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จีน 
 ผูคาปลีกชาวจีนอาศัยชวงตรุษจีนเ พ่ิมยอดขาย
อาหารทะเล โดยขายอาหารทะเลท่ีปดฉลากไมถูกตอง เชนปู 
brown crabs จากแคนาดา ไอซแลนด รัสเซีย และ ไอรแลนด 
ปดฉลากเปนปูมาจากอังกฤษ ท่ีราคา 157 เหรียญสหรัฐฯ  
หอยนางรมไอริชปดฉลากวามาจากฝรั่งเศส ผลิตภัณฑจากชิลี
มักปดฉลากวามาจากสหรัฐอเมริกาเปนตน ซึ่งมักเปนตลาด
ขนาดเล็กท่ีพยายามสรางช่ือเพ่ือทําตลาดในจีน  
 ราคาสัตวนํ้าในจีนสูงข้ึนอยางรวดเร็วเมื่อสัปดาหท่ี
ผานมา หลังจากรถบรรทุกสินคาจาก Guandong ท่ีพยายาม
เขาไปยัง Beijingและ Shanghai พบกับการจราจรท่ีติดขัดใน
พ้ืนท่ี ซึ่งมีหิมะทางตอนกลางของจีน สถานีโทรทัศใน Henan 
Hunan และ Anhui แพรภาพสัตวนํ้าตายจากการขาดออกซิเจนและ
นํ้า เน่ืองจากการจราจรท่ีติดขัดเปนเปนเวลานาน  
 ราคาปลาหนาฟารมสูงข้ึนจาก 4.27 เหรียญสหรัฐฯ 
เปน 4.58 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 500 กรัม ตั้งแตชวงตนเดือน
ธันวาคม ถึงสัปดาหแรกของเดือนมกราคม เน่ืองจากทางตอน
เหนือของจีนขาดแคลนปลาสดมีชีวิตขนาดใหญ ตนทุนการ
จัดการขนสง (logistics cost) ทําใหราคาสัตวนํ้าใน Beijing สูงข้ึน 
ราคาขายสงท่ีตลาด Jingshen สูงสุดอยูท่ี 5.69 เหรียญสหรัฐฯ
ตอ 500 กรัม ปลาสดยังคงเปนสินคาพ้ืนฐานในตลาดอาหาร
ทะเลของจีน แตเน่ืองจากราคาปลาสดสูงข้ึน ทําใหปลาแชเย็น 
แชแข็งทะลักเขามาเพ่ิมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ท่ีมีทาเรือ   

อินโดนีเซีย 
 อินโดนีเซียบังคับใชกฎหมายหามทําประมงโดยใช
เครื่องมืออวนลอมจับ (seine) แตตอมาไดผอนปรนการบังคับ
ใชกฎหมายหลังจากการประทวงของชาวประมง โดยเมื่อวันท่ี 
17 มกราคม รัฐมนตรีประมงประกาศขยายระยะเวลาการ
ปรับตัว (transition period) ออกไปโดยไมมีกําหนด ในเขต
พ้ืนท่ี Pantura ของรัฐชวา และไมหามทําประมงโดยเครื่องมือ
อวนลอมจับช่ัวคราว โดยประกาศมีข้ึนหลังจากท่ีประธานาธิบดี 
Joko Widodo ใหขอตกลงกับผูประทวงท่ี Pantura เพ่ือยืดเวลาการ
บังคับใชกฎหมายออกไป และใหความชวยเหลือชาวประมง
ดวยโปรแกรมชวยเหลือทางการเงิน 
 รัฐมนตรีประมงอินโดนีเซีย ไดออกมาตรการควบคุม
การใชเครื่องมือประมงอวนลอมจับ (Cantrang) มาตั้งแตป 2558 
เน่ืองจากเปนเครื่องมือทําลายลางทรัพยากร และใหเวลา
ชาวประมงปรับตัวถึงป  2561 เ พ่ือเปลี่ยนไปทําประมง
ทางเลือกอ่ืน เพ่ือลดการจับสัตวนํ้าท่ีไมตองการ (by catch) และลด
ผลกระทบตอระบบนิเวศนทางทะเล รัฐบาลไดใหการสนับสนุน
ทางการเงินใหเปลี่ยนไปใชเครื่องมืออ่ืน และใหเวลาปรับตัว

