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บังกลาเทศ 
ความรวมมือกับเนเธอรแลนดเพ่ือสงเสริมการผลิตกุงใน
บังกลาเทศ 
 สถาบันกุงและปลาของบังคลาเทศ (Bangladesh 
Shrimp and Fish Foundation: BSFF) และบริษัท Hendrix 
Genetics ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) เพ่ือปรับปรุง
การผลิตกุงกุลาดําในบังกลาเทศ โดยการปรับใชแนวปฏิบัติดาน
การเพาะเลี้ยงอยางยั่งยืน และเพ่ือขยายการสงออกกุงของ
บังกลาเทศไปยังตลาดเนเธอรแลนด องคกรของเนเธอรแลนด
หลายแหง เชน Solidaridad Network Asia, Seafood Trade 
Intelligence Portal และ Netherlands Enterprise Agency (RVO) 
รวมกันจัดใหผูผลิตและผูสงออกจากบังกลาเทศไดพบปะกับ
ผูนําเขากุงรายใหญจากสหภาพยุโรป ปจจุบันเนเธอรแลนดเปน
ผูนําเขากุงกุลาดํารายใหญในกลุมสหภาพยุโรป โดยป 2560  
มีมูลคาการนําเขาประมาณ 89.92 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

จีน 
การคาชายแดนขยายตัวอยางรวดเร็ว 
 การคาระหวางรัสเซียและเมืองหุนชุน (Hunchun) 
ซึ่งเปนเมืองชายแดนตั้งอยูในมณฑลจี๋หลินทางตะวันออก  
เฉียงเหนือของจีน ในป 2561 เพ่ิมข้ึนรอยละ 90 จาก 688 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2560 อาหารทะเลเปนสินคาสําคัญ 
ท่ีมีการคาขายระหวางเมืองหุนชุนกับรัสเซีย โดยมีมูลคาการคา
อาหารทะเลระหวางกันประมาณ 278 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 182.3 ในป 2561 เมืองหุนชุนนําเขาปูสดจาก
รัสเซียมูลคา 208 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากมูลคา 45 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2560 เ น่ืองจากเปนเมืองท่ีติด
ชายแดนรัสเซีย เมืองหุนชุนพยามเสริมสรางความรวมมือกับ
รัสเซีย ปจจุบันมีเสนทางการบิน Kamchatka-Zarubino-
Hunchun ซึ่งเปดบริการตั้งแตป 2560 ทําใหสามารถขนสง
สัตวนํ้าจากรัสเซียไดทุกวัน  

มาเลเซีย 
คลื่นความรอนสงผลใหปลาตาย 

ผูเพาะเลี้ยงปลาเกาและปลากะพงขาวในกระชังใน
ทะเลสาบ Laguna Tujoh รัฐกลันตัน ประสบปญหาทางการเงิน 
เน่ืองจากอากาศท่ีรอนเปนเวลาสองสัปดาหทําใหปลาตาย 
อากาศท่ีรอนและระดับนํ้าท่ีลดลงทําใหปริมาณออกซิเจนในนํ้า
ลดลงเปนสาเหตุใหปลาตาย ประธานสมาคมผูเลี้ยงปลาใน
ทะเลสาบ Sri Tujoh กลาววา ปลาในทะเลสาบประมาณ 50 ตัน 

ตายลงทุกป สรางความสูญเสียคิดเปนมูลคา 183,374 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ   

สิงคโปร 
ฟาร ม เลี้ ย งปลากะพงขาว  (barramundi)  รายใหญ 
ในสงิคโปรวางแผนเพ่ิมผลผลิตเปนสามเทา 

Barramundi Asia ฟารมเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
รายใหญของสิงคโปรวางแผนเพ่ิมผลผลิตเปนสามเทาโดยลงทุน
ดานโรงเพาะฟกมูลคา 1.48 ลานเหรียญสหรัฐฯ บริษัทฯ คาดวา
จะสามารถเพ่ิมผลผลิตลูกปลาเพ่ิมข้ึนสามเทาหรือประมาณ 
1.8 ลานตัวตอป ทําใหผลิตปลากะพงขาวได 6,000 ตันตอป 
บริษัทฯ สามารถเพ่ิมผลผลิตปลาในแตละปมากกวาผลผลิต
จากฟารมเลี้ยงปลา 120 แหงในสิงคโปรรวมกัน ซึ่งจะเปนกาว
สําคัญในการเปนผูผลติปลากะพงขาวรายใหญของโลก จากการ
ขยายการลุงทุนทําใหสามารถเพ่ิมจํานวนบอเลี้ยงปลาขนาด  
50 ลูกบาศกเมตร และเพ่ิมศักยภาพการผลิตปลาได 150,000 ตัว
ตอเดือน โดยจําหนายภายใตแบรนด Kühlbarra  

เวียดนาม 
ในชวงสองเดือนแรกของป 2562 ผลผลิตอาหารทะเลของ
เวียดนามเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.6  

