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จีน  
 เมือง Hainan สงออกปลานิล 6 เดือนแรก ป 
2562 เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.1 
 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2562 จังหวัด Hainan 
ของจีนสงออกปลานิลปริมาณ 51,000 ตัน มูลคา 140 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ตามนโยบายกระตุนการสงออกปลานิล โดยมี
การเขมงวดหลักเกณฑการตรวจสอบ และอยูในข้ันพัฒนา
คุณภาพบริการใหแกผูรวมธุรกิจจากตางชาติ มีการออก
มาตรการใหผูกระจายสินคาปฏิบัติตาม  เปนไปตามแนวทาง 
Belt and Road ของจีน และสภาวะความตองการของตลาด 
     เมือง Hainan เปนจังหวัดท่ีมีการสงออกปลานิลมาก
ท่ีสุดของจีน มีสวนแบงรอยละ 30 ของการสงออกท้ังหมด ผลิต
ปลานิลได 326,000 ตัน ในจํานวนน้ีสงออก 120,000 ตัน    

อินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียเปดประมูลปลาระบบตลาดออนไลน  

 กระทรวงกิจการทางทะเลอินโดนีเซีย เปดโครงการ
นํารองใหประมูลสัตวนํ้าออนไลนในโครงการ Satu Juta 
Nelayan Berdaulat (ชาวประมง 1 ลานคน) ในพ้ืน 
Palangpang และ Sukabumi เขตชวาตะวันตก และจะขยาย
โครงการตอไปท้ังประเทศ  
 ในข้ันตอนการประมูลออนไลน ชาวประมงสามารถ
ทําการซื้อ ขาย โดยยังไมตองใชเงินขณะประมูล และสามารถ
แจงขอมูลการข้ึนทา ใหแกตลาดปลา ขณะท่ียังอยูในทะเล ซึ่ง
ระบบน้ีจะชวยใหชาวประมงไมถูกพอคาคนกลางเอาเปรียบ 
โดยรัฐบาลพยายามท่ีจะลดความยากจน และเพ่ิมศักยภาพการ
ทําประมงในอินโดนีเซีย มูลคา 2.5 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ   

อินเดีย / เวียดนาม 
อินเดียสงออกกุงไปเวียดนามตํ่าท่ีสุดในรอบ 5 ป 

 ในเดือนกุมภาพันธอินเดียสงออกกุงไปเวียดนาม 
ปริมาณ 1903 ตัน มูลคา 11.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ต่ําท่ีสุดใน
รอบกวา 5 ป เน่ืองจากราคาวัตถุดิบในเวียดนามลดลง และจีน
เขมงวดการขนถายสินคาจากเวียดนามไปยังจีน ในป 2561 
อินเดียสงออกกุงไปเวียดนาม 133,779 ตัน อินเดียสงออกกุง
ไปเวียดนามมากเปนอันดับสอง โดยในชวงไตรมาสแรกคิดเปน
ปริมาณ 8,657 ตัน ลดลงรอยละ 68 จากปท่ีผานมา   

ญ่ีปุน 
 ญ่ีปุนเสนอขอเพ่ิมโควตาทูนาบลูฟนแปซิฟก 
 ญี่ปุนเตรียมเสนอขอเพ่ิมโควตาจับทูนาบลูฟนใน
มหาสมุทรแปซิฟก ในการประชุม Western and Central 
Pacific Fisheries Commission’s Northern Committee 

ท่ีจะจัดข้ึนท่ีสหรัฐฯ เดือนกันยายนน้ี การเคลื่อนไหวเกิดข้ึน
หลังจากท่ีสต็อกทูนาบลูฟนฟนตัว สาเหตุบางสวนมาจาก
กฎระเบียบการทําประมงในชวงท่ีผานมา   
 ญี่ปุนจะขอโควตาเพ่ิมใหกับสมาชิกท่ีจับทูนาบลูฟน
ในพ้ืนท่ีแปซิฟกตอนกลางและตะวันตก โดยใหมีความสมดุล
สําหรับทูนาหนักนอยกวา 30 กิโลกรัม และสําหรับขนาดท่ีใหญ
กวาน้ัน ปจจุบันญี่ปุนไดโควตาในทะเลเปด สําหรับบลูฟนขนาด
เล็ก 4,007 ตันตอป ขนาดใหญ 4,882 ตันตอป  

