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จีน 
 รัฐบาลจีนลงโทษผูลักลอบคาอาหารทะเลผิดกฎหมาย 
เจาหนาท่ีศุลกากรมลทลกวางตุงของจีนจับกุมแกงลักลอบ
นําเขาปลาอินทรี ปลาจาระเม็ด และแวนนาไมผิดกฎหมาย  
ซึ่งทําเปนขบวนการ โดยจางคนทองถ่ินบริเวณชายแดนท่ีมีบัตร
ประจําตัว “border resident” ซึ่งไดรับอนุญาตทําการคาขาย
และเขาออกบริเวณชายแดน ลักลอบนําเขาดังกลาว เจาหนาท่ี
ไดจับยึดและทําลายอาหารทะเลท่ีลักลอบนําเขามาจํานวนมาก  
ซึ่งสวนใหญมาจากแอฟริกา เอกวาดอร อินโดนีเซีย โดยลักลอบ
นําเขาผานทางเวียดนาม  

ฟจ ิ
 รัฐมนตรีกระทรวงประมงของฟจิประกาศจัดหาพ้ืนท่ี 
200 เฮคตาร ในเมือง Korovatu จังหวัด Macuata สําหรับ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย เพ่ือลดการนําเขา กระทรวงประมงของ
ฟจิหันมาใหความสําคัญตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ขณะน้ีอยู
ระหวางการกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว คาดวา
จะทําการเพาะเลี้ยงปลากระบอก เพ่ือเปนเหยื่อสําหรับการทํา
ประมงเบ็ดราวทูนาท่ีปจจุบันตองนําเขา รวมถึงการเพาะเลี้ยง
ปลานวลจันทร กุง ซึ่งนําเขาปละประมาณ 20 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ความสนใจดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในฟจิขยายตัว
เพ่ิมข้ึน ลาสุดจีนเขามาลงทุนพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ในฟจิ มูลคา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

ญ่ีปุน 
 ชาวประมงในจังห วัดฟุกุ ชิมะของญี่ ปุ นเสีย ใจ 
หลังจากแผนการจัดงานอีเวนทเสิรฟอาหารทะเลจากจังหวัด 
ฟุกุชิมะในรานอาหารญี่ปุนในกรุงเทพฯ ในชวงเดือนมีนาคม 
ถูกยกเลิก เน่ืองจากการคัดคานอยางรุนแรงจากกลุมผูบริโภค 
แมวาอาหารทะเลดังกลาวไดรับการรับรองความปลอดภัยจาก
หนวยงานด านสุขอนามัยของไทย รายงานขาวเผยว า  
เดิมจังหวัดฟุกิชิมะกําหนดจัดอีเวนทเสิรฟอาหารญี่ปุนท่ีปรุง
จากปลาซีกเดียว ซึ่งเปนของข้ึนช่ือจากจังหวัดฟุกุชิมะ ในราน 
อาหารญี่ปุน 11 แหงในกรุงเทพฯ ในชวงเดือนมีนาคม 2561 
จังหวัดฟุกุชิมะใชเวลาเตรียมงานกวา 1 ป รวมท้ังเชิญหัวหนา
พอครัวและเจาของรานอาหารญี่ปุนในกรุงเทพฯ เยี่ยมชม
ทาเรือโซมะในจังหวัดฟุกุชิมะ ดูงานดานคุณภาพ และวิธีการ
ตรวจสอบสารกัมมันตภาพรังสีตกคางท่ีเขมงวด แตตองยกเลิก
ไปในท่ีสุด ขณะน้ีจังหวัดฟุกุชิมะอยูระหวางพิจารณาเชิญ

ผูสื่อขาวไทยเยือนฟุกุชิมะ เพ่ือดูงานดานการประมง และการ
ตรวจสอบการปนเปอนของสารกัมมันตภาพรังสีในอาหารทะเล  

ไตหวัน 
สหภาพยุโรปจะใชเวลา 1 เดือน พิจารณาวาจะปลด

ใบเหลืองการทําประมง IUU ใหกับไตหวันหรือไม หลังจาก
เจาหนาท่ีสหภาพยุโรปเดินทางเยือนไตหวันเพ่ือตรวจประเมิน
ระหวางวันท่ี 13 – 21 มีนาคม 2561 ท้ังน้ี เจาหนาท่ีของ
สหภาพยุโรปเดินทางเยือนไตหวันปละ 2 ครั้ง เพ่ือตรวจ
ประเมินและติดตามความกาวหนาในการแกไขปญหา IUU 
จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลากวา 2 ปครึ่ง ท่ีสหภาพยุโรปให
ใบเหลือง โดยข้ึนบัญชีไตหวันเปนประเทศท่ีไมใหความรวมมือ
ในการตอตานการทําประมง IUU คณะกรรมาธิการเกษตรของ
ไตหวัน (COA) ย้ําวา กวา 2 ปท่ีผานมาไตหวันไดดําเนินการ
ตามขอกําหนดของสหภาพยุโรปในการปรับปรุงกฎระเบียบ 
การบังคับใชกฎหมาย และการจัดการการทําประมงนอกนานนํ้า
ของไตหวัน รวมท้ังหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลกับสหภาพยุโรป
อยางตอเน่ือง  

