
  

   สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๑๕/๖๒ เดือนสงิหาคม ๒๕๖๒ 
 

         กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง  

ฟจ ิ
หามนําเขาและสงออกครีบปลาฉลาม  
 ฟจิหามนําเขาและสงออกครีบปลาฉลามและปะการัง
มีชีวิตภายใตกฎระเบียบศุลกากรหามการนําเขาสงออกฉบับ
แกไขป 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงประมงของฟจิยืนยันวา
การตัดครีบปลาฉลามหัวคอน ปลาฉลามหูขาว ปลาฉลามทราย 
และปลาฉลามวาฬไมวาเพ่ือวัตถุประสงคใดก็ตามเปนการ
กระทําท่ีผิดกฎหมาย กรมประมงฟจิไดกํากับดูแลการฝาฝน
กฎหมายดังกลาวอยางใกลชิด ท้ังการตัดครีบปลาฉลามท่ีหาม
และการคาปะการังมีชีวิต คาปรับสําหรับการกระทําความผิด
ดังกลาวจะอยูท่ี 10,000- 50,000 เหรียญสหรัฐฯ   

อินเดีย 
ชองทางการจําหนายอาหารทะเลออนไลนและการพัฒนา
ขอมูลดานราคา 
 สถาบันวิจัยประมงทะเลกลาง (CMFRI) ของอินเดีย
ได ดํ าเนินโครงการวิจั ยเ พ่ือพัฒนาชองทางออนไลน ท่ีมี
ประสิทธิภาพสําหรับการซื้อขายสินคาอาหารทะเลในประเทศ 
โดยคาดวาในเดือนตุลาคม 2562 จะแสดงขอมูลราคาอาหาร
ทะเลกวา 150 ชนิด พรอมท้ังขอมูลสถานท่ีจําหนาย ขนาด 
และความสด เบ้ืองตนครอบคลุมมากกวา 50 ตลาด ในรัฐเกรละ
ทางตอนใตของอินเดีย และจะขยายเปน 500 ตลาด ใน 7 รัฐ
ชายฝงทางตอนใตเมื่อเสร็จสิ้นโครงการระยะแรก สําหรับใน
ระยะท่ีสองจะครอบคลุมตลาด 1,500 แหงท่ัวประเทศ รวมท้ัง
ทาข้ึนสัตวนํ้า ตลาดคาสง ตลาดคาปลีก และตลาดจําหนาย
สินคาจากการเพาะเลี้ยง โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุน
จากคณะกรรมการพัฒนาประมงแหงชาติของอินเดียในกรุง 
ไฮเดอราบัด เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดทําระบบประมูล
ออนไลน เ พ่ือเปนชองทางการจําหนายปลาหรือสัตว นํ้า
เศรษฐกิจท่ีสําคัญภายในประเทศ   

อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ผูสงออกปลาแพนกาเซียสของอินโดนีเซียต้ังเปาแขงขันกับ
เวียดนามในการสงออกไปตลาดตะวันออกกลาง   

จากขอมูลของสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเล
ของเวียดนาม (VASEP) อินโดนีเซียแสดงความมุงมั่นท่ีจะ
แขงขันกับเวียดนามในการสงออกปลาแพนกาเซียสไปตลาด
ตะวันออกกลาง หลังจากท่ีอินโดนีเซียไดเปดตัวแบรนดปลา
แพนกาเซียสของตนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตสไปกอนหนาน้ี เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2562 อินโดนีเซียสงออกปลาแพนกาเซียส
เปนครั้งแรกจํานวน 3 คอนเทนเนอร ไปซาอุดิอาระเบีย ขณะท่ี 

การสงออกปลาแพนกาเซียสของเวียดนามไปตลาดตะวันออก
กลางลดลง สาเหตุหลักเน่ืองจากมาตรการหามนําเขาปลาดังกลาว
จากเวียดนามของซาอุดิอาระเบีย นอกจากน้ี ซาอุดิอาระเบียยัง
ขยายการใชขอกําหนดการเพาะเลี้ยงฮาลาลสําหรับการผลิต
อาหารเลี้ยงสัตวนํ้าและการผลิตลูกปลาแพนกาเซียสของ
เวียดนาม ในชวงครึ่งแรกของป 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรสต
กลายเปนผูซื้อปลาแพนกาเซียสรายใหญจากเวียดนามในกลุม
ตะวันออกกลาง แตมูลคาลดลงรอยละ 27.9 เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ียอดขายในตลาดอ่ืนๆ  ของ
เวียดนามลดลงเชนกัน  

