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จีน 
 จีนเตรียมออกกฎหมายเพ่ือปรับผูท่ีปดฉลากอาหาร
ไมถูกตอง โดยมีโทษปรับไดสูงถึง 301,400 เหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับผู ท่ีปดฉลากโดยใหคําอธิบายท่ีไมถูกตองเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑท่ีขายทางออนไลน โดยกฎหมายน้ีกําลังพิจารณาอยู
ในรัฐสภา เมื่อกฎหมายน้ีมีผลบังคับใชอาจกระทบตอการ
นําเขาอาหารทะเลและสินคาอาหารพรีเมี่ยมอ่ืนๆ ท่ีมีการติด
โฆษณาบนบรรจุภัณฑอยางไมถูกตอง  

ฟลิปปนส 
 สํานักงานสถิติของฟลิปปนสรายงานสถานการณดาน
ประมง วาการทําประมงพาณิชยและประมงในทองถ่ินลดลง 
ขณะท่ีภาคการเพาะเลี้ยงเติบโตข้ึน โดยผลผลิตสัตวนํ้าโดยรวม
ของฟลิปปนสในไตรมาส 3 ป 2560 ลดลงรอยละ 3.89 
เน่ืองจากสภาพอากาศไมดีและกฎระเบียบท่ีเขมงวด ในชวง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน ผลผลิตจากประมงพาณิชยมี
ปริมาณ 233,436 ตัน ลดลงรอยละ 14.26 เมื่อเทียบกับชวง
ไตรมาส 3 จากปกอนหนา ซึ่งมีผลผลิต 272,277 ตัน เน่ืองจาก
สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยตอการออกเรือประมง และผูผลิต
ปลาซาดีนกระปองบริเวณ Zamboanga Peninsula ไดรับ
ผลกระทบ และประมงทองถ่ินมีผลผลิต 281,958 ตัน ลดลง
รอยละ 0.68 แตการเพาะเลี้ยงมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 456,000 
ตัน จาก 454,545 ตันในปกอน 

 นักธุรกิจจีนกําลังสนใจลงทุนเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ใน
พ้ืนท่ีท่ีมีการเลี้ยงสัตวนํ้าสงออกมูลคาสูงของฟลิปปนส มีการ
สํารวจพ้ืนท่ี 5 แหงไดแก barangays Sta. Lucia , Binduyan 
, Coron, San Vicente และ Narra สําหรับความเปนไดใน
การสรางโรงเพาะฟกสําหรับปลามูลคาสูงอยางเชนปลาเกาสาย
พันธุตางๆ  groupers และปลาเทราต leopard coral  

ฟลิปปนส/รัสเซีย 
 กระทรวงเกษตรฟลิปปนสสนใจตลาดรัสเซีย ในการ
ประชุมกุงระดับชาติท่ีเวียดนาม ครั้งท่ี 11 (National Shrimp 
Congress 11th) ฟลิปปนสไดตั้งคณะทํางานชวงปลายเดือน
ธันวาคม เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรมกุงของ
ฟลิปปนสไดติดตอโดยตรงกับผูคาของรัสเซีย ฟลิปปนสมี
ผลผลิตกุง 50,000 ตันตอป ผลผลิตกุงอยูในลําดับท่ี 6 ของโลก
โดยผลผลิตกุงรอยละ 90 มาจากการเพาะเลี้ยง   

ไตหวัน 
 ผู แทนจากสหหภาพยุ โรปเข า เยี่ ยมชมทา เรื อ 
Chienchen เมือง Kaohsiung ตามกําหนดการตรวจสอบซึ่ง

ใชเวลา 10 วัน เพ่ือประเมินการใชมาตรการของไตหวันในการ
จัดการปญหาประมง IUU  
  สหภาพยุโรปใหใบเหลืองแกไตหวันเมื่อวันท่ี 15 
ตุลาคม และไดรับคําเตือนวาประเทศอาจถูกจัดอยูในกลุมไมให
ความรวมมือในการตอตานประมง IUU ทาเรือ Chienchen 
เปนทาเรือประมงนํ้าลึกท่ีสําคัญของไตหวัน เปนท่ีข้ึนทาของ 
ทูนาและหมึกจากแปซิฟกตะวันตกและตอนกลาง รวมท้ัง
แอตแลนติกใต  และแปซิฟกเหนือ สมาคมชาวประมง 
(Fishermen’s Association) บันทึกปริมาณการจับในปท่ีแลว
ได 200,000 – 300,000 ตัน คิดเปนมูลคา 330 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ    

