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อินเดีย 
อินเดียกอต้ังสํานักงานประมงเพ่ือสงเสริมการสงออกสัตวน้ํา 
(FIEO)  
 หนวยงาน FIEO ของอินเดียรายงานการกอตั้ง
สํานักงานสงเสริมการสงออกสินคาประมง ปจจุบันอินเดีย
สงออกสินคาประมงมูลคา 7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประธาน 
FIEO คาดวาผลิตภัณฑประมงจะมีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนเปน 
10,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2563 - 2564 ท้ังน้ี
รัฐมนตรีคลังสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหนวยงานสงเสริมการ
สงออกสินคาประมงข้ึนมาโดยเฉพาะ อินเดียสงออกผลิตภัณฑ
ประมงไดแก ปลาแชแข็ง หมึกแชแข็ง กุง อินเดียเปนผูผลิต
สัตวนํ้าใหญเปนอันดับสองของโลก คิดเปนรอยละ 6.3 ของกําลัง
การผลิตท้ังโลก      

อินโดนีเซีย 
ทูนาจากอินโดนีเซียใหบริการในรานซูชิท่ัวโลก  
ในป 2561 ปริมาณการจับทูนาของอินโดนีเซียคิด

เปนหน่ึงในหกของปริมาณท่ีจับไดท้ังโลก ตลาดใหญท่ีสุดไดแก
สหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 50 สวนใหญเปนปลาทูนาท้ังตัว
หรือปลาฟลเล อินโดนีเซียสงทูนาไปสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
130 มาตั้งแตป 2557 ญี่ปุนซึ่งเปนตนตําหรับซูชิ นําเขาทูนา
จากอินโดนีเซียคิดเปนสัดสวนรอยละ 25 จากจํานวนทูนา
ท้ังหมดท่ีอินโดนีเซียจับได สวนท่ีเหลือสงออกไปออสเตรเลีย 
ฮองกง สิงคโปร และเกาหลีใต  

ญ่ีปุน 
ญ่ีปุนกังวลเร่ืองการคาปลาไหลวัยออน 

 ญี่ปุนมีการเพาะเลี้ยงปลาไหล โดยใชปลาไหลวัยออน
ปลอยลงในบอเลี้ยง คาดวารอยละ 80 ของปลาไหลวัยออน
เหลาน้ันมาจากการลักลอบนําเขาจากไตหวันผานมาทางฮองกง 
ในชวง 2 เดือนท่ีผานมาทางการญี่ปุนพบวามีปลาไหลปริมาณ 
6 ตัน มาจากฮองกง ท้ังท่ีฮองกงไมมีการเพาะเลี้ยงปลาไหล 
จากขอมูลสถิติ ญี่ปุนนําเขาปลาไหลวัยออน 1.6 ตันจากฮองกง 
ในเดือนธันวาคม และประมาณ 4.4 ตันในเดือนมกราคม ญี่ปุน
นําเขาปลาไหลจากฮองกงเพ่ิมข้ึนอยางมากหลังจากไตหวัน
ระงับการสงออกในป 2550 ท้ังน้ีปลาไหลเปนสัตวนํ้าท่ีมีราคา
ในชวงฤดูรอนของญี่ปุน และกรณีน้ีอาจเปนหัวขอปญหาในการ
ประชุม Washington Convention ท่ีศรีลังกา ท่ีประชุม
เก่ียวกับการคาสัตวและพืชท่ีใกลสูญพันธุ ในชวงปลายเดือน
พฤษภาคม ซึ่งจะหยิบยกกรณีเรื่องความโปรงใสในการคาปลา
ไหลหารือ 

 

มาเลเซีย 
 รัฐบาลมาเลเซียอนุมัติใหความชวยเหลือทาง
การเงินสําหรับท่ีอยูอาศัยชาวประมง Labuan 
 รัฐบาลกลางมาเลเซียอนุมัติงบประมาณ 103,000 
เหรียญสหรัฐฯ ใหความชวยเหลือชาวประมง 13 รายในเกาะท่ี
ปลอดภาษี ในจํานวนน้ี 6 รายไดคาซอมแซมท่ีอยูอาศัย และ
อีก 7 รายได ท่ีอยูอาศัยใหม เ ง่ือนไขคือชาวประมงไดมา
ลงทะเบียนกับสมาคมชาวประมง และมีท่ีดินเปนของตนเอง 
หรือมีญาติท่ีอนุญาตใหสรางท่ีอยูอาศัยบนท่ีดินของญาติได 

