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ฟลิปปนส  
 แนวโนมการสงออกสัตวน้ํา  
 ยอดสงออกสัตวนํ้าของฟลิปปนส ตั้งแต มกราคม – 
สิงหาคม มีปริมาณ 118,413 ตัน ลดลงรอยละ 36.36 จากชวง
เดียวกันของป  2561 การสงออกไปตลาดหลักอยางเชน
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 และ รอยละ 13 
ตามลําดับ การสงออกรอยละ 40 ของท้ังหมดเปนทูนาสคิปแจ็ก
และทูนาโบนิโต ตามมาดวยสาหราย กุง และปู ตลาดหลัก
สําหรับทูนากระปองจากฟลิปปนสไดแก เยอรมนี อังกฤษ และ
ญี่ปุน ฟลิปปนสสงออกทูนากระปองปริมาณ 47,713 ตันลดลง
รอยละ 55.7 จากป 2561 ซึ่งสงออก 107,641 ตัน  

เวียดนาม 
กําไรของบริษัทสงออกอาหารทะเลเวียดนามลดลง 

 บริษัทอาหารทะเลเวียดนามประสบภาวะขาดทุนใน
ไตรมาส 3 ป 2562 เน่ืองจากขาดแคลนวัตถุดิบและมูลคา
สงออกลดลง แหลงขาว Vietnam News รายงานวา ผูสงออก
ปลาแพนกาเซียส/ทรา รายใหญท่ีสุดของเวียดนาม มีกําไรหลัง
หักภาษีลดลงรอยละ 58.3 ในไตรมาส 3  คิดเปนมูลคา 10.9 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากมูลคาการสงออกลดลงมาก  
 บริษัทฟารมกุงและแปรรูปกุงรายใหญท่ีสุดแหงหน่ึง
ของโลกประสบกับภาวะกําไรข้ันตนลดลงรอยละ 31 ในไตร
มาสท่ี 3 คิดเปนมูลคา 10.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยท่ีรายได
จากการสงออกไปสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 59 ในเดือนกันยายน 
และในชวง 9 เดือนแรกลดลงรอยละ 14.3  
 ฝนท่ีตกอยางหนักและตอเน่ืองตั้งแตเดือนกรกฎาคม 
สงผลกระทบตอการผลิตลูกพันธุกุงในเวียดนามอยางมาก และ
สงผลตอฟารมกุง บริษัทผลิตอาหารทะเลรายอ่ืนๆ เผชิญกับ
การสูญเสียรายไดและ กําไรหลังหักภาษีท่ีลดลงเชนกัน 

เอกวาดอร 
เอกวาดอรมีแผนรวมกับจีนในการสงออกกุง  

 รัฐบาลเอกวาดอรประกาศแผนรวมกับจีนในการ
สงออกกุงไปยังตลาดจีน ผลการประชุมท่ีจัดข้ึนระหวางจีนและ
เอกวาดอร ชวยกระชับความสัมพันธ และบรรลุผลดานความ
เขาใจ และความมุงมั่นท่ีจะใหมีการสงออกกุงจากเอกวาดอรไป
จีนอยางตอเน่ือง  
 อุตสาหกรรมกุงของเอกวาดอรกําลังเติบโต กอใหเกิด
การจางงานเพ่ิมข้ึน ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 
เอกวาดอรมีรายไดจากอุตสาหกรรมน้ี 3,234 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ชวงเดือนมกราคม – กันยายน 2562 การสงออกกุงคิด

เปนมูลคา 2,885 ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาท้ังป 2562 
จะมีมูลคากวา 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ   

