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INFOFISH / ไทย 
การจัดงาน SHRIMP 2019 ณ ประเทศไทย ประสบความสําเร็จ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการดานการคากุงโลก 
(Shrimp 2019) ระหวางวันท่ี 12 – 14 พฤศจิกายน 2562  
ณ โรงแรม เจดับบลวิ แมริออท กรุงเทพฯ ประเทศไทย มีผูเขารวม
การประชุมกวา 200 คน และวิทยากร 32 คน จาก 26 ประเทศ 
รวมท้ังผูจัดแสดงบูธ การประชุมครั้งน้ีจัดข้ึนภายใตธีม“Modeling 
for Sustainability”โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ รองอธิบดี
กรมประมง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงประมงของฟจิรวม
กลาวคําปราศรัยและเปดงาน ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายใน
หัวขอตาง ๆ เชน ภาพรวมการผลิตกุงท้ังจากการเพาะเลี้ยง
และการจับ แผนการขยายผลผลิตในประเทศผูผลิตสําคัญ 
ตลาดและการคาระหวางประเทศ ความนิยมของผูบริโภคใน
ตลาดภายในประเทศและตลาดสงออก การพัฒนาดาน
เทคโนโลยี และการรับรองดานความยั่งยืน เปนตน  

ฟจ ิ
สงออกสนิคาประมงเพ่ิมขึน้ 
 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2562 ฟจิสงออกสินคา
ประมงเทากับ 15,632 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก 13,929 ตัน ในชวง 9 
เดือนแรกของป 2561 เพ่ิมข้ึนรอยละ 12 แมวาการสงออกทูนา
กระปองไปสหรัฐอเมริกาลดลงรอยละ 7.23 ขณะท่ีการสงออก
ปลาสวยงามไปออสเตรเลียขยายตัวอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2560 
การสงออกปลาทูนาแชแข็งมายังไทยเทากับ 1,700 ตัน เพ่ิมข้ึน
จาก 690 ตัน ในชวงเดียวกันของป 2561 

เวียดนาม/รัสเซีย 
การสงออกปลาสวายไปรัสเซียลดลง  

จากขอมูลของสมาคมผูผลติและสงออกอาหารทะเล
ของเวียดนาม (VASEP) การสงออกเน้ือปลาสวาย (pangasius) 
แบบฟลเลไปรสัเซียในชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2562 เทากับ 
12.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน และแนวโนมในชวงไตรมาสสดุทายของ
ป 2562 ยังคงลดลงตอเน่ือง  

มัลดีฟส 
ภาคอุตสาหกรรมประมงของมลัดีฟสขยายตัวในชวงไตรมาส 
ท่ี 3 ของป 2562 
 ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของมัลดีฟสในชวงไตรมาส
ท่ี 3 ของป 2562 แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาในทิศทางบวก  
ซึ่งรวมถึงการท่ีภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือสงออกมีการซื้อ

วัตถุดิบสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึน และการสงออกสินคาประมงในชวง
ดังกลาวท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากขอมูลของธนาคารกลางของ 
มัลดีฟส (MMA) ปริมาณการสงออกสินคาประมงในไตรมาสท่ี 3 
เทากับ 14,925 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน เปนผลจากการสงออกปลาทูนาทองแถบ
และปลาทูนาครีบเหลืองแช เย็นท่ีเ พ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม  
การสงออกปลาทูนาสดท่ีมีมูลคาสูง และผลิตภัณฑปลาทูนา
กระปอง/บรรจุถุงเพาซลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน 

มาเลเซีย 
ราคาสัตวน้ําเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ 

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในมาเลเซีย 
(ชวงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม) เริ่มสงผลกระทบตอราคา
สัตวนํ้าในรัฐยะโฮร โดยชาวประมงในเมือง Mersing และ 
Batu Pahat จับสัตวนํ้าไดลดลง และมีเพียงเรือขนาดใหญ
เพียงไมก่ีลําท่ีสามารถออกทําการประมงได จากขอมูลของ
สมาคมชาวประมง Batu Pahat ราคาปลาลังภายในประเทศเพ่ิมข้ึน
จากปกติราคา 2.40 เหรียญสหรัฐฯ/กก เปน 3 เหรียญสหรัฐฯ/กก. 
โดยท่ัวไปอุปทานปลาลังในมาเลเซียมาจากจากทางตอนเหนือ
ของประเทศ  ซึ่ งในชวง น้ีไดรับผลกระทบจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือบรรเทาผลกระทบช่ัวคราว ตลาดคาสง
จะเริ่มจําหนายปลาแชแข็งภายใตแบรนด Q’Fish ของหนวยงาน
พัฒนาการประมงมาเลเซีย (LKIM) อยางไรก็ตาม ผูบริโภค
ยังคงนิยมบริโภคปลาสดมากกวาปลาแชแข็ง  

นอรเวย 
ตองการขยายตลาดอาหารทะเลนอรเวยในจีน  

เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ประมงและอาหารทะเลของนอรเวยไดเดินทางเยือนกรุงปกก่ิงและ
เขาพบกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศุลกากรของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ือหารือการจัดทําความตกลงเก่ียวกับสินคา
ปลาแซลมอนระหวางจีนกับนอรเวยฉบับใหม ซึ่งครอบคุลมการ
เขาสูตลาดสินคานํ้ามันปลาและปลาปนสําหรับเปนวัตถุดิบ
อาหารสัตว การหารือดังกลาวมีข้ึนหลังจากท่ีในป 2562 จีนได
ยกเลิกมาตรการหามนําเขาสินคาอาหารทะเลจากผูสงออกของ
นอรเวยจํานวน 3 ราย โดยป 2561 นอรเวยสงออกอาหารทะเล
ไปจีนเกือบ 150,000 ตัน  
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จะหามจับปลาค็อดในทะเลบอลติก  
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 สหภาพยุโรปจะหามจับ

