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กัมพูชา 
สหรัฐอเมริกาสนับสนุนโครงการเพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา 

กัมพูชาไดรับเงินสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาสําหรับ
ดําเนินโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือเสริมสรางความ
มั่นคงทางอาหารของประเทศ หนวยงาน Commercialization of 
Aquaculture for Sustainable Trade (CAST) ของกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ จะสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตปลานํ้าจืด ซึ่งเปนแหลงโปรตีน
สําคัญของกัมพูชา โดยสนับสนุนเงินทุนจํานวน 17 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สําหรับดําเนินโครงการระยะเวลา 5 ป ซึ่งจะเนนการ
จัดหาและพัฒนาพันธุปลา อาหารเลี้ยงปลา และการสรางความ
เขมแข็งการเช่ือมโยงหวงโซมูลคาตั้งแตโรงเพาะฟกและผูผลิตไป
จนถึงผูบริโภคและผูจัดจําหนายสินคา โครงการดังกลาวจะชวย
เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพปลานํ้าจืดจากการเพาะเลี้ยงในประเทศ 
และสงผลประโยชนตอผูบริโภค รวมท้ังยังชวยลดแรงกดดันตอ
การจับสัตวนํ้าจากธรรมชาติ ซึ่งปจจุบันคิดเปนรอยละ 76 ของ
ผลิตสัตวนํ้าในกัมพูชา  

จีน 
ป 2561 จีนนําเขาอาหารทะเลเพ่ิมขึ้นรอยละ 44  

จากขอมูลกรมศุลกากรจีน ป 2561 จีนนําเขาอาหาร
ทะเลเพ่ิมข้ึนรอยละ 44 จากปกอน มูลคาการนําเขา 11.9 
พันลานเหรียญสหรัฐ ขณะท่ีมูลคาการสงออกอาหารทะเล
ขยายตัวรอยละ 3 เปน 21.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จีนเปน
แหลงนําเขาอาหารทะเลมาเพ่ือแปรรูปและสงออกรายใหญ 
ของโลก การนําเขาอาหารทะเลของจีนเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากความ
นิยมบริโภคอาหารทะเลนําเขาและอาหารทะเลจับจาก
ธรรมชาติของชนช้ันกลางท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังความตระหนักดาน
ความปลอดภัยของอาหารท่ีเพ่ิมข้ึน  

อินเดีย 
ผูสงออกกุงรายใหญในตลาดสหรัฐอเมริกาสี่ปซอน 

อินเดียเปนผูสงออกกุงรายใหญไปตลาดสหรัฐอเมริกา
อีกครั้ง นําหนาอินโดนีเซีย ไทย และเอกวาดอร ทําใหอินเดีย
ครองตําแหนงผูสงออกกุงรายใหญท่ีสุดในตลาดสหรัฐฯ สี่ปซอน 
กุงจากอินเดียมีสวนแบงตลาดรอยละ 32 ของกุงนําเขาท้ังหมด
ในตลาดสหรัฐฯ ในชวงม.ค. – พ.ย. 61 อินเดียสงออกกุงไป

สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันปกอน 
แมวาราคาลดลงเน่ืองจากอุปทานกุงท่ีสูง  

 
ปากีสถาน 

สงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกาชวยขยายการ
สงออกอาหารทะเลของปากีสถาน  

จากการท่ีสหรัฐอเมริกาและจีนเรียกเก็บอัตราภาษี
ศุลกากรนําเขาระหวางกันเพ่ิมข้ึน กลายเปนโอกาสสําหรับ
ปากีสถานในการขยายการสงออกอาหารทะเลของประเทศ 
ธนาคารกลางของปากีสถาน (State Bank of Pakistan) กลาววา 
ปจจุบันการสงออกอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกาไปยังจีนมี
ตนทุนสูงข้ึน ทําใหเปนโอกาสของปากีสถานท่ีจะขยายการ
สงออกอาหารทะเลในจีน โดยเฉพาะกุงล็อบสเตอร หอยนางรม 
ปลาซีกเดียว (flatfish) และปลาซารดีนส ซึ่งเปนสินคาอาหาร
ทะเลสงออกสําคัญของปากีสถาน ปงบประมาณ 2561 
ปากีสถานสงออกอาหารทะเลดังกลาวไปตลาดโลกมูลคา 
338.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 75.1 ของการ
สงออกอาหารทะเลท้ังหมดของปากีสถาน  

