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จีน 
 บริษัทอาหารทะเลของจีนประทวงท่ีรัฐบาลจีนหาม
นําเขาอาหารทะเลจากเกาหลเีหนือตามมติของสหประชาชาติท่ี
ใหควํ่าบาตรทางการคากับเกาหลีเหนือ หลังจากรัฐบาลจีน
ประกาศหามนําเขาอาหารทะเลและสินคาอ่ืนๆจากเกาหลี
เหนือไดไมนาน พนักงานบริษัทแปรรูปอาหารทะเลท่ีเมือง 
Hunchun กวารอยคนไดออกมาประทวงบนทองถนนวาการ
ตดัสินใจทําตามมติควํ่าบาตรจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
เมือง ท้ังน้ีเจาหนาท่ีทางการจีนแจงวา จีนจะหยุดนําเขาอาหาร
ทะเล ถานหินและเหล็กจากเกาหลีเหนือในวันท่ี 5 กันยายน 
แตทางการจีนเริ่มหามไมใหรถท่ีบรรทุกอาหารทะเลมาเต็มคัน
รถเขามาตั้งแต 15 สิงหาคม ท่ีผานมา 

 จีนนําเขาสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึนเพ่ือมาชดเชยปริมาณสัตวนํ้า
ทองถ่ินท่ีมีจํากัด ขอมูลราคาปลานํ้าจืดขายสงในครึ่งปแรกของ
ป 2560 สูงข้ึนรอยละ 3.14 จากปกอนหนา กระทรวงเกษตร
จีนสํารวจตลาดคาสง 80 แหง พบวาสัตวนํ้า 21 ชนิด มีราคา
สูงข้ึน จากการสํารวจท้ังหมด 49 ชนิดพันธุสัตว นํ้า ปลา
ตะเพียน ปลาสแปนิชแมคเคอเรล มีราคาสูงข้ึนรอยละ 10  
ปลานิลในตลาดขายสงของจีนราคา 2.3 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม ราคาสูงข้ึนรอยละ 7 ขณะท่ีสัตวนํ้าอีก 16 ชนิดมี
ราคาลดลง ในตลาดสินคาคุณภาพ ราคาขายกุงอยูท่ี 37.40 
เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 5.7 โดยภาพรวม
สินคาสัตวนํ้ามีปริมาณ 4.37 ลานตันลดลงรอยละ 2.7 แต
มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.94 สะทอนความตึงตัวของปริมาณ
สินคา และจีนมีชวงหยุดการทําประมงในนานนํ้าของจีนตั้งแต 
พฤษภาคม ถึง 1 กันยายน    

ฟจ ิ
 รัฐมนตรีประมงของฟจิ ไดประกาศชวงฤดูหามการ
ทําประมงปลาเกา (groupers) ชวงเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน 
ของทุกป โดยอางอิงจากผลการสํารวจตั้งแตป 2546 ถึงป 
2559 พบวาพ้ืนท่ีท่ีมีปลาเกาลดลงประมาณรอยละ 70  
 ปลาเกาเปนปลาท่ีมีมูลคาสูง และมีความตองการสูง
ท้ังในตลาดทองถ่ินและตลาดตางประเทศ ฟจิสงออกปลาเกา
ในชวงฤดูวางไขมากกวาชวงอ่ืนๆ ของป ทําใหปลาเกาในตลาด
ทอง ถ่ินหายาก และมี ราคาสู ง ข้ึน ฟจิมีบรรลุขอตกลง 
(voluntary commitment) ในคราวการประชุม The United 
Nations Ocean Conference 2017 เพ่ือปกปองปลาเกาและ
ปลาเทราต ในชวงฤดูวางไข ในพ้ืนท่ีตลอดแนวปะการังของฟจิ  

อินเดีย 
 อินเดียรายงานการสงออกกุงไปตลาดโลกในป 2559 
เปนอันดับหน่ึง มีอัตราการเติบโตรอยละ 14.5 จากปกอนหนา 

