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อินโดนีเซีย 
โครงการ INDONESIA UNIDO ชวยใหอินโดนีเซียสงออก
ปลาแพนกาเซียสไดเปนคร้ังแรก  
 คุณภาพต่ํา ไมไดตามมาตรฐาน และราคาสงู เปนอุปสรรค
สําคัญท่ีทําใหอินโดนีเซียไมสามารถสงออกปลาแพนกาเซียส ลาสุด
บริษัท Adib Global Food หน่ึงในผูรวมโครงการ SECO-funded 
SMART-Fish programme ประสบความสําเร็จในการสงออก
เน้ือปลาแพนกาเซียสแชแข็งท้ังแบบฟลเลและสเต็ก เกือบ 200 ตัน 
มูลคา 472,000 เหรียญสหรัฐฯ ไปยังซาอุดิอาระเบีย โดยวัตถุดิบ
ปลาสวนใหญมาจาก Tulungagung ซึ่งเปนพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
SMART-Fish programme โครงการดังกลาวใหความชวยเหลือ
เกษตรกรในการผลิตอาหารสัตวนํ้าท่ีมีคุณภาพ ปรับปรุงการ
จัดการนํ้าและวิธีการเพาะเลี้ยง ทําใหเกษตรสามารถเลี้ยงและผลิต
ปลาท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานในประเทศและสงออก 
รวมท้ังชวยลดตนทุน สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนและ
สามารถสงออกไปตลาดตางประเทศ นอกจากน้ี สมาคมผูผลิต
ปลา catfish ของอินโดนีเซีย (APCI) ไดออกแบรนด ‘Indonesian 
Pangasius - the Better Choice’ เพ่ือสนับสนุนดานการตลาดและ
สรางความเช่ือถือดานคุณภาพสินคาปลาแพนกาเซียสของประเทศ 
โครงการ SMART-Fish Programme ดําเนินการโดยองคการพัฒนา
อุตสาหกรรมของสหประชาชาติ (UNIDO) และกระทรวงกิจการ
ทางทะเลและประมงของอินโดนีเซีย โดยไดรับการสนับสนุนเงินทุน
จากหนวยงาน Switzerland’s State Secretariat for Economic 
Affairs (SECO) 

ญ่ีปุน 
ญ่ีปุนเพ่ิมความเขมขนในการตรวจสอบอาหารทะเลนําเขา
จากเกาหลีใต  

 กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุนแถลงวาจะเพ่ิมความ
เขมขนในการตรวจสอบสนิคาปลา flounder และอาหารทะเลอ่ืนๆ 
ท่ีนําเขาจากเกาหลีใต หลังจากเกิดกรณีอาหารเปนพิษจากการ
บริโภคอาหารทะเลดังกลาว รัฐบาลญี่ปุนปฏิเสธวามาตรการ
ดังกลาวไมไดมีข้ึนเพ่ือตอบโตกรณีท่ีเกาหลีใตหามนําเขาสินคา
ประมงจากจังหวัด Fukushima และจังหวัดอ่ืนๆ อีก 7 จังหวัด 
จากเหตุการณโรงไฟฟานิวเคลียรในญี่ปุนรั่วไหลเมื่อป 2554 
จากการคาดการณวาการนําเขาปลา flounder ในชวง
มิถุนายน 2562 – เมษายน 2563 จะเพ่ิมข้ึน กระทรวง
สาธารณสุขญี่ปุนกลาววาจะตรวจสอบรอยละ 40 ของสินคา
ปลาดังกลาวท่ีนําเขา เพ่ิมข้ึนเทาตัวจากรอยละ 20 ในปจจุบัน 
นอกจากน้ี กระทรวงฯ จะขยายการตรวจสอบในลักษณะเดียวกันน้ี

กับสัตวนํ้า shellfish 3 ชนิด และปลิงทะเลท่ีนําเขาจากทุก
ประเทศในเดือนมิถุนายนน้ี และกระทรวงฯ จะพิจารณา
ดําเนินการตรวจสอบสินคาอาหารทะเลนําเขาท้ังหมด ท้ังน้ี
ข้ึนกับผลการตรวจสอบตัวอยาง จากขอมูลของกระทรวง
สาธารณสุขญี่ปุน เมื่อปท่ีผานมาพบผูบริโภคในญี่ปุนจํานวน 
82  ราย จาก 7 กรณี มีอาการอาหารเปนพิษจากการบริโภค
ปลา flounder ท่ีนําเขาจากเกาหลีใต ซึ่งตรวจพบการปนเปอน
ของปรสิต 

