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อินเดีย 
ตลาดปลาท่ีรัฐ Tripura ประเทศอินเดียเขาสูวิกฤติ หลัง 
บังคลาเทศหยุดสงออก 
  ตลาดปลารัฐ Tripura กําลังประสบภาวะวิกฤติ หลัง
มีมาตรการเก็บภาษี “illegal tax” ท่ีดานพรมแดน Agartala-
Akhaura ระหวางอินเดียกับบังคลาเทศ โดยผูคาสัตวนํ้าชาว 
บังคลาเทศหยุดสงออกสัตวนํ้าเขาอินเดีย กอนหนาน้ีสัตวนํ้า
จากบังคลาเทศปริมาณ 10 ตัน ไดรับสถานะวาไมเหมาะสม
สําหรับการบริโภค เมื่อวันท่ี 4 กันยายน และการเจรจาไมเปน
ผล ทําใหสัตวนํ้ามูลคา 26,000 เหรียญสหรัฐฯ เนาเสีย 
หลังจากน้ันบังคลาเทศจึงไมสงสัตวนํ้าเขาไปท่ีดานพรมแดนน้ัน
อีก  ผูคาท่ีตลาด Tulsibati และ Battala แจงวาราคาปลา 
rohu katla และ กุง สูงข้ึนเกือบสองเทา และปลานํ้าจืด 
Bhetki ซึ่งเปนท่ีนิยมไมมีในตลาด  ปลา Rohu ขายท่ีราคา 
3.37 – 4.04 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม จากเดิม 2.02 
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ซึ่งเปนราคามาตรฐานเมื่อเดือนกอน
หนา ปลา Katla ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 2.69 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม เปน 4.04 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม กุงจากเดิม 6.74 
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เปน 8.08 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม ข้ึนกับขนาดและคุณภาพดวย ผูชวยศาสตราจารยดาน
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย Tripura Central University ให
ความเห็นวาการนําเขาปลาท่ีหยุดชะงักลง สงผลดานลบตอ
ตลาดปลาทองถ่ิน และอัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปออนคาเมื่อ
เทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ สงผลทางลบตอการคาสัตวนํ้า
ระหวางประเทศดวยเชนกัน โดยปกติมีการนําเขาปลาจากบัง
คลาเทศวันละ 25 ตัน และการท่ีธุรกิจหยุดชะงักทําใหเกิด
ความสูญเสียเกือบ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ    

ญ่ีปุน 
ตลาดปลาซึกิจิของญ่ีปุนปดตัวลงอยางเปนทางการ 
 ตลาดปลาซึกิจิท่ีญี่ปุนไดปดตวัลงแลวหลังการประมูล
ทูนาครั้งสุดทายท่ีตลาดน้ันเสร็จสิ้น เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม ตลาด
ปลาแหงน้ีดําเนินการมายาวนานถึง 83 ป และไดยายไป 
Toyosu เกาะท่ีสรางข้ึนใหมในอาวโตเกียว มีพ้ืนท่ี 407,000 
ตารางเมตร เปดเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม กอนหนาน้ีการยายท่ีมี
ความลาชามาหลายครั้ง เน่ืองจากปญหาการปนเปอน บริเวณ
ใตดิน และเปนท่ีวิพากษวิจารณในหมูผูคา ซึ่งกวารอยละ 80 
ไมเห็นดวยกับการยายไปยังเกาะท่ีสรางข้ึนในท่ีแหงใหม                 