เอกวาดอร 
รัฐบาลเอกวาดอรหวังวาจะสงออกกุงเขาตลาดบราซิลไดอีกคร้ัง  

กระทรวงการตางประเทศและการเคลื่อนยาย
ประชากรของเอกวาดอรใหความมั่นใจวา กุงของเอกวาดอรจะ
สามารถสงเขาตลาดบราซิลไดอีกครั้งในเร็วๆ น้ี โดยยืนยันวา
ปจจุบันสินคากุงของเอกวาดอรเปนไปตามขอกําหนดดาน
สุขอนามัยระหวางประเทศและของบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน 
2561 ท่ีผานมา ศาลสูงสุดของบราซิลอนุญาตใหใชมาตรการ
ปองกันลวงหนา และหามนําเขาสัตวนํ้าจําพวกครัสตาเซียจาก
เอกวาดอรช่ัวคราว ซึ่งจากการเจรจาและการดําเนินการแกไข
ปญหาดังกลาวของเอกวาดอร ลาสุดบราซิลไดเห็นชอบท่ีจะ
เปดตลาดกุงนําเขาจากเอกวาดอร 

สหรัฐอเมริกา 
ผลผลิตปลานิลเพ่ิมขึ้น สหรัฐอเมริกานําเขาลดลง   

ผลผลิตปลานิลโลกเพ่ิมข้ึนในชวงทศวรรษท่ีผานมา 
ตัวเลขประมาณการผลผลิตปลานิลโลกป 2561 เทากับ 6.3 
ลานตัน ขณะท่ีคาดการณวาการนําเขาปลานิลของสหรัฐฯ 
ลดลงต่ําสุดในรอบหลายป จากขอมูลในการอภิปรายหัวขอ 
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Value Finfish ในการประชุม the 2019 Global Seafood 
Market Conference ในรัฐแคลิฟอรเนีย คาดประมาณวาป 2561 
สหรัฐอเมริกานําเขาปลานิลประมาณ 300,000 ตัน ลดลงจาก 
500,000 ตัน ในป 2555 การนําเขาท่ีลดลงเห็นไดชัดเจนจาก
ยอดขายในบริษัทคาสงในสหรัฐฯ เชนรานคาขนาดกลางประมาณ 
100 – 249 รานคามียอดจําหนายลดลงมากถึงรอยละ 46 
ขณะท่ีสถานบริการอาหารท่ีไมแสวงผลกําไร มีสัดสวนการซื้อ
ปลานิลมากท่ีสุด ยอดซื้อมากกวา 14 ลานปอนด ลดลงรอยละ 6  
ยอดจําหนายปลานิลในทุกภูมิภาคของสหรัฐอเมริกาลดลง  
อุปสงคท่ีต่ําและอุปทานท่ีสูง ทําใหราคาปลานิลตกต่ํา โดย
ราคาเน้ือปลานิลฟลเลแชแข็งขนาด 7 - 9 ออนซในป 2561 
เทากับ 2.10 เหรียญสหรัฐฯ/ปอนด ลดลงจาก 2.90 เหรียญ
สหรัฐฯ/ปอนด เมื่อ 4 ปกอน แมวาราคาปลานิลลดลงต่ํากวาปลา
ชนิดอ่ืนๆ ท่ีทดแทนกันได แตอุปสงคปลานิลในสหรัฐฯ ยังคงต่ํา   

สเปน  
เห็นชอบกฎระเบียบใหมการทําประมงทูนาในทะเลเมดิเตอร
เรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออก   