เมียนมาร 
จัดทํารายการชนิดสัตวน้ําสําคัญท่ีสงออกไปตลาดจีน 
 จากขอมูลของกรมประมงเมียนมาร หลังจากท่ีได 
ลงนามความตกลงการคาแบบแลกเปลี่ยนระหวางเมียนมาร
และจีน เมียนมารไดสงรายการสตัวนํ้าท่ีจะสงออกใหกับจีนแลว
ผานทางกระทรวงการตางประเทศเพ่ือเห็นชอบตอไป โดยปลาหมอ 
ปลาชอน ปลานิล และกุงขาวอยูในรายการท่ีสงไปใหจีน นอกจาก 
21 ชนิดสัตวนํ้าท่ีอยูในรายการแลว มีสัตวนํ้า 6 ชนิดท่ีปจจุบัน
เมียนมารมีการสงออกไปจีน ปงบประมาณ 2560/2561 เมียนมาร
สงออกสินคาประมงท้ังหมด 570,000 ตัน มูลคา 712 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เมียนมารตั้งเปาสงออกสินคาประมงมูลคา 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2562  

ปาปวนิวกินี 
จีนชวยเหลือดานการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปปลา
ทูนา 
 ปาปวนิวกินีดําเนินโยบายใกล ชิดกับจีนมากข้ึน 
ภายใตการนําของประธานาธิบดีคนใหม ซึ่ งไดประกาศ
เจตนารมณท่ีจะจัดทําความตกลงการคาเสรีกับจีน และเพ่ือ
ปรับปรุงโครงสรางหน้ีของปาปวนิวกินีท่ีกูเงินจากจีน เมื่อป 
2561 ภายใตการนําของรัฐบาล ผูแทนจากจังหวัด East New 
Great Britain ของปาปวนิวกินีไดเดินทางเยือนเจาหนาท่ี
อาวุโสของบริษัทประมงหลายแหงในมณฑลฝูเจี้ยนของจีน กวา
ทศวรรษท่ีผานมาปาปวนิกีพยายามหาผูลงทุนเพ่ือพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปลาทูนาของประเทศ เน่ืองจากปลาทูนา 
ท่ีจับไดสวนใหญขนสงทางเรือไปยังญี่ปุนและเกาหลีใต รวมท้ัง
ฟลิปปนสในปจจุบัน  
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เวียดนาม 
ราคาปลาแพนกาเซียสและกุงขาวแวนนาไมในเวียดนามฟนตัว 

ราคาปลาแพนกาเซียสและกุงขาวแวนนาไมในเวียดนาม
เพ่ิมข้ึนในชวงตนเดือนสิงหาคม 2562 หลังจากท่ีลดลงเปนระยะ 
เวลาหลายเดือน จากขอมูลของสมาคมผูผลิตและสงออกอาหาร
ทะเลของเวียดนาม (VASEP) และกระทรวงอุตสาหกรรมและ
พาณิชย แสดงใหเห็นถึงการฟนตัวของราคาปลาแพนกาเซียส 
แตยังคงอยูในระดับต่ํา ราคาหนาฟารมในจังหวัด Dong Thap 
บริเวณสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง ในชวงสัปดาหตนเดือนสิงหาคม 
อยูท่ี 0.9 เหรียญสหรฐัฯ/กก. สําหรับปลาแพนกาเซียส ขนาดตัวละ 
0.7 – 0.8 กก. เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.4 จากสัปดาหกอน หลังจาก
ตนเดือนสิงหาคม 2562 ราคากุงขาวแวนนาไมในบริเวณสามเหลี่ยม 
ปากแมนํ้าโขงเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 – 5 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
กรกฎาคม ฟารมหลายแหงบริเวณสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงลด
ปริมาณการผลิตเพ่ือเปองกันความเสี่ยงในชวงฤดูฝน ซึ่งเริ่มตั้งแต
ตนเดือนพฤษภาคม ทําใหคาดวาผลผลิตกุงขาวแวนนาไมใน
เดือนสิงหาคมและกันยายนในบริเวณดังกลาวจะลดลงรอยละ 90 
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม ขณะท่ีความตองการวัตถุดิบ
จากผูแปรรูปในประเทศจะเพ่ิมข้ึนเพ่ือสงออกไดตามสัญญา 
ซื้อขายท่ีลงนามไวกอนหนา  