ผลผลิตอาหารทะเลของเวียดนามในชวง 2 เดือนแรก
ของป 2562 ยังคงขยายตัวตอเน่ืองเทากับ 988,300 ตัน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 4.6 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แบงเปน 
ผลผลิตสัตวนํ้าจากเพาะเลี้ยง 464,700 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.9 
ผลผลิตและสัตวนํ้าจากการจับ 523,600 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.3  
เมื่อเปรียบเทียบ กับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีผลผลิต
อาหารทะเลในเดือนกุมภาพันธเดือนเดียวเทากับ 490,000 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 โดยเปนปลา 360,300 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.5 
กุง 43,600 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.9 และสัตวนํ้าอ่ืน ๆ 86,400 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.9 ขณะท่ีผลผลิตปลาสวาย (pangasius) ใน
เดือนกุมภาพันธ 2562 เทากับ 80,100 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.7  
ผลผลิตกุงกุลาดํา 12,700 ตัน ลดลงรอยละ 1.5 กุงขาว 
16,100 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.9 ป 2562 เวียดนามวางแผนเพ่ิม
ผลผลิตสัตวนํ้าเปน 8.08 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.2 แบงเปน 
ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 4.38 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.6 
และผลผลิตจับจากธรรมชาติ 3.7 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.6 
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน กระทรวงเกษตรและการพัฒนา
ชนบทของเวียดนาม ตั้งเปาผลผลิตปลาสวายในป 2562 เทากับ 
1.51 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  
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สหภาพยุโรป/เวียดนาม 
เสนทางรถไฟเชื่อมเวียดนามกับสหภาพยุโรปเปดดําเนินการ  

เปนครั้งแรกท่ีมีการขนสงสินคาจํานวน 1,686 ตูคอน
เทนเนอรขนาด 20 ฟุต จากกรุงฮานอยไปยังเยอรมนีผานทาง
ดานชายแดนเมือง Dong Dang ของเวียดนาม ผานจีนและ
คาซัคสถานเพ่ือไปยังเมือง Duisburg ของเยอรมนี เวียดนาม
เปนประเทศแรกท่ีมีการลงนามความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) 
กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) เสนทางคาซัคสถาน-จีน-
เวียดนาม เปนโอกาสในการขนสงสินคาเกษตรจากคาซัคสถาน
และประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เพ่ือสงออก
ไปยังเวียดนาม ในทางกลับกันเวียดนามก็ใชเสนทางดังกลาวใน
การสงออกสินคาอาหารทะเลและผลไมเขตรอนไปยังคาซัคสถาน 
นอกจากน้ี เวียดนามยังจัดทําความตกลงเขตการคาเสรีกับ
สหภาพยุโรป ทําใหเสนทางการขนสงผานเวียดนาม จีน 
คาซัคสถาน และสหภาพยุโรป เปนเสนทางเลือกท่ีชวยลด
ระยะเวลาการขนสงสินคาจากเวียดนามและประเทศอ่ืน ๆ ใน
กลุมอาเซียนไปยังสหภาพยุโรป นอกเหนือจากการขนสง 
ทางทะเล ในป 2561 มูลคาการคาระหวางเวียดนามและ
คาซัคสถานเทากับ 467.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ คาดวาเสนทาง
รถไฟสายเวียดนาม – จีน – คาซัคสถาน – สหภาพยุโรป  
จะชวยขยายการคาระหวางท้ังสองประเทศ 

หมูเกาะแฟโร 
ความตกลงการคาเสรีระหวางหมู เกาะแฟโรและสหราช
อาณาจักร 
 หมูเกาะแฟโรและสหราชอาณาจักรไดลงนามความ
ตกลงการคาเสรีเพ่ือสรางความมั่นใจวาการคาของท้ังสองประเทศ
จะยังคงดําเนินตอไปหลังจากท่ีสหราชอาณาจักรถอนตัวออก
จากสหภาพยุโรปแลว หมู เกาะแฟโรมีการคากับสหราช
อาณาจักรมายาวนาน โดยเปนผูสงออกสินคาปลารายใหญ
อันดับสามไปตลาดสหราชอาณาจักร แมวาแนวโนมการสงออก
ในปจจุบันลดลง สหราชอาณาจักรยังคงเปนตลาดสงออก
อาหารทะเลท่ีสําคัญของหมูเกาะแฟโร หมูเกาะแฟโรสงออก
สินคาไปสหราชอาณาจักรประมาณ 117.5 – 130.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 20 ของมูลคาการสงออกไป
สหภาพยุโรป และรอยละ10 ของการสงออกท้ังหมด ขณะท่ี 
ป 2560 หมูเกาะแฟโรนําเขาสินคาจากสหราชอาณาจักร 43.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  

สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐอเมริกายังคงสงกุงมังกรไปจีน แมกังวลเร่ืองอัตราภาษี 

สหรัฐอเมริกายังคงสงออกกุงมังกรจํานวนมากไปจีน 
แตภาคอุตสาหกรรมยังกังวลเก่ียวกับความสัมพันธในอนาคต
ระหวางสหรัฐฯ และจีน จากขอมูลของหนวยงานบริหารสมุทร
ศาสตรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา(NOAA) ป 2561 
สหรัฐอเมริกาสงออกกุงมังกรไปจีนมากกวา 17.6 ลานปอนด 