เวียดนาม 
 กลุมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม 
อยูระหวางการพิจารณายื่นคํารองตอศาลการคาระหวาง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Court of International Trade) 
หลังจากท่ีกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ (DOC) ประกาศผลทบทวน
อัตราอากรตอบโตการทุมตลาด (AD) ครั้งท่ี 13 (POR 13) 
สําหรับปลาแพนกาเซียสนําเขาจากเวียดนาม สมาคมผูสงออก
อาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) ออกแถลงการณคัดคาน
ผลการตัดสินใจดังกลาวของกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ โดย
กลาววา ผลการประกาศอัตราตอบโตการทุมตลาดดังกลาว 
เปนการลงโทษ ไมเปนธรรม และไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งฝาย
เวียดนามจะยื่นฟองศาลการคาระหวางประเทศของสหรัฐฯ 
โดยเร็วท่ีสุด ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2561 กระทรวง
พาณิชยสหรัฐฯ ประกาศผลทบทวนอัตรา AD ครั้งท่ี 13  
ข้ันสุดทาย สําหรับเน้ือปลาแพนกาเซียสแบบฟลเลแชแข็ง
นําเขาจากเวียดนาม ในชวงระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 –  
31 กรกฎาคม 2559 ท่ีอัตรา 2.29 - 7.74 เหรียญสหรัฐฯ/กก. 
ประเด็นดังกลาวเปนขอพิพาททางการคาลาสุดระหวางท้ังสอง
ประเทศ ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ภายใตนโยบายปกปอง
ทางการคาภายในประเทศของผูนําสหรัฐอเมริกาคนปจจุบัน 

สหภาพยุโรป/แอฟริกาใต 
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 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ (EPA) ระหวางสหภาพ
ยุ โรปและ 6 ประเทศในแอฟริกาตอนใต  ชวยสงเสริม
ภาคอุตสาหกรรมไวนและอุตสาหกรรมประมงของประเทศ
แอฟริกาใต หลังจากท่ีความตกลงดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแต
เดือนตุลาคม 2559 ความตกลง EPA ระหวางสหภาพยุโรปกับ
กลุ มประเทศสหภาพศุลกากรแห งแอฟริกาใต  (SACU)  
(ประกอบดวย 5 ประเทศ คือ แอฟริกาใต บอตสวานา เลโซโท 
นามิเบีย และสวาซิแลนด) และโมซัมบิก ชวยขยายการสงออก
และการคาของประเทศแอฟริกาใต ซึ่งมากกวาครึ่งของการ
สงออกสินคาประมงของแอฟริกาใตสงออกไปสหภาพยุโรป 
และขยายตัวมากกวารอยละ 50 ตั้งแตป 2555 เปนตนมา 
ภายใตความตกลงดังกลาว แอฟริกาใตสงออกสินคาประมงไป
สหภาพยุโรปโดยเสียภาษีนําเขาอัตรารอยละ 0 โดยมีปลาเฮค  
ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของสัตวนํ้าท่ีจับไดท้ังหมดของแอฟริกาใต 
และหมึกเปนสินคาสงออกสําคัญ  

รัสเซีย/เกาหลีใต 
 รัสเซียและเกาหลีใตเห็นชอบดําเนินความรวมมือการ
ทําประมงในพ้ืนท่ีเปดในทะเลโอคอตสค (Sea of Okhotsk) 
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
โดยมีเปาหมายเพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากเกาหลีใตท่ีสนใจลงทุน
โครงการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็มและการทําประมงในรัสเซีย 
ความตกลงดังกลาวเห็นชอบใหจัดทําแผนการลงทุนรวมระหวาง
กันจนถึงป 2563 รัสเซียและเกาหลีใตไดหารือความเปนไปได
ในการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติม เพ่ือควบคุมแหลงกําเนิดสินคา
ประมงทุกชนิดท่ีท่ีทําการคา หรือขนสงเขามาในเขตดินแดน
ของท้ังสองฝายใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งจะมีการพิจารณา
ขอเสนอดังกลาวในการประชุมหารือระหวางรัสเซีย-เกาหลีใต
เพ่ือบังคับใชความตกลงดังกลาวใหมีผลในทางปฏิบัติในเดือน
กันยายน – ตุลาคม 2561 

แคนาดา  
 จากขอมูลของกรมประมงและมหาสมุทรแคนาดา 
(DFO) ป 2560 แคนาดาสงออกสินคาประมง 6.9 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 312 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 5 
จากปกอน เน่ืองจากการสงออกไปจีนและญี่ปุนท่ีเพ่ิมข้ึนมาก 
รอยละ 25 และ 13 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 
สินคาประมงสวนใหญของแคนาดาสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา 
มูลคา 4.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกสําคัญของ
แคนาดา ไดแก  ล็อบสเตอร 2.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  
ปู  snow/queen crab 1  พันล าน เ หรี ยญสหรั ฐ ฯ  และ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก 909 ลานเหรียญสหรัฐฯ ป 2560 
แคนาดาสงออกสินคาประมงไป 137 ประเทศท่ัวโลก  

