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อินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียพัฒนาภาคการประมงดวยระบบดิจิทัล 
 รัฐมนตรีดานกิจการทางทะเล (Maritime Affairs) 
กําหนดโครงการthe One Million Sovereign Fishermen 
เปนวะระแหงชาติดานนโยบายกิจการทางทะเล  มีเปาหมายท่ี
จะพัฒนากิจการทางทะเลของอินโดนีเซียใหเปนแกนหลักของ
โลก มีการบูรณาการดานการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ ยน
ระยะโซอุปทาน และใหขอมูลการกระจายสินคาประมง 
ชาวประมงไดรับเทคโนโลยีและการสนับสนุนดานตลาดจาก
บริษัทดิจิทัล ซึ่งเปนพันธมิตรกับรัฐบาล เพ่ือใหสามารถเขาถึง
ความมั่งคั่งทางมหาสมุทรของประเทศ  แพลตฟอรม FishOn 
จะชวยขยายความชวยเหลือไปยังชาวประมงไดมากข้ึน เปน
โปรแกรมนําทางระบบแอนดรอยดมีฟงกชันการทํางานท่ีมี
ประโยชน อยางเชน 1) ระบุตําแหนงสัตวนํ้าในมหาสมุทร 2) 
การเ ก็บรักษาและการคา 3) การสื่อสารและพูดคุย 4) 
เ ช่ือมโยงกับสหกรณชาวประมงผานระบบการจายเ งิน
อิเล็คทรอนิกส 5) เปนล็อกบุคและมีปุมเตือนภัยในสถานการณ
ฉุกเฉิน    

มาเลเซีย 
มาเลเซียต้ังคณะทํางานตรวจสอบการลุกล้ําของ

ชาวประมงตางชาติ   
มาเลเซียตั้งคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบเหตุละเมิด

กฎหมายของชาวประมงตางชาติท่ีมีเพ่ิมมากข้ึน คณะทํางาน
ประกอบดวยหลายหนวยงาน มีรัฐมนตรีมหาดไทยเปนประธาน 
และคณะทํางานไดแกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ตางประเทศ หนวยงานดานกิจการเดินเรือ กองทัพเรือ ตํารวจ 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กรมประมง หนวยงานดาน
พัฒนาการประมงมาเลเซีย และหนวยงานตอตานการทุจริต 
   กระทรวงมหาดไทยมาเลเซียรายงานวา การละเมิด
นานนํ้าของชาวประมงตางชาติเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะเวียดนาม 
หนวยงานกิจการเดินเรือตรวจจับเรือผิดกฎหมายได 41 ลํา 
และกรมประมงมาเลจับได 26 ลํา การละเมิดนานนํ้าของ
ชาวประมงตางชาติทําใหมาเลเซียสูญเสียทรัพยากรคิดเปน
มูลคา 1,450 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในแตละป  

เมียนมา 
เมียนมาลงนามบึนทึกความเขาใจ MOU กับ

รัฐบาลยูนนาน 
 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2562 รัฐมนตรีกระทรวง
พาณิชยเมียนลงนาม MOU กับรัฐบาลมณฑลยูนนานของจีน 
เพ่ือสงออกขาวและพืชผลจากเมียนมาไปยังจีน โดยเมียนมาจะ

สามารถสงออกขาวและสินคาประมงไปจีนไดอยางถูกกฎหมาย 
ผานทางดานพรมแดน Muse border trade เปนระบบการคา
ตางตอบแทน โดยเมียนมาจะนําเขาวัสดุกอสรางและเครือ่งจักร
การเกษตรจากยูนนานเปนการแลกเปลี่ยน เปนมูลคาท่ีเทากับ
ท่ีเมียนมาสงออกพืชผลทางการเกษตร คณะกรรมาธิการพัฒนา
เกษตรปศุสัตวและประมงของเมียนมา (UMFCCI) รับผิดชอบ
ดําเนินการขอตกลง ซึ่งมีผลในเดือนพฤษภาคม 2562   

