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เมียนมา  
 เมียนมาสงออกสินคาประมงเพ่ิมในชวง 11 เดือน
แรกปงบประมาณ 2561 - 2562  
 ในชวง 11 เดือนแรกของปงบประมาณ 2561-2562 
(ตุลาคม – สิงหาคม)   เมียนมาสงออกสินคาประมงปริมาณ 
544,533 ตัน เพ่ิมข้ึน 8,137 ตัน คิดเปนมูลคา 667 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 15.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับชวง
เดียววันของปท่ีผานมา เมียนมาสงออกสินคาปลา กุง และปู 
ไปยังกวา 40 ประเทศ รวมท้ัง จีน ซาอุดิอารเบีย ญี่ปุน ไทย 
ปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญการสงวนรักษาทรัพยากร และ
การพัฒนาท่ียั่งยืนในภาคประมงของประเทศ ในชวงฤดูกาลท่ี
ไมมีการทําประมง กรมประมงของเมียนมาสงเสริมใหมีการ
ขยายพันธุปลา เพ่ือสงออกไปยังประเทศเพ่ือนบาน  

ปาปวนิวกิน ี
การประชุมทูนาฟอร่ัมคร้ังท่ี 7 ไดขอสรุป 

 การประชุมทูนาฟอรั่มครั้งท่ี 7 ท่ีกรุงพอรตมอสบี 
ประเทศปาปวนิวกินี เมื่อวันท่ี 12 -13 กันยายน ท่ีผานมา ได
ขอสรุปแลว มีการอภิปรายถึงประเด็นสําคัญตางๆ ของ
อุตสาหกรรมทูนาในเขตแปซิฟก อยางเชนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความรับผิดชอบตอสังคม ตลาด ทรัพยากร 
การพัฒนาเทคโนโลยี หัวขอในการอภิปรายมีการปรับเปลี่ยน
ไปคอนขางมาก มีเพ่ิมประเด็นปญหาระดับโลกเขามา รวมท่ี
เก่ียวกับตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอเมริกาใต ท่ีจะ
สงผลดีตอแปซิฟก และมีหัวขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับโอกาสทาง
การเงินสําหรับอุตสาหกรรมทูนาอีกดวย   

เวียดนาม 
เวียดนามมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมกุงถึงป 2573 

 กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามอนุมัติ
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมกุงนํ้ากรอยไปจนถึงป 2563 โดยมี
แผนปฏิบัติการพรอมกับแนวทางแกปญหา โครงการใหความ
สนใจท้ังกุงกุลาดํา และกุงขาว ในจังหวัดตามชายฝง ซึ่งเปน
แหลงนํ้าท่ีดีสําหรับการเลี้ยงกุง คาดวาจะพัฒนากุงนํ้ากรอย
เปนระดับอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย ใชเทคโนโลยีข้ันสูงและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือดึงดูดการลงทุน เขาสูหวงโชการผลิต  
แปรรูป และการบริโภค เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต และมี
มูลคาเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือใหอุตสาหกรรมกุงประสบความสําเร็จ
ภายในป 2573    
  
 
 

เวียดนามสงออกปลาแพนกาเซียสดอร่ีไปเยอรมันนี
เพ่ิมขึ้น 
 ถึงแมแนวโนมการสงออกปลาแพนกาเซียสดอรี่ ไป
สหภาพยุโรปมีแนวโนมโดยรวมลดลงในชวง 10 ปท่ีผานมา แต
การสงออกชวง 5 เดือนแรกของป 2562 ไปตลาดเยอรมันนี
เพ่ิมข้ึน มีมูลคา 14.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 74.6 
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 
144.7 สวนดานราคาใน 4 เดือนแรกอยูในชวง 3.54 - 3.96 
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม  
 จีนหามบริษัทเวียดนาม 15 แหงสงออกอาหาร
ทะเลไปยังจีน  
 สมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลเวียดนาม 
(VASEP) รายงานวา บริษัทสงออกอาหารทะเล 15 แหงของ
เวียดนามไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดดานการสงออกของ
จีน และมีอยางนอย 2 จากท้ังหมด 15 บริษัทท่ีปดกิจการไป   

