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อินเดีย 
ราคากุงลดลงสงผลใหการสงออกอาหารทะเลอินเดียหดตัว  
  ในปงบประมาณน้ี การสงออกกุงของอินเดียอาจ
เติบโตลดลง เน่ืองจากราคากุงต่ํา ผูเพาะเลี้ยงชะลอการผลิต 
เน่ืองจากราคากุงลดลงรอยละ 20 จากปกอนหนา ประกอบกับ
มีโรคจุดขาว (white spot) ระบาด จึงมีการลงทุนเพาะเลี้ยงกุง
เพียงบางสวน และไดกุงขนาดเล็ก ทําใหผลตอบแทนต่ํา 
อินเดียเคยผลิตกุงไดสูงสุด 600,000 ตัน ทําใหเปนผูผลิตกุงได
สูงสุดของโลก โดยผลผลิตอาหารทะเลมีการสงออกปริมาณ
มากชวง ตุลาคม – พฤศจิกายน เพ่ือรองรับชวงเทศกาล
คริสตมาส  

ญ่ีปุน 
คลื่นความรอนสงผลกระทบตลาดปลาซึกิจิท่ีญ่ีปุน 
 คลื่นความรอนในญี่ปุนสูงทําสถิติใหม ทําใหตลาด
ปลาซึกิจิท่ีญี่ปุนไดรับผลกระทบอยางมาก เน่ืองจากระบบปรับ
อากาศไมทํางานตามปกติ ไมสามารถรักษาความสดของสัตวนํ้า
และอาหารทะเล ในชวงท่ีมีคลื่นความรอนสูงชวงกลางเดือน
กรกฎาคม ได โดยอุณหภูมิสูงถึง 18 องศาเซลเซียสในบางพ้ืนท่ี 
ท่ีใชเก็บรักษาทูนาแชแข็ง แมเปนเวลาชวงเชา ทําใหมีขอกังวล
ถึงคุณภาพปลา จากเดิมท่ีจะตองรักษาอุณหภูมิไวท่ี 15 องศา
เซลเซียส ผูคาสงทูนาจึงตองใชวิธีเก็บปลาไวในรถบรรทุก ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการแชแข็งปลาไดมากกวา จนถึงชวงท่ีมีการ
ประมูลในพ้ืนท่ีเวลา 4.30 น.          

มาเลเซีย 
เรือตางชาติทําใหมาเลเซียสูญเสียปละ 1,500 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  
 รัฐมนตรีดานเกษตรของมาเลเซียรายงานวา ภาค
ประมงมีการประเมินความสูญเสยีจากเรือตางชาติ และเรืออวน
ลากท่ีเขาไปทําประมงผิดกฎหมายปละ 1,500 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมาจากการทําประมงทะเลลึก 442 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และจากประมงชายฝง 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
 เรือตางชาติ ท้ังหมด 256 ลํา สวนใหญมาจาก
เวียดนาม มีการจับกุมแลวคิดเปนมูลคา 44 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
นับแตป 2559 จนถึงปจจุบัน เจาของเรือชาวมาเลไดรับ
คําแนะนําไมใหชาวประมงตางชาติ เชาซื้อเรือเพ่ือไปทําประมง
ท่ีผิดกฎหมาย มิเชนน้ันอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตการทํา
ประมง  

