
  

   สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๑๗/๖๒ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
 

         กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ  กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง กรมประมง 

จีน 
รัฐบาลจีนยกเวนภาษีสินคากุงนําเขาจากสหรัฐอเมริกา 
 เปนครั้งแรกท่ีรัฐบาลจีนยกเวนภาษีสินคานําเขาจาก
สหรัฐอเมริกา 16 ประเภท นับตั้งแตท้ังสองฝายเริ่มเปดสงคราม
การคาระหวางกัน การยกเวนภาษีดังกลาวครอบคลุมสินคากุง 
ปลาปน และยาตานมะเร็ง แตไมรวมถึงกุง Maine Lobster 
ซึ่งผูนําเขาของจีนสามารถขอคืนเงินภาษีนําเขากับสินคา 12 
ประเภท การยกเวนภาษีดังกลาวมีผลตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 
2562 ระยะเวลาบังคับใช 1 ป  

อินเดีย 
สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน ชวยใหการคา
ของอินเดียขยายตัว  
 สงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนชวยเพ่ิม
การสงออกอาหารทะเลมูลคาเพ่ิมไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา 
ผูคาปลีกรายใหญของสหรัฐฯ นําเขาสินคากุงมูลคาเพ่ิม เชน กุง
ชุบแปงขนมปงจากอินเดียเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีกอนหนาน้ี จีนนําเขา
กุงจากอินเดียมาเพ่ือแปรรูปและสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา 
ปจจุบันอินเดยีเปนผูผลิตกุงรายใหญของโลก คิดเปนรอยละ 6 
ของผลผลิตกุงโลก ในชวงป 2560 – 2561 จีนนําเขาอาหาร
ทะเลจากอินเดียรวม 49,701 ตัน มูลคา 227.39 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะท่ีในป 2561 อินเดียสงออกอาหารทะเลมูลคาเพ่ิม
ไปสหรัฐอเมริกา 35,000 ตัน มูลคา 350 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และสงออกอาหารทะเลท้ังหมดไปสหรัฐอเมริกา 2.3 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยกุงแชแข็งเปนสินคาสงออกหลัก  

เมียนมาร 
เมียนมารสงออกสินคาประมงไปบังกลาเทศผานทาง
ชายแดนมากกวา 700,000 เหรียญสหรัฐฯ 
 เมียนมารสงออกปลานํ้าจืดและปลาแหงตาง ๆ ไปยัง
บังกลาเทศผานทางดานชายแดนเมือง Maungdaw จากขอมูล
ของดานการคาชายแดน Maungdaw ในเดือนสิงหาคม 2562 
เมียนมารสงออกสินคาประมงไปบังกลาเทศผานดานชายแดน
ดังกลาวมูลคา 700,000 เหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีนําเขาสินคา
ประมงมูลคา 2,000 เหรียญสหรัฐฯ  

ปาปวนิวกิน ี
ผลผลิตสัตวน้ําท่ีจับไดคร่ึงหนึ่งจะถูกนํามาแปรรูปภายใน 
ประเทศ  

รัฐบาลปาปวนิวกินีเสนอแผนนโยบายเพ่ือผลักดัน
ภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศ โดยภายในป 2565 

ครึ่งหน่ึงของผลผลิตสัตวนํ้าท่ีจับไดในทะเลอาณาเขตของปาปว
นิวกินีจะตองนํามาแปรรูปภายในประเทศ รัฐบาลสรางความ
มั่นใจวาจะจัดหาและใหบริการสาธารณูปโภคท่ีจําเปนในราคาต่ํา
แกผูประกอบการอุตสาหกรรมประมงในประเทศ และดําเนินการ
เชิงรุกเพ่ือลดตนทุนทางธุรกิจและเพ่ิมการมีสวนรวมในทองถ่ิน 
ปลาทูนาเปนสัตวนํ้าสําคัญท่ีทํารายไดใหกับประเทศ และแสดง
ถึงความสมดุลระหวางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการอนุญาตใหตางชาติเขามาทําการประมงในนานนํ้าของ
ประเทศ ผลผลิตปลาทูนาท่ีจับไดในปาปวนิวกินี สวนใหญเปน
ปลาทูนาทองแถบและปลาทูนาครีบเหลือง รองลงมาไดแก 
ปลาทูนาตาโต และปลาทูนาครีบยาว จากขอมูลของหนวยงาน
ประมงแหงชาติ (NFA) ผลจับปลาทูนาของประเทศอยูท่ีปละ 
150,000 – 200,000 ตัน  