เกือบ 3 ป  แตขณะน้ียังคงมีการทําประมงอวนลอมจับ
โดยท่ัวไป มีเรืออวนลอมจับขนาดเล็กกวา 10 ตันกรอส (GT) 
ไมถึง 1 ใน 3 จากท้ังหมด 7,200 ลํา ท่ีไดรับความชวยเหลือ
ทางการเงิน โดยสวนใหญเรือเหลาน้ีจะทําประมงบริเวณชายฝง
ทางตอนเหนือของชวา  เฉพาะป น้ีมีผูสมัครขอรับความ
ชวยเหลือทางการเงินแลว 3,900 ราย 

เมียนมา 
 หนวยงาน Japan International Cooperation Agency 
(JICA) รายงานการสงออกกุงจากเมียนมาไปญี่ปุน พบวาผู
สงออกกุง เมียนมา กําลัง เผชิญกับสภาวะขาดแคลนกุ ง 
เน่ืองจากแหลงเลี้ยงตามธรรมชาติมีความเสื่อมโทรม และ
เทคนิคการผสมพันธุไมประสบความสําเร็จ นอกจากน้ัน
หนวยงานประมงของเมียนมาเพ่ิมเติมวา ทรัพยากรประมงใน
เมียนมาขาดการสงวนรักษา ทําใหปลาและอาหารทะเลมี
ปริมาณลดลง รวมไปถึงกุงสําหรับสงออกดวย ขณะท่ีภาคการ
เพาะเลี้ยงไดรับผลกระทบจากไวรัส ดังน้ันจําเปนตองมีเทคนิค
การผสมพันธุและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตกุง  
 กระทรวงเกษตร ปศุสัตว และชลประทานของ 
เมียนมา กําลังดําเนินการรวมกับสมาคมประมง จัดทําราง
แผนพัฒนาการ เพาะ เลี้ ย งสั ตว นํ้ าแห งชาติ  (National 
Aquaculture Development Plan : NADP) มีวัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว  
 เมียนมาสงออกกุงกวา 13,000 ตัน มูลคา 50 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในปงบประมาณ 2559-2560 สวนใหญสงออก
ไป ญี่ปุน สิงคโปร จีน ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรต มาเลเซีย 
ฮองกง เวียดนาม อินเดีย สหภาพยุโรป และ สหรัฐฯ  

ฟลิปปนส 
 สํานักสถิติฟลิปปนส Phillipine Statistics Authority (PSA) 
รายงานผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในป2560 ปริมาณ 
2.24 ลานตันเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.68 จากปกอนหนา คิดเปน
สัดสวนเกินกวาครึ่งของผลผลิตสัตวนํ้าท้ังหมด แตผลผลิตรวม
ลดลงรอยละ 1.04 ท้ังน้ีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีผลผลิตเพ่ิม
เน่ืองจากสภาพอากาศเหมาะสมทําใหเก็บสาหรายในพ้ืนท่ี 
Sulu และ Tawi – Tawi ไดผลผลิตเพ่ิมในเทอมท่ีสอง  

อยางไรก็ตามสํานักงานสถิติรายงานผลผลิตสัตวนํ้า
เพ่ือการคาและผลผลิตจากทองถ่ินลดลงรอยละ 6.89 และ 
1.05 ตามลําดับ สงผลใหผลผลิตสินคาประมงโดยรวมลดลง 
สัตวนํ้าท่ีสําคัญไดแก ปลาทูแขก (round scad) และกุงกุลาดํา
มีผลผลิตลดลงรอยละ 11.89 และรอยละ 6.29 ตามลําดับ  
แต ปลานวลจันทร ปลานิล ทูนาทองแถบและครีบเหลือง  
มีผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
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ปากีสถาน / จีน 
 เขตปกครองตนเอง Xinjiang Uyghur ทางตะวันตก
เฉียงเหนือของจีนนําเขาอาหารทะเลโดยตรงจากปากีสถาน
ปริมาณ 1.1 ตัน ผานทางเขตเศรษฐกิจจีน – ปากีสถาน 
(China-Pakistan Economic Corridor : CPEC) ซึ่งไดรับ
ความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากเขตเศรษฐกิจน้ีมีบทบาทในการ
สงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ประเทศเอเชียใต  
 ในป 2560 จีนสงออกไปปากีสถาน 18,300 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และนําเขาจากปากีสถาน 1,800 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โครงการสําคัญของจีน (China’s Belt and Road : 
B&R) จะชวยใหปากีสถานสงออกไปจีนเพ่ิมและลดการขาดดุล
กับจีน แตจะตองมีการปรับปรุงระบบซอฟแวรท่ีเก่ียวกับระบบ
การกักกันสินคา (quarantine) เพ่ือเปดเปนชองทางสีเขียว 
สําหรับนําเขาสินคาจากปากีสถาน 