FAO Globefish รายงานวาอินเดียสงออกกุงแปรรูป เพ่ิมข้ึน
จาก 10,100 ตันในป 2558 เปน 23,400ตันในป 2559 คิดเปน
การเพ่ิมข้ึนรอยละ 130 สวนใหญเปนการสงออกโดยตรงไปยัง
สหรัฐฯ อินเดียเปนผูผลิตสัตวนํ้ารายใหญเปนอันดับสองรอง
จากจีน คิดเปนรอยละ 6 ของผลผลิตท้ังโลก การสงออกอาหาร
ทะเลสูงข้ึนในปงบประมาณท่ีผานมา รายไดจากการสงออก 
5,780 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 Globefish รายงานผู
สงออกกุงสูงสุด 5 อันดับแรกไดแก 
(1) อินเดียสงออก 438,500 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 14.5  
(2) เวียดนามสงออก 425,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 -20 3 
(3) เอกวาดอรสงออก 372,000 ตนั เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.8  
(4) อินโดนีเซยีสงออก 220,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 21 
(5)  ไทยสงออก 209,400 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 22  
ตลาดสงออกท่ีสําคัญของอินเดียไดแก สหรัฐฯ เวียดนาม 
สหภาพยุโรป และ ญี่ปุน การสงออกอาหารทะเลจากอินเดียไป
สหรัฐฯ ฟนตัวจากท่ีกอนหนาน้ีในป 2547 สหรัฐฯไดเก็บภาษี
นําเขาอาหารทะเลจากอินเดียเพ่ิม เน่ืองจากกุงขาวมีผลผลิตสูง
และราคาถูกกวากุงกุลาดํา  

ลาว 
 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในการวิจัยและ
พัฒนาการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของลาวไดพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าในลาวและ
สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนชาวลาว โครงการ
ไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนเปนเงิน 6.9 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ผานหนวยงาน Japan International Cooperation 
Agency (JICA) มีการมอบสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ
ตางๆ ใหแกศูนยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า Namxuang และ
ศูนยวิจัยทรัพยากรสัตวนํ้าในเขต Naxaithongเมืองเวียงจันทน 
โดยจะมีตึกสํานักงานและอาคารวิจัย อาคารท่ีพัก ท่ีเพาะเลี้ยง
ไรนํ้า ตึกโรงเพาะฟก สิ่งอํานวยความสะดวกกลางแจงไดแก 
บออนุบาลพอแมพันธุสัตวนํ้า และพอแมพันธุปลานิล บอ
ควบคุมนํ้าท้ิง  โครงการไดรับการสนับสนุนดานเทคนิคสําหรับ
การวิเคราะห วิจัย และการพัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าสวนใหญเปนปลานํ้าจืด ซึ่งเปนแหลงโปรตีนหลัก
สําหรับชาวลาว ผลผลิตสัตวนํ้าในลาวกวารอยละ 70 ไดมาจาก
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า แตการผลิตลูกพันธุมีไมเพียงพอ ลาวจึง
ตองพ่ึงพาการนําเขาลูกพันธุจากประเทศเพ่ือนบานคิดเปน 
รอยละ 30 – 40 ของปริมาณลูกพันธท่ีใชท้ังหมด  

เวียดนาม 
 เวียดนามประกาศวากฎระเบียบใหมของสหรัฐฯ อาจ
สงผลให เ วียดนามไมสามารถสงออกปลาสวายเ น้ือขาว 
(pangasius) ไปยังสหรัฐฯไดในอนาคต จากการท่ีนักวิจัยชาว
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นอรเวยตรวจพบปรสิต Chinese liver fluke (พยาธิใบไมตับ) 
ในปลาสวายเน้ือขาวของเวียดนามบางสวน แลวใหความเห็นวา
เช้ือปรสิต Chinese liver fluke ท่ีพบในปลา pangasius  
ในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมปากแม นํ้าโขงน้ัน สามารถกอให เกิด
อันตรายตอตับอยางรุนแรงและกอใหเกิดมะเร็ง ถาหากมีการ
รับประทานดิบ โดยหนวยงานดังกลาวไดเตือนใหนักทองเท่ียว
ท่ีไปยังเ วียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เลี่ยงการ
รับประทานปลาท่ีปรุงสุกๆ ดิบๆ และใหรับประทานอาหารท่ี
ปรุงดวยความรอนอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถทําลายเช่ือ
ปรสิตดังกลาวได 

หนวยงานของสหรัฐฯ The United States 
Department of Agriculture’s Food Safety and 
Inspection Service (FSIS) เริ่มทําการตรวจสอบปลา catfish 
ท่ี นํา เขามาตั้ งแตช วงตนเดือนสิงหาคม โดยมีผู ส งออก 
pangasius เวียดนามเพียง 2 รายจากท้ังหมด 14 ราย  
ท่ีสามารถสงออกสัตว นํ้าไปยังสหรัฐฯ เน่ืองจากการออก
กฎระเบียบใหมของ FSIS และภาษีตอบโตการทุมตลาดท่ีอยูใน
อัตราท่ีสูง ท้ังน้ีกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาของเวียดนาม
ใหความเห็นวา ผูสงออกปลา pangasius ของเวียดนามไมนาท่ี
จะสามารถทําตามกฎระเบียบใหมของ FSIS ไดและจะตองหยดุ
สงออกตั้งแตเดือนมีนาคม 2561 เปนตนไป  
 