มัลดิฟ 
 มัลดิฟยุติทําการทําประมงเบ็ดราว 
 รัฐบาลมัลดิฟตัดสินใจไมออกใบอนุญาตใหกับเรือท่ีทํา
ประมงเบ็ดราวเพ่ิมอีก  เน่ืองจากผูแทนดานกิจการทางทะเลของ
สหภาพยุโรป แสดงความกังวลตอการทําประมงเบ็ดราวท่ีผิด
กฎหมาย ซึ่งเปนปญหาสําคัญท่ีอาจนําไปสูการยกเลิกนําเขาสัตว
นํ้าท้ังหมดจากมัลดิฟได 
 เรือเบ็ดราวมีการจับทูนาครีบเหลือง แทนการจับทู
นาบ๊ิกอายในชวงท่ีผานมา  ในป 2560 บริษัทแปรรูปรับซื้อทู
นาสคิปแจ็กและครีบเหลืองรวมกันคิดเปนรอยละ 98 ของท่ีรับ
ซื้อท้ังหมด คิดเปนปริมาณ 72,000 ตัน ขณะท่ีสวนแบงตลาดของ
ทูนามูลคาสูงอยาง บ๊ิกอายลดลงในชวง 2 ปท่ีผานมา  
 เมื่อไมนานน้ีรัฐบาลมัลดิฟขอใหสหภาพยุโรป พิจารณา
ใหสินคาประมงจากมัลดิฟปลอดภาษี เน่ืองจากเปนสินคาสงออก
สําคัญลําดับตนของมัลดิฟ และรัฐบาลตัดสินใจท่ีจะไมออก
ใบอนุญาตใหกับเรือประมงเบ็ดราวในขณะน้ี เพ่ือปฏิรูปใหการทํา
ประมงเบ็ดราวของมัลดิฟเปนการทําประมงโดยมัลดิฟอยางแทจริง 
โดยท่ีมีกฎระเบียบ และเรือท่ีเหมาะสมกับชาวประมงทองถ่ิน  

หมูเกาะมาแชล 
 การริเร่ิมโครงการทูนาไดรับการผลักดัน  

หนวยงานประมงผลักดันการริเริ่มโครงการทูนา เพ่ือ
ปฏิรูปธุรกิจการประมงพาณิชยทูนาในภูมิภาค มูลคาหลาย
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ไดแก 1.โครงการการเขาถึงตลาด
สหภาพยุโรป โดยการกอตั้งหนวยงานอํานวยความสะดวกเพ่ือ
สงออกไปยังสหภาพยุโรป 2.โครงการนํารองการมีสวนรวมใน
หวงโซมูลคาตลอดท้ังหวงโซ การซื้อขายจํานวนวันการทํา
ประมง และการสงทูนาไปยังโรงงานแปรรูป ซึ่งท้ังสองโครงการ
เปนโอกาสใหหมูเกาะมาแชลไดประโยชนมากข้ึน โครงการ 
vessel day scheme ชวยใหเกิดความเช่ือมั่น และชวยใหเกิด
การมีสวนรวมตลอดท้ังหวงโซมูลคา   
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เมียนมา 
 เมียนมาสงออกสินคาประมงมูลคา 610 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกา  
 ภาคการประมงของเมียนมาสงออกมูลคา 611.56 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปงบประมาณท่ีผานมา (1 ต.ค. 2561 – 
5 กรกฎาคม 2562) เมียนมาสงออกปลา กุง ปู ไปยัง 40 
ประเทศ ประกอบดวย สหภาพยุโรป จีน ซาอุดิอารเบีย 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สิงคโปร ไทย เปนตน กอนหนาน้ีสหภาพ
ยุโรปอนุญาตใหเมียนมาสงออกเฉพาะสัตวนํ้าท่ีจับไดจาก
ธรรมชาติ ปจจุบันเมียนมาสามารถสงออกปลาเพาะเลี้ยง กุง 
และ ปู ไดแลว    

