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อินเดีย 
 อินเดียกลับมาเลี้ยงกุงกุลาดําในรอบ 10 ป 
 ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในรัฐเกรละประเทศอินเดีย 
กลับมามีผลผลิตอีกครั้ง หลังจากวางเวนไป 10 ป ซึ่งจะชวย
การสงออกกุงโดยรวมของอินเดีย หนวยงานสงเสริมการสงออก
ผลผลิตสัตวนํ้าของอินเดีย (The Marine Products Export 
Development Authority : MPEDA) ภายใตกระทรวง
พาณิชยและอุตสาหกรรม มีโครงการเมื่อตนปท่ีสนับสนุนลูก
พันธุกุงกุลาดําปลอดโรค ใหแกผูเพาะเลี้ยง จากศูนยเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า (multispecies aquaculture complex : MAC) 
พ้ืนท่ี 9 เอเคอร ท่ี Vallarpadam ใกลกับ Kochi ตั้งแตน้ันมา
ก็มีการจําหนายลูกพันธุปริมาณมาก การดําเนินโครงการเปนไป
ดวยดี ปูทางไปสูการฟนตัวของฟารมกุงกุลาดําในอินเดีย    

ญ่ีปุน 
สมาคมทูนาสคิปแจ็คของญ่ีปุนเขาเปนสมาชิก 

IPNLF 
 สมาคม KSSA(The Kochi Sustainable Skipjack 
Association) ของญี่ปุนเขารวมเครือขายหวงโซอุปทานประมง
ทูนา one-by-one กับมูลนิธิประมงทูนาเบ็ดตวัด (International 
Pole & Line Foundation : IPNLF)  KSSA เปนองคกรท่ีเติบโต
อยางรวดเร็วและไดรับความสนใจ การจัดงานเทศกาลทูนา สคิป
แจ็คประจําปสามารถดึงดูดผูเขารวมกวา 15,000 คนจากท่ัว
ประเทศ นอกจากน้ี KSSA ใหขอมูลเพ่ิมวาการจับทูนาสคิป 
แจ็คในมหาสมุทรแปซิฟกเพ่ิมข้ึน ตั้งแตป 2543 แตปริมาณ
สัตวนํ้าข้ึนทาจากการทําประมง one-by-one ลดลงในชวงท่ี
ผานมา และการท่ี KSSA เขาเปนสมาชิก IPNLF จะไดทํางาน
รวมกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ชวยใหการทําประมงประเภทน้ี
ไดรับความสนใจจากสาธารณะมากข้ึน    

ญ่ีปุน / ไนจีเรีย 
ญ่ีปุนสงออกสัตวน้ําไปไนจีเรีย 4.9 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ แทนท่ีนอรเวย 
 ญี่ปุนสงออกสัตวนํ้าไปไนจีเรียเพ่ิมข้ึนรอยละ 97.8 
ในชวง 3 ปท่ีผานมา ไนจีเรียนําเขาจากนอรเวยลดลงเหลือ 
12.78 ลานเหรียญสหรัฐฯในป 2561 ขณะท่ีญี่ปุนสงออกไป
ไนจีเรียเพ่ิมข้ึนเปน 48.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหการสงออก
สัตวนํ้าของญี่ปุนไปไนจีเรียแซงนอรเวยท่ีรอยละ 73.7 ในป 
2561 ไนจีเรียนําเขาสัตวนํ้าจากท้ังโลก 543.92 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีผานมาไนจีเรียเปนตลาดสงออกสัตวนํ้าใหญท่ีสุดของ
นอรเวย เน่ืองจากความตองการแมคเคอเรลสูง แตญี่ปุนได
สงออกปลาแมคเคอเรล และปลาผิวนํ้าชนิดอ่ืนๆ ไปไนจีเรีย

แซงนอรเวยเรียบรอยแลว การสงออกสัตวนํ้าจากญี่ปุนไป
ไนจีเรียมีอัตราเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 2.14 ในป 2559 เปนเพ่ิมข้ึน
รอยละ 97.8 ในป 2561 ขณะท่ีการสงออกสัตวนํ้าจากนอรเวย
ไปไนจีเรียลดลงรอยละ 44.02 ในชวง 3 ปท่ีผานมา เน่ืองจากมี
การแขงขันสูงในตลาดสงออกสัตวนํ้าไปไนจีเรีย  