เวียดนาม 
ผูคาเวียดนามตองการขอกําหนดท่ีชัดเจนในการคาขายใน
ตลาดภายในประเทศ 

 ผูคาอาหารทะเลเวียดนาม ประสบปญหาในการนํา
สินคาเขาวางจําหนายใน ซุปเปอรมาเก็ต เน่ืองจากขาด
รายละเ อียดขอ กํ าหนดตามเกณฑ ข้ันต่ํ า   (mimimum 
required performance limit : MRLP) ในเรื่องเก่ียวกับสาร
ตองหามตางๆ สมาคมผูผลิตและผูคาอาหารทะเลของเวียดนาม 
(VASEP) แจงวารัฐบาลเวียดนามไดกําหนดเกณฑปริมาณสาร
ตกคางขันสูงท่ีอนุญาตใหได (Maximum Residue Level : 
MRL) ในเรื่องสารเคมีและยาปฏิชีวณะ แตไมไดใหขอมูลบ 
MRLP และยังมีขอรองเรียนวาซุปเปอรมาเก็ตในเวียดนามไม
รับสินคาอาหารทะเล ท่ีผานการยอมรับโดยสหภาพยุโรปอีก
ดวย ท้ังท่ีไดสอบถามไปยังกระทรวงแลว แตยังไมไดรับคําตอบ 
 ประธานบริษัท Sai Gon Food JSC ใหขอมูล 
อาหารทะเลเวียดนามมีชองทางการจําหนายภายในประเทศ
หลักๆสองทางไดแก ชองทางโมเดิรนเทรดอยางเชนซุปเปอรมา
เก็ตรอยละ 68 และชองทางดั้งเดิมอยางเชนรานคาขนาดเล็ก
รอยละ 32 และหากตองการเพ่ิมสวนแบงตลาดภายในประเทศ 
ผูผลิตตองใสใจคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑใหม เพ่ือสนอง
ความตองการผูบริโภค และลงทุนในดานโครงขายการจัด
จําหนาย นอกจากน้ันขอกําหนดท่ีไมจําเปนควรจํากัดใหนอยลง  
 อาหารทะเลสงออกของเวียดนามมีมูลคา 8,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯในปท่ีผานมา และคาดวาจะมีมูลคา 9,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯในป2561 เพ่ิมเปน 11,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป 2563 อยางไรก็ตามตลาดภายในประเทศมีความสําคัญ 
เ น่ืองจากช วยลดปญหา ท่ี เ กิดจากขอ กีด กัน  ในตลาด
ตางประเทศ ตลาดในประเทศมีคน 100 ลานคน รอยละ 80 
บริโภคอาหารทะเล ผลผลิตอาหารทะเลเพ่ิมจาก 4.6 ลานตัน
ในป 2551 เปน 7.3 ลานตันในป 2560 ชวง 9 เดือนแรกป 
2561 ผลผลิต 5.5 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.9 จากชวง
เดียวกันของปกอนหนา  

นอรเวย 
 นอรเวยสงออกอาหารทะเลกวา 8,600 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในชวง 9 เดือนแรกป 2561 
 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (Norwegian Seafood 
Council) รายงานการสงออกอาหารทะเลของนอรเวยในชวง 9 
เดือนแรกคิดเปนปริมาณ 2 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 8 เมื่อ
เทียบกับปกอนหนา มูลคา 8,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 3 เฉพาะเดือนกันยายนปริมาณการสงออกคิดเปน 
160,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 21 มูลคา 934 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 4 จากปกอนหนา ซึ่งเปนผลจากราคา
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ปลาคอดสูงข้ึน ปริมาณปลาแซลมอนในตลาดสูง รวมถึงผลจาก
คาเงิน ซึ่งสงผลดีตอภาพรวมการสงออกของนอรเวยในป 2561    

