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เอเชีย – แปซิฟก 
 APFIC ผลักดันใหภาคประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มีความย่ังยืน  

คณะกรรมาธิการประมงแหงเอเชียแปซิฟก (Asia-
Pacific Fisheries Commission : APFIC) แถลงในการ
ประชุมกรอบความรวมมือครั้งท่ี 35 ท่ีเมืองเซบู ประเทศ 
ฟลิปปน ใหภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีการจัดการ
อย า งรั บผิ ดชอบ  รวม ถึงฟ น ฟูและ เติ บ โตอย า งยั่ งยื น 
(sustainable blue growth) มีตัวแทนจาก 16 ประเทศเขา
รวม และองคกรระหวางประเทศ 10 แหง  
 ปจจุบันภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีสัดสวนการจับสัตวนํ้า
คิดเปนรอยละ 55 และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าคิดเปนรอยละ 90 
ของโลก ดังน้ันการพัฒนาใหภาคประมงจับและการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าในภูมิภาคน้ีมีการฟนฟูและเติบโตอยางยั่งยืนจึงมี
ความสําคัญ ท้ังตอดานความมั่นคงทางอาหาร การไดรับ
สารอาหารของประชาชน การประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจ
โดยภาพรวม ตามเปาหมายการเติบโตอยางยั่งยืน (SDG 
Goals) ในป 2573  

อินเดีย 
ผลผลิตกุงอินเดียเติบโตรอยละ 10 

 FAO GlOBEFISH รายงานคาดการณวาผลผลิตกุง
อินเดียจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ในป 2561 หากปจจัยดานสภาพ
อากาศเอ้ืออํานวย ในป 2560 การสงออกกุงจากอินเดียไป
สหรัฐฯเพ่ิมข้ึนรอยละ 39 คิดเปนปริมาณ 214,400 ตัน 
เน่ืองจากภาษีตอบโตการทุมตลาด (anti-dumping tariffs) 
ลดลง และตลาดสหรัฐอเมริกาใหการยอมรับกุงจากอินเดียมาก
ข้ึน คาดการณวาในปงบประมาณน้ี อินเดียจะมีผลผลิตกุงจาก
การเพาะเลี้ยง 700,000 ตัน และจะสูงข้ึนถึง 1 ลานตัน ในป 
2563 อยางไรก็ตามการท่ีมีผูผลิตรายใหมเพ่ิมเขามามากข้ึนใน
โซอุปทาน อาจทําใหสินคาลนตลาดและราคาลดลงอยางมากได  
FAO รายงานผลผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยงรวมท้ังโลก 2.9 – 
3.5 ลานตัน สวนใหญรอยละ 75 – 80 มาจากเอเชียแปซิฟก 
ความตองการกุงเปลี่ยนจากตลาดฝงตะวันตกมาเปนตะวันออก 
โดยเฉพาะจากจีน การนําเขาจากตลาดหลัก 7 แหงมีปริมาณ 
2.3 ลานตัน เพ่ิมจากป 2559 คิดเปนรอยละ 15 ถึงแมผลผลิต
กุงจากฟารมมีมากข้ึน แตราคาในตลาดตางประเทศคงท่ีตลอด
ป 2560 และราคาในประเทศสูงกวาราคาสงออก กุงขาวแวนา
ไมดขนาด 100 ตัว/กก. ราคา 3.9 เหรียญสหรัฐอเมริกา/กก. 
และความตองการในตลาดสหรัฐฯ จะเพ่ิมข้ึน จีนนําเขาจาก
อินเดียเพ่ิม เน่ืองจากมีการแกไขปญหาการนําเขากุงอยางผิด
กฎหมายจากเวียดนาม          

 