หมูเกาะมาแชล 
 หมูเกาะมาแชลทบทวนแผนจัดการทูนา 
 หนวยงานทรัพยากรทางทะเลหมู เกาะมาแชล 
(MIMRA) ในแปซิฟกตอนกลาง กําลังปรับแผนการจัดการทูนา 
ในกรุง Majuro เมืองหลวงของมาแชล ใหเปนทาเรือขนถาย 
ทูนาท่ีมีความคึกคักมากท่ีสุด มีเรืออวนลอมจับ 400 -500 ลํา
มาทําการขนถายในแตละป นอกจากน้ันรายไดจากประมงทูนา
สูงข้ึนมากตั้งแตป 2553 เปนตนมา ภายใตความตกลงนาอูรู 
(Nauru Agreement’s vessel day scheme)  
 ในชวงเดือนกอนหนาน้ีเรืออวนลอมจับและเรือขน
ถาย 30 ลําทอดสมอรอท่ีลากูนเมือง Majuro เน่ืองจากราคา
ตลาดโลกต่ํา ผลจากทูนาท่ีกรุงเทพฯ มีปริมาณมาก ทําให
กระบวนการขนถายชาลง MIMRA กําลังดําเนินการแผนจัดการ
รวมกับผูแทนจากนิวซีแลนด และทีมท่ีทําดานชนิดสัตวนํ้าท่ีมี
การอพยพสูง   

ไทย 
 ไทยปกปองมหาสมุทร ดวยมาตรการปดอาวและ
การตรวจสอบยอนกลับ 
 ไทยใชมาตรการปดอาวเปนเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – 
กันยายน) ในบริเวณอาวไทย เพ่ือฟนฟูปริมาณสัตวนํ้าคงเหลือ  
(fish stock) และเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ตามแนวทางเศรษฐกิจสีนํ้า
เงิน (blue economy) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการ
ตรวจสอบยอนกลับใหแกเจาของเรือ และผูปฏิบัติงานบนเรือ  
ในฐานะท่ีไทยเปนผูสงออกอาหารทะเลเปนอันดับ 3 ของโลก 
รัฐบาลไดทํางานอยางตั้งใจและพยายามอยางยิ่งในชวงหลายปท่ี
ผานมา  เพ่ือท่ีจะปองกันทรัพยากรทางทะเล  โดยกรมประมงได
หามทําประมงในหลายพ้ืนท่ีบริเวณอาวไทยในชวงเวลาน้ี เพ่ือชวย
ใหสัตวนํ้าหลายชนิดไดมีโอกาสผสมพันธุ และดูแลลูกวัยออน 
เพ่ือใหประชากรสัตวนํ้าโดยรวมฟนตัว อธิบดีกรมประมงกลาววา 
จากการติดตามผลการหามทําประมงในปท่ีผานมา พบวาขนาดและ
นํ้าหนักของสัตวนํ้าท่ีจับไดเพ่ิมข้ึน แสดงใหเห็นวามาตรการน้ีเปน
ประโยชนตอชาวประมง   

เวียดนาม 
 VASEP ทบทวนขอกําหนด เร่ืองการจํากัดปริมาณ
สารตกคางในอาหารทะเล  
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บริษัทอาหารทะเลของเวียดนามสงเสริมตลาด
ภายในประเทศ แตพบปญหาความเขมงวดเรื่องสารตกคาง 
enrofloxacin และ ciprofloxacin ท่ีหามไมใหใชในการผลิต
และการคาสัตวนํ้า สมาคมผูผลิตและผูสงออกอาหารทะเล 
(VASEP) ไดรองขอใหรัฐมนตรีเกษตรและพัฒนาชนบทออก
มาตรการกําหนดปริมาณท่ียอมรับไดสําหรับสารตกคางท้ังสอง
ชนิด อยางไรก็ตามสารท้ังสองชนิดถูกกําหนดหามใชในการ
ผลิตสัตวนํ้า และไมไดมีการกําหนดคาต่ําสุดท่ียอมรับไดเอาไว 
ทําใหเกิดปญหากับผูผลิตและผูคาในตลาดในประเทศเวียดนาม 

