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เกาหลีใต 
 รัฐมนตรีพาณิชยเกาหลีใตยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยของ
องคการการคาโลก (WTO) เรื่องคณะกรรมการระงับขอพิพาท
ของ WTO ใหความเห็นวามาตรการของเกาหลีใตไมเปนไปตาม
ขอตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามยัพืช (SPS) กรณีเกาหลีใต
หามนําเขาอาหารทะเลจากญี่ปุน และ ใหญี่ปุนตรวจสอบสัตว
นํ้าเพ่ิมเติมจาก 8 แหลงท่ีอยู ใกลฟูกูชิมะ หลังเหตุการณ
นิวเคลียรท่ีฟูกูชิมะเมื่อป 2554 และหลังจากเกาหลีใตออก
มาตรการดังกลาวแลว ญี่ปุนไดสงขอรองเรียนไปยัง WTO เมื่อ
ป 2558 และไดแจงเวียนรายงานไปยังประเทศสมาชิกทุก
ประเทศทราบในเดือนกุมภาพันธ 2561 อยางไรก็ตามรัฐบาล
เกาหลีใตยังคงมาตรการดังกลาวไว จนกวาจะสิ้นสุดข้ันตอน   
ตรวจสอบ  

ตั้งแตเดือนมีนาคมป 2554 เปนตนมา ญี่ปุนสงออก
อาหารทะเลไปเกาหลีใตปริมาณ 708,566 ตัน ในจํานวนน้ี
เกาหลีใตสงกลับรอยละ 0.03 เพ่ือใหญี่ปุนตรวจสอบระดับคา
กัมมันตรังสี  
 เกาหลีใตสงออกอาหารทะเลเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.4 
ในชวงไตรมาสแรกป 2561 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ี
ผานมา การสงออกทูนาและสาหรายแหงเพ่ิมข้ึน ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลสงออกมีมูลคา 560 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
รายไตรมาสเปนครั้งท่ี 9 ติดตอกัน และปริมาณสงออกทําสถิติ
สูงข้ึน ญี่ปุนซึ่งเปนตลาดสงออกอาหารทะเลใหญสุดของเกาหลี
ใต มีการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.3 จากยอดขายทูนา สแปน
นิชเมคเคอเรล และ หอยนางรม เกาหลีใตสงออกไปจีนเพ่ิม
รอยละ 13.6 คดิเปน 86 ลานเหรียญสหรัฐฯ จากการสงออกปู
และทูนา ท้ังน้ีทูนาเปนสินคาทะเลสงออกมากท่ีสุดเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 28 ชวงไตรมาสแรก คิดเปนมูลคา 155 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และยอดขายผลิตภัณฑแชแข็งไปยังฟลิปปนส 
เอกวาดอร จีน และ เม็กซิโก สูงข้ึนมากเชนกัน  

เวียดนาม 
 สมาคมผูสงออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) 
รายงานวา เนเธอรแลนดและอังกฤษ เปนผู นําเขาปลา 
แพงกาเซียสเวียดนามรายหลักในกลุมประเทศสหภาพยุโรป 
อังกฤษรายงานการนําเขาปลาแพงกาเซียสเพ่ิมข้ึน ในป 2560 
โดยเวียดนามสงออกปลาแพงกาเซียสมูลคา 45.7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ไปยังอังกฤษ คิดเปนรอยละ 2.6 ของมูลคาการสงออก
ท้ังหมด เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 จากป 2559 ปลาจากเวียดนามมี
คูแขงเปนปลาเน้ือขาวชนิดอ่ืนๆ เชน คอดแชแข็ง แฮ็ดด็อก 
และ พอลล็อคแชแข็ง เวียดนามสงออกปลาเน้ือขาวไปอังกฤษ
เปนลําดับท่ี 6 โดยไอซแลนดและจีนมีการสงออกปลาเน้ือขาว
ไปยังอังกฤษมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20 -45 ของการนําเขา

ท้ังหมด   ในป 2561 คาดวาการสงออกปลาแพงกาเซียส 
เวียดนามไปอังกฤษจะเพ่ิมข้ึนเล็กนอย และเมื่อเทียบกับตลาด
อ่ืนๆในสหภาพยุโรป ปลาแพงกาเซียสเวียดนามในตลาด
อังกฤษจะเติบโตตอเน่ือง และเปนสัญญาณท่ีดีในการฟนตัว   