แปซิฟก 
 ทูนาแปซิฟกสามารถตรวจสอบยอนกลับไดโดยใช
เทคโนโลยี BLOCKCHAIN 

 ตั้ งแต เดือนกรกฎาคมเปนตนไป ผลิตภัณฑทูนาจาก
มหาสมุทรแปซิฟกทางตะวันตก และตอนกลาง สามารถตรวจสอบ
แหลงกําเนิดโดยใช blockchain ตามท่ีหนวยงาน Pacifical’s ไดตัดสินใจ
ขยายพ้ืนท่ีตรวจสอบยอนกลับ และใหการรับรอง Marine Stewardship 
Council (MSC) โดยท่ีขอมูลการตรวจสอบยอนกลับใช  Ethereum 
public interface  ใชโคดการติดตาม ซึ่งสามารถตรวจสอบขอมูลกัปตัน  
เรือ เครื่องมือวิธีการทําประมง พ้ืนท่ีการจับและระยะเวลาท่ีใชในการจับ
ทูนา เวลาและสถานท่ีแปรรูป  ลักษณะผลิตภัณฑ และขอมูลตราสินคา  
หนวยงาน Pacifical’s นําเสนอวาภาคีความตกลง Nauru Agreement 
(Parties to Nauru Agreement) ท้ังแปดประเทศและTokelau territory ให
ความสนใจ การตรวจสอบยอนกลับวิธีน้ี ท้ังน้ี blockchain ครอบคลุมเรื่อ
ประมงขนาดใหญจํานวน 220 ลํา  มีความรวมมือกับบริษัท Atato บริษัท 
blockchain ท่ีมีฐานอยูท่ีไทย ชวยใหชาวประมง ผูคาสัตวนํ้า โรงงานแปร
รูป ผูคาสงและกระจายสินคา และผูคารายยอยสามารถ อัพโหลดและ
แบงปนขอมูลจากการเก็บฐานขอมูลของ Pacifical ได   

เกาหลีใต 
 บริษัท Dongwon F&B ของเกาหลีใต ขยายธุรกิจ
เขามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลังบรรลุขอตกลงกับ 
CPF 
 บริษัทอาหารทะเล Dongwon F&B ไดลงนามใน
บันทึกความเขาใจกับ บริษัท CPF ของไทย เพ่ือขยายตลาดเขา
มาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต Dongwon มียอดขายทูนา
กระปองคิดเปนรอยละ 20 ของยอดขายท้ังหมด จะนําเขา
ผลิตภัณฑของ CPF ไปขายยังเกาหลีใต 

ไตหวัน 
 ไตหวันใช เทคโนโลยีสมารทโฟน ชวยแกปญหา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

บริ ษัทของไตห วัน พัฒนาระบบเฝ าระ วังการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี เพ่ือชวยเพ่ิมอัตราการ
รอดในฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และใหขอมูลตางๆ ในการทํา
ฟารม เพ่ือลดตนทุนการใชแรงงาน ประหยัดพลังงาน และลด
อัตราความเสียหายของเครื่องตีนํ้า สามารถใชกับงานดานพืช
สวนและปศุสัตวดวย เปนระบบท่ีใชการวิเคราะหขอมูลขนาด
ใหญ (big data) และปญญาประดิษฐ (Artificial Intellegence)  

เวียดนาม 
ผูสงออกอาหารทะเลของเวียดนามเตรียมรับ

ขอกําหนดใหมของสหรัฐฯ    
สหรัฐฯกําหนดใหกุงและหอยเปาฮื้อนําเขา ตองเปนไปตาม 
Seafood Import Monitoring Programme (SIMP) ซึ่งมีผล
ในเดือนตุลาคม ผูแปรรูปและสงออกอาหารทะเลชาวเวียดนาม
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จึงเตรียมแหลงขอมลู  เจาหนาท่ีจาก National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) ของสหรัฐฯ ให
ขอมูลวาโปรแกรมมีขอกําหนดท่ีชัดเจนข้ึนเก่ียวกับสัตวนํ้าท่ี
เสี่ยงตอการทําประมง IUU  มี 13 ชนิดไดแก หอยเปาฮื้อ ปลา
คอดแอตแลนติก ปูมาแอตแลนติก ดอลฟนฟช ปลาเกา ปูยักษ 
(red) ปลาคอดแปซิฟก ปลากะพงแดง ปลิงทะเล ฉลาม กุง 
ปลาดาบ และ ทูนา โดยขอกําหนดสําหรับกุงและหอยเปาฮื้อมี
ผลวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สวนสัตวนํ้าชนิดท่ีเหลือมีผลแลว
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 โดยกฎ SIMP มีผลกับสัตวนํ้า
นําเขาไปยังสหรัฐฯจากตางประเทศ ท่ีจะตองมีขอมูลตั้งแตการ
จับจนถึงการนําเขาไปยังสหรัฐฯ และรวมถึงสินคา Re-import 
สําหรับสินคาท่ีจับในสหรัฐเองดวย  

