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กัมพูชา  
 สหภาพยุโรปใหความชวยเหลือดานประมงแก
กัมพูชา 
 สหภาพยุโรปใหเงินชวยเหลือกัมพูชา 112 ลานยูโร 
(124 ลานเหรียญสหรัฐฯ) เปนเวลา 5 ป เพ่ือพัฒนาภาค
ประมงของกัมพูชา โครงการมีการวางแผนมาตั้งแตป 2556 
รวมกับหนวยงานดานโยธาจากสหประชาชาติ เปาหมาย
โครงการตองการพัฒนาความยั่งยืนของภาคประมง โดยการ
ขจัดประมงผิดกฎหมาย และพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ชาวประมง เงินชวยเหลือแบงเปนสองสวนเพ่ือชวยดานการ
จัดการทรัพยากรประมง และดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ใน
พ้ืนท่ี โตนเลสาบ และประมงทะเล  

ท่ีผานมาความตึงเครียดระหวางสหภาพยุโรปกับ
กัมพูชา จากขอกังวลของสหภาพฯ เก่ียวกับสถานการณดาน
สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา และเริ่มทบทวนการใหสินคากัมพูชา
ปลอดภาษีในตลาดสหภาพฯ (Everything but Arms trade 
scheme) หลังจากมีการยุบพรรคฝายคานในกัมพูชาเมื่อป 
2560     

จีน 
จีนขึ้นภาษีนําเขาอาหารทะเลจากสหรัฐอเมริกา  

 จีนจะข้ึนภาษีนําเขาอาหารทะเลจากสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
เปนรอยละ 35 เริ่ม 1 กันยายน 2562 สินคาหลักไดแก 
แซลมอน ปลาคอด ล็อบสเตอร ปู หมึก ปลาพอลล็อก อยางไร
ก็ตามรัฐมนตรีคลังของจีน ช้ีแจงวายังคงมีรายการสินคาวัตถุดบิ
สําหรับแปรรูปเพ่ือสงออก ท่ีไดรับยกเวนไมคิดภาษีนําเขาเพ่ิม   

ญ่ีปุน / สหรัฐอเมริกา 
สหรัฐฯ และญ่ีปุนตกลงวางเคาโครงขอตกลงทาง

การคา 
 ญี่ปุนและสหรัฐฯ เห็นพองในหลักการทําขอตกลง
การคาเสรี โดยประกาศใหมีการเจรจาการคาทวิภาคีเมื่อวันท่ี 
25 สิงหาคม 2562 ในการประชุม G7 ผูแทนจากสหรัฐฯ กลาว
วาความตกลงจะชวยลดอุปสรรคทางการคาท้ังดานภาษี และท่ี
ไมใชภาษี และจะเช่ือมโยงประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปน
อันดับ 1 และอันดับ 3  

ในป 2561การคาระหวางสองประเทศมีมูลคา 
297,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ  สหรัฐฯสงออกสินคาไปยังญี่ปุน 
75,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ นําเขา 142,600 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ญี่ปุนเปนตลาดใหญเปนอันดับ 4 ของสหรัฐฯ และ
สงออกสินคาไปสหรัฐฯ เปนอันดับ 4 เชนเดียวกัน      

 

มัลดิฟ 
 มัลดิฟสงออกสัตวน้ําลดลง 
 6 เดือนแรกป 2562 มัลดิฟสงออกสัตวนํ้า ปริมาณ 
33,000 ตัน ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งสงออก 
32,000 ตัน สงออกทูนาสคิปแจ็คสด แชแข็ง ลดลงรอยละ 14 
ขณะท่ีทูนาเยลโลฟนซึ่งสงออกมากเปนอันดับ 2 มีการสงออก
เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา 
การสงออกปลาท่ีอยูในแนวปะการัง (reef fish) และผลิตภัณฑ
ปลาชนิดอ่ืนๆ ลดลงในชวง 6 เดือนแรก แตสงออกปลา
กระปอง และปลาท่ีอยูในบรรจุภัณฑอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ 29  