เวียดนาม 
 เวียดนามสงออกปลาแพนกาเซียสดอรร่ี (TRA) ไป
ยังอังกฤษมูลคาเพ่ิมขึ้นเกือบรอยละ 70  
 ในไตรมาสแรกป 2562 เวียดนามสงออกปลาแพน
กาเซียสดอรรี่ไปอังกฤษเพ่ิมข้ึนรอยละ 69.5 คิดเปนมูลคา 
11.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ สวนใหญเปนปลา Tra ฟเลแชแข็ง 
ราคากิโลกรัมละ 5.3 เหรียญสหรัฐฯ ชนิดท่ีเปนช้ินสเต็ก ราคา 
4.3 -4.7 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม อังกฤษเปนตลาดใหญ
อันดับสองสําหรับปลา Tra จากเวียดนามซึ่งคาดวาจะเปนผูซื้อ
รายหลักของยุโรปในปน้ี คาดวาความตองการเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง 
และราคายังคงสูง ทําใหเปนท่ีดึงดูดผูสงออกจากเวียดนาม โดย
เวียดนามเปนผูสงออกปลาเน้ือขาวไปยังอังกฤษรายใหญเปน
อันดับ 6 รองจากไอซแลนด จีน นอรเวย รัสเซีย และหมูเกาะ
ฟาโร 

สหภาพยุโรป 
 ยุโรปเสนอมาตรการตอบโตกับอาหารทะเลนําเขา
จากสหรัฐอเมริกา  

คณะกรรมาธิการยุโรปรายงานขอหารือเบ้ืองตน
เก่ียวกับรายการสินคานําเขาจากสหรัฐฯ ท่ีจะใชเปนมาตรการ
ตอบโต จากขอขัดแยงท่ีองคการการคาโลก (WTO) เรื่องท่ี
สหรัฐฯ ใหการอุดหนุนบริษัทโบอ้ิงผูผลิตเครื่องบิน และยุโรป
ใหการอุดหนุนบริษัทแอรบัส โดยคณะกรรมาธิการยุโรปท่ี
บรัสเซลไดรวบรวมรายการสินคาท่ีสหรัฐฯสงออกไปยังยุโรป 
ไดแก เครื่องบิน สารเคมีตางๆ ไปจนถึงสินคาเกษตรและ
อาหาร ซึ่งคาดวาจะมีมูลคาราว 20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
อาหารทะเลท่ีสหภาพยุโรปจะเพ่ิมภาษีนําเขาจากสหรัฐฯไดแก 
แซลมอนแปซิฟก แซลมอนแอตแลนติก ทูนาอัลบาคอร และทู
นาครีบเหลืองแชแข็ง ปลาคอดแชแข็ง อลาสกาพ็อลล็อก ล็อบ
สเตอรสด /แชแข็ง กุงนํ้าเย็นแชแข็ง หอยเชลล และหมึกกลวย 
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สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐฯนําเขากุงลดลงติดตอกันเปนเดือนท่ีสองใน
เดือนกุมภาพันธ 
 สหรัฐฯ นําเขากุงเดือนกุมภาพันธลดลงรอยละ 10 
จากเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา คิดเปนปริมาณ 42,871 ตัน 
อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน ไทย สงกุงไปสหรัฐฯ ไดลดลงใน
เดือนกุมภาพันธ ในชวง 2 เดือนแรกป 2562 สหรัฐฯนําเขากุง
ลดลงเกือบ 12,000 ตัน เมื่อเทียบกับ 2 เดือนแรกของป 2561 
ในเดือนกุมภาพันธอินโดนีเซียสงออกไดลดลงจาก 11,448 ตัน 
เปน 8,563 ตัน จีนสงออกลดลงจาก 3,948 ตัน เปน 2,143 
ตัน เวียดนามสงออกลดลงจาก 3,289 ตัน เปน 2,505 ตัน ไทย
สงออกลดลงจาก 3,124 ตัน เปน 2,136 ตัน เอกวาดอรลดลง
จาก 6,393 ตัน เปน 5,975 ตัน เมื่อพิจารณาในชวง 2 เดือน 
จีนสงออกกุงไปสหรัฐฯลดลงรอยละ 58.9 ไทยลดลงรอยละ 
32.3 อินโดนีเซียและเอกวาดอรลดลงรอยละ 17.7      

เปรู 
ตลาดเอเชียนําเขาหมึกแชแข็งจากเปรูเพ่ิมมากขึ้น 
ภาคอุตสาหกรรมประมงท่ีไมใชประมงแบบดั้งเดิม 