ไทย 
 ไทยเรงใหมีมาตรการท่ีเขมงวดสําหรับสัตวน้ํานําเขา
จากฟารมเพาะเลี้ยง 

นักวิชาการตองการใหรัฐบาลมีมาตรการกับฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า หลังตรวจพบการปนเปอนสารปฏิชีวนะใน
ปลาแพงกาเซียสดอรี่ ท่ีสงมาขายในไทย จากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยมหิดล พบวารอย
ละ 25 ของตัวอยางปลา 100 ตัวอยางท่ีสุมมาจากทาเรือ 
สนามบิน และรานคา  มีการปนเปอนสารปฏิชีวนะเกินกวาคา
มาตรฐานขององคการอนามัยโลก ซึ่งกําหนดไวไมใหเกิน 200 
ไมโครกรัมตอนํ้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ไทยนําเขาปลาปละ 
11,000 กิโลกรัม จากประเทศเพ่ือนบานตางๆ โดยเฉพาะ
เวียดนาม เพ่ือสนองความตองการบริโภคปลาท่ี 30 กิโลกรัมตอ
คนตอป  

เวียดนาม 
 การคาโลกเปดใหกับเวียดนาม  
 ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก 
(CPTPP) มีผลบังคับใชซึงจะเปนโอกาสทางการคาใหกับ
เวียดนาม  ไดปรับโครงสราง ท้ังการนําเขา  และสงออก 
กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม (MPI) 
ศึกษาและเปดเผยวา CPTPP จะทําให GDP และการสงออก
ของเ วียดนามขยายตัวรอยละ 1.32 และรอยละ 4.04 
ตามลําดับ ไปจนถึงป 2578 และการนําเขาจะขยายตัวรอยละ 
3.8  ประเทศสมาชิก CPTPP มีขอตกลงท่ีจะลดภาษีนําเขาลง
รอยละ 77 – 100 ใหแกสินคาท่ัวไปของเวียดนาม แคนาดาจะ
ลดรอยละ 94.9 คิดเปนรอยละ 77.9 ของมูลคาสงออกจาก
เวียดนาม สวนอาหารทะเลอยางเชน กุงแชแข็ง ปลาแพง
กาเซียสดอรี่ และทูนา ไดรับยกเวนภาษีนําเขาไปยังแคนาดา 
ดังน้ันสินคาพันกวารายการไดรับยกเวนภาษี ญี่ปุนจะยกเลิก
ภาษีรอยละ 86 ทันที และเพ่ิมเปนรอยละ 90 หลังจากผานไป 
5 ป นับเปนครั้งแรกท่ีญี่ปุนยกเวนภาษีใหกับสินคาเกษตรและ
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ประมงสวนใหญท่ีนําเขาจากเวียดนาม นอกจากน้ันเวียดนาม
ยังไดรับโอกาสสงอาหารทะเลไปยังชิลีและออสเตรเลียเมื่อ 
CPTPP มีผลบังคับกับประเทศเหลาน้ันดวย     

สเปน 
ผูบริโภคชาวสเปนยังคงนิยมซ้ือสัตวน้ําจากตลาด

ปลาแบบด้ังเดิม 
จากรายงานการศึกษาแนวโนมการบริโภคสัตวนํ้า

พบวาชาวสเปนนิยมปลาสดมากกวาปลากระปอง แผงขายปลา
สดในตลาดแบบเดิมยังคงไดรับความนิยมมากกวาซุปเปอร 
มารเก็ต ตางจากประเทศอ่ืนในสหภาพยุโรปซึ่งมียอดขายจาก
ตลาดสดเพียงรอยละ 25 ปจจัยท่ีชาวสเปนใหความสําคัญใน
การเลือกสถานท่ีซื้อปลา ไดแก ความคุนชิน และการมีสินคาให
เลือกซื้อมากพอ จึงเลือกท่ีจะซื้อกับคนขายปลาในตลาดปลา
มากกวา และยังมีปจจัยดานระยะทางท่ีใกลกับท่ีบานหรือท่ี
ทํางานดวย 