เวียดนาม 
 กุงเวียดนามสงออกไปจีนมีทิศทางดีขึ้น 
 มูลคาสงออกกุงจากเวียดนามไปจีนเดือนกรกฎาคม 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 48 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ทําให
ยอดสงออกสะสม 7 เดือน มีมูลคา 4,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนเกือบรอยละ 2  
 กอนหนาน้ีการสงออกกุงไปจีนชวง 5 เดือนแรกลดลง 
เน่ืองจากจีนเขมงวดการคาชายแดน และความปลอดภัยอาหาร แต
การสงออกกุงขาวทางทะเลในเดือนมิถุนายนเพ่ิมข้ึน 1.5 เทา จาก
เดือนพฤษภาคม แนวโนมคาดวาจะทําใหภาคการผลิตกุงของ
เวียดนามมีทิศทางท่ีดีในชวงครึ่งปหลังป 2562 การสงออกเริ่มฟน
ตั ว ม า ตั้ ง แ ต เ ดื อ น ก ร ก ฎ าค ม  มี ก า ร ส ง อ อ ก เ พ่ิ ม ข้ึ น 
รอยละ 13.4 คิดเปนมูลคา 334 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตลาดหลัก
ไดแกสหรัฐฯ จีน ออสเตรเลีย เวียดนามคาดสงออกกุงท้ังปมูลคา 
4,100 –4,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ สูงกวาป 2561 ซึ่งสงออก 
3,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ    

สก็อตแลนด/ญ่ีปุน 
 ผูสงออกอาหารทะเลสก็อตแลนด ต้ังเปาสงออกไป
ญ่ีปุนเพ่ิม หลังประสบความสําเร็จในป 2561  

สก็อตแลนดเพ่ิมการสงออกอาหารทะเล 4 เทาจากป
กอนหนา ญี่ปุนนําเขาอาหารทะเลจากสก็อตแลนดกวา 2,630 
ตัน เพ่ิมข้ึน 598 ตันจากปกอนหนา ท้ังจากการจับและ
เพาะเลี้ยง สก็อตแลนดสงออกแซลมอนสูงท่ีสุด เพ่ิมข้ึนรอยละ 
25 ในชวงครึ่งปแรก คิดเปนปริมาณ 47,000 ตัน มูลคา 386.6 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  

เอเชียโดยเฉพาะญี่ปุนบริโภคอาหารทะเลสูงท่ีสุด 
ความตองการอาหารทะเลจากสก็อตแลนดเพ่ิม สะทอนความ
ตองการดานคุณภาพ ความยั่งยืน และสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับได    
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สหรัฐอเมริกา 
 สงครามการคาสหรัฐฯ-จีน ดําเนินตอเนื่อง  
 สหรัฐฯโตตอบจีน โดยการข้ึนภาษีนําเขาสินคาจาก
จีน ไมนานหลังจากท่ีจีนข้ึนภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐฯ 
75,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม  การท่ีจีน
ข้ึนภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐฯ ทําใหกระทบอุตสาหกรรม 
สัตวนํ้า เน่ืองจากภาษีนําเขา แซลมอน ล็อบสเตอร พ็อลล็อค 
คอด หมึก และปู เพ่ิมเปนรอยละ 35 ยกเวนวัตถุดิบเพ่ือนํามา
แปรรูป และ re-export ตัวอยางท่ีชัดเจนคือการสงออกล็อบ
สเตอรจากรัฐ Maine ไปยังจีนลดลงอยางมากถึงรอยละ 84  
 สหรัฐฯข้ึนภาษีอาหารทะเลจากรอยละ 25 เปนรอย
ละ 30 กระทบสินคานําเขาจากจีนมูลคา 550,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ มีผลวันท่ี 1 ตุลาคม  ภาษีรอยละ 10 ข้ึนเปนรอยละ 
15 กระทบสินคามูลคา 300,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
 สหรัฐฯสงออกล็อบสเตอรไปจีนลดลงอยางมาก 
เนื่องจากกับดักภาษี     
 ล็อบสเตอรสงออกจากอเมริกาไปจีนดิ่งลง ในปน้ี เน่ืองจาก
การข้ึนภาษีเพ่ือตอบโตจีน อุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรัฐฯ 
สงออกล็อบสเตอรไปจีนต่ํากวา 1,000 ตัน ในชวงครึ่งปแรก
ของป 2562 จากเดิมเคยสงออกถึง 12,000 ตัน อุตสาหกรรม 
ล็อบสเตอรของอเมริกาคาดวาจะตองหาตลาดใหมภายใน 
ประเทศและตางประเทศ ไดแกฮองกง และสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรต เพ่ือชดเชยตลาดท่ีสูญไป  