นิวซีแลนด 
 ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของนิวซีแลนด
จําเปนตองนําเขาแซลมอนจากแอตแลนติกอยางตอเนื่อง 
 บริษัท NZ King Salmon ผูทําฟารมเพาะเลี้ยง
แซลมอนใน Marlborough Sounds เริ่มนําเขาแซลมอน
แอตแลนติกจากนอรเวยและแคนาดาในเดือนเมษายน 2561 
ผูบริหารบริษัทรายงานความตองการแซลมอนในประเทศ 
705,000 ตันตอป ปริมาณแซลมอนไมเพียงพอตอความ
ตองการท่ี เ พ่ิมข้ึน จากพ้ืนท่ีไม เ พียงพอตอการทําฟารม
เพาะเลี้ยง และอุณหภูมินํ้าสูงกวาปกติ จึงตองนําเขาแซลมอน
มาเพ่ิม และอาจเปนการนําเขาตอเน่ืองไปตลอด โดยมีการ
ประเมินวาปจจุบัน ยังตองการแซลมอนอีกอ 20 - 30 ตันตอ
สัปดาห   

ฟลิปปนส 
ฟลิปปนสสูญ 2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาจากกรณีปลาตาย
ในพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงปลานวลจนัทรของประเทศ 
 อากาศท่ีรอนจัดและฝนตกหนักในฟลิปปนส  ทําใหผู
เพาะเลี้ยงปลานวลจันทรทะเล (milkfish) หรือ “bangus”เมือง Anda และ 
Bolinao ในจังหวัด Pangasinan ไดรับความเสียหายคิดเปนมูลคา 2 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา  กระชังและบอปลา 172 แหงทางตอนเหนือของชอง
แคบ Kakiputan ไดรับความเสียหายจากการท่ีปลาตาย ในพ้ืนท่ีอ่ืนใกล ๆ
Bolinao มีบอปลา 67 จากท้ังหมด 250 บอ ไดรับความเสียหายคิดเปน
มูลคา 0.456 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ความเสียหายดังกลาวทําให
ปริมาณผลผลิตปลานวลจันทรทะเล ท่ีเขาสูเมืองหลวงมะนิลา และเมือง
ใกลเคียงลดลง  เน่ืองจาก Pangasinan เปนพ้ืนท่ีผลิตหลัก คิดเปนรอยละ 
27.27 ของผผลผลิตท้ังหมดตั้งแตป 2556 -2558 โดยผลผลิตจากเมือง 
Anda Bolinao และ Sual คิดเปนรอยละ 80 ของผลผลิตท้ังป  
 ท้ังน้ีไดกําหนดหามไมใหเก็บสต็อกปลาจากบอและกระชังใน
พ้ืนท่ี เปนการช่ัวคราว และใหหยุดเพาะเลี้ยงปลาในบอและกระชังเปน
เวลา 5 เดือน ในพ้ืนท่ีบริเวณชองแคบ Kakiputan เพ่ือใหนํ้าไดมีการ
ระบาย  

สเปน 
 สเปนแตงต้ังรัฐมนตรีคนใหม ดานเกษตรและ
ประมง 
 เลขาธิการสมาพันธประมงของสเปน (CEPESCA) 
กลาวถึงความรวมมือกับทางการ หลังจากมีการแตงตั้งรัฐมนตรี
คนใหมซึ่งจะมีบทบาทในการชวยพัฒนาภาคการประมงใน
หลายดานท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  อยางไรก็ตาม
รัฐมนตรีจะตองเขามาดูแลดาน การขาดแคลนคนเรือ แผนการ
จัดการในพ้ืนท่ีทะเลเมดิเตอเรเนียนและนานนํ้าตะวันตก และ
โดยจะมีผลบังคับใชเต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2562 และ
เปาหมายการทําสต็อกสัตวนํ้าตามคา MSY (maximum 
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sustainable yield) ภายในป 2563 การออกจากสหภาพ
ยุโรปของอังกฤษ รวมถึงความตกลงดานประมงฉบับปรับปรุง 
ระหวางสหภาพยุโรปและประเทศอ่ืนๆ อยางเชนโมร็อคโค กินี 
Bissua และ มอริทาเนีย และการเจรจานโยบายประมงรวม 
(new common fisheries policy : CFP) กองทุนประมง
ยุโรป (European Fisheries Fund) และกฎระเบียบในการ
ควบคุมใหมของประเทศอ่ืนๆ  