เวียดนาม 
เวียดนามสงออกปลาแพงกาเซียสดอรีไปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.6 
ในชวง 5 เดือนแรกของป เวียดนามสงออกปลา Tra 

ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใตมูลคา 87.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนารอยละ 14.6 ไทยเปนตลาดนําเขาใหญ
ท่ีสุดคิดเปนมูลคา 32.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.2 
ฟลิปปนสเปนผูนําเขารายใหญเชนกัน นําเขา 19 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 จากปกอนหนา โดยฟลิปปนสนําเขา
ปลาเน้ือขาว (white fish) จากเวียดนามเพียงประเทศเดียว 
ขณะท่ีการสงออกปลา tra จากเวียดนามไปมาเลเซียเติบโตใน
อัตราสูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต คิดเปนมูลคา 18.8 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 47.3 จากปกอนหนา ตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเปาหมายการสงออกปลา Tra จาก
เวียดนาม นอกเหนือจากตลาดเดิมอยางเชน สหรัฐฯ สหภาพ
ยุโรป จีน ญี่ปุน และเกาหลีใต    

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25  ก.ค. –  4 ส.ค. 2562 

ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,050 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,600 /ตัน 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 26.36 
ขนาด 16/20ตัว - 21.27 
ขนาด 21/25ตัว - 19.89 
ขนาด 26/30ตัว 19.89 16.65 
ขนาด 31/40ตัว 18.04 13.87 
ขนาด 41/50ตัว - 13.87 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 

 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 21/25ตัว - - 
ขนาด 26/30ตัว - 19.89 
ขนาด 31/40ตัว 19.89 18.04 
ขนาด 41/50ตัว 18.96 17.11 
ขนาด 51/60ตัว 18.50 16.65 
ขนาด 61/70ตัว 17.57 16.19 
ขนาด 71/90ตัว 17.11 15.72 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 19.60 - 27.80 
ขนาด 6/8ตัว          18.40 - 27.00 
ขนาด 8/12ตัว        16.80 - 24.50 
ขนาด 13/15ตัว 14.80 - 19.00 
ขนาด 16/20ตัว 13.00 15.00 16.80 
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 5.80 - - 

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 10.90 12.95 9.65 
ขนาด Un/15 ตัว 7.05 8.75 7.20 
ขนาด 16/20 ตัว 6.15 6.80 5.75 
ขนาด 21/25 ตัว 5.75 6.35 - 
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/12 - 8.45 
ขนาด Un/15 - 6.15 
ขนาด16/20 5.45 5.10 
ขนาด21/25 5.10 4.80 
ขนาด26/30 4.30 4.05 
ขนาด31/35 4.15 3.60 
ขนาด 36/40 ตัว 3.90 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.70 3.45 
ขนาด 51/60 ตัว 3.25 3.40 
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ขนาด 61/70 ตัว 3.05 - 
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 18.95 - 
ขนาด 6/8 ตัว 18.45 - 
ขนาด Un/12 ตัว 11.05 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.45 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.30 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 10.65 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.40 - 
ขนาด 16/20ตัว 6.20 6.25 
ขนาด 21/25ตัว 5.15 5.20 
ขนาด 26/30ตัว 4.30 4.50 
ขนาด 31/35ตัว 3.90 3.90 
ขนาด 41/50ตัว 3.70 3.70 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.50 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.45 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.35 
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