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อาเซียน 
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอยางย่ังยืนในอาเซียนเติบโต
ปานกลาง 
 ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว
นํ้าของอาเซียนมีการเติบโตปานกลาง เน่ืองจากมีการขยาย
พ้ืนท่ีเลี้ยง มีความหลากหลายของชนิดพันธุ และใชระบบการ
ทําฟารมแบบเขมขน (farming intensification) ประกอบกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และ
ไทย คาดวาผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในอาเซียนจะ
เติบโตถึง 19.8 ลานตัน มูลคา 34,890 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ภายในป 2565 ท่ีอัตราการเติบโตรอยละ 5.3 ในชวงป 2560 – 
2565 โดยมีการแนะนําใหผูท่ีอยูในอุตสาหกรรมรายอ่ืนๆ ทํา
ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และใชนวัตกรรมดานไบโอ
เทคโนโลยี มาประกอบการพัฒนา     

กัมพูชา 
ภาษีสงออกอาหารทะเลจากกัมพูชาไปสหภาพ

ยุโรปสูงขึ้น  
สหภาพยุโรปประกาศวาอาจระงับการใหสิทธิ

ประโยชนทางการคาแกกัมพูชา ซึ่งจะกระทบสัตวนํ้าจากการ
เพาะเลี้ยงอยางเชนกุง ปลาแพงกาเซียส และปลานิล ปจจุบัน
กัมพูชาไดสิทธิประโยชนในการเขาถึงตลาดสหภาพยุโรปภายใต 
EBA ซึ่งเปนกรอบท่ียกเวนภาษีนําเขา และการกําหนดโควตา
สําหรับสินคาทุกชนิดยกเวนยุทโธปกรณ สําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาในกลุม แตบรัสเซลไดพิจารณาสถานการณดานสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งอาจนําไปสูการยกเวนสิทธิประโยชนทางภาษีเปน
การช่ัวคราว แตจะไมเปนการยกเวนในทันทีซึ่งถือเปนทางเลือก
สุดทาย และมีการเฝาระวังอยางใกลชิด 

จีน 
คาดการณวาจีนจะบริโภคอาหารทะเลเพ่ิมมากขึน้ 

 รัฐบาลจีนตั้งเปาเพ่ิมการบริโภคอาหารทะเลใน 10 ป
(2561 – 2570) ใหการบริโภคผลิตภัณฑสัตวนํ้าเพ่ิมเปน 25 
กิโลกรัมตอคนตอป และในเขตเมือง 30 กิโลกรัมตอคนตอป 
โดยมีการเปรียบเทียบวาอาหารทะเลเปนแหลงโปรตีนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกวาเน้ือสัตว และมีคุณคาทางโภชนาการสูง 
การบริโภคอาหารทะเลของคนจีนเพ่ิมจาก 11.5 กิโลกรัมในป 
2533 เปน 25.4 กิโลกรัมในป 2547 และจะเพ่ิมเปน 35.9 
กิโลกรัมในป 2563 ตามท่ี FAO ใหขอมูล 

อินโดนีเซีย 
 จับตาอินโดนีเซียจะเปนท่ีหนึ่งสงออกปลาสวยงาม 
  

 อินโดนีเซียตั้งเปาจะเปนผูนําดานการสงออกปลา
สวยงาม มีอาณาเขตการเดินเรือท่ีกวาง และมีความอุดม
สมบูรณของสัตว นํ้า การสงออกปลาสวยงามไปยังหลาย
ประเทศเติบโตกวารอยละ 13 ตอป มาตั้งแตป 2558 รัฐบาล
สงออกปลาสวยงามโดยตรงไปยังตลาดตางๆ อยางเชน 
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรต ฮาวาย สหรัฐฯ โดยท่ีไมผาน
สิงคโปร ในป 2561 อินโดนีเซียผลิตปลาสวยงามได 1,800 
ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ผลิต 1,300 ลานตัน มูลคาสงออก 
307 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป 2562 น้ีรัฐบาลคาดจะสงออกปลาสวยงาม 2,300 ลานตัน  

