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อินเดีย 
การสงออกไปสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้น ชวยชดเชยการสงออกไป
สหภาพยุโรปท่ีลดลง 
 การสงออกอาหารทะเลของอินเดียไปสหภาพยุโรป
หดตัว เน่ืองจากระบบการควบคุมคุณภาพสินคานําเขาท่ีเขมงวด 
แตถูกชดเชยดวยการสงออกไปตลาดสหรัฐอเมริกาท่ีเพ่ิมข้ึน 
ชวง 10 ปท่ีผานมา สหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกอาหารทะเล
ท่ีสําคัญของอินเดีย โดยเฉพาะกุง แตปจจุบันการสงออกไป
ตลาดน้ีมีแนวโนมลดลงจากรอยละ 33 เหลือเพียงรอยละ 16 
ของการสงออกอาหารทะเลของอินเดีย ลาสุด สหภาพยุโรป
เพ่ิมความเขมขนการสุมตรวจจากเดิมรอยละ 10 เปนรอยละ 
50 ของสินคาอาหารทะเลท่ีนําเขาจากอินเดียในแตละครั้ง ทําให
มีการปฏิเสธการนําเขาสินคาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตรวจพบสาร
ปฏิชีวนะตกคาง ซึ่งอาจนําไปสูการข้ึนบัญชีดําผูสงออก ขณะท่ี
สัดสวนการสงออกอาหารทะเลไปตลาดสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 13 เปน รอยละ 33 โดยอินเดียกลายเปนผูสงกุง
รายใหญ ท่ีสุดไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา มีสวนแบงตลาด
มากกวารอยละ 31 การสงออกกุงแชแข็งคิดเปนรอยละ 70 
ของการสงออกอาหารทะเลท้ังหมดของอินเดีย มูลคาการ
สงออก 6.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปงบประมาณ 2559-2560  

อินโดนีเซีย 
เปดตัวแบรนดสินคาปลาแพนกาเซียสในดูไบ   
 ภายใตความรวมมือระหวางกระทรวงกิจการทางทะเล 
และประมงของอินโดนีเซีย (MMAF) และการสนับสนุนจาก
โครงการ SMART-Fish Programme ขององคการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) สมาคมปลาแพนกาเซียส 
ของอินโดนีเซีย (APCI) จะเปดตัวแบรนดสําหรับผลิตภัณฑปลา
แพนกาเซียสสงออกของอินโดนีเซียในช่ือ "Indonesian Pangasius 
- The Better Choice" โดยจะจัดงานเปดตัวแบรนดดังกลาวใน
งานแสดงสินคา SEAFEX ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ณ Dubai 
World Trade Centre เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ผูแทน 
APCI กลาววา ไดเลือกสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเปนฐานการสงออก 
เน่ืองจากมีศักยภาพและเปนประตูสูตลาดตะวันออกกลาง  

มาเลเซีย 
จะไมมกีารใชพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือเลี้ยงกุงอีกตอไป  
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารของมาเลเซีย กลาววาจะไมอนุญาตใหทําการเพาะเลี้ยงกุง 
ในพ้ืนท่ีปาชายเลนในรัฐซาบาหอีกตอไป และตองหยุดการบุกรุก

พ้ืนท่ีปาชายเลนไมวาเพ่ือวัตถุประสงคใดก็ตาม พรอมเรียกรอง
ใหผูเลี้ยงกุงหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมตนนํ้า โดยสรางโรงเพาะฟก 
รวมท้ังอุตสาหกรรมปลายนํ้าเพ่ือสงออกกุง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไดปฏิเสธการอนุญาต
เพาะเลี้ยงกุงในพ้ืนท่ีปาชายเลนจํานวน 1,000 เอเคอร ซึ่งตัวแทน
จาก 6 หมูบานซึ่งเกรงวาจะไดรับผลกระทบหากรัฐบาล
อนุญาตการเพาะเลี้ยงกุงในพ้ืนท่ีดังกลาว ออกมากลาวช่ืนชม
และสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐมนตรีฯ  

เวียดนาม 
คาดวาการสงออกปลาแพนกาเซียสจะมากกวา 2 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ  

สมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม 
(VASEP) คาดวา ป 2561 การสงออกปลาแพนกาเซียสของ
เวียดนามจะสูงถึง 2.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 22 
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จากแนวโนมการสงออกในชวงปลายป
ท่ียังขยายตัวอยางตอเน่ือง การสงออกในชวง 9 เดือนแรกของ
ป 2561 เทากับ 1.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ันรอยละ 24 
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ปจจุบันผูผลิตปลาแพนกาเซียสใน
เวียดนามตางพยายามหาซื้อวัตถุดิบมาแปรรูปเพ่ือสงออก  
เพ่ือตอบสนองตออุปสงคในตลาดโลกท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงป 2561 
จากขอมูลของ VASEP ผูแปรรูปประสบกับปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบเพ่ือสงออก เน่ืองจากฟารมหลายแหงหยุดเลี้ยงปลา
แพนกาเซียส เน่ืองจากขาดแคลนลูกปลา  