โปแลนด 
 บริษัทคาอาหารทะเลของโปแลนด วางแผนจัดซื้อ
ปลาพอลล็อค คอด และแซลมอน จากเขต Primorsky ของ
รัสเซีย แลวสงผานเสนทางทะเลนอรเธิรนซี ผูวาการเขต 
Primorsky ของรัสเซียไดพบกับผูแทนจากโปแลนดท่ีท่ี Irkutsk 
กระทรวงการตางประเทศโปแลนด เมืองวลาดิวอสต็อก พรอม
ดวยกงสุลและบรรดานักธุรกิจของโปแลนด เมื่อเดือนกันยายน
ท่ีผานมา ประธานาธิบดีวลาดิมีร ปูตินของรัสเซียไดสั่งการให
พัฒนาเสนทางการขนสงสินคาระหวางยุโรปกับแปซิฟกริม 
เสนทาง Northern Sea Route เพ่ือเพ่ิมการขนสงสินคาเปน 
80 ลานตัน ท้ังน้ีเขต Primorsky ของรัสเซียมีปริมาณการจับ
สัตวนํ้าคิดเปนรอยละ 20 ของการจับท้ังหมดในรัสเซีย  

สเปน 
 ผูบริโภคชาวสเปนนิยมปลากะพงขาว ตะเพียน
ทะเล และปลาคอด 

โครงการวิจัย PrimeFish ศึกษาตลาดยุโรป 5 แหง 
แสดงใหเห็นวาผูบริโภคชาวสเปนนิยม ปลากะพงขาว ปลา
ตะเพียนทะเล (seabream) และปลาคอด โดยเปนชนิดท่ี
ผูบริโภคเลือกจากตัวเลือกท้ังหมด 7 ชนิดรวมถึงแซลมอน  
เทราต เฮอริ่ง และปลาแพงกาเซียสดอรี่ นอกจากน้ันผูบริโภค
นิยมปลาสดจับจากธรรมชาติ โดยไมผานกระบวนการแปรรูป
มาก และยินดีจายเพ่ิมสําหรับอาหารทะเลท่ีมีความยั่งยืน และ
ดีตอสุขภาพ โดยประเทศในยุโรปอ่ืนๆ ไดแก ฝรั่งเศส เยอรมัน 
อิตาลี สหราชอาณาจักร ใหความปจจัยดานสุขภาพมาก 
โดยเฉพาะการประเมินคุณคาทางสารอาหาร ผลิตภัณฑท่ีมี
แคลอรี่ต่ํา ใสใจตอสิ่งแวดลอม และสวัสดิภาพของสัตว 

เม็กซิโก 
เม็กซิโกสามารถควบคุมการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสในปลานิลท่ีเมือง Queretaro 
ผลการตรวจในหองปฏิบัติการจากการเก็บตัวอยาง

ปลานิลจากแหลงตางๆ ในเมือง Queretaro พบวาปราศจาก
เช้ือไวรัสท่ีกอใหเกิดโรคทําใหปลาตายในอัตราท่ีสูง ดําเนินการ
ตรวจโดยเจาหนาท่ีดานสุขอนามัย และความปลอดภัยอาหาร 
(SENASICA) หนวยงานยังใหคําแนะนําแกผูเพาะเลี้ยงใหปฏิบัติ
ตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity 
measures) โดยการซื้อลูกพันธุท่ีมีใบรับรองสุขภาพสัตวนํ้า 
และใหติดตามขอมูลขาวสารจากระบบการตรวจสอบการแพร
ระบาดของโรคสัตว นํ้ าอย างใกล ชิด  (Epidemiological 
Surveillance System) 

เปรู 
 ผลผลิตหอยเชลลจากเปรูสงออกไปยังยุโรปได
ตามปกติ  
 สหภาพยุ โ รป ให กา รรับรอง พ้ืน ท่ีบริ เ วณอ า ว 
Sechura, Piura ของเปรู ใหเปนพ้ืนท่ีผลิตหอยเชลล ท่ี

สามารถสงออกไปสหภาพยุโรปได ตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม เปน
ตนไป โดยผลผลิต northern scallops จาก Parachique จะ
ไมถูกจํากัดการนําเขา เน่ืองจากสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด
ดานสุขอนามัยสําหรับตลาดสหภาพยุโรป     