นอรเวย 
 สัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคมท่ีผานมา นอรเวย
สงออกแซลมอนสดไปจีน 176 ตัน สัปดาหกอนหนาสงออก 
294 ตัน แตเมื่อเทียบกับชวงสัปดาหเดียวกันของปท่ีผานมา  
สงออกสูงข้ึน 30 ตัน การสงออกชวงน้ีไดรับผลกระทบจาก
วันหยุดอีสเตอร ในสัปดาหท่ีมีวันหยุดติดกัน 2 วัน ในนอรเวย  
ผูสงออกแซลมอนนอรเวยเห็นวาตลาดจีนสําคัญ เพราะชวยให
เกิดความสมดุลในผลผลิตแซลมอนท่ีกําลังเติบโต ปริมาณ
สงออกโดยรวมลดลงเหลือ 11,469 ตัน จาก 17,778 ตัน 
ในชวงสัปดาหเดียวกันของปกอนหนา ราคาสงออกแซลมอน
นอรเวยสัปดาหท่ีผานมาอยูท่ี 9.2 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
ชวงสัปดาหเดียวกันของป 2560 อยูท่ี 8.03 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม 
 สหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกใหญท่ีสุดสําหรับ
แซลมอนนอรเวย คิดเปนสัดสวนรอยละ 77.5 ของปริมาณ
สงออกท้ังหมด ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคมลดลง
จากรอยละ 81.4 ในชวงสัปดาหกอนหนา และเมื่อรวมกับท่ี
สงออกไปจีนและเวียดนาม ในสัปดาหน้ันสงออกลดลงเหลือ 
221 ตัน จาก 679 ตัน แตการสงออกไปฮองกงเพ่ิมข้ึนเปน 
274 ตัน จาก 182 ตัน ในชวงสัปดาหเดียวกันของปท่ีผานมา               

รัสเซีย 
 หนวยงานดานสุขอนามัยสัตวของรัสเซีย (Russia’s Federal 
Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance ) ยกเลิกการ
หามนําเขาอาหารทะเลจากพ้ืนท่ี 6 แหงของญี่ปุน เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 
ไดแก Iwate  Miyagi  Yamagata  Ibaraki  Chiba และ Niigata กอนหนาน้ี
หามนําเขา เน่ืองจากเหตุการณนิวเคลียรท่ี Fukushima เมื่อวันท่ี 11 
มีนาคม 2554 และรัสเซียจะยอมนําเขาอาหารทะเลจาก Fukushima ดวย 
หากมีเอกสารรับรองการปราศจากการปนเปอน  
 จากผลการศึกษาของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ (the International Atomic Energy Agency : IAEA)  รัสเซียผอน
ปรนการหามนําเขาสัตวนํ้าจากญี่ปุนบางสวน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 
โดยอนุญาตใหนําเขาปลาแมคเคอเรล จาก Aomori ซึ่งเคยเปนพ้ืนท่ี ท่ี
หามนําเขากอนหนาน้ี   

สหรัฐฯ 
 กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ เสนอพิจารณาทบทวนในท่ี
รัฐสภาฯ กรณรีาคากุงแชแข็งจากอินเดียขายในสหรัฐฯ ต่ํากวา
มูลคาปกติ ในชวงการทบทวนกําหนดภาษีมาตรการตอบโตการ
ทุมตลาด (period of review : 1 กุมภาพันธ 2559 – 31 
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มกราคม 2560) และกําหนดใหเพ่ิมภาษีมาตรการตอบโตการ
ทุมตลาด กุงจากอินเดีย เดิมรอยละ 0.84 เปนรอยละ 2.34  
กุงจากอินเดียสงออกไปสหรัฐฯ มากท่ีสุด ในป 2559 -2560 
สงออก 188,617 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.7 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 30 จากปกอนหนา โดยกุ ง ท่ีบริ โภคในสหรัฐฯกว า 
รอยละ 30 มาจากอินเดีย   

เอกวาดอร 
 อุตสาหกรรมกุงของเอกวาดอร โดยสมาคมเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า และ กลุมผูเลี้ยงกุงอยางยั่งยืน (Sustainable Shrimp 
Partnership : SSP) เขารวมโปรแกรม the US Seafood 
Import Mornitoring Programme (SIMP) เปนอีกกาวท่ีให
ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อกุงท่ีผลิตไดมาตรฐาน  

อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมกุงสวนใหญยังไมสามารถ
รองรับโปรแกรม SIMP ของสหรัฐฯ ซึ่งคิดเปนรอยละ 90 ของ
กุงท่ีบริโภคในสหรัฐฯ โดยเมื่อตองปฏิบัติตามโปรแกรมน้ีอาจ
ทําใหเกิดปญหาติดขัดในการนําเขากุงข้ึนได โดยกฎหมายผาน
แลวในสหรัฐฯ และลงนามโดยประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป 
กําหนดใหกุงนําเขามายังสหรัฐฯตองสอดคลองกับโปรแกรม 
SIMP ภายในปลายป 2561 ซึ่งอาหารทะเลนําเขาจะตองมี
ขอมูล ท่ีแนชัดเ ก่ียวกับผลิตภัณฑ ตั้ งแตขอมูลการจับจน
สินคาเขาสูสหรัฐฯ   

