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อาเซียน 
ประมงผิดกฎหมายกระทบการทูตระหวางเ วียดนาม 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
 ความสัมพันธทางการทูตในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี
ความตึงเครียด หลังชาวประมงเวียดนามละเมิดนานนํ้ามาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ผูแทนจากคณะกรรมาธิการยุโรปจะเยือน
เวียดนามเพ่ือทบทวนใบเหลืองท่ีใหแกเวียดนาม ตั้งแตป 2560 
เน่ืองจากเวียดนามไมสามารถแกปญหาเรือประมง IUU ได  
 ท่ีผานมารัฐบาลเวียดนามพบความทาทายในการ
แกปญหาประมงผิดกฎหมาย Vietnam’s Directorate of 
Fisheries รายงานวาในป 2561 เรือเวียดนาม 137 ลํา ชาวประมง 
1,162 ราย ทําประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าประเทศอ่ืนไดแก 
ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา อินโดนีเซีย และบรูไน เรือผิด
กฎหมายป 2560 มีจํานวน 91 ลํา ในป 2562 จํานวนเรือผิด
กฎหมายจนถึงปจจุบันมี 46 ลํา ชาวประมงทําผิดกฎหมาย 96 ราย  

บังคลาเทศ 
รัฐมนตรีประมงบังคลาเทศหามทําประมงในอาว 

เบงกอล เปนเวลา 65 วัน  
 รัฐมนตรีประมงและปศุสัตว บังคลาเทศขอให
หนวยงานผูมีอํานาจเขมงวดในการบังคับหามทําประมงเปน
เวลา 65 วัน ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ในอาว 
เบงกอล เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวนํ้าคงเหลือ (fish stock) และ
ตองการใหทุกฝายหันมาฟนฟูทรัพยากรทางทะเล เพ่ือให
ผลผลติสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึน  

จีน 
จีนสงออกสินคาประมงมากท่ีสุดติดตอกันเปนปท่ี17 

 จีนยังคงเปนผูสงออกสินคาประมงรายใหญท่ีสุดของ
โลก สินคาประมงสงออกคิดเปนมูลคากวา 20,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เกินกวารอยละ 97 เปนผลผลิต ท่ีไดมาตรฐาน 
อุตสาหกรรม ประมงจีนเติบโตอยางรวดเร็ว และผลผลิตมาก
ท่ีสุดในโลกเปนปท่ี 30 คิดเปนรอยละ 40 ของผลผลิตท้ังหมด 
ขณะเดียวกันไดออกมาตรการตางๆ ในทุกระดับ เพ่ือเรงใหมี
การปฏิรูปอุตสาหกรรม และยกระดับ รวมถึงสงเสริมการ
ปองกันระบบนิเวศ  

จีน/เวียดนาม 
 จีนยกเวนภาษีนําเขาสินคาจากเวียดนาม 33 รายการ 
อาทิ ล็อบสเตอร กุงกุลาดํา กุงทะเล ปลาคอด หอย ปลาทรา
และบาซาแชแข็ง ทูนา หมึก ปลาทูแขก บริษัทสงออกอาหาร
ทะเลกวา 150 แหงสงออกไปยังจีน มีบริษัทท่ีสงออกปลาทรา
และบาซา 45 แหง บริษัทสงออกกุง 50 แหง  จีนเปนตลาด

สงออกอาหารทะเลท่ีสําคัญของเวียดนาม มูลคาสงออกตอป
กวา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2560 มูลคาสงออก
อาหารทะเลจากเวียดนามไปจีนเพ่ิมข้ึนเกือบรอยละ 50 เพ่ิม
จากปกอนหนา 1,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2561 มูลคา
สงออกลดลงเล็กนอย อยูท่ี 1,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในไตร
มาสแรกป 2562 สงออกลดลงรอยละ 5 อยูท่ี 239 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ   

เวียดนาม 
 เวียดนามสงออกอาหารทะเลไปยังประเทศสมาชิก 
CPTPP เพ่ิมขึ้นรอยละ 15 
 การสงออกอาหารทะเลไปยังประเทศสมาชิก CPTPP 
10 ประเทศเพ่ิมข้ึนอยางมากหลังความตกลง CPTPP มีผล
บังคับใชเมื่อตนป โดยเพ่ิมข้ึนเกือบรอยละ 15 จากปท่ีผานมา 
คิดเปนมูลคา 502 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ในชวง 4 เดือนแรก การ
สงออกภาพรวม 2,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.4   
 เวียดนามสงออกไปเม็กซิโกเพ่ิมข้ึนรอยละ 35.6 
มาเลเซียเพ่ิมข้ึนเกือบรอยละ 22 แคนาดาเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 
ญึ่ปุนและประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ยังเปนผูนําเขาอาหารทะเล
ระดับตนๆ จากเวียดนาม ในชวงไตรมาสแรกการสงออกปลา 
tra และกุงไปญี่ปุนมีมูลคา 8.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 
121.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 60.37 และ 1.4 
ตามลําดับ Vasep รายงานวา CPTPP ทําใหผูสงออกกุงได
ประโยชนในตลาดแคนาดา และคูแขงอยางอินเดีย ไทย และ
อินโดนีเซีย ซึ่งไมไดเปนสมาชิก CPTPP  