ไดรับผลจากปรากฏการณ เอลนิโย ในป 2560 ซึ่งกระทบการ
สงออกหมึก ปลาแชแข็ง และกุงของเปรู และฟนตัวในป 2561 
และคาดวาแนวโนมจะดีตอเน่ืองในป 2562 ตลาดเอเชีย
อยางเชน จีน เกาหลีใต และไทย มีความตองการหมึกใน
ปริมาณมาก   

หมึกมีสัดสวนการสงออกมากท่ีสุดในบรรดาสัตวนํ้า
ของเปรู คิดเปนรอยละ 52 ตามมาดวยกุงรอยละ 14 หมึก 
แชแข็งมีปริมาณสงออกเฉลี่ย 265,000 ตัน ตอป หนวยงาน
จัดการความยั่งยืนหมึกยักษ Giant Squid ทางแปซิฟกตอนใต 
รายงานวาเปรูเปนผูสงออกหมึกรายใหญเปนอันดับ 2    

โลก 
 คณะอุทธรณประจําองคการการคาโลกใหเกาหลีใต
สามารถคงมาตรการหามนําเขาอาหารทะเลจากญ่ีปุน    
 คณะอุทธรณประจําองคการการคาโลกไดเคยประกาศ
วาเกาหลีใตมีมาตรการท่ีเขมงวดเกินไป และไมเปนไปตาม
ขอตกลง SPS กรณีท่ีเกาหลีใตหามนําเขาอาหารทะเลจากพ้ืนท่ี
ไดรับผลกระทบจากกัมมันตรังสีเหตุการฟูกูชิมะท่ีญี่ปุน ตอมา 
เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2562 ไดมีการกลับคําตัดสินน้ัน และให
เกาหลีใตยังคงใชมาตรการหามนําเขา น้ันตอไปได และ
เชนเดียวกับฮองกง มาเกา ไตหวัน และจีน ท่ีจะไมบังคับให
ยกเลิกมาตรการเชนกัน ในป 2555 เกาหลีใตนําเขาสินคา
ประมงจากพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 8 แหงจากญี่ ปุนคิดเปน
ปริมาณ 40,000 ตัน  

------------------------ 
ราคาสนิคาประมงระหวางวันท่ี 25  เม.ย. –  5 พ.ค. 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,500 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,600 /ตัน 
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB NQ 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 24.79 
ขนาด 16/20ตัว - 20.81 
ขนาด 21/25ตัว - 19.03 
ขนาด 26/30ตัว 18.59 16.38 
ขนาด 31/40ตัว 16.82 15.49 
ขนาด 41/50ตัว - 14.61 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 21/25ตัว - - 
ขนาด 26/30ตัว 20.36 17.71 
ขนาด 31/40ตัว 19.03 16.82 
ขนาด 41/50ตัว 18.15 16.38 
ขนาด 51/60ตัว 17.71 15.94 
ขนาด 61/70ตัว 16.38 15.49 
ขนาด 71/90ตัว - - 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.50 - 27.50 
ขนาด 6/8ตัว          19.20 - 25.75 
ขนาด 8/12ตัว        17.60 - 23.75 
ขนาด 13/15ตัว 15.40 - 19.15 
ขนาด 16/20ตัว 13.40 15.00 16.70 
ขนาด 21/25ตัว 11.40 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.40 - - 
ขนาด 31/40ตัว      8.80 - - 
ขนาด 41/50ตัว      8.30 - - 
ขนาด 51/60ตัว 7.40 - - 
ขนาด 61/70ตัว 6.40 - - 
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 
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ขนาด Un/15 ตัว 7.35 8.75 8.25 
ขนาด 16/20 ตัว 6.30 6.75 6.10 
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 5.75 5.90 
ขนาด16/20 5.70 4.75 
ขนาด21/25 5.05 4.40 
ขนาด26/30 4.15 3.95 
ขนาด31/35 3.85 3.65 
ขนาด 36/40 ตัว 3.60 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.45 3.55 
ขนาด 51/60 ตัว 3.25 3.45 
ขนาด 61/70 ตัว 3.15 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.95 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.80 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 18.75 - 
ขนาด 6/8 ตัว 17.75 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.70 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.35 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.25 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 5.45 - 
ขนาด 26/30 ตัว 4.65 - 
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 5.25 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 3.70 3.75 

ขนาด 51/60 ตัว - 3.55 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.50 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.40 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี8/2562                  
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