สหรัฐอเมริกา / อินเดีย 
อินเดียสงออกกุงไปยังสหรัฐฯ เพ่ิมรอยละ 14 ชวง

คร่ึงปแรก 2562 
สหรัฐฯนําเขากุงชวงครึ่งปแรกปริมาณ 300,683 ตัน 

คงท่ีเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 นําเขา 302,495 ตัน 
การนําเขากุงจากอินเดียชวงครึ่งปแรกมีปริมาณ 115,694 ตัน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 14 จากชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งนําเขา 
101,440 ตัน 

การเติบโตของการสงออกกุงอินเดีย คาดวาจะลดลง
หลังจากเติบโตมากชวง 4 ปท่ีผานมา เน่ืองจากการแขงขันจาก
ประเทศผูสงออกรายอ่ืนๆ และอุปสรรคการนําเขาและภาษี 
อยางไรก็ตามการสงออกกุงจากอินเดียไปสหรัฐฯ ในเดือน
มิถุนายน เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.8 คิดเปนปริมาณ 20,559 ตัน 
ตามมาดวยอินโดนีเซียสงออกกุงไปสหรัฐฯ เปนอันดับสองคิด
เปนปริมาณ 11,073 ตัน  

อารเจนตินา 
บราซิลเปดตลาดกุงใหอารเจนตินาอีกคร้ัง 
รัฐมนตรีเกษตรและปศุสตัวของบราซิล (MAPA) 

รับรองศูนยการผลติ 3 แหงของอารเจนตินาใหสงออกกุงไปยัง
บราซิลได หลังจากไดขอสรุปวากุงจากอารเจนตินาปลอดจาก
ความเสีย่งดานสุขอนามัย (sanitary risk)  เมื่อป 2556 Association 
of Shrimp Breeders (ABCC) ของบราซิลมมีาตรการดาน

สุขอนามัยไมใหนําเขากุงจากอารเจนตินา แตปจจุบันไดยกเลิก
แลว ทําใหอารเจนตินาสงออกกุงไปบราซิลได 

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 26  ส.ค. –  5 ก.ย. 2562 

ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,200 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,200 /ตัน 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 27.54 
ขนาด 16/20ตัว - 22.79 
ขนาด 21/25ตัว - 19.94 
ขนาด 26/30ตัว 20.42 17.09 
ขนาด 31/40ตัว 18.52 14.72 
ขนาด 41/50ตัว 16.97 - 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 21/25ตัว - - 
ขนาด 26/30ตัว - 20.89 
ขนาด 31/40ตัว 20.89 18.99 
ขนาด 41/50ตัว 19.47 18.04 
ขนาด 51/60ตัว 18.99 17.57 
ขนาด 61/70ตัว 18.04 17.09 
ขนาด 71/90ตัว 17.57 16.62 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 19.60 - 27.00 
ขนาด 6/8ตัว          18.25 - 24.00 
ขนาด 8/12ตัว        16.70 - 22.00 
ขนาด 13/15ตัว 14.70 - 18.80 
ขนาด 16/20ตัว 12.80 15.00 16.50 
ขนาด 21/25ตัว 11.20 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.20 - - 
ขนาด 31/40ตัว      8.20 - - 
ขนาด 41/50ตัว      7.90 - - 
ขนาด 51/60ตัว 6.90 - - 
ขนาด 61/70ตัว 5.90 - - 
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กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.60 13.00 
ขนาด Un/12 ตัว 10.90 12.95 9.20 
ขนาด Un/15 ตัว 7.05 8.80 6.75 
ขนาด 16/20 ตัว 6.15 6.80 5.65 
ขนาด 21/25 ตัว 5.75 6.40 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.80 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.35 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.65 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.30 - 

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

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/12 - 8.45 
ขนาด Un/15 - 6.25 
ขนาด16/20 5.45 5.15 
ขนาด21/25 5.05 4.80 
ขนาด26/30 4.30 4.10 
ขนาด31/35 4.10 3.65 
ขนาด 36/40 ตัว 3.85 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.70 3.50 
ขนาด 51/60 ตัว 3.25 3.45 
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 19.00 - 
ขนาด 6/8 ตัว 18.50 - 
ขนาด Un/12 ตัว 11.05 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.50 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 10.75 - 
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 - 3.55 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.45 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.40 
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