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จีน 
 อุปสงคการบริโภคอาหารทะเลในจีนท่ีสูง ทําใหผูจัด
จําหนายอาหารทะเลของจีนพยามยามตอบสนองตอความตองการ
ดังกลาว บริษัท Guoxing Foodstuffs Co. ซึ่งตั้งอยูในเมือง 
ชิงเตา (Qingdao) ผลิตอาหารทะเลภายใตเครื่องหมายการคา 
“Haimai” ไดรวมธุรกิจกับบริษัท Russian Fishery Co. เพ่ือ
นําเขาปูจากรัสเซีย ขณะท่ีบริษัท Qingdao Hai Xian Xiong 
Di Seafood Products Co. รวมกับบริษัท Wan Song Qingdao 
Food Co. ของจีน และบริษัท Ocean Leader ของญี่ ปุน  
จัดจําหนายและนําเขาอาหารทะเลประเภทเก๊ียวสไตลญี่ปุน 

อินเดีย 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม
ของอินเดียกลาววา รัฐบาลเตรียมจัดทําแผนโรดแมปตัง้เปาเพ่ิม
การสงออกอาหารทะเลของประเทศเปนสองเทาภายใน 2-3 ป
ขางหนา รวมท้ังกําหนดมาตรการเ พ่ือเ พ่ิมผลผลิตการ
เพาะเลี้ยงสัตว นํ้าของประเทศ เสริมสรางศักยภาพดาน
การตลาด และการจัดการหวงโซอุปทานอยางบูรณาการ 
กระทรวงพาณิชยฯ ไดมอบหมายใหหนวยงานพัฒนาการ
สงออกอาหารทะเลของอินเดีย (MPEDA) และสมาคมผูสงออก
อาหารทะเลของอินเดีย กําหนดแผนยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมความ
เขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและประมง
ของประเทศ นอกจากน้ี รัฐบาลเสนอท่ีจะจัดตั้งสํานักงานเพ่ือ
สงเสริมการสงออกในตางประเทศ 10 แหง ท่ัวโลก เพ่ือสงเสริม
และสรางคุณคาของแบรนดสินคาอาหารทะเลของอินเดีย  

ญ่ีปุน 
 จากขอมูลของหนวยงานประมง คาดการณวาการจับ
ปลาไหลวัยออน หรือ glass eel ในญี่ปุนจะลดลงต่ํากวา 5.2 ตัน 
ซึ่งเปนสถิติต่ําสุด ทําใหคาดวาราคาปลาไหลในชวงเทศกาลกิน
ปลาไหล “Midsummer Day of the Ox.” ซึ่งกําหนดจัดในชวง
กลางปน้ีจะเพ่ิมสูงข้ึน ฤดูการจับปลาไหลวัยออนของญี่ปุนอยู
ในชวงเดือนธันวาคม – เมษายน โดยผลผลิตจะมากท่ีสุดชวง
กลางเดือนมกราคม ปจจุบันราคาปลาไหลวัยออนอยูท่ี 32,350 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. หรือประมาณ 5.39 เหรียญสหรัฐฯ/ตัว 
ขณะท่ีราคาปลาไหลตัวเต็มวัยอยูท่ี 32.3 เหรียญสหรัฐฯ/กก. 
ราคาปลาไหลท่ีแพงและหายาก ทําใหรานปลาไหลยางซอส 
(kabayaki eel) อาจจะตองปดตัวลง ในชวง 10 ปท่ีผานมา  
รานปลาไหลยางซอสในญี่ปุนกวาครึ่งตองปดตัวลง ทําให
ผูบริโภคหันมาซื้อปลาไหลจากซูเปอรมารเก็ตซึ่งมีราคาถูกกวา  

ญ่ีปุน 
  หนวยงานประมงของญี่ปุนเรียกรองใหชาวประมง 
งดจับปลาทูนาแปซิฟกบลูฟนขนาดเล็ก ซึ่งนํ้าหนักนอยกวา  
30 กก. จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ท้ังน้ี เพ่ือใหปริมาณปลา
ท่ีจับไดไมเกินโควตา 3,424 ตัน ท่ีญี่ปุนไดรับจัดสรร การทํา
ประมงปลาทูนาแปซิฟกบลูฟนอยูภายใตการบริหารจัดการ
ประมงระหวางประเทศ ผูเช่ียวชาญไดเตือนถึงการทําประมงเกิน
ขนาดและการรอยหรอของทรัพยากรปลาดังกลาว ตั้งแตเริ่มรอบ
โควตาการจับจนถึงเดือนมกราคม 2561 ปริมาณปลาทูนาบลูฟน
ขนาดเล็กท่ีจับไดของญี่ปุนรวมเทากับ 3,201 ตัน คิดเปนรอยละ 
93 ของโควตาท่ีไดรับจัดสรร  