สหรัฐอเมริกา 
 ล็อบสเตอรรัฐ Maine สงออกไปจีนลดลงรอยละ 84  

Maine International Trade Center (MITC) 
รายงานวาการสงออกล็อบสเตอรไปจีนลดลงอยางมาก 
หลังจากจีนข้ึนภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐฯ ตั้งแตกรกฎาคม 
2561 เ พ่ือตอบโตสหรั ฐฯ ทําใหกระทบอุตสาหกรรม 
ล็อบสเตอรของสหรัฐฯ กอนหนาน้ันรัฐ Maine เคยสงออก 
ล็อบสเตอรไปยังจีนมูลคา 87 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมจาก 42 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2560 ตอมาจีนข้ึนภาษีนําเขาล็อบ
สเตอรจากรัฐ Maine ทําใหการสงออกลดลงมาก MITC พบวา
การสงออกลดลงรอยละ 84 อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมล็อบ
สเตอรของรัฐ Maine เติบโตดีในป 2561 คิดเปนมูลคา 484 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 46 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากป 
2560 โดยการสงออก ล็อบสเตอรจากรัฐ Maine มีมูลคาสูงสุด 
คิดเปนรอยละ 13.7 ของการสงออกล็อบสเตอรท้ังหมดของ
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สหรัฐฯ แสดงใหเห็นถึงการท่ีอุตสาหกรรมสามารถหาตลาดใหม 
มาทดแทนได     

ชิล ี
 ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกจิภาคพ้ืนแปซิฟก 
(TPP11) สงผลดีตอการสงออกแซลมอนชิลีไปยังตลาด
เอเชีย 
 ชิลี เขารวมความตกลง CPTPP ซึ่งประกอบดวย 
ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุน มาเลเซีย นิวซีแลนด 
เปรู  สิ งค โปร  เ วี ยดนาม ชิลี ได มี การอภิปรายในสภา
อุตสาหกรรมแซลมอนชิลีไดประโยชน เน่ืองจากภาษีนําเขา
ญี่ปุนกับเวียดนามลดลง ทําใหความสามารถในการแขงขัน
สูงข้ึน โดยเวียดนามลดภาษีจากรอยละ 22 เปน 0 เมื่อความ
ตกลงไดรับการลงนาม จึงเปนโอกาสสําหรับตลาดแซลมอนชิลี
ในเอเชีย   

ซีเชล 
ซีเชลจะออกใบอนุญาตใหมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

เชิงพาณิชยไดคร้ังแรกในเดือนสิงหาคม  
ซีเชลจะอนุญาตทําฟารมเพาะเลี้ยงสัตวทะเล 5 ชนิด

เปนครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปน้ี หนวยงานประมงซีเชล 
Seychelles Fishing Authority (SFA) อนุญาตใหเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าเปนอุตสาหกรรม ในเบ้ืองตนจะอนุญาตใหนักลงทุนชาว
ซีเชล ไดรับใบอนุญาตเปนรายชนิดสัตวนํ้า อยางเชน ปลา
กะพงแดง กะรัง กระมง หอยเมน เปนตน 

ในเดือนสิงหาคม SFA จะมีการอํานวยความสะดวก
ดานลูกพันธุ  การตรวจสอบ ใน พ้ืน ท่ี อุตสาหกรรมทาง
ตะวันออกของเกาะ Maha สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานท่ีดีท่ีสุด อาคารตรวจสอบตางๆอยูใน
บริเวณใกลเคียงกับท่ีทําการของ SFA ใบอนุญาตท่ีออกใหระบุ
ระยะหางจากฟารมถึงชายฝง กิจกรรมตางๆ และปริมาณสัตว
นํ้าท่ีอนุญาตใหผลิตไดสําหรับแตละฟารม  SFA แจงวา
หลังจากเปดใหนักลงทุนชาวซีเชลทําฟารมเพาะเลี้ยงไดเต็ม
รูปแบบแลว จึงจะเปดใหนักลงทุนตางชาติในภายหลังตอไป   

------------------------ 
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 27  พ.ค. –  7 มิ.ย. 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,350 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,600 /ตัน 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 25.62 

ขนาด 16/20ตัว - 21.50 
ขนาด 21/25ตัว - 19.67 
ขนาด 26/30ตัว 19.21 16.93 
ขนาด 31/40ตัว 17.38 16.01 
ขนาด 41/50ตัว - 15.10 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 21/25ตัว - - 
ขนาด 26/30ตัว 21.04 18.30 
ขนาด 31/40ตัว 19.67 17.38 
ขนาด 41/50ตัว 18.76 16.93 
ขนาด 51/60ตัว 18.30 16.47 
ขนาด 61/70ตัว 16.93 16.01 
ขนาด 71/90ตัว - - 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 20.30 - 27.25 
ขนาด 6/8ตัว          19.00 - 25.50 
ขนาด 8/12ตัว        17.40 - 23.50 
ขนาด 13/15ตัว 15.20 - 19.20 
ขนาด 16/20ตัว 13.20 15.00 16.75 
ขนาด 21/25ตัว 11.20 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.20 - - 
ขนาด 31/40ตัว      8.60 - - 
ขนาด 41/50ตวั      8.30 - - 
ขนาด 51/60ตัว 7.30 - - 
ขนาด 61/70ตัว 6.30 - - 
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 11.30 12.95 10.25 
ขนาด Un/15 ตัว 7.20 8.75 7.95 
ขนาด 16/20 ตัว 6.15 6.75 5.90 
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 - 
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กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 - 5.90 
ขนาด16/20 5.60 4.85 
ขนาด21/25 5.00 4.45 
ขนาด26/30 4.20 3.90 
ขนาด31/35 3.95 3.60 
ขนาด 36/40 ตัว 3.70 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.60 3.45 
ขนาด 51/60 ตัว 3.30 3.40 
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 18.00 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.70 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.30 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.20 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 5.40 - 
ขนาด 26/30 ตัว 4.60 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 9.70 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.00 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.60 5.60 
ขนาด 21/25ตัว 4.70 4.75 
ขนาด 26/30ตัว 4.20 4.25 
ขนาด 31/35ตัว 3.95 3.85 
ขนาด 41/50ตัว 3.70 3.65 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.45 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.40 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.30 
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