CPTPP เปดโอกาสใหเวียดนามสงออกปลา Tra 
เพ่ิมขึ้นมาก 

ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก เปด
โอกาสใหเวียดนามสงออก ปลา Tra ไปยังประเทศสมาชิกอ่ืน
อีก 10 ประเทศ โดยมียอดนําเขาจาก 10 ประเทศตั้งแต 1 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ไปจนถึง 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปท่ีผาน
มาเวียดนามสงออกไป 10 ประเทศ 328.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.3 มีการเติบโตข้ึนโดยเฉพาะมาเลเซีย 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 72.2 ออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนรอยละ 34.4 สิงคโปร
เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.7 แคนาดาเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.5 เน่ืองจาก
ภาษีนําเขาสัตวนํ้าสวนใหญรวมท้ังปลา Tra ลดเปน 0 ทําให
เปนโอกาสของเวียดนามในการสงออกปลาชนิดน้ีไปท้ังตลาด
เดิมและตลาดท่ีมีศักยภาพใน CPTPP เม็กซิโกเปนตลาดปลา 
Tra ท่ีสําคัญ ในชวง 4 เดือนแรกนําเขา 40.8 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.5 ในป 2561 ญี่ปุนนําเขาเพ่ิมข้ึน
รอยละ 37.6 ใน 4 เดือนแรกญี่ปุนนําเขา 8.58 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมรอยละ 38.6 และเปน 1 ใน 10 ผูนําเขาปลา tra 
จากเวียดนามมากท่ีสุดในชวงไตรมาสแรก  

เม็กซิโก 
 เม็กซิโกไดรับสถานะปลอดจากโรค Tilapia Lake 
Virus (TiLV) 
 รัฐมนตรีเกษตรและพัฒนาชนบทเม็กซิโก (SADER) 
แจงองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) วาเม็กซิโกมี
สถานะปลอดจากโรค Tilapia Lake Virus (TiLV) หลังไดมีการ
ตรวจสอบแหลงเพาะเลี้ยง 280 แหง แลวไมพบโรคท่ีเกิดข้ึน
ใหมอีก ถือเปนสิ้นสุดการตรวจสอบดานสุขอนามัย เม็กซิโก
เปนผูผลิตปลานิลอันดับ 9 มีผลผลิตประมาณ 163,714 ตันตอ
ป มีการบริโภค 2 กิโลกรัม/คน/ป อยางไรก็ตามผูผลิตยังควร
เฝาระวังและปฏิบัติตามมาตรการระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (biosecurity) และการปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ท่ีดี    

เปรู 
กุงจากเปรูเขาสูตลาดออสเตรเลีย 
ประเทศละตินอเมริกาจะสงออกกุ งแชแข็งไป

ออสเตรเลียในชวงครึ่งปหลัง 2562 กระทรวงเกษตรและ
ทรัพยากรนํ้าของออสเตรเลียใหการยอมรับหนวยงานสุขภาพ
สัตวนํ้า (SANIPES) ของเปรูหใหเปนหนวยงานรับรองการ

สงออกกุงแชแข็งไปออสเตรเลีย  กระทรวงการคาตางประเทศ
และการทองเท่ียวของเปรูแจงวาการสงครั้งแรกมีปริมาณ 40 
ตัน มูลคา 700,000 บาท สองประเทศไดลงนามความตกลง
การค า เสรี  เมื่ อ เดือนกุมภาพันธ  2561  กอนหนา น้ีมี
อารเจนตินาเพียงประเทศเดียวในอเมริกาใตท่ีสงออกกุงไป
ออสเตรเลยี คิดเปนรอยละ 1 ของการนําเขากุงแชแข็งท้ังหมด 
ของออสเตรเลีย 