นอรเวย 
 นอรเวยสงออกปลาคอดเพ่ิมขึ้นท้ังปริมาณและ
มูลคา ในเดือนกรกฎาคม  
 สมาคมผูสงออกอาหารทะเลนอรเวยรายงานการ
สงออกปลาคอดสด และปลาคอดฟลเลในเดือนกรกฎาคม คิด
เปนปริมาณ 2,600 ตันเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 มูลคา 10 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
หนา เดนมารกและสเปนเปนตลาดใหญท่ีสุดสําหรับปลาคอด
จากนอรเวย การสงออกสะสมตั้งแต มกราคม – กรกฎาคม คิด
เปนปริมาณ 53,000 ตัน ลดลงรอยละ 5 มูลคา 230 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 3   
 นอรเวยสงออกปลาคอดแชแข็งรวมฟลเลในเดือน
กรกฎาคม ปริมาณ 3,900 ตัน มูลคา 155 ลานนอรเวยโครน 
ปริมาณลดลงรอยละ 23 มูลคาลดลงรอยละ 29 เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2560 จีนและอังกฤษเปนตลาดปลาคอดแช
แข็งท่ีใหญทีสุด การสงออกสะสมตั้งแต มกราคม – กรกฎาคม 
คิดเปนปริมาณ 43,000 ตัน ลดลงรอยละ 5 มูลคา 1,600 ลาน
นอรเวยโครน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอนหนา    

สหรัฐอเมริกา 
 ล็อบสเตอรสงออกไดรับผลกระทบจากสงคราม
การคาระหวางสหรัฐฯ กับจีน  
 ในป 2560 การสงออกล็อบสเตอรจากสหรัฐฯไปยัง
จีนมีมูลคากวา 142 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคาดวาจะไดรับ
ผลกระทบจากสงครามการคา ระหวางสองประเทศ หลังจาก
จีน ข้ึนภาษีนําเขาสองเทากับอาหารทะเลสดจากสหรัฐฯ เพ่ือ
ตอบโตท่ีสหรัฐฯ ข้ึนภาษีนําเขา 34,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
กับสินคานําเขาจากจีนเมื่อเดือนกอน โดยการบริหารของ
ประธานาธิบดีทรัมป ท่ีให ข้ึนภาษีนําเขากับสินคาจีน และ
เพ่ิมเติมอีก 16,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เริ่ม 23 สิงหาคม 
สํานักขาว CBC รายงานผลกระทบจากการตอบโตของจีน
กระทบอุตสาหกรรมล็อบสเตอรของสหรัฐฯ ผูผลิตล็อบสเตอร
ในรัฐ Maine สามารถขายล็อบสเตอรใหตลาดภายในประเทศ
ได แตก็ยังไดรับผลกระทบดวยเชนกัน 

 ในป 2561 ผูนําเขาอาหารทะเลของสหรัฐฯมี
ตนทุนท่ีสูงขึ้น  
 มูลคานําเขาอาหารทะเลของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนมาก
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2561 ขณะท่ีปริมาณลดลงเล็กนอย 
(ขอมูลจาก National Marine Fisheries Service : NMFS) 
โดยมูลคาการนําเขาอาหารทะเลโดยรวมในครึ่งป 2561 คิด
เปน 10,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก 10,400 ลาน
เหรียญสหรัฐฯในป 2560 แซลมอนแอตแลนติก และทูนาสด
แชแข็ง เปนสินคาท่ีมีมูลคาสูงข้ึนมากท่ีสุด แซลมอนมีมูลคา
สูงข้ึนจากเดิม 486 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 527 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  การนําเขาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงจากชิลี 
เพ่ิมข้ึนจาก 15 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 32 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ทูนาแชแข็งจาก 157 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 180.8 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ทูนาครีบเหลืองจาก 79.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปน 83.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณนําเขากุงไมชุบ
แปงแชแข็งเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.4 แตราคาลดลงจาก 4.43 เหรียญ
สหรัฐฯตอปอนด เปน 4.30 เหรียญสหรัฐฯตอปอนด และราคา
กุงในประเทศลดลง ราคากุงข้ึนทาจากทางตอนเหนือและ
ตะวันตกของอาวเม็กซิโกขนาด 26/30 ลดลงรอยละ 15  