เบลเย่ียม 
 งานซีฟูดเอ็กซโปรจัดท่ีบรัสเซลเปนคร้ังสุดทายกอนท่ี
จะยายไปจัดท่ีบาเซโลนา 
 งานเอ็กซโปรดานอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุด Seafood 
Expo Global/ Seafood Processing Global จะยายสถานท่ี
จัดงานจากกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยมไปยังเมืองบาเซโลนา 
ประเทศสเปน ในป 2564 หลังจัดท่ีบรัสเซลมาเปนครั้งที 28 
ครั้งท่ี 29 จะมีข้ึนวันท่ี 27-29 เมษายน 2564 ณ Fira de 
Barcelona ผูจัดงาน Diversified Communications ไดทํา
วิจัยตลาดกับผูเขารวม ประกอบผลตอบรับในชวงหลายปท่ีผาน
มา มีการคัดเลือกเมืองปลายทางในยุโรป และมาไดขอสรุปท่ี 
บาเซโลนา ซึ่ งมีขอเสนอโรงแรมท่ีดี  ผู เขารวมและผูจัด
นิทรรศการมีความคุมคาตอการลงทุน มีสถานท่ีท่ีทันสมัย 
แสดงถึงโอกาสในการเติบโตท่ีดี  
 งานซีฟูดเอ็กซโปรมีการทําลายสถิติในดานผูเขารวม 
และพ้ืนท่ีการแสดงสินคา มีผูคาเขารวมกวา 29,000 ราย จากท่ัว
โลก และกวา 2,000 บริษัท ทําใหเปนงานท่ีประสบความสําเร็จ
อยางสูง สถานท่ีจัดงานท่ี Gran Via มีพ้ืนท่ีกวางขวางขนาด 
200,000 ตารางเมตร มีหองจัดงาน 8 หอง และเดินทางได
สะดวกโดยรถยนต รถไฟ และเครือ่งบิน  

นอรเวย 
 การสงออกอาหารทะเลจากนอรเวยไปจีนเติบโต
อยางรวดเร็ว  
 นอรเวยสงออกอาหารทะเลไปจีนแบบกาวกระโดด 
ในชวง 8 เดือนแรกของปน้ี เน่ืองจากความสัมพันธทางการทูตแบบ
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ทวิภาคีมีการพัฒนา และความตองการอาหารทะเลจากจีนเพ่ิม
สูงข้ึน ยุโรปเหนือสงออกอาหารทะเลไปยังจีน เพ่ิมข้ึนรอยละ 38 
คิดเปนมูลคา 357.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ จีนเปนผูซื้อรายใหญ
อันดับ 3  จีนและนอรเวยเคยมีความตึงเครียดมาเปนเวลา 6 ป 
และความสัมพันธเขาสูสภาวะปกติเมื่อปลายป 2559 สงคราม
การคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกา ทําใหจนีนําเขาอาหารทะเลจาก
สหรัฐฯลดลง ทําใหเปนโอกาสท่ีดีสําหรับนอรเวย อาหารทะเลจาก
นอรเวยเปนท่ีนิยมของผูบริโภคชาวจีน เน่ืองจากนอรเวยเปนแหลง
ปลาแซลมอน และเปนโอกาสในการพัฒนาตลาดในจีน    

รัสเซีย 
 รัสเซียพิจารณาอนุญาตใหตางชาติลงทุนทําการ
ประมง  

รัฐบาลรัสเซียอาจพิจารณาลดขอจํากัดการทําประมง
กับบริ ษัทตางชาติ  ท่ีมาทําประมงในนานนํ้ารัสเซีย จาก
กฎหมายป 2551 ท่ีระบุใหความสําคัญตอเศรษฐกิจ และความ
มั่นคง โดยบริษัทตางชาติตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาลกอนท่ี
จะสามารถเขามารวมทุนทําประมงในรัสเซียได 