สหราชอาณาจักร 
 ผูนําเขากุงในอังกฤษเตือนรัฐบาลอินเดียวาสหภาพ
ยุโรป (EU) จะมีการหามนําเขากุงจากอินเดีย สืบเน่ืองจาก
สหภาพยุโรปตรวจพบยาปฏิชีวนะในอาหารทะเลจากอินเดีย 
เมื่อปท่ีผานมาสหภาพยุโรปเขมงวดในการตรวจสอบสาร
ตกคางจากผลผลิตท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากอินเดีย 
เดิมมีการสุมตรวจจากตูสินคารอยละ 10 เพ่ิมเปนรอยละ 50 
ทําใหการปฏิเสธการนําเขากุงจากอินเดียเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก
ตรวจพบยาปฏิชีวนะ และสหภาพยุโรปคาดวาจะสั่งหาม
โรงงานท่ีผลิตดวย นอกจากน้ันหนวยงาน FDA ของสหรัฐฯ มี
การเฝาระวังผลการทบทวนของสหภาพยุโรปและอาจนํามา
ทบทวนกระบวนการนําเขากุงจากอินเดียของสหรัฐฯเองดวย 
สหรัฐฯและสหภาพยุโรปนําเขากุงเพาะเลี้ยงจากอินเดียมูลคา 
1,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงป 2559 – 2560 สหภาพ
ยุโรปนําเขาอาหารทะเลจากอินเดียมูลคา 5,780 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 18 ของการนําเขาอาหารทะเลท้ังหมด
ของสหภาพยุโรป  

รัสเซีย 
 อารเจนตินาและรัสเซียกําลังพิจารณาขอตกลงดาน
ความรวมมือการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้า โดยมี
เปาหมายท่ีจะรักษาทรัพยากร และตอตานการทําประมงผิด
กฎหมาย มีการประชุมความรวมมือของท้ังสองฝายในประเด็น
สําคัญคือการสงวนรักษาและการจัดการทรัพยากรสัตวทะเล 
การป อ ง กันและการขจั ดการ ทํ าประมงผิ ดกฎหมาย  

การทําโครงการรวมดานประมงทะเล การแปรรูปและ
การตลาด การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแปรรูปผลผลิตประมง การ
ประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ การ
พัฒนาการผลิตโดยเฉพาะอบรมดานเทคนิควิธีและเทคโนโลยี 
อุปกรณ และเครื่องมือประมง และมีการวิจัยรวมกันดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รัสเซียเปนตลาดสินคาสัตวนํ้าท่ีสําคัญของ
อารเจนตินาเปนอันดับ 4 นําเขา 11,211ตัน ในป 2559 นําเขา
ปลาเฮกในสัดสวนสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 79 และรัสเซียนําเขา
กุง 1,180 ตัน ซึ่งนับเปนตลาดท่ีมีการขยายตัวมากข้ึน  