สหราชอาณาจักร 
 สหราชอาณาจักรคาด บรรลุขอตกลงหลังถอนตัว
จากสมาชิกสหภาพยุโรป จะใหประโยชนแกชาวประมงเปน
มูลคา 724 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 

Marine Scotland รายงานผลการศึกษาพบวา 
เมื่อสหราชอาณาจักรถอนตัวจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป
แลว ชาวประมงในสก็อตแลนดจะไดรับผลประโยชน มีมูลคา 
724 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และเกิดการจางงาน 5,000 
ตําแหนง และการคงสถานะการคาเสรีกับสหภาพยุโรปและ
ประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการพัฒนาการใหโควตาประมง จะทําให
เศรษฐกิจของสก็อตแลนดดีข้ึน แตในการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กรณีอ่ืนๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนได เชนกรณีท่ีแยสุดคือ การไม
บรรลุขอตกลงทางการคากับสหภาพยุโรป และกับประเทศอ่ืนๆ 
และ ไมไดรับโควตาทําประมงเพ่ิม ก็จะกอใหเกิดความสูญเสีย 
114 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และเลิกจางงาน 429 อัตรา  
 จากกรณีต างๆ ท่ี ทําการศึกษาความเปนไปได 
รัฐบาลสก็อตแลนดตองการใหบรรลุขอตกลง เหมือนกับท่ี 
นอรเวยทําความตกลงกับสหภาพยุโรป ซึ่งทําใหสก็อตแลนดได
โควตาการทําประมงเพ่ิม โดยจะออกจากการเขารวมนโยบาย
ประมงรวม (Common Fisheries Policy : CFP) แตยังคง
เปนสมาชิกในตลาดยุโรปเดียว (European single market) 
ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area)  

เอกวาดอร 
 รัฐมนต รีกระทรวงการค าต างประ เทศของ
เอกวาดอรและสภาหอการคาดานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ตัดสินใจ
ตอบโตทางกฎหมาย ตามกรอบ WTO กับมาตรการของ
บราซิล ท่ีหามนําเขากุงจากเอกวาดอรเปนการชั่วคราว  
 เมื่อเดือนธันวาคมปท่ีผานมา บราซิลตกลงเปดตลาด
กุงใหกับเอกวาดอรอีกครั้ง หลังจากหามนําเขามาเปนเวลา 20 
ป และในเดือนมกราคมป 2561 เอกวาดอรสงออกกุงไปบราซิล 
อยางไรก็ตามกอนหนาน้ันเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ศาลสูงของ
เอกวาดอรไดมีมาตรการท่ีเอ้ือตอผูผลิตชาวบราซิล โดยมี
เง่ือนไขวากุงจากเอกวาดอรท่ีจะนําเขาไปยังบราซิลตองมีขอมูล
ศกึษาดานความเสี่ยงในการนําเขา (import risk study)  ท้ังน้ี
เอกวาดอรสงออกกุงไปบราซิลคิดเปนสัดสวนรอยละ 10 – 15 
ของการสงออกกุงท้ังหมด คิดเปนมูลคา 300 – 350 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกาตอป  

 
 