หนวยงานประมงของรัสเซียเสนอในท่ีประชุมท่ี 
เซนตปเตอรสเบิรก พิจารณาการหามไมใหตางชาติเขาถึง
ทรัพยากรประมงวายังคงคุมคาหรือไม ท้ังน้ีบริษัทตางชาติท่ีมา
ทําประมงในน าน นํ้ ารั ส เซี ยจะช วย เ รื่ อ งการลง ทุนใน
อุตสาหกรรม จึงนับเปนครั้งแรกสําหรับแนวคิดใหตางชาติเขา
รวมในอุตสาหกรรมประมงรัสเซีย ทามกลางสภาวะความตึง
เครียดระหวางรัสเซียและมหาอํานาจอ่ืนๆ ท่ีผานมายุโรปและ
สหรัฐอเมริกาควํ่าบาตรทางการคารัสเซีย โดยยกเลิกสงออก
อาหารไปยังรัสเซียเกือบท้ังหมด 

เปรู 
 การสงออกสนิคาประมงไปยังตลาดใหม เพ่ิมขึ้น
รอยละ 5  
 สภาหอการคากรุงลิมาประเทศเปรู รายงานวาเปรู
สงออกสินคาประมงไปยังตลาดท่ีไมใชตลาดเดิม ปริมาณ 
967.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม 
ในป 2562 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 
2561 เน่ืองจากมีการสงออกหมึกยักษมูลคา 518.9 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.8 คิดเปนสัดสวนรอยละ 53.7 
ของการสงออกท้ังหมด ปลาแมคเคอเรลแชแข็ง เทราตแชแข็ง 
และทูนาฟลเลแชแข็ง ก็มีการสงออกเพ่ิมข้ึนเชนกัน ในชวง
ดังกลาวมีการสงออกไปยังตลาดใหม 97 ประเทศ จีนเปน
จุดหมายหลัก มีมูลคาสงออก 174.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สัดสวนคิดเปนรอยละ 18 ของการสงออกสินคาประมงท้ังหมด 

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

ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,200 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,200 /ตัน 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 26.99 
ขนาด 16/20ตัว - 21.87 
ขนาด 21/25ตัว - 19.55 
ขนาด 26/30ตัว 20.01 16.29 
ขนาด 31/40ตัว 18.15 14.43 
ขนาด 41/50ตัว 16.76 - 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 21/25ตัว - - 
ขนาด 26/30ตัว - 17.69 
ขนาด 31/40ตัว 20.48 16.76 
ขนาด 41/50ตัว - 15.82 
ขนาด 51/60ตัว - 15.36 
ขนาด 61/70ตัว - - 
ขนาด 71/90ตัว - 14.89 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 19.20 - 28.00 
ขนาด 6/8ตัว          18.00 - 25.00 
ขนาด 8/12ตัว        16.30 - 23.00 
ขนาด 13/15ตัว 14.30 - 19.50 
ขนาด 16/20ตัว 12.30 15.00 - 
ขนาด 21/25ตัว 11.00 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.00 - - 
ขนาด 31/40ตัว      8.00 - - 
ขนาด 41/50ตัว      7.30 - - 
ขนาด 51/60ตัว 6.50 - - 
ขนาด 61/70ตัว 5.70 - - 

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

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/12 - 8.45 
ขนาด Un/15 - 6.30 
ขนาด16/20 5.45 5.10 
ขนาด21/25 5.00 4.65 
ขนาด26/30 4.25 4.00 
ขนาด31/35 4.00 3.65 
ขนาด 36/40 ตัว 3.75 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.65 3.50 
ขนาด 51/60 ตัว 3.20 3.35 
ขนาด 61/70 ตัว 2.95 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.80 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.70 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 19.10 - 
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 4.60 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 
 แกะเปลือกไวหาง 

(PTO) 
แกะเปลือกผาหลัง 

(P&D) 
ขนาด 8/12ตัว 10.80 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.30 - 
ขนาด 16/20ตัว 6.00 6.20 
ขนาด 21/25ตัว 5.00 5.10 
ขนาด 26/30ตัว 4.30 4.40 
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 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี18/2562                  
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