เกาหลีใต 
 เกาหลีใตไดรับโควตาทําประมงปลา jack mackerel 
ปริมาณ 7,385 ตัน ในพ้ืนท่ีแปซิฟกตอนใต เพ่ิมข้ึนรอยละ 17 จากป
ท่ีผานมาเน่ืองจากทรัพยากรมีความสมบูรณ ข้ึน จากการ
ประชุม South Pacific Regional Fisheries Management 
Organization (SPRFMO) ครั้งท่ี 6  ซึ่งรับผิดชอบเก่ียวกับการ
สงวนและการจัดการสัตว นํ้าชนิดอ่ืนท่ีไมใชทูนา ในพ้ืนท่ี
แปซิฟกตอนใต มีการพิจารณาการใหโควตาทําประมงสําหรับ
ปลา jack mackerel ทุกป  ท้ังน้ีเกาหลีใตจับปลา jack mackerel 
ปริมาณ 6,000 ตันตอปเพ่ือสงออก 

เวียดนาม 
 นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ของเวียดนาม
อนุมัติแผนปฏิบัติการแหงชาตดิานอุตสาหกรรมกุงป 2568 โดย
มีเปาหมายใหกุงเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจและ
พัฒนาอยางยั่งยืน ตามแผนน้ีเปาหมายการสงออกกุงเปน 
5,500 ลานเหรียญสหรัฐฯในป 2563 และ 10,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯในป 2568 จากป 2559 และ 2560 ซึ่งมีไดรายได 3,700 และ 
3,900 ลานเหรียญสหรัฐฯตามลําดับ  
 ในป 2559 การสงออกกุงของเวียดนามคิดเปนรอยละ 
52.1 ของการสงออกอาหารทะเลท้ังหมดในป 2560 คิดเปน
รอยละ 46.3  กุงสงออกสวนใหญมาจากการเพาะเลี้ยง ในป 
2563 มูลคาการสงออกกุงจากธรรมชาติคิดเปนรอยละ 5.5 
ของการสงออกกุงท้ังหมด และจะลดลงเหลือรอยละ 3 ในป 
2568 จากป 2559 มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 7.2 คาดวาพ้ืนท่ีเลี้ยง
กุงจะเพ่ิมข้ึนเปน 4,625,000 ไรในป 2563  และเพ่ิมเปน 
5,000,000 ไรในป 2568 ผลผลิตกุงในป 2563 คาดวาจะมี
ปริมาณ  832,500 ตัน และในป 2568 จะมีผลผลิตกุงเพ่ิมเปน 
1,153,000 ตัน ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ซึ่งมีผลผลิต 
668,814 ตัน เวียดนามเนนผลิตกุงขาวแปซิฟก (Litopenaeus 
vannamei) และกุงกุลาดํา (Penaeus monodon) โดยวางแผนท่ี
จะผลิตกุงขาวใหได 480,000 และ 700,000 ตันในป 2563 

และ ป 2568 ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจาก 393,429 ตันในป 2559 
ผลผลิตกุงกุลาดําเพ่ิมเปน 320,000 และ 400,000 ตันในป 
2563 และ ป 2568 ตามลําดับ เพ่ิมข้ึนจากป 2559 ซึ่งมี
ผลผลิต 263,85 ตัน 