เปรู 
แนวโนมการสงออกหมกึดีขึน้ หลังจากจีนกลับมาเปดตลาด
อีกคร้ัง  

จากขอมูลของกระทรวงการผลิตของเปรู (PRODUCE) 
การท่ีจีนเปดตลาดหมึกเปรู (Peruvian squid) (Dorytheutis 
gahi) จะชวยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหมึกของเปรูและทําให
ตัวเลขผลผลิตกลับมาเพ่ิมข้ึนเหมือนในอดีต จาก 7,600 ตันใน
ปจจุบัน เปน 30,000 ตันใน 2 ปขางหนา หลังจากท่ีไดรับ
อนุญาตจากหนวยงานศุลกากรของจีน (GACC) ใหเปรูสามารถ
สงออกหมึกดังกลาว คาดวาการสงออกจะฟนตัวและเพ่ิมข้ึน
เปน 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ มากกวาตัวเลขสูงสุดในอดีตใน 
ป 2558 (18 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และชวยสรางการจางงานใน
ประเทศ  

กายอานา 
เขารวมโครงการประเมินของ MSC เปนคร้ังแรก 
 การทําประมงกุง seabob (Xiphopenaeus kroyeri) 
ในทะเลแอตแลนติกตะวันตกตอนกลางไดรับการรับรองการทํา
ประมงอยางยั่งยืนจาก Marine Stewardship Council (MSC) 
การประเมินดังกลาวมีข้ึนจากการเรียกรองของสมาคมเจาของ
อวนลากและผูแปรรูปอาหารทะเลของกายอานาในป 2561 
หลังจากท่ีไดริเริ่มโครงการปรับปรุงการประมงในป 2555 
อุตสาหกรรมกุง seabob ของกายอานาไดแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของการทําประมงอยางยั่งยืน โดยการปรับปรุงและ
ดําเนินการตามขอกําหนดของมาตรฐาน MSC ภาคอุตสาหกรรม

ประมงกุง seabob ไดปรับปรุงมาตรการดานการบริหาร
จัดการจํานวนมาก รวมท้ังการกําหนดเขตหามทําการประมง
อวนลากในเขตชายฝ งตามขอเสนอแนะดานวิทยาศาสตร 
ขอกําหนดสําหรับเครื่องมือประมงเพ่ือลดจํานวนสัตวนํ้าท่ีติด
มาโดยบังเอิญ (bycatch) จากอวนทุกประเภท และการ
กําหนดใหมีทีวีวงจรปดในเรือประมงทุกลํา 
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 9 – 19 สิงหาคม 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,200 ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $46.20    -  
ขนาด 13/15 ตัว $36.77 $33.00 
ขนาด 16/20 ตัว $33.94 $24.99  
ขนาด 21/25 ตัว $26.40 $20.74  
ขนาด 26/30 ตัว $24.04  $18.39  

ขนาด 31/40 ตัว $22.16 $16.97  
ขนาด 41/50 ตัว $16.50 $16.97  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.87      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.69       
ขนาด 21/25 ตัว         -   $20.27 
ขนาด 26/30 ตัว      $20.27  $16.97      
ขนาด 31/40 ตัว    $18.39  $14.14 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.97  $14.14 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $20.27 
ขนาด 31/40 ตัว $20.27   $18.39 
ขนาด 41/50 ตัว $19.33     $17.44   
ขนาด 51/60 ตัว $18.86   $16.97 
ขนาด 61/70 ตัว $17.91   $16.50 
ขนาด 71/90 ตัว $17.44   $15.03 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม        อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $19.40         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $18.00        -  
ขนาด  8/12 ตัว $16.50         -  
ขนาด 13/15 ตัว $14.50  -  

ขนาด 16/20 ตัว  $12.80         $15.00  
ขนาด 21/25 ตัว   $11.00  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.00  -       
ขนาด 31/40 ตัว $8.00  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $7.70     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $6.80  -     
ขนาด 61/70 ตัว $5.80  -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $19.00 
ขนาด 6/8 ตัว $18.50 
ขนาด Un/12 ตัว $11.05 
ขนาด 13/15 ตัว $8.50 
ขนาด 16/20 ตัว $6.30 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.40 
ขนาด 26/30 ตัว $4.50 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.20 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.45  $5.25 
ขนาด 21/25 ตัว $5.10 $4.95 
ขนาด 26/30 ตัว $4.30 $3.80 
ขนาด 31/35 ตัว  $4.15 $3.50 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.90     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $3.25 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.05    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.85    - 
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   $10.75    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.40     - 
ขนาด 16/20 ตัว $6.20 $6.25 
ขนาด 21/25 ตัว $5.15 $5.20 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.30 $4.50 
ขนาด 31/40 ตัว $3.90 $3.90 
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.70 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.50 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.45 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.40 
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