คณะรัฐมนตร ี(Council of Ministers) ของสเปนเห็นชอบ 
กฎหมายการกํากับดูแลการทําประมงในทะเลเมดิเตอรเรเนียน
และมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออก กฎระเบียบดังกลาวได
รวมเอาขอกําหนดแผนการบริหารจัดการประมงท่ีเห็นชอบโดย
คณะกรรมาธิการวาดวยการอนุรักษปลาทูนาในแอตแลนติก 
(ICCAT) ในการประชุมสมัยพิเศษครั้งท่ี 21 เมื่อป 2561 ณ 
เมือง Dubrovnik ประเทศโครเอเชีย เขามาอยูในระบบกฎหมาย
ของสเปน รัฐบาลสเปนไดเนนย้ําวากรอบกฎหมายของสเปน
ฉบับใหมท่ีรับมาจากกรอบความตกลงระหวางประเทศยังคง
มาตรฐานระดับสูงในการจัดการและควบคุมการทําประมง
เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากร กฎหมายฉบับใหมสราง
ความเขมแข็งและปรับปรุงการเขาถึงทรัพยากรของเรือประมง
ท่ีไดรับผลกระทบหรือท่ีอยูนอกระบบการทําประมงในชวงท่ี
ผานมา เน่ืองจากกฎระเบียบท่ีเขมงวดในการจํากัดศักยภาพ
การทําประมง โดยเฉพาะการจํากัดจํานวนเรือประมงพ้ืนบาน
ในทะเลเมดเิตอรเรเนียนและหมูเกาะ Canary 
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12 - 22 กุมภาพันธ 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,300/ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                         อินโดนีเซีย      อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $41.57    -  
ขนาด 13/15 ตัว $38.86   $32.54 

ขนาด 16/20 ตัว    -       $27.11  
ขนาด 21/25 ตัว $34.34 $18.98  
ขนาด 26/30 ตัว $23.95  $16.72  
ขนาด 31/40 ตัว $21.24 $15.82  
ขนาด 41/50 ตัว     - $15.82  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ฟลิปปนส               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $25.76      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.14       
ขนาด 21/25 ตัว         -   $19.43 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.43  $17.62      
ขนาด 31/40 ตัว    $18.08  $15.36 
ขนาด 41/50 ตัว       -   $15.36 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 21/25 ตัว         -       -  
ขนาด 26/30 ตัว     $21.24   $18.09 
ขนาด 31/40 ตัว $20.33   $17.19 
ขนาด 41/50 ตัว $19.43     $16.28   
ขนาด 51/60 ตัว $18.08   $16.28 
ขนาด 61/70 ตัว $18.08   $15.83 
ขนาด 71/90 ตัว $17.17   $15.38 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.00         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $19.80        -  
ขนาด  8/12 ตัว $17.70         -  
ขนาด 13/15 ตัว $15.80  -  
ขนาด 16/20 ตัว  $13.80         $15.10  
ขนาด 21/25 ตัว   $11.80  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.80  -       
ขนาด 31/40 ตัว $9.30  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $8.80     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $7.80  -     
ขนาด 61/70 ตัว $6.80  -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                     เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $18.25 
ขนาด 6/8 ตัว $17.50 
ขนาด Un/12 ตัว $10.70 
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ขนาด 13/15 ตัว $8.55 
ขนาด 16/20 ตัว $6.65 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.80 
ขนาด 26/30 ตัว $4.90 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $5.75 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.55  $4.65 
ขนาด 21/25 ตัว $4.90 $3.90 
ขนาด 26/30 ตัว $4.05 $3.60 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.70 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.35     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.10 $3.15 
ขนาด 51/60 ตัว $2.90       - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.85     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.85        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.75      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.65     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.80     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.15 $5.25 
ขนาด 21/25 ตัว $4.50 $4.65 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.15 $4.25 
ขนาด 31/40 ตัว $3.95 $3.95 
ขนาด 41/50 ตัว $3.75 $3.75 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.60 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.55 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.50 

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 3/2562  
15 กุมภาพันธ 2562  
 