นอรเวย 
 เดือนมกราคม 2561 นอรเวยสงออกอาหารทะเล
มูลคา 994.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ 198,000 ตัน 
มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 13 การสงออกเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสงออก
ผลิตภัณฑปลาเน้ือขาวสูงข้ึน สวนการสงออกแซลมอนซึ่งมี
สัดสวนมูลคาสูงสุดของมูลคาสงออก ยังคงท่ี คิดเปนมูลคา 
65.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณสงออกแซลมอนคิดเปน 
85,400 ตันเพ่ิมข้ึนรอยละ 23 ราคาแซลมอนสงออกลดลงจาก 
9.3 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เปน 7.37 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม ยอดขายแซลมอนไปยังตลาดยุโรปเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
ราคาลดลง โดยฝรั่งเศสเปนผูนําเขาหลัก ในเอเชียจีนเปนผู
นําเขาหลัก    
 สนามบินออสโลรายงานการสงออกอาหารทะเลสด
จากนอรเวยเพ่ิมข้ึน และทาอากาศยานออสโลเปนทาสงออก
สินคาท่ีใหญท่ีสุดในพ้ืนท่ี Nordic ผูใหบริการสงออก Avinor 
รายงานวาป ท่ีผานมา มีการขนสงสินคาทางอากาศจาก
สนามบินออสโลปริมาณ 185,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 35 เมื่อ
เทียบกับป 2559 มีสายการบินหลายบริษัทเลือกใชสนามบิน
ออสโล เพ่ือชวยยนระยะเวลาการขนสงและเพ่ิมศักยภาพได
มากข้ึน โดยในป 2560 นอรเวยสงออกอาหารทะเล 230,000 
ตัน รอยละ 39 จากจํานวนน้ี บินตรงจากนอรเวยท่ีสนามบิน
ออสโล 

อารเจนตินา / รัสเซีย 
 รัสเซียอนุญาตใหบริษัทอาหารทะเล 28 แหงของ
อารเจนตินาสงออกอาหารทะเลไปยังตลาดรัสเซีย โดยมีการ
รับรองหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม Intergovernmental 
Commission for Economic- Commercial and Scientific 
– Technological Cooperation (Comixta) และ ขอตกลง
ดานประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าดานสุขอนามัยพืชและ
สัตว จะไดรับการลงนามเมื่อเอกสารขอบทและรายละเอียด
ไดรับการอนุมัติโดยรัฐมนตรีของท้ังสองประเทศ 

ซาอุดิอารเบีย 
 หนวยงานอาหารและยาของซาอุดิอารเบีย ระงับการ
นําเขาสัตวนํ้าจากเวียดนามช่ัวคราว ตามรายงานโรคสัตวนํ้า
ประจําไตรมาส ในพ้ืนท่ีเอเชียแปซิฟก ชวงเดือน เมษายน – 
มิถุนายน ขององคกรสุขภาพสัตวโลก (World Organization 
for Animal Health’s พบโรคสัตวนํ้าจากประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยพบโรคจุดขาว (white spot) และ 
acute hepatopancreatic necrosis disease ในเวียดนาม 
ซึ่งมาตรการฉุกเฉินของซาอุดิอารเบียมีผลตั้งแต 30 มกราคม 
2561 เปนตนมา  
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โลก 
 เอเชียครองตลาดการคากุงโลกท้ังดานการผลิตและ
การบริโภคในการประชุม Global Seafood Marketing Conference 
ประจําป 2561 ท่ีไมอามี่ ฟลอริดา ดานการผลิต อินโดนีเซีย 
เวียดนาม มีอัตราการเติบโตคงท่ี ไทยฟนตัวจากโรค EMS  
อินเดียคาดวาจะมีผลผลิตเพ่ิมรอยละ 10 ในป 2561 ในป 
2560 ท้ัง 4 ประเทศรวมจีน มีผลผลิต 2.5 ลานตันจากผลผลิต
กุงท้ังหมด 3.4 ลานตัน ดานการบริโภค การนําเขากุงของ
เอเชียเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 15 ของผลผลิตโลกในป 2554 เปน
รอยละ 35 ในป 2559 เน่ืองจากจีนมคีวามตองการเพ่ิมข้ึน  