มอลตา 
 โควตาการจับทูนาของมอลตาไดเพ่ิมอีก 48 ตัน จาก 
271 ตันเปน 319 ตัน เน่ืองจากมีการปฏิบัติตามขอแนะนําตาม
เปาหมายความยั่ งยืนของสายพันธุ  ในคราวการประชุม 
คณะกรรมาธิการ (the International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tunas) ท่ีโมรอคโค และผล
การศึกษาท่ีพบวา ประชากรทูนาบลูฟนกําลังฟนตัว   

รัสเซีย 
 บริษัทประมงของรัสเซียรายงานปริมาณการจับปลา 
แมคเคอเรล ซารดีน และ แปซิฟกเซารี ท้ังหมด 13,400 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 57.6 ท้ังท่ีสภาพอากาศมีพายุ ปลาแมคเคอ
เรลปริมาณ 2,200 ตัน เพ่ิมข้ึนเกือบ 1 เทา ซารดีนมีปริมาณ 
7,870 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 64 และแปซิฟกเซารี 3,300 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 28 การทําประมงจากตางชาติสวนใหญมาจาก
ญี่ปุนและเกาหลีใต มาทําประมงในรัสเซีย และบริเวณนานนํ้า
เปดของแปซิฟกทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีปริมาณ 13,200 
ตัน สวนใหญเปนปลาแปซิฟกเซารี ตามขอมูลของ Federal 
Agency for Fisheries ของรัสเซีย ในป 2560 รัสเซียมี
ปริมาณการจับ 3.66 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 จากป 2559  

สวิตเซอรแลนด/ญ่ีปุน 
 กระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก 
(WTO dispute settlement) ท่ีเจนีวา สวิตเซอรแลนด ให
การรับรองญี่ปุน กรณีท่ีเกาหลีใตจํากัดการนําเขาอาหารทะเล
จากญี่ปุน หลังจากเหตุการณนิวเคลียรเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 
ป 2554 ท่ีเมือง Fukushima รายละเอียดผลการพิจาณาครั้ง
หลังสุดจะเวียนใหประเทศสมาชิก WTO ทราบในเดือน
มกราคม และเปดเผยตอสาธารณะตอไป คําตัดสินของ WTO 
ตอเกาหลีใตอาจเปนสิ่งชวยสงเสริมใหไตหวันยกเลิกการหาม
นําเขาอีกดวย รัสเซียหามนําเขาอาหารทะเลบางรายการจาก
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ญี่ ปุ น  แต ใ น ป  2 5 58  รั ส เ ซี ย อ นุญ าต ให นํ า เ ข า ป ล า 
แมคเคอเรลจาก Aomori ของญี่ปุน ความเปนมากลาวคือมี
การหามนําเขาอาหารทะเลจากญี่ปุนจากพ้ืนท่ี 8 เขตเมื่อเดือน
เมษายน 2544 และปจจุบันยังเหลืออีก 7 เขต ไดแก Iwate, 
Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Niigata และ 
Yamagata โดยครั้งน้ีรัสเซียอนุญาตใหผอนปรนในเขต 
Aomori ตามขอมูลผลการศึกษาโดย the International 
Atomic Energy Agency (IAEA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ 