มาเลเซีย 
 จากการสํารวจทรัพยากรประมงในนานนํ้าของรัฐ 
ซาบาหเมื่อเร็วๆ น้ี พบวาทรัพยากรประมงนํ้าลึก โดยเฉพาะ
ปลาผิวนํ้ายังมีศักยภาพในการขยายตัว สํานักงานประมงของ 
รัฐซาบาหประกาศวา รัฐซาบาหยินดีตอนรับนักลงทุนท่ีสนใจทํา
การประมงนํ้าลึก จากสถิติชวง 10 ปท่ีผานมา (ป 2549–2558) 
มาเลเซียมีปริมาณสัตวนํ้าท่ีจับไดเฉลี่ย 180,000 ตัน โดยผลจับ
ในป 2549 เทากับ 176,314 ตัน มูลคา 135.7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะท่ีป 2558 มีผลจับลดลงเปน 175,443 แต
มูลคาเพ่ิมข้ึนเปน 230.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปจจุบันรัฐซาบาห
มีเรือประมงนํ้าลึก 51 ลํา ท่ีไดรับอนุญาตทําการประมง  
ซึ่งดําเนินการโดยผูประกอบการประมงทองถ่ิน 11 ราย  

ฟลิปปนส 
 คณะผูเช่ียวชาญจากหนวยงานเฝาระวังดานสุขอนามัย 
พืชและสัตวของรัสเซีย (Rosselkhoznadzor) ไดเดินทางเยือน
ฟลิปปนส  เพ่ือตรวจประเมินโรงงานปลาทูนาแปรรูปและ
หนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมดังกลาว 
สําหรับการสงออกไปรัสเซีย เอกอัครราชทูตฟลิปปนสประจํา
รัสเซียกลาวแสดงความเช่ือมันวา ผลิตภัณฑปลาทูนาของ
ฟลิปปนสจะไดรับการยอมจากรัสเซีย นอกจากการตรวจ
ประเมินดังกลาว ยังตองดําเนินการอ่ืนๆ เชน การแลกเปลี่ยน
ขอมูล และการประชุมผูเช่ียวชาญ เพ่ือท่ีจะสามารถสงออก
สินคาดังกลาวไปรัสเซียได   

เวียดนาม 
ตั้ งแตตนปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2560

เวียดนามสงออกผลิตภัณฑปลาทูนาไปสหภาพยุโรปรวม 123.2 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.8 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
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เดียวกันของปกอน โดยสงออกไปเยอรมนีเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 
37.5 ผลิตภัณฑท่ีเวียดนามสงออกไปสภาพยุโรปสวนใหญเปน
เน้ือปลาทูนาลอยดหรือเน้ือปลาทูนาฟลเลแชแข็ง รองลงมา
เปนปลาทูนากระปอง เปนท่ีนาสังเกตวาปจจุบันการสงออกปลา
ทูนามีชีวิต/สด/แชแข็ง ของเวียดนามขยายตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี
การสงออกปลาทูนากระปองลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน  

จากขอมูลสถิติของหนวยงาน International Trade 
Center (ITC) ในชวง 8 เดือนแรกของป 2560 สหภาพยุโรป
นําเขาผลิตภัณฑปลาทูนา 3.25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 20.7 จากชวงเดียวกันของปกอน ในชวงครึ่งแรกของป 
2560 สเปน อิตาลี และฝรั่งเศสเปนผูนําเขารายใหญในสหภาพ
ยุโรป โดยชวง 8 เดือนแรกของป 2560 สหภาพยุโรปนําเขา
ปลาทูนากระปอง/แปรรูป คิดเปนรอยละ 72.4 – 83 ของ
มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑปลาทูนาท้ังหมดของสหภาพยุโรป 
ราคาปลาทูนาแปรรูปนําเขาเฉลี่ยในตลาดหลัก เชน สเปน 
เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เพ่ิมข้ึนมากกวาในป 2558 
และ 2559 ปจจุบันเวียดนามมีสวนแบงตลาดปลาทูนาใน
เยอรมนีคอนขางสูง   