ไทย 
สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอรเวยมั่นใจการสงออก
อาหารทะเลไปไทยจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีก 

จากการท่ีนอรเวยสงออกปลาแซลมอนสดไปไทยในป 
2561 ท่ีเกินกวา 10,000 ตัน เปนครั้งแรก และสงออกอาหาร
ทะเลรวมไปไทย 29,000 ตัน มูลคา 4.8 พันลานบาท (153 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
ทําใหไทยกลายเปนตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีภาค 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของนอรเวยใหความสนใจเปนอยางมาก 
สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอรเวย (Norwegian Seafood 
Council) ไดยายสํานักงานระดับภูมิภาคจากสิงคโปรมาอยูท่ี
กรุงเทพฯ แสดงถึงความมั่นใจในศักยภาพของตลาดไทย ในชวง 
3 ปท่ีผานมา นอรเวยสงออกปลาแซลมอนสดมาไทยเพ่ิมข้ึน
รอยละ 25 ตอป คิดเปนรอยละ 50 ของการสงออกอาหาร
ทะเลท้ังหมดไปไทย และไทยเปนตลาดเดี่ยวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตท่ีมีมูลคาการนําเขาอาหารทะเลจากนอรเวย
สูงท่ีสุด  

เวียดนาม 
การสงออกอาหารทะเลของเวียดนามลดลงในชวง 5 เดือนแรก  
  จากขอมูลของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท 
ในชวง 5 เดือนแรกของป 2562 มูลคาการสงออกอาหารทะเล
ของเวียดนาม ซึ่งสวนใหญเปนกุงและปลาแพนกาเซียส ลดลง
รอยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมูลคา
การสงออกในเดือนพฤษภาคม 2562 เทากับ 750 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม
2561 ตลาดสงออกหลัก ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และ
เกาหลีใต เวียดนามตั้งเปาสงออกอาหารทะเลมูลคา 10 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2562 จากมูลคาการสงออก 8.8 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2561 ขณะเดียวกันตั้งเปาขยาย
ผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.6 เปน 4.3 
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ลานตัน รวมท้ังปรับปรุงคุณภาพสินคาประมงโดยใชเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัย ในชวง 5 เดือนแรกของป 2562 เวียดนามมีผลผลิต
สัตว นํ้ารวมมากกวา 3 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน โดยเปนผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง
ประมาณ 1.5 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 และผลผลิตจากการ
จับมากกวา 1.5 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.4  

สหภาพยุโรป 
ความพยามในการขยายการสงออกในตลาดญ่ีปุน  
 CAPRICE เปนโครงการท่ีจัดทํา ข้ึนเ พ่ือแสดงถึง
คุณภาพและลักษณะท่ีแทจริงของอาหารทะเลสงออกของ
สหภาพยุโรป เพ่ือสงเสริมการบริโภคสินคาอาหารทะเลของ
สหภาพยุโรปในตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการโครงการ 3 ป โครงการดังกลาวรวมถึงการสงเสริม
และการทําตลาดสินคาปลาแอนโชวีและปลาทูนาเน้ือขาวจาก
ทะเลแคริบเบียนของแควนบาสก ปลา Basque Cantabrian 
anchovy (Engraulis encrasicolus) เปนปลาท่ีจับอยางยั่งยืน 
โดยผลิตภัณฑปลาแองโชวีดังกลาวเปนท่ีช่ืนชอบ เน่ืองจากกลิ่น
หอมรุนแรง รสชาติท่ีเขมขน และมีเน้ือสีชมพู จากกระบวนการ
ผลิตท่ีพิถีพิถันและท้ังหมดไดจากการทําประมงขนาดเล็ก 
ขณะท่ีปลา Basque Cantabrian white tuna (Thunnus alalunga) 
เปนปลาทูนาคุณภาพสูง จับจากเครื่องมือประมงดั้งเดิม มั่นใจ
ไดวาจับอยางยั่งยืน ท้ังน้ี โครงการดังกลาวไดพยามนําภูมิปญญา
พ้ืนบานมาผสมผสานกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือนําเสนออาหาร
เพ่ือสุขภาพคุณภาพเยี่ยมของสหภาพยุโรปออกสูตลาดโลก   

โลก 
คาดตลาดอาหารและยาสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของ
โลกจะขยายตัวอยางรวดเร็วภายในป 2568  