เอกวาดอร 
 เอกวาดอรสงออกทูนาคิดเปนรอยละ 5 ของ GDP 
 อุตสาหกรรมทูนาคิดเปนรอยละ 5 ของผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) ของประเทศ รองจากกลวยและกุง และเปน
กิจกรรมหลักทางเศรษฐกิจของเมือง Manta มีเรือ 144 ลํา 
ปฏิบัติการท่ีทาเรือ Manabi ในป 2561 สงออกทูนารวม 
21,000 ตัน มูลคา 97 ลานเหรียญสหรัฐฯ  เพ่ิมข้ึนจากป 
2560 รอยละ 20 การสงออกชวงเดือน มกราคม – เมษายน 
2562 ปริมาณ 4,000 ตัน มูลคา 27 ลานเหรียฐสหรัฐฯ ตลาด
สงออกหลักไดแก สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และเปรู  
 การสงออกกุงสูงสุดท่ี 250,000 ตัน แตมูลคาลดลง 
 เอกวาดอรรายงานสงออกกุ งสูง เปนเดือนท่ี 3 
ติดตอกัน ในเดือนพฤษภาคมสงออก 56,832 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก
เดือนกอนหนารอยละ 2 สมาคมการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้า 
(Ecuador’s National chamber of aquaculture รายงาน
สงออกกุง 5 เดือนแรกปริมาณ 251,611 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
23 จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา กุงจากเอกวาดอรเขาสู
ตลาดโลกเพ่ิมข้ึน 47,000 ตัน แตราคาตอหนวยลดลง จาก
ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน เดือนท่ีผานมาอยูท่ี 5.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
กิโลกรัม ลดลง 0.13 เหรียญสหรัฐฯ จากเดือนเมษายน เมื่อ
เทียบกับเดือนพฤษภาคมราคาลดลง 0.8 เหรียญสหรัฐฯ (ลด
รอยละ 13) ราคาไปจีน 5.53 เหรียญสหรัฐฯ ราคาไปเวียดนาม 
5.37 เหรียญสหรัฐฯ  

แคนาดา 
 ประเทศกลุม G20 หามคาครีบฉลาม 
 แคนาดาออกกฎหมายหามนําเขาและสงออกครีบ
ฉลาม ซึ่งตองการเสริมสรางทรัพยากรสัตว นํ้าชนิดน้ีท่ีถูก
ทําลายไปมาก ท่ีมาของกฎหมายมาจากการผลักดันของกลุม
สงวนและรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือการอนุรักษท่ีอยูอาศัยของปลา
ฉลาม และจํานวนประชากรฉลาม แคนาดาเปนประเทศท่ีอยู
นอกเอเชียท่ีนําเขาครีบฉลามรายใหญท่ีสุด ในป 2561 นําเขา 
148,241 กิโลกรัม มูลคา 2.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

------------------------ 
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25  มิ.ย. –  5 ก.ค. 2562 

ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,250 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองขนาด 10 กก. ขึ้นไป  
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CFR ไทย $ 2,600 /ตัน 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 26.08 
ขนาด 16/20ตัว - 21.42 
ขนาด 21/25ตัว - 19.09 
ขนาด 26/30ตัว 19.56 16.77 
ขนาด 31/40ตัว 17.70 15.37 
ขนาด 41/50ตัว - 15.37 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 21/25ตัว - - 
ขนาด 26/30ตัว - - 
ขนาด 31/40ตัว - - 
ขนาด 41/50ตัว 19.56 18.63 
ขนาด 51/60ตัว 18.63 17.70 
ขนาด 61/70ตัว 17.70 16.77 
ขนาด 71/90ตัว 17.23 15.83 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 19.80 - 28.00 
ขนาด 6/8ตัว          18.60 - 26.00 
ขนาด 8/12ตัว        17.00 - 24.00 
ขนาด 13/15ตัว 15.00 - 19.50 
ขนาด 16/20ตัว 13.00 15.00 17.00 
ขนาด 21/25ตัว 11.00 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.00 - - 
ขนาด 31/40ตัว      8.10 - - 
ขนาด 41/50ตัว      7.80 - - 
ขนาด 51/60ตัว 6.80 - - 
ขนาด 61/70ตัว 5.90 - - 

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 7.05 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 - 

กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 - 5.95 
ขนาด16/20 5.55 5.00 
ขนาด21/25 5.00 4.60 
ขนาด26/30 4.20 4.00 
ขนาด31/35 4.00 3.60 
ขนาด 36/40 ตัว 3.75 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.60 3.45 
ขนาด 51/60 ตัว 3.25 3.40 
ขนาด 61/70 ตัว 3.10 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.90 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.75 - 

กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 18.75 - 
ขนาด 6/8 ตัว 18.05 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.80 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.35 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.25 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 5.40 - 
ขนาด 26/30 ตัว 4.50 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 
 แกะเปลือกไวหาง 

(PTO) 
แกะเปลือกผาหลัง 

(P&D) 
ขนาด 8/12ตัว 10.10 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.10 - 
ขนาด 16/20ตัว 6.05 6.05 
ขนาด 21/25ตัว 4.95 5.00 
ขนาด 26/30ตัว 4.25 4.45 
ขนาด 31/35ตัว 3.90 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 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี12/2562                  

        1 กรกฎาคม 2562 
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