เม็กซิโก / ฮอนดูรัส 
 การเปดตลาดใหกุงจากฮอนดูรัสเขาสูเม็กซิโกยังคง
ลาชา 
เม็กซิโกยังคงสถานะหามนําเขากุงสดจากฮอนดูรัส ถึงแมมีการ
เจรจาระหวางรัฐบาลฮอนดูรัสกับหนวยงานผูมีอํานาจใน
เม็กซิโกแลวก็ตาม โดยหนวยงานรับรองคุณภาพดานสุขอนามัย
และความปลอดภัยดานอาหารและการเกษตร ของเม็กซิโกมี
ขอกําหนดใหมสําหรับกุงท่ีมาจาก Choluteca และ Valle 
ทางตอนใตของฮอนดูรัสใหปฏิบัติตาม หน่ึงในมาตรการตางๆ 
ไดแกการกําหนดใหโรงงานท่ีจะสงออกผลิตภัณฑไปยังเม็กซิโก
ตองมีการจดทะเบียนกับ Information System of 
Cunsultation of Authorized Plants (SICPA)  และล็อตสิน
คาตองไดรับการระบุจําแนกอยางเหมาะสม ไมมีสินคาพลอย
จับได (by-catch) และไดรับการรับรองจากหองปฏิบัติการท่ี
ไดรับการรับรอง มาตรการดังกลาวทําให กุงสงออกจาก
ฮอนดูรัสไปเม็กซิโกลดลงอยางมาก ในชวง 5 เดือนแรกของป 
2561 มีการสงออก 268,573 ปอนด มูลคา 1.16 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เทียบกับ 4.27 ลานปอนดในปกอนหนา สมาคม
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของฮอนดูรัส คาดวาฮอนดูรัสจะสูญเสียกวา 
19.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา จากการถูกระงับการนําเขากุง
สดซึ่งมีผลตั้งแตปท่ีผานมา โดยถือเปนมาตรการเบ้ืองตนจาก
กรณีท่ีมีโรคระบาด (Yellow head disease : YHB)  

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12  มิ.ย. –  22 มิ.ย. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,700 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,950 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 

 อินโดนีเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 30.71 
ขนาด 16/20ตัว 31.17 27.10 
ขนาด 21/25ตัว 28.00 23.94 
ขนาด 26/30ตัว 25.75 23.04 
ขนาด 31/40ตัว 20.33 18.52 
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 16/20ตัว 21.31 17.62 
ขนาด 21/25ตัว - 15.36 
ขนาด 26/30ตัว 18.97 14.45 
ขนาด 31/40ตัว 16.71 13.55 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 31/40ตัว 20.33 - 
ขนาด 41/50ตัว 19.42 18.52 
ขนาด 51/60ตัว 17.62 16.71 
ขนาด 61/70ตัว 17.16 16.26 
ขนาด 71/90ตัว 16.71 15.81 
 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.50 - 26.90 
ขนาด 6/8ตัว          21.00 - 24.30 
ขนาด 8/12ตัว        20.20 - 21.00 
ขนาด 13/15ตัว 17.70 - 19.00 
ขนาด 16/20ตัว 15.20 15.55 17.00 
ขนาด 21/25ตัว 13.30 - - 
ขนาด 26/30ตัว      12.20 - - 
ขนาด 31/40ตัว      10.80 - - 
ขนาด 41/50ตัว      9.90 - - 
ขนาด 51/60ตัว 8.80 - - 
ขนาด 61/70ตัว 7.60 - - 
 
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 12.10 12.80 11.60 
ขนาด Un/15 ตัว 8.95 8.20 8.20 
ขนาด 16/20 ตัว 7.00 6.70 7.05 
ขนาด 21/25 ตัว 6.20 6.15 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.70 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.45 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.95 - 

ขนาด 41/50 ตัว - 4.45 - 
 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 - 6.00 
16/20 5.80 4.80 
21/25 4.60 4.25 
26/30 4.15 4.00 
31/35 3.70 3.75 
ขนาด 36/40 ตัว 3.65 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.30 3.55 
ขนาด 51/60 ตัว 3.20 3.50 
ขนาด 61/70 ตัว 3.15 - 
ขนาด 71/90 ตัว 3.15 - 
ขนาด 91/110 ตัว 3.10 - 
 

กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 16.50 - 
ขนาด 6/8 ตัว 15.60 - 
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 7.10 - 
ขนาด 26/30 ตัว 6.20 - 
 

 

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

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 10.10 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.15 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.40 5.55 
ขนาด 21/25ตัว 4.60 4.80 
ขนาด 26/30ตัว 4.35 4.50 
ขนาด 31/35ตัว 4.25 4.25 
ขนาด 41/50ตัว 4.05 4.15 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.95 



 

 

-4- 

 

ขนาด 61/70 ตัว - 3.90 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.80 

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