สหภาพยุโรป/เอกวาดอร 
สหภาพยุโรปจะประเมินเพ่ือยกเลิกใบเหลืองใหแก

เอกวาดอรในป 2563 
 สหภาพยุโรปจะประเมินความกาวหนาการตอตาน
การทําประมงทูนาผิดกฎหมายใหกับเอกวาดอรในเดือน
เมษายน 2563 โดยคณะกรรมาธิการดานเทคนิคจากสหภาพ
ยุโรปจะเยือนเอกวาดอรเพ่ือทําการประเมิน 
 หน่ึงในสิ่งท่ีเอกวาดอรตองปรับปรุงคือการแกไข
กฎหมายประมงท่ีใชมานานกวา 30 ป การบังคับใชกฎหมาย
ตามขอกําหนด นอกจากน้ันยังใหเอกวาดอรยืนยันความถูกตอง
ของระบบการตรวจสอบยอนกลับ เพ่ือใหตรวจสอบไดตั้งแต
เริ่มจับ จนกระท่ังถึงผูบริ โภคในยุ โรป การประเมินจะ
ดําเนินการตอเน่ืองพรอมไปกับกับการมาเยือนของกรรมาธิการ
ดานเทคนิคทุก 6 เดือน หลังจากน้ันจะมีการตัดสินใจวาจะให
ยกเลิกใบเหลือง หรือจะเปลี่ยนเปนใหใบแดง  

เอกวาดอรเปนผูผลิตทูนารายใหญเปนอันดับสอง 
รองจากไทย ในป 2561 สงออกทูนามูลคา 1,400 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ไปยังสหภาพยุโรป    

สิงคโปร 
 เมืองชางกนีําเสนอฟารมปลาลอยน้ํารูปแบบใหม 
 สิงคโปรเสนอเปดตัวฟารมปลาแบบยั่งยืนนอกชายฝง
สิงคโปร เพ่ือผลิตอาหารทะเลโดยแบบประหยัดพลังงาน และ
ชวยใหนํ้าสะอาดข้ึน ตามนโยบายของรัฐบาลสิงคโปรท่ีตองการ
ใหผลิตอาหารไดรอยละ 30 ของความตองการของประเทศ
ภายในป 2573  ฟารมปลา Eco-Ark เปนฟารมเพาะเลี้ยงแบบ
ลอยนํ้าระบบปดแหงแรกของโลก ตั้งอยูหางจากทาเรือ Changi 
Point 5 กิโลเมตร หนวยงานผูผลิตอาหาร Aquaculture 
Centre of Excellence Group เปนผูสรางและดําเนินงาน มี
การเลี้ยงปลา 3 ชนิด ไดแก ปลากะพงขาว กะพงแดง และปลา
เกาสายพันธุไฮบริด  
 Eco-Ark มีมูลคา 4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดําเนินงาน
เต็มรูปแบบในอีก 3 เดือนขางหนา โดยจะใหผลผลิตสัตวนํ้าสูง
โดยใชพ้ืนท่ีนอยกวาฟารมตามชายฝงอ่ืนๆ สามารถผลิตปลาได 
166 ตันตอป มากกวาฟารมท่ัวไป 20 เทา  หนวยงานอาหาร
ของสิงคโปร เปนผูแนะนําการสราง Eco-Ark เพ่ือนําเทคโนโลยี
ใหมมาเพ่ิมปริมาณผลผลิตสัตวนํ้าและลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมตอทะเล 
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นอร์เวย์ 

 เทศกาลคริสต์มาสทาํให้ราคาแซลมอนนอร์เวย์

สูงขึน้ 

 ราคาแซลมอนสู ง ข้ึ นมาก ในช ว งปลาย เดื อน
พฤศจิกายน สงสัญญาณวายอดขายท่ีลดลงมากชวงฤดูรอนเริ่ม
คลี่คลาย ราคาสงออกแซลมอนสดอยูท่ี 5.94 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.8 จากชวงตนเดือน ราคาแซลมอน
ในสก็อตแลนดสูงกวานอรเวยอยูในชวง 5.94 – 7.04 เหรียญ
สหรัฐฯตอกิโลกรัม หรือสูงถึง 8.26 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับปลา
ขนาดใหญ   
 ภาคอุตสาหกรรมใหขอมูลวาเทศกาลคริสตมาสชวย
ใหราคาแซลมอนสูงข้ึน จากกอนหนาน้ีมีปจจัยตางๆ ท่ีทําให
ราคาต่ําจนเกือบถึงระดับตนทุนการผลิตเมื่อ 4 เดือนท่ีผานมา 
และจากผลของราคาท่ีลดลงชวงท่ีผานมา บริษัทใหญแจงวาใน
ไตรมาสสามบริษัทมีรายไดและกําไรลดลง  