รัสเซีย/อารเจนตินา 
ลงนามความตกลงดานการประมง 
 จากขอมูลของรัฐบาลอารเจนตินา รัฐบาลรัสเซีย
เห็นชอบรางความตกลงความรวมมือดานการประมงกับ
อารเจนตินา ความตกลงดังกลาวจะชวยใหอารเจนตินาสงออก
อาหารทะเลมายังรัสเซียไดงายข้ึนและเพ่ิมปริมาณการสงออก 
ขณะท่ีรัสเซียจะไดรับสิทธิการทําประมงในนานนํ้าของอารเจนตินา 
ความตกลงใหมน้ีจะครอบคลุมความรวมมือเพ่ือตอตานการทํา
ประมง IUU การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้าและความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล โครงการดานวิชาการและ
การวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนขอมูล และการจัดฝกอบรมดาน
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า นอกจากน้ี รัสเซียคาดวา
จะไดประโยชนจากการขยายการสงออกอาหารทะเลไปยัง
อารเจนตินา รวมถึงการสงออกปลาพอลล็อคไปยังแอฟริกาใต   
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ป 2560 อารเจนตินาสงออกกุงแดงไปรัสเซีย 3,345 ตัน มูลคา 
24.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 154 และ193 จากป 2559  

ยูเครน 
 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 
ชวยยูเครนปรับปรุงดานความปลอดภัยของสินคาประมงและ
สงเสริมการสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป โครงการดังกลาว
เริ่มข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2560 โดย FAO รวมกับหนวยงาน
ความปลอดภัยดานอาหารและการปกปองผูบริโภค หนวยงาน
ดานประมง สมาคมผู นําเขาอาหารทะเล และสมาคมผู
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของยูเครน โดยจะทําการปรับปรุงกฎระเบียบ
ดานความปลอดภัยของสัตวนํ้าและอาหารทะเล การสรางขีด
ความสามารถในการตรวจสอบและการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดานความปลอดภัยของสินคาสัตวนํ้า โดย
โครงการดังกลาวจะดําเนินการไปจนถึงเดือนเมษายน 2562 
และไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากนอรเวย  ภาคการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ยูเครน จากขอมูลของ FAO ป 2558 ยูเครนสงออกสินคา
ประมง 8,600 ตัน มูลคา 17.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนใหญ
แลวยูเครนสงออกสัตวนํ้าบาน และสงออกสัตวนํ้าแชแข็งไป
สหภาพยุโรปเพียง 98 ตัน เน่ืองจากความทไมสอดคลอง
ระหวางมาตรฐานของสหภาพยุโรปและยูเครนไมมีความ
สอดคลองกัน ทําใหมีผูสงออกของยูเครนไมก่ีรายท่ีสามารถ
ดําเนินการตามขอกําหนดในการสงออกสินคาสัตวนํ้าไปยัง
สหภาพยุโรป  

สหรัฐอเมริกา 
 องคกร FAIR TRADE USA และ Aquaculture 
Stewardship Council (ASC) ไดลงนามบันทึกความเขาใจ 
(MOU) เพ่ือดําเนินโครงการนํารองเพ่ือดําเนินการตาม
ขอกําหนดของ Fair Trade USA ในการับรองมาตรของ ASC 
ในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ภายใตความรวมมือดังกลาว ท้ังสอง
องคกรจะใชรูปแบบการดําเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบและการ
ตะหนักรูของผูบริโภคเพ่ือปรับปรุงรับรองมาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าดานสิ่งแวดลอมและการสังคมของ แนวคิด 
Fair Trade model ชวยสนับสนุนการหาเลี้ยงชีพของ
ชาวประมงและผูเลี้ยวสัตวนํ้าท่ัวโลกอยางยั่งยืน และชวยให
ชาวประมงสามารถปรับปรุง ชุมชนทอง ถ่ินผานกองทุน 
Community Development Fund ซึ่งเปนรายไดท่ีไดจาก
การจําหนายอาหารทะเลท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน Fair 
Trade Certified™ ปจจุบันมีหวงโซอุปทานสินคาประมง
จํานวน 9 ราย ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน Fair Trade เชน 
ปลาทูนาครีบเหลืองของอินโดนีเซีย กุงสีนํ้าเงินของเม็กซิโก 
ปลาทูนาทองแถบของมัลดีฟส ปลาแซลมอนจากรัฐอลาสกา 
และหอยสเกลล็อปจากรัฐนิวอิงแลนด ซึ่งสินคาดังกลาววาง
จําหนายในรานคาปลีกในอเมริกาเหนือมากกวา 20 แหง 
รวมถึง  Safeway, Hy-Vee และ Whole Foods Market 