นิคารากัว 
 ขอมูลจาก the Centre for Export Procedures 
(CETREX) ชวงไตรมาสแรกป 2561 นิคารากัวสงออกกุง
เพาะเลี้ยง 2,600 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 27.4 เมื่อเทียบกับชวง 
ไตรมาสแรกป 2560 คิดเปนมูลคากวา 16.1 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 86.4 จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 
โดยในชวง 3 เดือนแรกป 2560 มีการสงออก 8.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ราคาเฉลี่ยชวงไตรมาสแรกอยูท่ี 6 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
กิโลกรัม เพ่ิมจาก 4.1 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในชวง
เดียวกันของป 2560  ประธานสมาคมประมงนิคารากัวให
ความเห็นวาเน่ืองจากสินคากุงสะสมตั้งแตเดือนธันวาคมท่ีผาน
มามีปริมาณมาก ดานระดับปริมาณผลผลิต เทียบเทาปท่ีผาน
มา และประเมินวาในป 2561 นาจะเติบโตรอยละ 5-6 ในป 
2560 สงออกกุงเลี้ยง 87.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
16 จากป 2559   

เปรู 
 ผลสํารวจจาก the National Household Survey 
of Peru การบริโภคอาหารทะเลของชาวเปรูสูงข้ึนตอเน่ือง
ในชวง 5 ปท่ีผานมา จาก 12.9 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 2556 
เปน 14.5 กิโลกรัมตอคนตอป ในป 2560 ซึ่งมาจากผูบริโภค
นิยมสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับเน้ือสัตวชนิดอ่ืนๆ และ
ทรัพยากรสัตวนํ้าสําหรับบริโภคโดยตรงมีเพ่ิมข้ึน สัตวนํ้าท่ีเปน
ท่ีนิยมสําหรับชาวเปรูไดแก ปลาโบนิโต ฮอสเมคเคอเรล และ 
เมคเคอเรล นอกจากน้ันในป 2560 คาใชจายครัวเรือนสําหรับ
สินคาสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.5 ของคาอาหารท้ังหมด 

เปนรอยละ 7 และการบริโภคสัตว นํ้านาจะสูง ข้ึนตอไป 
เน่ืองจากราคาถูกลง และเขาถึงไดงายข้ึน  

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  เม.ย. – 20 เม.ย. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,650 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,500 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 

 อินโดนีเซีย อินเดีย 
ขนาด 8/12ตัว 41.85 - 
ขนาด 13/15ตัว 34.41 33.01 
ขนาด 16/20ตัว 32.08 29.76 
ขนาด 21/25ตัว 30.69 26.50 
ขนาด 26/30ตัว 29.76 25.57 
ขนาด 31/40ตัว 21.85 19.99 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 26.50 
ขนาด 16/20ตัว - 21.39 
ขนาด 21/25ตัว 19.99 19.06 
ขนาด 26/30ตัว 18.13 17.20 
ขนาด 31/40ตัว 16.74 15.81 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 31/40ตัว 22.32 - 
ขนาด 41/50ตัว 21.39 19.99 
ขนาด 51/60ตัว 19.99 18.60 
ขนาด 61/70ตัว 19.53 18.13 
ขนาด 71/90ตัว 18.13 17.20 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.80 - 27.30 
ขนาด 6/8ตัว          21.20 - 24.80 
ขนาด 8/12ตัว        20.40 - 23.00 
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ขนาด 13/15ตัว 17.30 - 18.75 
ขนาด 16/20ตัว 16.40 15.80 15.90 
ขนาด 21/25ตัว 15.40 - - 
ขนาด 26/30ตัว      14.40 - - 
ขนาด 31/40ตัว      12.40 - - 
ขนาด 41/50ตัว      11.40 - - 
ขนาด 51/60ตัว 10.10 - - 
ขนาด 61/70ตัว 8.60 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.60 12.40 
ขนาด Un/12 ตัว - 12.65 11.60 
ขนาด Un/15 ตัว 9.05 8.30 8.20 
ขนาด 16/20 ตัว 7.10 7.15 7.05 
ขนาด 21/25 ตัว 6.20 6.45 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.95 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.75 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 5.40 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 5.20 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 ตัว - 6.40 
ขนาด 16/20 ตัว 6.10 5.05 
ขนาด 21/25 ตัว 4.90 4.55 
ขนาด 26/30 ตัว 4.55 4.25 
ขนาด 31/35 ตัว 4.15 3.95 
ขนาด 36/40 ตัว 3.85 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.70 3.85 
ขนาด 51/60 ตัว 3.50 3.75 
ขนาด 61/70 ตัว 3.45 - 
ขนาด 71/90 ตัว 3.40 - 
ขนาด 91/110 ตัว 3.25  
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 16.50 - 
ขนาด 6/8 ตัว 14.95 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.80 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.50 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 8.20 6.00 

ขนาด 21/25 ตัว 7.45 - 
ขนาด 26/30 ตัว 6.60 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 10.50 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.45 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.85 6.00 
ขนาด 21/25ตัว 4.95 5.10 
ขนาด 26/30ตัว 4.80 4.90 
ขนาด 31/35ตัว 4.45 4.55 
ขนาด 41/50ตัว 4.30 4.45 
ขนาด 51/60 ตัว - 4.25 
ขนาด 61/70 ตัว - 4.15 
ขนาด 71/90 ตัว - 4.05 
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