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จีน 
 ในเดือนเมษายน 2561 เรือ Ping Tai Rong Cheng 
สัญชาติจีน ของบริษัท Ping Tai Rong Ocean Fishery Co 
ไดนําทูนาข้ึนทาท่ีอเมริกันซามัวร เพ่ือเปนการลดตนทุนคา
ขนสงทูนากลับไปยังจีน บริษัทน้ีทําแปรรูปทูนาสงตลาด
สหภาพยุโรปมายาวนาน อเมริกันซามัวรมีการตรวจสอบเรือ
อยางเขมงวด ท้ังดานสุขอนามัย และ สภาพแรงงานบนเรือ 
และมีธุรกิจแปรรูปอาหารกระปอง บริษัท Ping Tai Rong 
Cheng มีเปาหมายเสนอขายหุนในตลาดหลักทรัพทแหงใดแหง
หน่ึงของจีน ไดแก Shanghai หรือ Shenzhen ปจจุบันบริษัท
มีเรือเบ็ดราว 26 ลํา และตูคอนเทนเนอร 2 ตู ใชสําหรับทํา
ประมงนอกนานนํ้า  
 จีนทําประมงนอกนานนํ้าเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากการท่ี
มียอดจําหนายสินคาประมงไปยังสหภาพยุโรปและประเทศ
กําลังพัฒนาอ่ืนๆ สูงข้ึน จึงมีการขยายทาเรือประมงท่ีเมือง
กวางโจว มณฑลฟูเจี้ยน สําหรับเรือประมงนอกนานนํ้า 
หนวยงานท่ีปรึกษาดานการสงออก Administration of 
Quality Supervision Inspection and Quarantine 
(AQSIQ) รายงานวา ในไตรมาสแรกป 2561 ปริมาณการจับ
สูงข้ึนกวาสองเทา คิดเปนปริมาณ 7,785 ตัน การสงออกไป
สหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึนรอยละ 86 คิดเปนมูลคา 5.07 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจีนขยายการทําประมงไปยัง แองโกลา ซีเชล 
และหมูเกาะ Cook ซึ่งเปนแหลงเปาหมายเรืออวนลากสัญชาติ
จีน และนําสินคาสัตวนํ้ากลับมายังกวางโจว  ผูซื้อสัตวนํ้าราย
ใหญจากกวางโจวไดแก ฟลิปปนส นําเขาอาหารทะเล 54.1 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 86.1 จากปกอนหนา 
อินโดนีเซียนําเขาอาหารทะเลจากกวางโจว 19.9 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.3 อยางไรก็ตามประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตซึ่งทําประมง และมีอุตสาหกรรมแปรรูป 
อยางเชนฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ตองแขงกับสินคาวัตถุดิบ
ประมงนําเขาในราคาท่ีต่ํากวาจากจีนดวยเชนกัน   

ญ่ีปุน 
 ญี่ปุนนําเขาหมึกยักษ (Octopus vulgaris) จาก
แอฟริกาในเดือนเมษายน ดวยตนทุนท่ีสูงข้ึนรอยละ 70 เมื่อ
เทียบกับป 2560 เปนผลจากโมร็อคโคจับหมึกไดนอยลง และ
การบริโภคในสเปนและสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึน Nikkei Asian 
Review รายงานราคาอยูท่ี 14.89 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปกอนหนาท่ีราคา 8.69 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
กิโลกรัม ท้ังน้ีญี่ปุนพ่ึงพาการนําเขาหมึกจากโมร็อคโคและ 
มอริทาเนียอยางมาก ชวงเมษายน – พฤษภาคม เปนฤดูท่ี
โมร็อคโคและมอริทาเนียหยุดทําประมงหมึกยักษและมีสินคา

จํากัดในชวงน้ี ญี่ปุนจึงจําเปนตองหาสินคาจากแหลงอ่ืน ไดแก 
อินโดนีเซีย อเมริกาใต จีน และ เวียดนาม  
 โมร็อคโคจับหมึกชวงตนฤดูใบไมผลิไดปริมาณลดลง
คิดเปนรอยละ 60 ของปท่ีผานมา เน่ืองจากอุณหภูมินํ้าทะเล
ลดลง ทําใหการเติบโตของหมึกหยุดชะงัก ประกอบกับ
ขอจํากัดท่ีเขมงวดของรัฐบาล นอกจากน้ันหมึกยักษยังเปนท่ี
นิยมในประเทศแถบเมดิเตอเรเนียนอยางเชน สเปน อิตาลี 
ตลาดหมกึยักษในตลาดญี่ปุนรวมท้ังท่ีนําเขาจากโมร็อกโคและ
มอริทาเนีย คิดเปนปริมาณ 29,000 ตัน สเปนนําเขา 42,000 
ตัน อิตาลีนําเขา 16,000 ตัน สเปนนําเขาเพ่ิมข้ึนเทาตัว และ 
อิตาลีนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ 70 ตามลําดับ      