จากงานศึกษาของ Norwaygian Seafood Council 
พบวาผูบริ โภคชาวสเปนรอยละ 44 ใหความสําคัญกับ
แหลงท่ีมาของปลาท่ีซื้อ และรับรูวานอรเวยเปนประเทศผูผลิต
ปลาแซลมอน สเปนเปนหน่ึงในหาประเทศท่ีนําเขาปลาจาก
นอรเวยสูงสุด และเปนลําดับท่ีเจ็ดในกลุมประเทศนอรดิก    

สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐฯยังคงภาษีนําเขาสินคาจากจีน    
 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม นายโดนัล ทรัมป ประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ประกาศวาจะยังคงภาษีนําเขาสินคาจากจีน ถึงแมสอง
ประเทศจะพยายามหาขอตกลงเพ่ือแกปญหาการคารวมกัน ผล
จากสงครามการคาทําใหอุตสาหกรรมประมงไดรับผลกระทบ
โดยจีนเก็บภาษีนําเขาสินคาประมงจากสหรัฐฯ รอยละ 25 
ขณะท่ีสหรัฐฯตอบโตโดยการเก็บภาษีนําเขาสินคาประมงจาก
จีนรอยละ 10 อุตสาหกรรมประมงเปนหน่ึงในอีกหลาย 
อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบในชวงปท่ีผานมา นักวิเคราะห
รายงานวาสหรัฐอเมริกานําเขาสินคาจากประเทศเปาหมาย
ตางๆ ลดลงรอยละ 32 ขณะท่ีอเมริกาสงออกลดลงรอยละ 11 
ทําใหสูญเสียสุทธิ 7,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ อุตสาหกรรม
ประมง และกลุมอุตสาหกรรมผูคาอาหารทะเลของสหรัฐฯ ได
ออกแถลงการณวาธุรกิจของสหรัฐฯเอง และผูบริโภคคือผูท่ี
ตองแบกรับภาระในสวนน้ี และเปนสิ่งท่ีขัดขวางความกาวหนา
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อยูในปจจุบัน 

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25  มี.ค. –  4 เม.ย. 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,600 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,750 /ตัน 
 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB NQ 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 25.59 
ขนาด 16/20ตัว - 21.10 
ขนาด 21/25ตัว - 19.31 
ขนาด 26/30ตัว 19.31 17.06 
ขนาด 31/40ตัว 17.51 15.72 
ขนาด 41/50ตัว - 15.27 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 21/25ตัว - - 
ขนาด 26/30ตัว 19.76 17.96 
ขนาด 31/40ตัว 18.86 17.06 
ขนาด 41/50ตัว 17.96 16.61 
ขนาด 51/60ตัว 17.51 16.17 
ขนาด 61/70ตัว 16.17 15.27 
ขนาด 71/90ตวั 15.72 - 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.00 - 28.50 
ขนาด 6/8ตัว          19.80 - 26.00 
ขนาด 8/12ตัว        17.80 - 23.80 
ขนาด 13/15ตัว 15.80 - 19.00 
ขนาด 16/20ตัว 13.80 15.00 16.50 
ขนาด 21/25ตัว 11.80 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.80 - - 
ขนาด 31/40ตัว      9.30 - - 
ขนาด 41/50ตัว      8.80 - - 
ขนาด 51/60ตัว 7.80 - - 
ขนาด 61/70ตัว 6.80 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.60 13.65 
ขนาด Un/12 ตัว 11.40 12.95 10.45 
ขนาด Un/15 ตัว 7.35 8.75 8.25 
ขนาด 16/20 ตัว 6.30 6.75 6.10 
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ขนาด 21/25 ตัว 5.75 6.25 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.65 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.35 - 
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 - 5.90 
16/20 5.70 4.75 
21/25 5.05 4.35 
26/30 4.15 3.90 
31/35 3.80 3.65 
ขนาด 36/40 ตัว 3.45 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.20 3.50 
ขนาด 51/60 ตัว 3.00 3.45 
ขนาด 61/70 ตัว 2.90 - 
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 18.50 - 
ขนาด 6/8 ตัว 17.65 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.70 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.40 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.35 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 5.55 - 
ขนาด 26/30 ตัว 4.70 - 
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 6.85 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.20 5.30 
ขนาด 21/25ตัว 4.55 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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