แคนาดา  
 รัฐมนตรีเกษตรและอาหารของแคนาดาสรุปผลการ
เยือนจีนเปนเวลา 10 วัน ใน 3 เมืองของจีนไดแก เซี่ยงไฮ 
กวางโจว และ ปกก่ิง เพ่ือสงเสริมการคาสินคาเกษตร จีนเปน
ตลาดสงออกสินคาเกษตรและอาหารอันดับสองของแคนาดา  
แคนาดามีเปาหมายสงออกสินคาเกษตรและอาหาร 75,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯในป 2568 (ค.ศ.2025)  และเปนการเพ่ิม
โอกาสใหมๆใหกับผูแปรรูปชาวแคนาดา รัฐมนตรีใชโอกาสใน
การนําเสนออาหารคุณภาพและปลอดภัย ใหแกตลาดจีนซึ่ง
เปนอีกหน่ึงในตลาดท่ีมีการแขงขันสูงและเปนท่ีตองการ 
รัฐมนตรีเกษตรของแคนาดามีเปาหมายท่ีจะใหมีการคาสินคา
เกษตรอยางตอเน่ืองกับจีน ในการประชุมรวมกับหนวยงานจีน
ดานตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ (Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine : QSIQ) 

อาเซอรไบจาน 
 อารเซอไบจานกําหนดยกเวนภาษีนําเขาสัตวนํ้ามี
ชีวิตหลายรายการ ในป 2561 โดยไดรับอนุมัติ โดยสภา
เรียบรอยแลว ตัวอยางสัตวนํ้าเชน ปลาเทราต แลมพรี คารป 
ทูนา และปลาอ่ืนๆ กอนหนาน้ีภาษีนําเขาปลามีชิวิตคิดอัตรา
ภาษีรอยละ 0.5  

กานา 
 โครงการ “Far Ban Bo” ของกานาจะชวยให
ชาวประมงเก็บหลักฐานท่ีแทจริงจากกิจกรรมประมงผิด
กฎหมายในทะเล โดยจะมีการฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลย ี
มีเครื่องมือเปนกลองถายรูป และโทรศัพทเคลื่อนท่ี โครงการ
ไดรับทุนจากสหภาพยุโรป และมีการนําไปดําเนินการใน 4 ป
ตอจากน้ีโดยองคกร Friends of the Nation (FON), CARE 
และ Oxfam โครงการมีเปาหมายปกปองการทํามาหาเลี้ยงชีพ 
และชีวิตความเปนอยูของชุมชน 5 แหงในกานา ชาวประมง
สามารถใชอุปกรณอิเลคทรอนิกสบันทึกภาพและวิดีโอการทํา
ประมงผิดกฎหมายอวนลากคู (pair-trawling) หรือท่ีรูจักในช่ือ 
“saiko” ในนานนํ้ากานา แลวใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี 
ชาวประมงกานารองเรียนวาเรือ Saiko ซึ่งสวนใหญเปนเรือ
ตางชาติมีการขนถายสัตวนํ้า (trans-shipment) อยางผิด
กฎหมาย ทําใหเปนการทําลายทรัพยากร การทําประมงของ
เรือ Saiko โดยชาวตางชาติมีใบอนญาตใหจับสัตวนํ้าเชิงพาณิชย

อยางเชนทูนา ภายในรัศมีท่ีกําหนด แตกลับมีการทําประมงใน
พ้ืนท่ี ท่ีไมไดรับอนุญาตและจับสัตวนํ้าชนิดอ่ืนๆ  

โลก 
 ในป 2558  ตลาดเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีมูลคา 169,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะขยายเพ่ิมเปน 242,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2565 (ค.ศ. 2022) จากรายงานของ 
Allied Market Research แบงตลาดตามสภาพแวดลอม
ภูมิศาสตรและชนิดสินคา แบงตามชนิดไดแกสัตวนํ้าจืด สัตว
ทะเล และสัตวนํ้ากรอย อยางเชน คารป ครัสเตเช่ียน แมคเคอ
เรล ปลานวลจันทรทะเล หมึก หอย แซลมอน ปลากะพง ปลา
ตะเพียนทะเล ปลาเทราตและอ่ืนๆ เมื่อแบงตามภูมิศาสตรจะ
แบงไดเปน อเมริกาเหนือ ไดแก สหรัฐฯ ,เม็กซิโก ,แคนาดา
ยุโรป ไดแก รัสเซีย ,นอรเวย ,ไอซแลนด และยุโรปอ่ืนๆ เอเชีย
แปซิฟก ไดแก จีน,อินเดีย, ญี่ปุน, อินโดนีเซีย, เวียตนาม และ 
เอเชีย แปซิฟกอ่ืนๆ LAMEA ไดแก อเมริกาใต, ตะวันออก
กลาง และ แอฟริกา  

 ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลก และการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ทําใหกระตุนตลาดเพาะเลี้ยงสัตว
รวมท้ังเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและการปลูกพืชทะเลมีการ
พัฒนา ทําใหตลาดเพาะเลี้ยงเติบโต โลกตองการโปรตีนเพ่ิมข้ึน 
แพลงกตอนสัตวเปนแหลงโปรตีนท่ีสําคัญ นอกจากน้ันขอกังวล
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโลกรอนเปน
ประเด็นหลักท่ีเปนขอจํากัดของตลาดการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของ
โลก เน่ืองจากเพ่ิมความเสี่ยงใหเกิดโรคระบาดในแหลงนํ้า การ
พัฒนาฟารม เพาะ เลี้ ย งสั ต ว นํ้ าจื ดมี โอกาสสู งม าก ใน
อุตสาหกรรมน้ี และการใชเทคโนโลยีเ พ่ือเลี้ยงปลาใหได
คุณภาพสูงเปนความทาทายสําหรับอุตสาหกรรม 

 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 28 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย                   $ 1,800 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย                          $ 2,100 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาตอกอน) 

 ฟลิปปนส/มาเลเซีย อินเดีย 

ขนาด13/15ตัว - $ 26.40 

ขนาด16/20ตัว -  $ 20.68 

ขนาด21/25ตัว $ 20.68 $ 17.16 

ขนาด26/30ตัว $ 19.80 $ 15.84 

ขนาด31/ 40ตัว $ 17.60 $ 15.40 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญ่ีปุน 

 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 

ขนาด26/30ตัว - $ 20.68 

ขนาด31/40ตัว $ 21.56 $ 19.80 

ขนาด41/50ตัว $ 20.68 $ 18.48 

ขนาด51/60ตัว $ 19.36 $ 17.60 

ขนาด61/70ตัว $ 18.04 $ 17.16 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)   

 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 

ขนาดUn/6ตัว $ 22.50 - $ 24.10 

ขนาด6/8ตัว          $ 22.00 - $ 23.20 

ขนาด8/12ตัว        $ 21.00 - $ 21.20 

ขนาด13/15ตัว $ 18.20 - $ 16.25 

ขนาด16/20ตัว $ 17.10 $ 15.85 - 

ขนาด21/25ตัว $ 16.10 - - 

ขนาด26/30ตัว      $ 15.10 - - 

ขนาด31/40ตัว      $ 13.10 - $ 13.30 

ขนาด41/50ตัว       $ 12.10 - - 

ขนาด51/60ตัว  $ 10.10 - - 

ขนาด61/70ตวั           $ 9.10 - - 

 

 

 

 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  

(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 เม็กซิโก อเมริกาใต เอเชีย 

ขนาดUn/10ตัว $ 14.60 - - 

ขนาดUn/12ตัว $ 12.50 - - 

ขนาดUn/15ตัว $ 7.55 $ 5.30   $ 6.85 

ขนาด16/20ตัว $ 6.70 $ 6.35   $ 5.40 

ขนาด21/25ตัว $ 6.20 $ 5.20 $ 4.65 

ขนาด26/30ตัว $ 5.90 $ 4.55 $ 4.40 

ขนาด31/35ตัว $ 5.60 $ 4.50 $ 4.20 

ขนาด36/40ตัว  $ 5.40 $ 4.25 $ 4.10 

ขนาด41/50ตัว $ 5.20 $ 4.10 $ 3.95 

ขนาด51/60ตัว - $ 3.90 - 

ขนาด61/70ตัว - $ 3.80 - 

ขนาด71/90ตัว - $ 3.70 - 

ขนาด91/110 - $ 3.10 - 

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

 เอเชีย 

ขนาด4/6 $ 16.25 

ขนาด6/8ตัว $ 14.00 

ขนาดUn/12ตัว $ 11.20 

ขนาด13/15ตัว  $ 8.80 

ขนาด16/20ตัว  $ 8.25 

ขนาด21/25ตัว  $ 7.50 

ขนาด26/30ตัว  $ 6.90 

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