้ึนเปนตลาดใหญสุด แทนท่ีตลาดสหรัฐฯ ปจจุบันปลา
แพงกาเซียสราคา 1.24 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ในพ้ืนท่ีปาก
แมนํ้า และเปนระดับราคาท่ีสูงท่ีสุดในชวง 10 ปท่ีผานมา 

นอรเวย 
 ในป 2560 การสงออกอาหารทะเลจากนอรเวยมี
มูลคา 11,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ 2.6 ลานตัน 
มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 เมื่อเทียบกับป 
2559 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (Norwegian Seafood 
Council) รายงานสัดสวนมูลคาอาหารทะเลท่ีสงออกรอยละ 
72 มาจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รอยละ 28 มาจากประมงจับ 
เมื่อพิจารณาดานปริมาณรอยละ 40 มาจากการเพาะเลี้ยง 
และรอยละ 60 มาจากประมงจับ มูลคาการสงออกสัตวนํ้าจาก
การเพาะเลี้ยง 3,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.6 
คิดเปนปริมาณ 1 ลานตัน คงท่ีจากปกอนหนา การสงออก
สินคาประมงจากการจับปริมาณ 1.6 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
12 มูลคา 3,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.4 
แซลมอนยังคงเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญ มีสัดสวนคิดเปนรอย
ละ 68 ของมูลคาการสงออกท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 38 
ของปริมาณท้ังหมด โดยปริมาณสงออกแซลมอนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
3 และมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 เมื่อเทียบกับป 2559 การสงออก
ปลาเทราตปริมาณลดลงรอยละ 42 มูลคาลดลงรอยละ 27 
เน่ืองจากผูผลิต ใหความสนใจลดลงและตลาดรัสเซียไมมีคําสั่ง
ซื้อเขามา  
 ตลาดหลักของนอรเวยไดแกสหภาพยุโรป นําเขา
อาหารทะเล 1.6 ลานตัน มูลคา 61,000 นอรเวยโครน 
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 มูลคาคงท่ีจากปท่ีผานมา การสงออก
ไปเอเชียมีปริมาณ 539,000 ตัน มูลคา 2,300 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 12 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 8 
ตลาดสหรัฐฯมีการเติบโตสูงสุดคิดเปนมูลคา 5,700 นอรเวย 
โครน เพ่ิมข้ึนรอยละ 23 จากป 2559 ซึ่งเปนตลาดใหญอันอับ 
4 สําหรับป 2560     

 

 
 

สหรัฐอเมริกา 
 หนวยงานดานประมงของสหรัฐฯ the National 
Fisheries Institute (NFI) ไดใหความสําคัญกับการดําเนินตาม
นโยบายของประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ 
รวมท้ังดานการนําเขาอาหารทะเล โดยสมาคมการคาอาหาร
ทะเลใหญท่ีสุดของสหรัฐฯ กลาววาบริษัทอาหารทะเลท้ังเกือบ 
300 แหงไดปฏบัติตามนโยบายของทําเ นียบขาว และ
คณะรัฐมนตรี ในชวงปแรกของรัฐบาลน้ี มีการถอนตัวจาก
ขอตกลงการคากับประเทศในแปซิฟก การไมสานตอขอตกลง
การคากับยุโรป และการเขารวมโปรแกรมเฝาระวังการนําเขา
อาหารทะเล (the Seafood Import Monitoring Programme : 
SIMP) 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 ม.ค. – 18 ม.ค. 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,550 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 1,800 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน) 

 อินโดนีเซีย อินเดีย 
ขนาด 08/12ตัว $ 39.35 - 
ขนาด 13/15ตัว $ 31.92 $ 30.61 
ขนาด 16/20ตัว $ 30.17   $ 28.42 
ขนาด 21/25ตัว $ 27.98 $ 25.80 
ขนาด 26/30ตัว $ 26.24 $ 24.05 
ขนาด 31/40ตัว $ 20.11 $ 18.36 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย ไทย 
ขนาด 13/15ตัว - $ 25.36 - 
ขนาด 16/20ตัว -   $ 18.80 - 
ขนาด 21/25ตัว 21.86 $ 16.62 - 
ขนาด 26/30ตัว 19.68 $ 14.87 - 
ขนาด 31/40ตัว 17.49 $ 14.43 - 
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กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน 

 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 26/30ตัว - $ 20.11 
ขนาด 31/40ตัว $ 20.11 $ 19.24 
ขนาด 41/50ตัว $ 19.24 $ 17.93 
ขนาด 51/60ตัว $ 17.49 $ 17.05 
ขนาด 61/70ตัว $ 17.05 $ 16.62 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 
ขนาด Un/6ตัว $ 22.00 - $ 24.00 
ขนาด 6/8ตัว          $ 21.60 - $ 22.80 
ขนาด 8/12ตัว        $ 20.60 - $ 20.75 
ขนาด 13/15ตัว $ 17.80 - $ 16.15 
ขนาด 16/20ตัว $ 16.80 $ 15.85 $ 14.90 
ขนาด 21/25ตัว $ 15.80 - - 
 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 
ขนาด 26/30ตัว      $ 14.80 - - 
ขนาด 31/40ตัว      $ 12.80 - - 
ขนาด 41/50ตวั       $ 11.80 - - 
ขนาด 51/60ตัว  $ 10.00 - - 
ขนาด 61/70ตัว  $ 8.80 - - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย 
ขนาด 4/6 ตัว $ 16.25 
ขนาด Un/12 ตัว $ 14.00 
ขนาด 6/8 ตวั $ 11.10 
ขนาด 13/15 ตัว $ 8.70 
ขนาด 16/20 ตัว $ 8.25 
ขนาด 21/25 ตัว $ 7.50 
ขนาด 26/30 ตัว $ 6.75 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซโิก อเมริกาใต เอเชีย 
ขนาด Un/10 ตัว $ 14.60 $ 12.40 - 
ขนาด Un/12 ตัว  $ 12.55 $ 11.60      - 
ขนาด Un/15 ตัว $ 9.45 $ 8.20 $  6.60 
ขนาด 16/20 ตัว $ 6.95 $ 7.05  $ 5.25 
ขนาด 21/25 ตัว $ 6.30 - $ 4.55 
ขนาด 26/30 ตัว $ 5.95 $ 4.55 $ 4.25 
ขนาด 31/35 ตัว $ 5.65 - $ 4.05 
ขนาด 36/40 ตัว $ 5.40 - $ 3.95 

ขนาด 41/50 ตัว $ 5.20 $ 4.10 $ 3.90 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว $ 10.60 - 
ขนาด Un/15ตัว $ 7.65 - 
ขนาด 16/20ตัว $ 6.00 $ 6.10 
ขนาด 21/25ตัว $ 5.20 $ 5.30 
ขนาด 26/30ตัว $ 5.05 $ 5.15 
ขนาด 31/35ตัว $ 4.60 $ 4.70 
ขนาด 41/50ตัว $ 4.50 $ 4.55 
ขนาด 51/60ตัว - $ 4.30 
ขนาด 61/70ตัว - $ 4.15 
ขนาด 71/90ตัว - $ 4.10 
                               ------------------ 
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