สหภาพยุโรป/อินเดีย 
 กําหนดการประชุมหารือระดับสูงระหวางผูมีสวนไดเสีย
ในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของอินเดียและสหภาพยุโรป 
ระหวางวันท่ี 27 – 29 มกราคม 2561 เพ่ือหารือแนวทางการ
แกไขปญหาสารปฏิชีวนะตกคางในกุงของอินเดีย การปรับปรุง
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารใหสอดคลองกับกฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป และเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคา
ระหวางกัน  
 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ีผานมา เจาหนาท่ีของ
สหภาพยุโรปไดเดินทางเยือนอินเดีย เพ่ือตรวจสอบระบบการ
ควบคุมการผลิตอาหารทะเลสงออกของอินเดีย ซึ่งผลการตรวจ 
สอบคุณภาพสินคากุงเปนท่ีนาพอใจ เมื่อป 2559 สหภาพยุโรป
เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจสอบสินคาประมงจากอินเดีย  
ณ ดานนําเขา จากเดิมท่ีสุมตรวจรอยละ 10 เปนรอยละ 50 
เพ่ือควบคุมการสงออกกุงท่ีปนเปอนสารปฏิชีวนะจากอินเดีย   

สหรัฐอเมริกา 
ขอมูลจากการสัมมนา Global Seafood Marketing 

Conference ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ซึ่งจัดโดยสถาบัน
ประมงแหงชาติของสหรัฐอเมริกา แนวโนมราคาสัตวนํ้าจําพวก 
shellfish ในป 2560 ยังคงเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะจากยอดขายของ
รานคาปลีกและสวนแบงตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ยกเวนกุงล็อบสเตอร 
โดยราคาปู snow crab สูงข้ึนมาก แมวาการบริโภคจะลดลง     
ราคาเน้ือปูสูงข้ึน เน่ืองจากขาดแคลนวัตถุดิบ ขณะท่ีราคาเน้ือ
กุงล็อบสเตอรในป 2560 ลดลงมาก แมวาอุปทานลดลง และ
ราคากุงล็อบสเตอรมีชีวิตในชวงครึ่งหลังของป 2560 ลดลง  

 

แนวโนมป 2561 คาดการณวากฎระเบียบ Seafood 
Import Monitoring Program ของสหรัฐอเมริกาท่ีใชบังคับ
กับสินคาปูนําเขาสวนใหญ ตั้งแต 1 มกราคม 2561 จะสงผล
กระทบตอตลาดสัตวนํ้า shellfish ของสหรัฐฯ และคาดวา
ในชวงปใหมตลาดสัตวนํ้า shellfish มีชีวิตจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากอุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึน และสงผลให ราคาเพ่ิมข้ึน ปจจุบัน
อุปสงคสัตวนํ้า shellfish มีชีวิตท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก ปู Dungeness 
crab ปู king crab และกุงล็อบสเตอร ขณะท่ีปู snow crab 
เปนสินคาหลักท่ีวางจําหนายในรานคาปลีกและรานอาหาร  

อารเจนตินา 
จากขอมูลของหนวยงานสถิติแหงชาติ  (INDEC)  

ป 2560 อารเจนตินาสงออกสินคาประมงมูลคา 1,959 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.5 จาก 1,682 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในปกอน โดยสงออกสัตวนํ้าสด/แชเย็น/แชแข็งเทากับ 
1.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เ พ่ิมข้ึนรอยละ 20 จาก 1.4 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในปกอน ขณะท่ีสงออกสัตวนํ้าแปรรูป 
260 ลานเหรียญสหรัฐฯ ผลจับกุง Pleoticus muelleri ของ
อารเจนตินาในป 2560 คอนขางสูง สงผลใหการสงออกกุง
ขยายตัว ปริมาณและมูลคาการสงออกกุงเทากับ 200,000 ตัน 
และ 1.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 65 ของมูลคา
การสงออก ขณะท่ีสงออกหมึก Illex argentines เพ่ิมข้ึนเปน 
80,000 ตัน มูลคา 190 ลานเหรียญสหรัฐฯ และสงออกปลาเฮก 
(Merluccius hubbsi) 103 000 ตัน มูลคา 245 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คงท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  