ฮอนดูรัส 
 อุตสาหกรรมกุงของฮอนดูรัสไดรับความเสียเปน
มูลคากวา 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากฝนท่ีตกหนัก
ในทางเหนือของประเทศในชวงไมก่ีวันท่ีผานมา ทําใหสงผล
กระทบตอบอเลี้ยงกุง ขณะน้ีอยูระหวางการตรวจสอบพ้ืนท่ี
เลี้ยงกุงท่ีไดรับความเสียหาย ผูแทนผู เลี้ยงกุงใน Granjas 
Marinas คาดการณวาป 2561 จะสูญเสียรายไดจากการ
สงออกกุงประมาณ 75 - 120 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

กานา 
  รัฐมนตรีประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของกานา 
ประกาศวา ปลานิลของกานาปลอดภัยตอผูบริโภค และกลาว
วาปลานิลของ Fujian farm ใน Asutsuare,  Shai OsuDoku 
District, Greater Accra Region ตายลง อยูในขอบเขตจํากัด
และไดรับการดูแลเปนพิเศษ และไดทําการตรวจสอบตัวอยาง
นํ้า อาหาร และปลาท่ีตายในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
เพ่ือหาสาเหตุการตายของปลา การแถลงการณดังกลาวมีข้ึน
หลังจากผูบริโภคตางกังวลเก่ียวกับการตายของปลาในฟารม
ดังกลาว ซึ่งมีผูลงทุนชาวจีนเปนเจาของ โดยเกรงวาอาจมีการ
นําปลาดังกลาวไปจําหนายในทองตลาด และอาจไดรับเช้ือโรค
ท่ีปนเปอน  
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 
2561  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,600/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $- 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                         อินโดนีเซีย      อินเดีย     เวียดนาม 
ขนาด 8/12 ตัว   $40.10    -  - 
ขนาด 13/15 ตัว $33.93    -   - 
ขนาด 16/20 ตัว $28.64       $26.44  - 
ขนาด 21/25 ตัว $24.68 $22.91  - 
ขนาด 26/30 ตัว $22.47  $20.27  - 
ขนาด 31/40 ตัว     - $15.86   - 
ขนาด 41/50 ตัว     - $15.86  - 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ฟลิปปนส               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว      $25.56  $23.35      
ขนาด 16/20 ตัว       $20.27        $19.95       
ขนาด 21/25 ตัว      $20.71  $17.63 
ขนาด 26/30 ตัว      $18.07  $15.86      
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ขนาด 31/40 ตัว    $15.86  $14.54 
ขนาด 41/50 ตัว    $15.86  $14.54 

 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 21/25 ตัว     $22.47       -  
ขนาด 26/30 ตัว     $20.27       -  
ขนาด 31/40 ตัว $19.39   $17.63 
ขนาด 41/50 ตัว $18.51     $17.19   
ขนาด 51/60 ตัว $17.19   $16.30 
ขนาด 61/70 ตัว $16.30   $15.86 
ขนาด 71/90 ตัว $16.30   $15.42 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.30        -  
ขนาด  6/8 ตัว  $21.30       -  
ขนาด  8/12 ตัว $19.80        -  
ขนาด 13/15 ตัว $17.80 -  
ขนาด 16/20 ตัว  $15.60       $15.30  
ขนาด 21/25 ตัว   $13.60 -    
ขนาด 26/30 ตัว     $12.30 -       
ขนาด 31/40 ตัว $10.30 -       
ขนาด 41/50 ตัว  $9.70    -    
ขนาด 51/60 ตัว     $8.70 -     
ขนาด 61/70 ตัว $7.70 -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $17.10 
ขนาด 6/8 ตัว $16.50 
ขนาด Un/12 ตัว $10.60 
ขนาด 13/15 ตัว $8.70 
ขนาด 16/20 ตัว $7.45 
ขนาด 21/25 ตัว  $6.55 
ขนาด 26/30 ตัว $5.45 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $5.95 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.75  $4.85 
ขนาด 21/25 ตัว $5.05 $4.00 

ขนาด 26/30 ตัว $4.35 $3.70 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.85 $3.60 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.55     $3.50   
ขนาด 41/50 ตัว $3.35 $3.45 
ขนาด 51/60 ตัว $3.20      - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.15     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.10        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $3.10      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.90     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.15     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.45 $5.60 
ขนาด 21/25 ตัว $4.80 $4.85 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.45 $4.45 
ขนาด 31/40 ตัว $4.25 $4.20 
ขนาด 41/50 ตัว $4.05 $4.10 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.95 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.90 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.85 
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