โดยจีนเปนผูนําเขากุงมังกรอเมริกันรายใหญ ซึ่งกุงดังกลาวจับมาก
ในเขตนิวอิงแลนดของสหรัฐฯ และในแคนาดา แตหลังจากท่ี
จีนข้ึนภาษีนําเขากุงมังกรจากสหรัฐฯ ไดสรางแรงสั่นสะเทือน
ตอภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรัฐฯ ภาคอุตสาหกรรม
กลาววา ในชวงตนป 2561 สหรัฐฯ มียอดจําหนายกุงมังกรไป
จีนคอนขางสูง แตหลังจากท่ีจีนข้ึนภาษีฯ สงผลใหการสงออก
ลดลงรอยละ 30 – 50 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน อยางไรก็ตาม 
ภาคอุตสาหกรรมกุงมังกรแสดงใหเห็นถึงศักยภาพแมวาจะ
ประสบปญหาความยากลําบาก ขณะท่ีความขัดแยงดานการคา
ระหวางสหรัฐฯ และจีนยังคงมีข้ึนตอเน่ืองหลังจากจีนข้ึนภาษี
นําเขาสินคาหลายรายการจากสหรัฐฯ ในปท่ีผานมา เมื่อเร็วน้ี ๆ 
ท้ังสองประเทศพยายามเจรจาเพ่ือยุติสงครามการคาระหวางกัน 
แตยังไมมีความชัดเจนเก่ียวกับอัตราภาษีในอนาคต และ
สงครามการคาระหวางท้ังสองประเทศจะยุติลงเมื่อไหร  

บราซิล 
ป 2561 ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงขยายตัวรอยละ 4.5
 จากรายงานขอมูลการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าประจําปของ
ของสมาคมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของบราซิล (Peixe BR) ป 2561 
บราซิลมีผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงรวม 722,560 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน ปลานิลเปนสัตวนํ้า
ท่ีสําคัญมีผลผลิตจํานวน 400,280 ตัน คิดเปนรอยละ 55.4 
หรือมากกวาครึ่งหน่ึงของผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท้ังหมด 
จากตัวเลขดังกลาวทําใหบราซิลเปนผูผลิตสัตวนํ้าจากการ
เพาะเลี้ยงรายใหญอันดับสี่ของโลกรองจากจีน อินโดนีเซีย และ
อียิปต จากรายงานประจําปของ Peixe BR แสดงใหเห็นวา
ชนิดพันธุปลาพ้ืนเมืองคิดเปนรอยละ 39.84 ของผลผลิตสัตวนํ้า
จากการเพาะเลี้ยงท้ังหมดในป 2561 โดยปลา tambaqui เปน
ชนิดพันธุหลัก นอกจากน้ี ยังเนนถึงการขยายตัวของการ
เพาะเลี้ยงปลาเทราท ปลาวงศปลาตะเพียน และปลาสวาย ซึ่งมี
ผลผลิตประมาณ 34,370 ตัน คิดเปนรอยละ 4.6 ของผลผลิต
สัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงท้ังหมด   
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11 – 21 มีนาคม 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,450/ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                           อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $44.52    -  
ขนาด 13/15 ตัว $37.39   $31.61 
ขนาด 16/20 ตัว    -   $24.04  
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       (ตอ)             อินโดนีเซีย       อินเดีย      
ขนาด 21/25 ตัว    - $18.70  
ขนาด 26/30 ตัว $25.82  $15.58  
ขนาด 31/40 ตัว $23.15 $15.14  
ขนาด 41/50 ตัว    - $14.69  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย                อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $25.37      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.26       
ขนาด 21/25 ตัว         -   $19.14 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.14  $17.81      
ขนาด 31/40 ตัว    $17.36  $15.58 
ขนาด 41/50 ตัว       -   $15.14 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย                อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว     $20.92   $18.70 
ขนาด 31/40 ตัว $19.59   $17.81 
ขนาด 41/50 ตัว $18.70     $16.92   
ขนาด 51/60 ตัว $18.25   $16.47 
ขนาด 61/70 ตัว $18.25       - 
ขนาด 71/90 ตัว $17.56       - 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.00         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $19.80        -  
ขนาด  8/12 ตัว $17.90         -  
ขนาด 13/15 ตัว $15.90  -  
ขนาด 16/20 ตัว  $14.00         $15.00  
ขนาด 21/25 ตัว   $11.90  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $11.00  -       
ขนาด 31/40 ตัว $9.50  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $9.00     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $7.90  -     
ขนาด 61/70 ตัว $7.00  -     

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 
 

      (ตอ)                  เอเชีย    
ขนาด 13/15 ตัว $8.40 
ขนาด 16/20 ตัว $6.35 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.55 
ขนาด 26/30 ตัว $4.70 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                     อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว         -  $5.75 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.60  $4.65 
ขนาด 21/25 ตัว $5.00 $4.15 
ขนาด 26/30 ตัว $4.10 $3.65 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.75 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.40    $3.30 
ขนาด 41/50 ตัว $3.15 $3.15 
ขนาด 51/60 ตัว $2.95 - 
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 5/2562  
15 มีนาคม 2562  
 