จากรายงานลาสุด “Aquaculture Feed and 
Pharmaceutical Market: Global Industry Analysis 
2012–2016 and Forecast 2017–2025,” ท่ีตีพิมพโดย 
Persistence Market Research “คาดการณวาตลาดอาหาร
และยาสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของโลกจะมีมูลคาประมาณ 
1.069 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2568 เพ่ิมข้ึน 1.8 เทา
จากป 2560 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอปในชวงป 2560 
– 2568 เทากับรอยละ 7.3 ซึ่งเปนผลจากการพัฒนาวัคซีน
สําหรับสัตวนํ้าใหมๆ และจํานวนผูประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา กลุมยาและชีววัตถุคาดวาจะมีอัตราขยายตัวของ
รายไดเฉลี่ยตอปในชวงป 2560 - 2568 รอยละ 7.7 สูงกวา
กลุมอ่ืนๆ ขณะท่ีกลุมอาหารสัตวผสมยามีอัตราการขยายตัวของ
รายไดเฉลี่ยตอปรอยละ 6.6 สําหรับในแงชนิดสัตวนํ้า พบวา
ตลาดอาหารและยาสําหรับการเพาะเลี้ยงกุงและปลาในวงศ
ปลาตะเพียนมีอัตราขยายตัวของรายไดเฉลี่ยตอปในชวง 2560 
– 2568 สูงสุด รอยละ 7.7 ในดานภูมิศาสตร พบวาภูมิภาค

เอเชียแปฟซิกมีการขยายตัวสูงสุดรอยละ 7.6 เมื่อเปรียบเทียบ
กับภูมิภาคอ่ืนๆ  

คาดการณตลาดสินคาสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงของโลกจะ
เพ่ิมขึ้นเปน 242 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2565 
 คาดการณวาตลาดสินคาสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง
ของโลกจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก 169 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปจจุบัน เปน 242 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2565 
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอปรอยละ 5.3 จากประชากรโลกท่ี
เพ่ิมข้ึนผลักดันใหการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าขยายตัวเพ่ือตอบสนอง
ตออุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ง
สัตวนํ้าและพืชทะเล ชวยสนับสนุนการขยายตัวของตลาด 
ความตองการอาหารโปรตีนของโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าขยายตัว โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 
อยางไรก็ตาม มีความกังวลวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภาวะโลกรอนจะอุปสรรคสําคัญในการขายตัวของผลผลิต
สัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง  
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 13 - 23 มิถุนายน 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,250ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                         อินโดนีเซีย      อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $46.57    -  
ขนาด 13/15 ตัว $39.20   $31.36 
ขนาด 16/20 ตัว $32.74   $23.98  
ขนาด 21/25 ตัว $27.58 $19.37  
ขนาด 26/30 ตัว $25.82  $17.06  
ขนาด 31/40 ตัว $20.75 $16.14  
ขนาด 41/50 ตัว     - $15.68  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $25.82      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.67       
ขนาด 21/25 ตัว         -   $19.83 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.37  $17.06      
ขนาด 31/40 ตัว    $19.00  $16.14 
ขนาด 41/50 ตัว       -   $15.22 
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กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว     $21.21   $18.45 
ขนาด 31/40 ตัว $19.83   $17.52 
ขนาด 41/50 ตัว $18.91     $17.06   
ขนาด 51/60 ตัว $18.45   $16.60 
ขนาด 61/70 ตัว $17.06   $16.14 
ขนาด 71/90 ตัว    -       - 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $20.00         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $19.00        -  
ขนาด  8/12 ตัว $17.20         -  
ขนาด 13/15 ตัว $15.20  -  
ขนาด 16/20 ตัว  $13.20         $15.00  
ขนาด 21/25 ตัว   $11.20  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.20  -       
ขนาด 31/40 ตัว $8.30  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $8.00     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $7.00  -     
ขนาด 61/70 ตัว $6.00  -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                     เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $18.75 
ขนาด 6/8 ตัว $18.05 
ขนาด Un/12 ตัว $10.70 
ขนาด 13/15 ตัว $8.30 
ขนาด 16/20 ตัว $6.20 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.40 
ขนาด 26/30 ตัว $4.60 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $5.90 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.55  $5.05 
ขนาด 21/25 ตัว $5.00 $4.80 
ขนาด 26/30 ตัว $4.20 $3.80 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.95 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.75     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.60 $3.15 
 

         (ตอ)        อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด 51/60 ตัว $3.30 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.15    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.95    - 
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   $9.95     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.05     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.85 $5.90 
ขนาด 21/25 ตัว $4.85 $5.00 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.25 $4.45 
ขนาด 31/40 ตัว $3.90 $3.85 
ขนาด 41/50 ตัว $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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