มาเลเซีย 
 กลุมผูบริโภคชาวมาเลเซียรองเรียนวาสัตวน้ําอาจไม
เปนไปตามขอกําหนดฮาลาล 

ประธานสมาคมผูบริโภคชาวปนัง (CAP) กลาววา
ฟารมปลาบางแหงในประเทศใชนํ้าท้ิงท่ีไดจากฟารมสุกร ใน
อาหารปลา โดยรอยละ 40 ของอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว
ในประเทศใชวัตถุดิบท่ีมาจากสัตวชนิดตางๆ ผสมรวมกัน โดย
ถือวาสัตวท่ีไดรับอาหารท่ีไมใชฮาลาล จะถือเปนฮารัม อยางไร
ก็ตาม หนวยงาน Department of Islamic Development 
Malaysia (Jakim) ซึ่งทําหนาท่ีใหใบรับรองฮาลาลแจงวา
อาหารสัตวจัดอยูในกลุมท่ีไมสามารถระบุได (unverifiable 
products) ดังน้ันประธานสมาคมแจงขอให Jakim เพ่ิม
กฎระเบียบ Animal Feed Act 2009 ใหอาหารสัตวเปน 
ฮาลาล ในทุกข้ันตอนการผลิต ไปจนถึงการปดฉลาก และการ
ขนสง โดยตองการให Jakim เปนผูใหการรับรองมาตรฐาน
อาหารสัตวฮาลาลดังกลาว   

เวียดนาม 
 เวียดนามต้ังเปาสงออกอาหารทะเล 10,500 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2562  
 เวียดนามตั้งเปาสงออกอาหารทะเลและผลิตภัณฑ 
10,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2562 เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.5 
จากปกอนหนา  ผลผลิต 8.08 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 
ประกอบดวยสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง 4.38 ลานตัน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 5.6 และสัตวนํ้าจับจากธรรมชาติ 3.7 ลานตัน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 2.6 ซึ่งเปนเปาหมายใหมหลังจากท่ีเวียดนามไม
สามารถผลิตได 10 ตัน ตามท่ีตั้งเปาไวในป 2561 เน่ืองจาก
มูลคาการสงออกกุงต่ํากวาท่ีคาดการณ ป 2561 มูลคาการ
สงออก 8.79 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.8 จากป 
2560 ป 2561 เวียดนามสงออกกุงลดลงรอยละ 7.8 คิดเปน
มูลคา 3,550 ลานเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากความตองการจาก
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สหรัฐฯ และแคนาดาลดลง ขณะท่ีญี่ปุน เกาหลีใต และสหภาพ
ยุโรป มีสต็อกกุงคงเหลือสูง มูลคาสงออกไปยังสหภาพยุโรปซึ่ง
เปนตลาดกุงใหญท่ีสุดของเวียดนามลดลงรอยละ 2.8 คิดเปน
มูลคา 838.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีการสงออกไปสหรัฐฯ 
มีมูลคา 637.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3.3 จากป 
2560   

อารเจนตินา 
สหภาพยุโรปยกเลิกภาษีนําเขาปลาเฮกจาก

อารเจนตินา  
สถานทูตอารเจนตินารายงานวา สหภาพยุโรปได

ยกเลิกภาษีนําเขา ปลาเฮก (Merluccius hubbsi) ท่ียังไมแปร
รูปจากอารเจนตินา เปนเวลา 2 ป ตั้งแต 1 มกราคม 2562 ถึง 
31 ธันวาคม 2563 โดยเปนการปฏิบัติตามกรอบภายใต EU 
Regulation 2018/197710 ซึ่งใหสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือ
นําเขาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตรหลายรายการ การให
โควตายกเลิกภาษี 25,000 ตันแกปลาฟลเลแชแข็ง ในป 2560 
อารเจนตินาสงออกปลาเฮก 22,000 ตัน ไปยังสหภาพรุโรป ท่ี
ภาษีรอยละ 7.5  