กานา 
 กานาหามนําเขาปลานิลเนื่องจากขอกังวลเร่ืองโรค
ระบาดไวรัส  
 กระทรวงประมงและการพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวนํ้า
ของกานา หามนําเขาปลานิลทุกสายพันธุ และปลาสวยงาม 
เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัส TiLV จากรายงานการ
ระบาดในประเทศในแอฟริกา เริ่มมีผลตั้งแต 1 กรกฎาคม เพ่ือ
เปนมาตรการปองกันและควบคุมการระบาดของ TiLV ไป
จนถึง 31 ธันวาคม ปน้ี ซึ่งจะหามนําเขาท้ังปลามีชีวิตและปลา
ตาย ไขและเช้ือพันธุ  กระทรวงเนนย้ําวาการระบาดของโรคใน
ปลานิลชนิดน้ีในการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้า มีความเสี่ยงตอ
อุตสาหกรรมปลานิลโลกท่ีมีมูลคา 7,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

สถานการณประมงโลก 
 WTO อยูในกระบวนการระงับขอพิพาท กรณีปลา
แพงกาเซียสดอรีฟลเล (TRA) สงออกจากเวียดนามไป
สหรัฐฯ 
 องคการการคาโลกไดดําเนินกระบวนการระงับขอ
พิพาทระหวางเวียดนามและสหรัฐฯ กรณีท่ีสหรัฐฯกําหนด
มาตรการ กับปลาฟลเลของเวียดนาม โดยเวียดนามมีขอ
รองเรียนไปยัง WTO เมื่อเดือนมกราคม 2561  
 เดือนมีนาคม 2561 กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯกําหนด
มาตรการ anti-dumping ปลาแพงกาเซียสดอรีฟลเลของ
เวียดนาม หลังรายงานทบทวน Period of Administrative 
review (POR) ครั้งท่ี 13 ทําใหมีการเก็บภาษีปลานําเขาชนิด
ดังกลาวจากเวียดนาม 2.39 – 7.74 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
จากขอมูลสถิติหนวยงาน VASEP ของเวียดนาม การสงออก
อาหารทะเลของเวียดนามมีมูลคาสูงข้ึนรอยละ 12.3 ตอป โดย
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ในครึ่งปแรกของป 2561 มีมูลคาเกือบ 4,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และการสงออกปลา tra ในเดือนมิถุนายนเพ่ิมข้ึนเกือบ
รอยละ 33 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีมูลคา
คิดเปน 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง 6 เดือนแรก เพ่ิมข้ึน
รอยละ 21  

------------------------ 
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  ส.ค. –  20 ส.ค. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,250 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,750 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว 25.79 24.01 
ขนาด 16/20ตัว 23.57 17.79 
ขนาด 21/25ตัว 20.90 15.12 
ขนาด 26/30ตัว 18.23 14.23 
ขนาด 31/40ตัว 16.90 13.78 
ขนาด 41/50ตัว 16.01 12.89 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 26/30ตัว 21.34 20.45 
ขนาด 31/40ตัว 20.90 17.79 
ขนาด 41/50ตัว 20.01 17.34 
ขนาด 51/60ตัว 18.23 16.45 
ขนาด 61/70ตัว 18.23 - 
ขนาด 71/90ตัว - - 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.70 - 26.50 
ขนาด 6/8ตัว          20.80 - 26.00 
ขนาด 8/12ตัว        19.80 - 23.50 
ขนาด 13/15ตัว 17.60 - 18.50 
ขนาด 16/20ตัว 15.40 15.35 - 
ขนาด 21/25ตัว 13.30 - - 
ขนาด 26/30ตัว      12.30 - - 

ขนาด 31/40ตัว      10.50 - - 
ขนาด 41/50ตัว      9.80 - - 
ขนาด 51/60ตัว 8.80 - - 
ขนาด 61/70ตัว 7.80 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.40 12.40 
ขนาด Un/12 ตัว - 12.45 11.60 
ขนาด Un/15 ตัว 8.75 8.10 8.20 
ขนาด 16/20 ตัว 6.95 6.10 7.05 
ขนาด 21/25 ตัว - 5.80 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.50 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.25 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.30 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.00 - 
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 4.65 4.25 
26/30 4.30 4.05 
31/35 3.75 3.75 
ขนาด 36/40 ตัว 3.50 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.40 3.65 
ขนาด 51/60 ตัว 3.25 3.50 
ขนาด 61/70 ตัว 3.20 - 
ขนาด 71/90 ตัว 3.20 - 
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 15.60 - 
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)              
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 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 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.90 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.80 

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

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี13/2561                   
        16 กรกฎาคม 2561 
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