อินเดีย 
 ปริมาณสงออกอาหารทะเลจากอินเดียเพ่ิมข้ึนรอยละ 
13 ในชวง 10 เดือนแรกของปงบประมาณ 2560 – 2561 
ตลาดหลักไดแก สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต และ 
สหภาพยุโรป ญี่ปุนมีคําสั่งซื้ออาหารทะเลจากอินเดียเพ่ิมข้ึน
มากในชวงดังกลาว กุงแชแข็งยังคงเปนสินคาสงออกหลัก  
มีสัดสวนคิดเปนปริมาณรอยละ 42.05 และมูลคารอยละ 
69.95    

อิหราน 
 ในชวงปปฏิทินของอิหราน (มีนาคม 2560 – 2561) อิหราน
ผลิตอาหารทะเลกวา 1.15 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.5 เมื่อเทียบกับป
กอนหนา ในจํานวนน้ีผลผลิตจากฟารมคิดเปนปริมาณ 480,000 ตัน  
ท่ีเหลอืมาจากการจับ หนวยงานดานประมงของอิหรานรายงานเพ่ิมเติมวา
อิหรานสงออกอาหารทะเลกวา 123,000 ตัน มูลคา 500 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในชวงดังกลาว 

มาเลเซีย 
 โรงแรมฮิลตันมาเลเซีย ดําเนินธุรกิจเปนมิตรกับ
สิ่ ง แ วดล อม  ให บ ริ ก า ร อ าหา รทะ เ ล ท่ี มี ค ว ามยั่ ง ยื น  
อาหารทะเลไดรับวัตถุดิบมาจากฟารมทองถ่ินท่ีไดรับการ
รับรอง นอกจากน้ีฮิลตันไมใหบริการครีบฉลาม และ สัตวนํ้า
ชนิด อ่ืนๆ ท่ี เสี่ ยงตอการสูญพันธุ  โดยมี ช่ือโครงการว า 
“What’s the Catch” เพ่ือสรางการตระหนักถึงอาหารทะเล
ยั่งยืน    

สิงคโปร 
 แมคโดนอลสิงคโปร นําเสนอเบอรเกอแซลมอนจาก 
ฮอกไกโด เพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 150 ป ของการตั้ง
ช่ือเมืองฮอกไกโด    

ไทย 
 บริษัทไทยยูเน่ียน มีแผนขยายธุรกิจ โดยทําขอตกลง
ถือหุนรอยละ 45 กับบริษัท TUMD Luxembourge S.a.r.l. 
ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตทูนากระปองรายใหญท่ีสุดของรัสเซีย 
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บริษัท TUMD เปนเจาของบริษัทอาหารทะเล 3 แหงซึ่งให
ความสําคัญกับคาปลีก เปนท่ีรูจักในนาม DPR กรุป มียอดขาย
อาหารทะเล 45 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา อยูในภาคการผลิต
อาหารแชแข็ง และผลิตภัณฑอาหารกระปองภายใตตราสินคา 
Maguro  การบริโภคทูนาในรัสเซียมีปริมาณต่ําเมื่อเปรียบเทียบ 
กับประเทศอ่ืนๆ แตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ยอดขายทูนาและอาหาร
ทะเลอ่ืนๆ คาดวาจะโตอยางตอเน่ือง เน่ืองจากผูคนมีคุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน และใสใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน     

เวียดนาม 
 เวียดนามเปนผูสงออกหมึกรายใหญเปนอันดับ 12 
ไปยังตลาดแคนาดา คิดเปนรอยละ 2.2 ของสวนแบงตลาด 
ตามหลังจีน โมร็อคโค และ สหรัฐอเมริกา ในป 2560 แคนาดา
นําเขาหมึก 3,084 ตัน มูลคา 23.4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 
ปริมาณลดลงรอยละ 79 มูลคาลดลงรอยละ 70 ราคานําเขา
เฉลี่ยอยูท่ี 7.5 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอกิโลกรัม หมึกจาก
เวียดนามตั้งราคาอยูท่ี 11.7 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอกิโลกรัม 
หมึกเวียดนามสงออกไปแคนาดามีสวนแบงตลาดเพียงรอยละ 
0.5 ของหมึกท่ีสงออกท้ังหมด แตแนวโนมเพ่ิมข้ึน และคานาดา
เปนตลาดท่ีมีศักยภาพสําหรับหมึกเวียดนาม ในป 2560 
เ วียดนามส งออกหมึกไปยั งแคนาดา 1.9 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เพ่ิมข้ึนรอยละ 63.6 เมื่อเทียบกับป 2559 ใน
เดือนมกราคม 2561 สงออก 0.3 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
เพ่ิมข้ึนรอยละ 260.5 จากชวงเดียวกันของป 2560 โดยการ
สงออกหมึกกลวยแชแข็งคิดเปนสัดสวนรอยละ 77 ของมูลคา
การสงออกหมึกท้ังหมด ตามมาดวยหมึกยักษแชแข็งรอยละ 
16 และหมึกแปรรูปรอยละ 7 