ปลาค็อดในทะเลบอลติกเชิงพาณิชยและเพ่ือการสันทนาการ  
ขอเสนอดังกลาวจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) โดย
อาศัยขอมูลจาก International Council for the Exploration 
of the Sea และจากปริมาณทรัพยากรสัตวนํ้าในทะเลบอลติกท่ี 
ลดต่ําลงมาก นอกจากน้ี ยังเสนอใหจํากัดการจับสัตวนํ้าอ่ืน ๆ ดวย 
เชน ปลา Baltic herring, Central Baltic salmon, Western 
Baltic cod รวมท้ังการหามและจํากัดการทําประมงในชวงฤดู
วางไข   

อุรุกวัย 
การสงออกสินคาประมงลดลง  

ขอมูลจากหนวยงานทรัพยากรสัตวนํ้า (DINARA) 
การสงออกสินคาประมงของอุรุกวัยในชวงเดือนมกราคม – 
ตุลาคม 2562 เทากับ 49,401 ตัน มูลคา 99,939 เหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 7.5 และ 0.83 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
ราคาตอหนวยการสงออกเทากับ 2.023 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 
ปลาท้ังตัวแชแข็งยังคงเปนสินคาสงออกสําคัญ โดยเฉพาะปลา 
croaker และปลา common hake แชแข็ง ตลาดสงออกสําคัญ 
ไดแก จีน บราซิล ไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา และกาบอง 

เม็กซิโก 
พัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับสําหรับสินคากุง 

คณะกรรมาธิการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ของเม็กซิโก (CONAPESCA) และสํานักงานแหงชาติดานสุขอนามัย 
ความปลอดภัย และคุณภาพสินคาอาหารของเม็กซิโก (SENASICA) 
ไดพัฒนาระบบการตรวจสอบยอนกลับสําหรับสินคากุงจากการ
เพาะเลี้ยง (Agricultural, Aquaculture and Fishery Merchandise 
Tracking System: SITMA) ซึ่งจะตรวจสอบกระบวนการผลิต
และเสนทางของสินคาตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงสิ้นสุดหวงโซ
อุปทาน รวมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของสินคา เพ่ีอเปน
ขอมูลสําหรับท้ังผูผลิตและผูบริโภค ซึ่งผลิตภัณฑข้ันสุดทายท่ี
ผานการตรวจสอบจะไดรับการติดฉลากคิวอารโคด (QR code) 
แสดงรายละเอียดแหลงท่ีมาของสินคา ท้ังน้ี ระบบ STIMA จะ
เช่ือมตอกับองคกรสุขอนามัยเกษตรกรรม (OIRSA) ซึ่งเปน
องคกรระหวางประเทศ และหนวยงานในประเทศท่ีรับผิดชอบ 
ซึ่งจะทําการตรวจสอบการกระบวนการท้ังหมดในการผลิตกุง 
และติดฉลากตรวจสอบยอนกลับสําหรับจําหนายในตลาด
สหภาพยุโรปและเอเชีย ระบบตรวจสอบยอนกลับดังกลาว
คาดวาจะสามารถใชงานไดภายในไตรมาสแรกของป 2563 
หลังจากหารือกับผูเพาะเลี้ยงกุงท่ีจะเขารวมโครงการ  

 
 
 
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 - 20 ธันวาคม 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 850 ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $41.45    -  
ขนาด 13/15 ตัว $35.46 $32.70 
ขนาด 16/20 ตัว $33.16 $24.87  
ขนาด 21/25 ตัว $22.57 $20.27  
ขนาด 26/30 ตัว $19.80  $17.04  

ขนาด 31/40 ตัว $21.19 $15.66  
ขนาด 41/50 ตัว $16.58 $15.66  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.71     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.11 
ขนาด 21/25 ตัว      $19.80  $18.88 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.34  $17.04  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.50  $15.66 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.12  $13.8 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $18.88 
ขนาด 31/40 ตัว $22.57   $17.96  
ขนาด 41/50 ตัว $18.88     $17.04  
ขนาด 51/60 ตัว $17.96   $17.04 
ขนาด 61/70 ตัว $17.50   $15.20 
ขนาด 71/90 ตัว $13.80   $15.20 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม              อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $19.60          -  
ขนาด  6/8 ตัว  $18.80         -  
ขนาด  8/12 ตัว $16.80          -  
ขนาด 13/15 ตัว $14.80   -  

ขนาด 16/20 ตัว  $13.70               $15.00  
 
 
 
        (ตอ)           เวียดนาม        อินเดีย      



- 3 - 

 
 

ขนาด 21/25 ตัว   $12.50  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.50  -       
ขนาด 31/40 ตัว $9.30  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $8.20     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $7.10  -     
ขนาด 61/70 ตัว $6.20  -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $19.20 
ขนาด 6/8 ตัว $18.15 
ขนาด Un/12 ตัว $11.05 
ขนาด 13/15 ตัว $8.60 
ขนาด 16/20 ตัว $6.25 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.30 
ขนาด 26/30 ตัว $4.75 
ขนาด 31/40 ตัว $4.20 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.40 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.30  $5.00 
ขนาด 21/25 ตัว $4.90 $4 45  
ขนาด 26/30 ตัว $4.15 $3.70 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.90 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.65     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.50 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $3.20 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.90    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.75    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.70    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $10.85    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.15    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.70 $5.95 
ขนาด 21/25 ตัว $4.85 $4.95 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.30 $4.40 
ขนาด 31/40 ตัว $3.85 $3.90 
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.70 
 
 
 

      (ตอ)                            เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.55 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.45 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.40 

------------------------------------- 
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