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12  ก.พ. – 22 ก.พ. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,500 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 1,900 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน) 

 อินโดนีเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว $ 34.41 $ 32.60 
ขนาด 16/20ตัว $ 32.60   $ 29.89 
ขนาด 21/25ตัว $ 30.34 $ 26.72 
ขนาด 26/30ตัว $ 28.07 $ 25.36 
ขนาด 31/40ตัว $ 21.74 $ 19.92 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - $ 26.72 
ขนาด 16/20ตัว 22.19   $ 19.92 
ขนาด 21/25ตัว 21.74 $ 17.66 
ขนาด 26/30ตัว 19.92 $ 16.30 
ขนาด 31/40ตัว 18.11 $ 15.40 

 

 

 

 

 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน 

 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 21/25ตัว $ 24.45 - 
ขนาด 26/30ตัว $ 26.64 $ 21.28 
ขนาด 31/40ตัว $ 21.74 $ 20.38 
ขนาด 41/50ตัว $ 20.83 $ 19.02 
ขนาด 51/60ตัว $ 19.02 $ 18.11 
ขนาด 61/70ตัว $ 18.57 $ 17.21 
ขนาด 71/90ตัว $ 18.11 $ 17.21 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 
ขนาด Un/6ตัว $ 22.00 - $ 24.00 
ขนาด 6/8ตัว          $ 21.40 - $ 22.50 
ขนาด 8/12ตัว        $ 20.60 - $ 20.60 
ขนาด 13/15ตัว $ 17.70 - $ 16.20 
ขนาด 16/20ตัว $ 16.70 $ 15.80 $ 15.50 
ขนาด 21/25ตัว $ 15.70 - $ 14.55 
ขนาด 26/30ตัว      $ 14.70 - $ 13.70 
ขนาด 31/40ตัว      $ 12.70 - $ 13.20 
ขนาด 41/50ตัว       $ 11.70 - - 
ขนาด 51/60ตัว  $ 10.20 - - 
ขนาด 61/70ตัว  $ 8.70 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - $ 14.60 $ 12.40 
ขนาด Un/12 ตัว - $ 12.55 $ 11.60 
ขนาด Un/15 ตัว $ 9.35 $ 8.30 $ 8.20 
ขนาด 16/20 ตัว $ 7.50 $ 7.05 $ 7.05  
ขนาด 21/25 ตัว $ 6.20 $ 6.40 - 
ขนาด 26/30 ตัว - $ 5.95 - 
ขนาด 31/35 ตัว - $ 5.75 - 
ขนาด 36/40 ตัว - $ 5.40 - 
ขนาด 41/50 ตัว - $ 5.20 - 
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กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 

(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 ตัว - $ 6.50 
ขนาด 16/20 ตัว $ 6.30 $ 5.15 
ขนาด 21/25 ตัว $ 5.15 $ 4.60 
ขนาด 26/30 ตัว $ 4.65 $ 4.35 
ขนาด 31/35 ตัว $ 4.30 $ 4.00 
ขนาด 36/40 ตัว $ 4.05 - 
ขนาด 41/50 ตัว $ 3.85 $ 3.90 
ขนาด 51/60 ตัว $ 3.65 3.75 
ขนาด 61/70 ตัว $ 3.60 - 
ขนาด 71/90 ตัว $ 3.60 - 
ขนาด 91/110 ตัว $ 3.10 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว $ 16.50 - 
ขนาด 6/8 ตัว $ 14.40 - 
ขนาด Un/12 ตัว $ 11.00 - 
ขนาด 13/15 ตัว $ 8.60 $ 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว $ 8.20 $ 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว $ 7.50 - 
ขนาด 26/30 ตัว $ 6.70 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 6/8ตัว $ 15.25  
ขนาด 8/12ตัว $ 11.90 - 
ขนาด Un/15ตัว $ 8.80 - 
ขนาด 16/20ตัว $ 8.65 - 
ขนาด 21/25ตัว $ 7.55 $ 7.50 
ขนาด 26/30ตัว $ 6.80 $ 6.80 
ขนาด 31/35ตัว - $ 5.90 

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

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี3/2561                   
        15 กุมภาพันธ 2560 
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