โลก 
 สหประชาชาติประกาศให ใช ระบบตรวจสอบ
ยอนกลับท่ีมีประสิทธิภาพ โดยอิงขอมูลทางวิทยาศาสตร  
มาแกปญหาสัตวนํ้าท่ีมาจากการทําทุจริตและผิดกฎหมายใน
ภาคประมง ซึ่งเปนปญหาสําคัญ และยังคงมีอยูอยางกวางขวาง 
รายงานฉบับใหมของสหประชาชาติแสดงขอมูลตางๆ ท่ีแสดง
ถึงระดับความสําคัญ จากการทําผิดกฎหมายภาคประมง  UN 
และ FAO ช้ีวาการตอตานการทุจริตในสินคาสัตวนํ้า เปน
กระบวนการท่ีซับซอน โดยระบบตรวจสอบความถูกตองและ
ควบคุม ตองสามารถแยกแยะแหลงท่ีมาของสัตวนํ้าในโซ
อุปทาน ท่ีมาจากการทําผิดกฎหมายได รวมถึงนําเสนอ
มาตรการท่ีจะลดความเสี่ยงดังกลาวใหเหลือนอยท่ีสุด    
 รายงานของ FAO ช้ีแจงประเภทการทุจริตท่ีพบบอย
ไดแก การจงใจปดฉลากสินคาสัตวนํ้าไมถูกตอง การสลับ
ปรับเปลี่ยนทดแทนชนิดสินคาสัตวนํ้า นอกจากน้ันมีการใส
นํ้าแข็งมากเกินจําเปน การชุบเกล็ดขนมปงมากเกินไป ใชนํ้า
เพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักสินคา หรือไมแจงวาใชของเหลวประเภทใด
รายงานน้ีตองการใหมีการใชระบบการตรวจสอบยอนกลับโดย
ใชขอมูลทางวิทยาศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถแยก
ชนิดสัตวนํ้า แหลงท่ีมาทางภูมิศาสตร แยกชนิดท่ีจับจาก

ธรรมชาติ และท่ีไดจากฟารมเพาะเลี้ยง ชนิดสดหรือแชแข็ง 
และสัตวนํ้าแปรรูป รูปแบบตางๆ ท่ีมีการทําการคาอยูใน
ปจจุบัน   

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 14  พ.ค. – 24 พ.ค. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,800 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,500 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 

 อินโดนีเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 31.28 
ขนาด 16/20ตัว 31.74 28.11 
ขนาด 21/25ตัว 28.56 24.94 
ขนาด 26/30ตัว 26.30 24.03 
ขนาด 31/40ตัว 20.86 19.04 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 24.03 
ขนาด 16/20ตัว 21.31 19.04 
ขนาด 21/25ตัว - 17.23 
ขนาด 26/30ตัว - 16.32 
ขนาด 31/40ตัว 16.78 15.42 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 26/30ตัว - 19.50 
ขนาด 31/40ตัว 21.31 18.14 
ขนาด 41/50ตัว 19.95 17.68 
ขนาด 51/60ตัว 19.50 16.78 
ขนาด 61/70ตัว 13.15 16.78 
ขนาด 71/90ตัว 16.78 - 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.50 - 27.00 
ขนาด 6/8ตัว          21.00 - 24.00 
ขนาด 8/12ตัว        20.00 - 20.00 
ขนาด 13/15ตัว 17.00 - 19.00 
ขนาด 16/20ตัว 16.00 15.60 16.00 
ขนาด 21/25ตัว 15.00 - - 
ขนาด 26/30ตัว      14.00 - - 
ขนาด 31/40ตัว      12.00 - - 
ขนาด 41/50ตัว      11.00 - - 
ขนาด 51/60ตัว 9.60 - - 
ขนาด 61/70ตัว 8.00 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด 36/40 ตัว - 5.20 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 5.00 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด 36/40 ตัว 3.55 3.75 
ขนาด 41/50 ตัว 3.40 3.65 
ขนาด 51/60 ตัว 3.20 3.65 
ขนาด 61/70 ตัว 3.15 - 
ขนาด 71/90 ตัว 3.15 - 
ขนาด 91/110 ตัว 3.15  
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 16.50 - 
ขนาด 6/8 ตัว 15.25 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.60 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.45 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 7.90 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 7.20 - 
ขนาด 26/30 ตัว 6.40 - 
 

 

กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 10.30 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.25 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.65 5.75 
ขนาด 21/25ตัว 4.80 4.90 
ขนาด 26/30ตัว 4.55 4.70 
ขนาด 31/35ตัว 4.40 4.45 
ขนาด 41/50ตัว 4.15 4.30 
ขนาด 51/60 ตัว - 4.15 
ขนาด 61/70 ตัว - 4.05 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.95 

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