รัสเซีย 
 รัสเซียตองการเพ่ิมรายไดจากการสงออกอาหาร
ทะเลเปนสองเทา ภายในป 2567    
 เมื่อเดือนตุลาคม 2561 นายดิมิทรี  เมดเวเดฟ 
นายกรัฐมนตรีรัสเซียประกาศเปาหมายดานภาคเกษตร ซึ่ง
ประกอบดวยเปาหมายรายไดจากสงออกอาหารทะเล 8,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯในป 2567 ซึ่งคิดเปน 2 เทาของยอดสงออก
ป 2561 ซึ่งการบรรลุเปาหมายตองเปลี่ยนจากการสงออก
วัตถุดิบเปนการสงออกสินคาแปรรูปเพ่ิมมูลคา ท้ังรูปแบบฟลเล
และอ่ืนๆ แทนการสงออกปลาสด ยกตัวอยางการสงออกปลา 
Pollock ฟลเล 1 ตันไดมูลคา 1,400 เหรียญสหรัฐฯ แตปลา
สดได 1,200 เหรียญสหรัฐฯ หรือปลาแปรรูป fish stick ได
ราคาท่ี 3,500 เหรียญตอตัน   

เคนยา 
 เคนยายกเลิกการหามนําเขาอาหารทะเลจากจีน 
เคนยาประกาศหามนําเขาอาหารทะเลจากจีนมาตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2561 ปจจุบันประกาศยกเลิก เน่ืองจากปลาขาด
ตลาด ขณะน้ีมีการนําเขาปลา 1,800 ตันตอเดือน ผลผลิตได 
135,000 ตันตอป ขณะท่ีความตองการมีถึง 500,000 ตัน ปท่ี
ผานมาการนําเขาจากจีนมีมูลคา 16,900 เหรียญสหรัฐฯ 
เน่ืองจากความตองการเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ และผลผลิตจากตลาด
ทองถ่ินไมแนนอน โรงงานจึงตองนําเขาปลาจากตางประเทศ 

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25  ก.พ. –  7 มี.ค. 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,250 /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) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 25.54 
ขนาด 16/20ตัว - 21.95 
ขนาด 21/25ตัว - 19.71 
ขนาด 26/30ตัว 19.27 17.92 
ขนาด 31/40ตัว 17.92 15.68 
ขนาด 41/50ตัว 15.68 15.23 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 21/25ตัว - - 
ขนาด 26/30ตัว 21.06 18.37 
ขนาด 31/40ตัว 20.16 17.47 
ขนาด 41/50ตัว 19.27 16.58 
ขนาด 51/60ตัว 18.37 16.13 
ขนาด 61/70ตัว 18.37 15.68 
ขนาด 71/90ตัว 17.03 15.23 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.00 - 28.50 
ขนาด 6/8ตัว          19.80 - 26.15 
ขนาด 8/12ตัว        17.90 - 24.00 
ขนาด 13/15ตัว 15.90 - 19.50 
ขนาด 16/20ตัว 14.00 15.10 16.60 
ขนาด 21/25ตัว 11.90 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.90 - - 
ขนาด 31/40ตัว      9.40 - - 
ขนาด 41/50ตัว      8.90 - - 
ขนาด 51/60ตัว 7.90 - - 
ขนาด 61/70ตัว 6.90 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - - - 
ขนาด Un/12 ตัว - - - 
ขนาด Un/15 ตัว - - - 
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ขนาด 16/20 ตัว - - - 
ขนาด 21/25 ตัว - - - 
ขนาด 26/30 ตัว - - - 
ขนาด 31/35 ตัว - - - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.65 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.40 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 - - 
16/20 - - 
21/25 - - 
26/30 - - 
31/35 - - 
ขนาด 36/40 ตัว 3.35 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.10 3.50 
ขนาด 51/60 ตัว 2.90 3.45 
ขนาด 61/70 ตัว 2.85 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.85 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.75 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 18.25 - 
ขนาด 6/8 ตัว 17.50 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.70 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.45 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.50 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 5.65 - 
ขนาด 26/30 ตัว 4.80 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 9.65 - 
ขนาด Un/15ตัว 6.80 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.15 5.25 
ขนาด 21/25ตัว 4.50 4.65 
ขนาด 26/30ตัว 4.15 4.25 
ขนาด 31/35ตัว 3.95 3.95 
ขนาด 41/50ตัว 3.75 3.75 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.60 

ขนาด 61/70 ตัว - 3.55 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.50 
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