กาตาร 
กระทรวงพาณิชยจะออกประกาศราคาสัตวน้ํารายวัน  

กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม (MoCI) ของ
กาตาร ประกาศออกแผนการกําหนดราคาสูงสุดสําหรับสัตวนํ้า
และอาหารทะเล และกําหนดกฎเกณฑการจําหนายเพ่ือให
เปนไปตามราคาสัตวนํ้าท่ีกําหนด จากแถลงการณระบุวา 
แผนการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือปองการข้ึนราคาสัตวนํ้าท่ี
ไมเปนธรรม ควบคุมการผูกขาด และสรางความมั่นใจวา
ผูบริโภคมีสิทธิซื้อสินคาในราคาท่ีสมเหตุผล กระทรวงฯ จะ
ประกาศราคาสัตวนํ้ารายวันจากการประมูลท่ีมีข้ึนภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงฯ และตองการสรางความสมดุลดาน
ความสัมพันธระหวางผูบริโภคและผูผลิต/ผูคา เพ่ือท่ีจะปกปอง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการคา และจะเขมงวดในการ
ตรวจสอบเพ่ือใหผูผลิต/ผูคาจําหนายสินคาตามขอกําหนดและ
ไมเกินราคาสินคาข้ันสูงสําหรับสินคาสัตวนํ้าและอาหารทะเลท่ี
ประกาศ 

เวียดนาม 
เวียดนามเปนผูสงออกสินคาประมงรายใหญอันดับ 5 ของโลก 

เวียดนามสงออกสินคาประมงมูลคา 5.52 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 ทําให
เวียดนามกลายเปนผูสงออกสินคาประมงอันหน่ึงหน่ึงของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อันดับสองของเอเชีย และอันดับหา
ของโลก จากขอมูลเดือนสิงหาคม 2562 ตลาดหลักท่ีนําเขา
สินคาประมงจากเวียดนาม ไดแก สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุน และ
เกาหลีใต รวมกันคิดเปนรอยละ 57 ของการสงออกสินคา
ประมงท้ังหมดของเวียดนาม เวียดนามมีแผนการพัฒนา
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ภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศถึงป 2568 โดยมุงเนน
สินคากุงและปลาแพนกาเซียส 

นอรเวย 
มูลคาการสงออกอาหารทะเลของนอรเวยขยายตัว เนื่องจาก
อุปสงคในหลายตลาดท่ีเพ่ิมขึ้น  

ในเดือนสิงหาคม 2562 นอรเวยสงออกอาหารทะเล 
182,000 ตัน มูลคา 947.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลง
รอยละ 4 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปกอน ในชวง 8 เดือนแรกของป 2562 นอรเวยสงออก
อาหารทะเล 1.6 ลานตัน มูลคา 7.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ปริมาณลดลงรอยละ 10 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอรเวย 
(NSC) ใหเหตุผลวาเปนเพราะการขยายตัวของมูลคาการ
สงออกจากราคาท่ีเพ่ิมข้ึน คาเงินโครนนอรเวยท่ีออนลง และ
อุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึนในหลายตลาด อุปสงคปลาแซลมอนและปลา
แมกเคอเรลในตลาดจนีเพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกัน มูลคาการสงออก
ปลาเน้ือขาว โดยเฉพาะปลาค็อดขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