 

 

สหรัฐอเมริกา 
 สภาผูแทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเห็นชอบผานกฎหมาย 
Omnibus Appropriations Bill ประจําปงบประมาณ 2561  
ซึ่งมีขอเสนอใหกฎระเบียบ Seafood Import Monitoring 
Program (SIMP) ใชบังคับกับสินคากุงนําเขามายังสหรัฐฯ 
ผูจัดการสมาคมผูแปรรูปกุงสหรัฐอเมริกา (ASPA) กลาววา 
กฎหมายดังกลาวจะไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและมีผล 
ทางกฎหมายหลังประธานาธิบดีลงนาม กฎระเบียบ SIMP 
กําหนดใหผูนําเขาแจงขอมูลการตรวจสอบยอนกลับสินคา
อาหารทะเลนําเขาจากแหลงท่ีจับไปจนถึงการนําเขามายังดาน
ศุลกากรของสหรัฐฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงการนําเขาสินคาสัตวนํ้าท่ีได
จากการทําประมง IUU และการปลอมแปลงฉลากสินคาสัตวนํ้า 
(seafood fraud) 

สหรัฐอเมริกา  
Seafood Analytics ออกอุปกรณ อิ เล็ กทรอนิกส 

ตัวใหมสําหรับวัด ประเมิน และเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
สัตวนํ้า เชน ความยาว ความสูง สุขภาพ การเสื่อมสภาพ และ
วิเคราะหองคประกอบของสัตวนํ้าแตละตัว เทคโนโลยีดังกลาว
ชวยใหผูใชสามารถวัดไดหรือเก็บขอมูลแบบ real-time ซึ่งขอมูล
ดังกลาวสามารถนํามาใชสําหรับเปรียบเทียบ จัดทําแนวโนมการ
เจริญเติบโต การวิเคราะหขอมูลสุขภาพของสัตวนํ้าแตละตัว  

 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 27 มีนาคม – 6 เมษายน 
2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,550/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                            อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด 8/12 ตัว $42.10    - 
ขนาด 13/15 ตัว $34.61 $33.21 
ขนาด 16/20 ตัว $32.27       $29.93 
ขนาด 21/25 ตัว $30.87 $26.66 
ขนาด 26/30 ตัว $29.93  $25.72 
ขนาด 31/40 ตัว $21.98 $20.11 
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  

                      ฟลิปปนส/มาเลเซีย       อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว       -      $26.92      
ขนาด 16/20 ตัว           -   $20.89     
ขนาด 21/25 ตัว           -  $17.64 
ขนาด 26/30 ตัว         -  $16.71      
ขนาด 31/40 ตัว     -  $15.78        

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 21/25 ตัว          - $25.53  
ขนาด 26/30 ตัว          - $20.89  
ขนาด 31/40 ตัว  - $19.96  
ขนาด 41/50 ตัว $22.28   $19.03   
ขนาด 51/60 ตัว $21.35 $18.10 
ขนาด 61/70 ตัว $20.42 $17.17 
ขนาด 71/90 ตัว $19.03 $16.71 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย     บังกลาเทศ 
ขนาด UN/6 ตัว  $21.80        -   - 
ขนาด  6/8 ตัว  $21.20        -   -        
ขนาด  8/12 ตัว $20.40        -   - 
ขนาด 13/15 ตัว $17.50  -   - 
ขนาด 16/20 ตัว  $16.50       $15.80 $15.55 
ขนาด 21/25 ตัว   $15.50 -   $14.55 

ขนาด 26/30 ตัว     $14.50 -  $13.75 
ขนาด 31/40 ตัว $12.50 -  $13.20 
ขนาด 41/50 ตัว  $11.50    -   - 
ขนาด 51/60 ตัว     $10.00 -   -  
ขนาด 61/70 ตัว $8.50 -   -  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $16.50 
ขนาด 6/8 ตัว $14.95 
ขนาด Un/12 ตัว $10.90 
ขนาด 13/15 ตัว $8.60 
ขนาด 16/20 ตัว $8.20 
ขนาด 21/25 ตัว  $7.45 
ขนาด 26/30 ตัว $6.60 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.50 
ขนาด 16/20 ตัว   $6.30  $5.15 
ขนาด 21/25 ตัว $5.10 $4.45 
ขนาด 26/30 ตัว $4.65 $4.20 
ขนาด 31/35 ตัว  $4.20 $4.00 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.95     $3.85 
ขนาด 41/50 ตัว $3.75 $3.75 
ขนาด 51/60 ตัว $3.50     - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.45     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.45        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $3.25      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
                     แกะเปลือกไวหาง (PTO)   แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 

ขนาด 8/12 ตัว   $10.50     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.45     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.90 $6.00 
ขนาด 21/25 ตัว $5.05 $5.20 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.85 $5.00 
ขนาด 31/40 ตัว $4.50 $4.55 
ขนาด 41/50 ตัว $4.35 $4.45 
ขนาด 51/60 ตัว    - $4.25 
ขนาด 61/70 ตัว     - $4.15 
ขนาด 71/90 ตัว     - $4.10 

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