มัลดิฟ 

 องคกรการทําประมงทูนาโดยใช เ บ็ดตวัด The 
International Pole & Line Foundation (IPNLF) ประกาศ
ลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) กับสมาคมผูแปรรูป
อาหารทะเลมัลดิฟ (MSPEA) ท่ีเมือง Male สาธารณรัฐมัลดิฟ 
เปนการใหสัตยาบันระหวางกันสองฝายเปนเวลา 5 ป มุงมั่นท่ี
จะใหเกิดความรวมมือและพลวัตในการสนับสนุนภาคการผลิต
ทูนาในประเทศ ใหมีการริเริ่มพัฒนาการประกอบอาชีพของ
ชุมชนประมง และมัลดิฟยงัคงเปนประเทศแนวหนาดานการทํา
ประมงโดยใชเบ็ดตวัด (one-by-one tuna supply)   

 IPNLF ตองการเสริมสรางภาคการผลิตทูนาโดยใช
เบ็ดตวัดใหมีความเขมแข็ง และเพ่ือใหสามารถแขงขันได 
สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนประมงชายฝงใน
หลายพ้ืนท่ี รวมท้ังตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมี
เพ่ิมมากข้ึน  

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25  พ.ย. –  5 ธ.ค. 2562 
ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
ราคา CFR ไทย $ 850 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองขนาด 10 กก. ขึ้นไป  
CFR ไทย $ 1,700 /ตัน 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 26.70 
ขนาด 16/20ตัว - 22.09 
ขนาด 21/25ตัว - 18.87 
ขนาด 26/30ตัว 19.33 17.03 
ขนาด 31/40ตัว 17.49 15.65 

ขนาด 41/50ตัว 16.11 13.81 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย         อินโดนีเซีย 
ขนาด 26/30ตัว - 18.87 
ขนาด 31/40ตัว 20.25 17.95 
ขนาด 41/50ตัว 19.33 17.03 
ขนาด 51/60ตัว 18.87 17.03 
ขนาด 61/70ตัว 18.87 16.57 
ขนาด 71/90ตัว 17.49 16.11 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 19.60 - 28.50 
ขนาด 6/8ตัว          18.80 - 25.50 
ขนาด 8/12ตัว        16.80 - 23.30 
ขนาด 13/15ตัว 14.80 - 19.15 
ขนาด 16/20ตัว 13.70 15.00 - 
ขนาด 21/25ตัว 12.50 - - 
ขนาด 26/30ตัว      10.50 - - 
ขนาด 31/40ตัว      9.10 - - 
ขนาด 41/50ตัว      8.10 - - 
ขนาด 51/60ตัว 7.10 - - 
ขนาด 61/70ตัว 6.20 - - 

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 - 12.85 9.20 
ขนาด Un/15 ตัว - 8.95 6.75 
ขนาด 16/20 ตัว - 6.95 5.65 
ขนาด 21/25 ตัว - 6.40 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.95 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.35 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.70 - 
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 5.35 5.00 
ขนาด21/25 4.95 4.55 
ขนาด26/30 4.15 3.95 
ขนาด31/35 3.95 3.60 
ขนาด 36/40 ตัว 3.70 - 
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ขนาด 41/50 ตัว 3.55 3.50 
ขนาด 51/60 ตัว 3.20 3.35 
ขนาด 61/70 ตัว 2.90 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.75 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.70 - 

กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 19.20 - 
ขนาด 6/8 ตัว 18.25 - 
ขนาด Un/12 ตัว 11.05 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.60 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.25 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 5.30 - 
ขนาด 26/30 ตัว 4.65 - 
ขนาด 31/35 ตัว 4.20 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 
 แกะเปลือกไวหาง 

(PTO) 
แกะเปลือกผาหลัง 

(P&D) 
ขนาด 8/12ตัว 10.85 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.15 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.70 5.95 
ขนาด 21/25ตัว 4.85 4.95 
ขนาด 26/30ตัว 4.25 4.40 
ขนาด 31/35ตัว 3.85 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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