บราซิล 
 จากขอมูลของกระทรวงเกษตร ปศุสัตว และการผลิต
ของบราซิล (MAPA) บราซิลประกาศหามสงออกอาหารทะเล
ไปสหภาพยุโรปช่ัวคราว ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2561 หลังจาก
การตรวจประเมินพบวาไมสอดคลองกับกฎระเบียบดานความ
ปลอดภัยของอาหารของสหภาพยุโรป ท้ังน้ีเพ่ือปองกันการ
ระงับการนําเขาอาหารทะเลจากสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปได
ทําการตรวจประเมินบริษัทสงออกอาหารทะเลของบราซิลเมื่อ
เดือนกันยายน 2560 และแจงเตือนถึงความลมเหลวของ
ภาคอุตสาหกรรมในการแยกกิจกรรมการจับและการเพาะเลี้ยง
ออกจากกัน   
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ 
2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,470/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                            อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด 8/12 ตัว $39.46    - 
ขนาด 13/15 ตัว $31.84 $31.39 
ขนาด 16/20 ตัว $29.60       $29.15 
ขนาด 21/25 ตัว $27.80  $26.46 
ขนาด 26/30 ตัว $26.91  $24.66 
ขนาด 31/40 ตัว $20.63 $18.83 
ขนาด 41/50 ตัว $17.94     - 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                      ฟลิปปนส/มาเลเซีย       อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว       -      $26.46      
ขนาด 16/20 ตัว        $21.08  $19.75     
ขนาด 21/25 ตัว      $20.63      $17.49      
ขนาด 26/30 ตัว        $18.83  $16.14      
ขนาด 31/40 ตัว    $17.04  $15.25        

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 26/30 ตัว         - $20.63  
ขนาด 31/40 ตัว $21.52 $19.28  
ขนาด 41/50 ตัว $20.63 $18.83   
ขนาด 51/60 ตัว $19.73 $18.83 
ขนาด 61/70 ตัว $18.39 $17.49 
ขนาด 71/90 ตัว $17.94 $17.04 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม       อินเดีย     บังกลาเทศ 
ขนาด UN/6 ตัว  $22.00        -   - 
ขนาด  6/8 ตัว  $21.40        -   -        
ขนาด  8/12 ตัว $20.60        -   - 
ขนาด 13/15 ตัว $17.60  -   - 
ขนาด 16/20 ตัว  $16.60       $15.85 $15.50 
ขนาด 21/25 ตัว   $15.60 -   $14.55 

ขนาด 26/30 ตัว     $14.60 -  $13.70 
ขนาด 31/40 ตัว $12.60 -  $13.20 
ขนาด 41/50 ตัว  $11.60    -   - 
ขนาด 51/60 ตัว     $10.00 -   -  
ขนาด 61/70 ตัว $8.60 -   -  
 
 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $16.25            
ขนาด 6/8 ตัว $14.00     
ขนาด Un/12 ตัว $11.00      
ขนาด 13/15 ตัว $8.60     
ขนาด 16/20 ตัว $8.20         
ขนาด 21/25 ตัว  $7.50     
ขนาด 26/30 ตัว $6.70     

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.55  
ขนาด 16/20 ตัว   $6.30  $5.20   
ขนาด 21/25 ตัว $5.15 $4.55  
ขนาด 26/30 ตัว $4.60 $4.25  
ขนาด 31/35 ตัว  $4.35 $4.05    
ขนาด 36/40 ตัว  $4.10     $3.95  
ขนาด 41/50 ตัว $3.95 $3.90     
ขนาด 51/60 ตัว $3.75     - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.70     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.65        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $3.10      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                            เอเชีย  
                     แกะเปลือกไวหาง (PTO)   แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $10.50    -   
ขนาด Un/15 ตัว     $7.60    -  
ขนาด 16/20 ตัว $5.95 $6.10  
ขนาด 21/25 ตัว $5.15 $5.30  
ขนาด 26/30 ตัว  $5.05 $5.15    
ขนาด 31/40 ตัว $4.60 $4.70 
ขนาด 41/50 ตัว $4.45 $4.55 
ขนาด 51/60 ตัว    - $4.30  
ขนาด 61/70 ตัว   - $4.15    
ขนาด 71/90 ตัว   - $4.10        

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