แอฟริกาใต  
 รัฐบาลแอฟริกาใตและมัลดิฟมีโครงการรวมกันใน
การพัฒนาการประกอบอาชีพและชีวิตความเปนอยูของชุมชน
ชาวประมงของท้ังสองประเทศ รวมท้ังการจัดการประมงทูนา
ในมหาสมุทรอินเดีย ในการประชุม G16 จัดโดยกระทรวง
ประมงและปาไมของมัลดิฟ มีการบรรลุขอตกลงในกลุม
ประเทศในบริเวณมหาสมุทรอินเดียท่ีเปนรัฐชายฝงท่ีมีแนวคิด
แบบเดียวกัน ในบันทึกความเขาใจ (MOU) เปนขอตกลงแบบ
สมัครใจระหวางสองประเทศ ท่ีจะรวมกันพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของชุมชนชาวประมง ท่ีสอดคลองกับคณะกรรมาธิการ
ดานประมงทูนา (the Indian Ocean Tuna Commission : 
IOTC) และคณะกรรมาธิการประมงทูนาของเอเชียตะวันตก
(South West Indian Ocean Fisheries Commission : 
SWIOFC) รวมถึงฟนฟูและเยียวยาชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
มาตรการการสงวนรักษาและการจัดการ    
   แซมเบีย 
 รัฐบาลแซมเบียระงับการนําเขาสัตวนํ้าจากเอเชีย
(suspend) เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัส lake virus 
(TiLV) ซึ่งกระทบตอผูบริโภคและการผลิตสัตวนํ้าในฟารม 
เจาหนาท่ีในหนวยงานดานเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของแซมเบีย 
ตองการใหมีใบรับรองสุขภาพสัตวนํ้า (health certificates) 
กอนท่ีจะมีการนําเขา เพ่ือเปนการตรวจสอบดานสุขอนามัย
ของสินคาปลานําเขา และปองกันการนําเขาปลาท่ีเปนโรคจาก
เอเชียท่ีไมเหมาะสมตอการบริโภค และใหเจาหนาท่ีดานตรวจ
เพ่ิมความเขมงวดกับสินคาปลานิลจากเอเชียท่ีมีการปดฉลาก
ผิดเปนปลาแมกเคอเรลของนามิเบีย เพ่ือเลี่ยงการเสียภาษี 
(normal tax) และ เห็นวาการระบาดของเช้ือ TiLV เปนภัย
คุกคามตอการเติบโตของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของ
แซมเบีย 
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ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 ส.ค. – 6 ก.ย. 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,970 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,300 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย ไทย 
ขนาด13/15ตัว - $ 29.71 - 
ขนาด16/20ตัว 24.31   $ 22.51 - 
ขนาด21/25ตัว 22.06 $ 20.71 - 
ขนาด26/30ตัว 20.71 $ 18.01 - 
ขนาด31/ 40ตัว 18.01 $ 15.30 - 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญ่ีปุน 
 อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย 
ขนาด26/30ตัว - $ 21.61 $ 21.61 
ขนาด31/40ตัว - $ 20.26 $ 20.26 
ขนาด41/50ตัว - $ 19.36 $ 19.36 
ขนาด51/60ตัว - $ 17.55 $ 17.55 
ขนาด61/70ตัว - $ 17.10 $ 16.70 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 
ขนาดUn/6ตัว $ 22.50 - $ 23.00 
ขนาด6/8ตัว          $ 21.90 - $ 23.00 
ขนาด8/12ตัว        $ 20.90 - $ 20.00 
ขนาด13/15ตัว $ 17.90 - $ 18.00 
ขนาด16/20ตัว $ 16.90 $ 15.80 - 
ขนาด21/25ตัว $ 15.90 - - 
ขนาด26/30ตัว      $ 14.90 - - 
ขนาด31/40ตัว      $ 13.00 - - 
ขนาด41/50ตัว       $ 12.00 - - 
ขนาด51/60ตัว  $  10.00 - - 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 อินโดนีเซีย เอกวาดอร อินเดีย 
ขนาด16/20ตัว $ 5.85 $ 6.50   $ 5.95 
ขนาด21/25ตัว $ 5.00 $ 5.45   $ 5.00 
ขนาด26/30ตัว $ 4.60 $ 4.50   $ 4.60 
ขนาด31/35ตัว $ 4.20 $ 4.30 $ 4.20 

ขนาด36/40ตัว $ 4.15 $ 4.10 $ 4.15 
ขนาด41/50ตัว $ 4.00 $ 4.05 - 
 อินโดนีเซีย เอกวาดอร อินเดีย 
ขนาด51/60ตัว  $ 3.80 $ 3.85 $ 3.80 
ขนาด61/70ตัว - $ 3.70 - 
ขนาด71/90ตัว - $ 3.45 - 
ขนาด91/110ตัว - $ 2.95 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนเีซีย ไทย 

ขนาด4/6 $ 14.00 - $ 14.85 $ 14.75 $ 14.75 
ขนาด6/8ตวั $ 13.00 - $ 13.25 $ 12.95 $ 12.95 
ขนาดUn/12ตัว $ 11.00 - $ 10.90 $ 10.85 $ 10.85 
ขนาด13/15ตัว  $ 8.50 - $ 8.75 - - 
ขนาด16/20ตัว - - $ 8.25 $ 8.00 $ 8.00 
ขนาด21/25ตัว - - $ 7.55 7.40 7.40 
ขนาด26/30ตัว - $ 6.40 6.50 - - 
ขนาด31/35ตัว - $ 5.75 $ 5.90 - -  
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