 
สถานการณสัตวน้ําของโลก 

 ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป เ ข า ร ว ม ค ว า ม ต ก ล ง  Arctic 
agreement เพ่ือปองกันการทําประมงท่ีไรการควบคุม   
 สหภาพยุโรป แคนาดา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดนมารก (ในเขตกรีนแลนดและหมูเกาะฟาโร) ไอซแลนด 
ญี่ปุน เกาหลีใต นอรเวย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ไดรวมลง
นามความตกลงระหวางประเทศเพ่ือปองกันการทําประมง
พาณิชยท่ีไรการควบคุม ในทะเลหลวงของมหาสมุทรอารกติก 
ประเทศในกลุมน้ีมี ผลิตภัณฑมวลรวมของโลก ( global GDP) 
รวมกันคิดเปนรอยละ 75  
 ภาคี 10 ประเทศมีขอหวงกังวลและเห็นพองใหหาม
การทําประมงบริเวณมหาสมุทรอารกติกตอนกลาง จนกวา
ขอมูลทางวิทยาศาสตรยืนยันวาการทําประมงเปนไปอยาง
ยั่งยืนในดานปริมาณสัตวนํ้า ความตกลงน้ีเปนกาวแรกในการ
กอตั้ งองคกร ท่ีดูแลการจัดการประมงในพ้ืน ท่ีอารกติก
ตอนกลาง เพ่ือสรางความมั่นใจวาการทําประมงในอนาคต
ตอไปใหเปนไปอยางยั่งยืน ความตกลงจะมีผลบังคับใชเมื่อเมื่อ
ภาคีใหสัตยาบันครบท้ัง 10 ประเทศ    

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

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,650 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,700 /ตัน 
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB NQ 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว 25.25 23.07 
ขนาด 16/20ตัว 20.20 18.72 
ขนาด 21/25ตัว 20.46 16.98 
ขนาด 26/30ตัว 17.85 15.67 
ขนาด 31/40ตัว 16.54 13.06 
ขนาด 41/50ตัว 15.67 13.06 
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กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 26/30ตัว 20.02 - 
ขนาด 31/40ตัว 19.15 17.41 
ขนาด 41/50ตัว 18.28 16.54 
ขนาด 51/60ตวั 16.98 16.11 
ขนาด 61/70ตัว 16.54 15.67 
ขนาด 71/90ตัว 16.11 15.24 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.30 - 27.50 
ขนาด 6/8ตัว          21.10 - 26.00 
ขนาด 8/12ตัว        19.70 - 24.00 
ขนาด 13/15ตัว 17.70 - 19.50 
ขนาด 16/20ตัว 15.50 15.30 17.50 
ขนาด 21/25ตัว 13.50 - - 
ขนาด 26/30ตัว      12.20 - - 
ขนาด 31/40ตัว      10.10 - - 
ขนาด 41/50ตัว      9.60 - - 
ขนาด 51/60ตัว 8.60 - - 
ขนาด 61/70ตัว 7.60 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.40 12.40 
ขนาด Un/12 ตัว - 12.45 11.60 
ขนาด Un/15 ตัว - 8.20 8.20 
ขนาด 16/20 ตัว - 6.30 7.05 
ขนาด 21/25 ตัว - 5.95 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.55 - 
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 6.10 6.10 
16/20 5.80 4.90 
21/25 5.05 4.45 
26/30 4.40 4.10 
31/35 3.90 3.80 

ขนาด 36/40 ตัว 3.65 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.50 3.65 
ขนาด 51/60 ตัว 3.25 3.50 
ขนาด 61/70 ตัว 3.25 - 
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 17.10 - 
ขนาด 6/8 ตัว 16.50 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.60 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.70 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 7.55 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 6.70 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.60 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 10.0 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.20 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.45 5.60 
ขนาด 21/25ตัว 4.80 4.80 
ขนาด 26/30ตัว 4.45 4.50 
ขนาด 31/35ตัว 4.05 4.30 
ขนาด 41/50ตัว - 4.15 
ขนาด 51/60 ตัว - 4.00 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.95 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.90 

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