โคลอมเบีย 
สามารถสงออกปลาทูนาครีบเหลืองเขาตลาดสหรัฐอเมริกา
ไดอีกคร้ัง  

องคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (NOAA) ยกเลิกการหามนําเขาปลาทูนาครีบเหลือง
จากโคลอมเบีย ทําใหโคลอมเบียสามารถสงออกปลาทูนาดังกลาว
ไปสหรัฐอเมริกาไดอีกครั้ง กระทรวงการตางประเทศกลาววา 
การยกเลิกการหามนําเขาของสหรัฐฯ เปนโอกาสดีสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และภายใตความตกลงการคาเสรี
กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตป 2555 สหรัฐฯ ยกเวน
ภาษีนําเขาปลาทูนาสด แชแข็ง และปลาทูนากระปองในนํ้ามัน
หรือนํ้าเกลือจากโคลอมเบีย ท้ังน้ี การยกเลิกการหามนําเขา
ดังกลาวมีผลบังคับใช 5 ป และจะมีการทบทวนประจําป โดย
โคลอมเบียสามารถรองขอใหยกเลิกการหามนําเขาไดอีก 
ปจจุบันประเทศในลาตินอเมริกาหลัก ๆ ท่ีสงออกปลาทูนา 
ครีบเหลืองไปตลาดสหรัฐฯ ไดแก เม็กซิโก เอกวาดอร บราซิล 
ปานามา และคอสตาริกา  

เอกวาดอร 
การสงออกกุงขยายตัว 

ในชวงแรกของป 2562 เอกวาดอรสงออกกุงมากกวา 
307,842 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน การสงออกในเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ิมข้ึน
เล็กนอย ในชวงครึ่งปแรกของป 2562 เอกวาดอรสงออกสัตวนํ้า
จําพวกครัสตาเซียนรวม 1,770 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตลาด
สงออกหลัก ไดแก จีน และเวียดนาม 
 
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11 – 21 กันยายน 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   $41.90    -  
ขนาด 13/15 ตัว $37.25 $33.06 
ขนาด 16/20 ตัว $30.73 $24.21  
ขนาด 21/25 ตัว $25.14 $20.95  
ขนาด 26/30 ตัว $21.42  $17.69  

ขนาด 31/40 ตัว $16.76 $16.30  
ขนาด 41/50 ตัว $15.83 $15.83  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $27.00      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.88       
ขนาด 21/25 ตัว         -   $19.55 
ขนาด 26/30 ตัว      $20.02  $16.30      
ขนาด 31/40 ตัว    $18.16  $14.43 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.70  $10.71 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $18.16 
ขนาด 31/40 ตัว $22.30   $17.23  
ขนาด 41/50 ตัว    -     $16.30  
ขนาด 51/60 ตัว    -   $15.83 
ขนาด 61/70 ตัว    -        - 
ขนาด 71/90 ตัว    -   $14.90 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม        อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $19.40         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $18.05        -  
ขนาด  8/12 ตัว $16.50         -  
ขนาด 13/15 ตัว $14.50  -  

ขนาด 16/20 ตัว  $12.50         $15.00  
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        (ตอ)           เวียดนาม        อินเดีย      
ขนาด 21/25 ตัว   $11.00  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.00  -       
ขนาด 31/40 ตัว $8.00  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $7.50     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $6.70  -     
ขนาด 61/70 ตัว $5.90  -     

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 $4.60 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.25 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.45  $5.15 
ขนาด 21/25 ตัว $5.00 $4.65 
ขนาด 26/30 ตัว $4.25 $3.75 
ขนาด 31/35 ตัว  $4.05 $3.50 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.80     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.65 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $3.20 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.95    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.80    - 
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   $10.80    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.40     - 
ขนาด 16/20 ตัว $6.10 $6.20 
ขนาด 21/25 ตัว $5.05 $5.15 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.30 $4.45 
ขนาด 31/40 ตัว $3.90 $3.90 
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.70 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.55 
 
 

      (ตอ)                             เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.45 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.40 
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