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จีน/สหรัฐอเมริกา 
มาตรการทางภาษีท่ีจีนจะใชตอบโตสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงแผนการข้ึนภาษีนําเขากุงล็อบสเตอร เจาหนาท่ีจีนกลาววา
กุงล็อบสเตอรเปนหน่ึงในสินคารอยกวารายการท่ีจีนจะข้ึนภาษี
นําเขากับสหรัฐฯ โดยจะมีผลตั้งแตวันท่ี 6 กรกฎาคมน้ี คาดวา
มาตรการดังกลาวจะสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลของสหรัฐอเมริกา โดยจีนจะข้ึนภาษีนําเขากุงล็อบสเตอร 
มีชีวิต สด แชเย็น แชแข็ง ในอัตรารอยละ 25 มาตรการตอบโต
ดังกลาวมีข้ึนหลังจากท่ีนายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาประกาศข้ึนภาษีสินคานําเขาจากจีนอีกระลอก  
ป 2560 จีนนําเขากุงล็อบสเตอรจากสหรัฐอเมริกา 142.4 
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก 108.3 เหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 
ท่ีผานมาจีนและสหรัฐอเมริกาเปนคูคาอาหารทะเลท่ีสําคัญ 
นอกจากกุงล็อบสเตอรแลว จีนยังจะข้ึนภาษีนําเขาสินคา
อาหารทะเลอ่ืนๆ ไดแก ปลาแซลมอน ปลาทูนา และปู เปนตน 
ป 2560 สหรัฐอเมริกานําเขาอาหารทะเลจากจีนมากกวา 2.7 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีสงออกอาหารทะเลไปจีน 1.3 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

อินเดีย 
หนวยงานพัฒนาการสงออกอาหารทะเลของอินเดีย

(MPEDA) จัดตั้งโรงเพาะฟกและอนุบาลสัตวนํ้าใน Vallarpadam 
เมืองโคชิ (Kochi) รัฐเกรละ มีศักยภาพการผลิตลูกสัตวนํ้า  
2 ลานตัว โดยสามารถผลิตสัตวนํ้า 6 ชนิดพันธุ ไดแก กุงกุลาดํา 
ปลากะพงเอเชีย ปลา pompano ปลาชอนทะเล ปลานิลท่ี
ปรับปรุงพันธุ และปูทะเล อินเดียไดนํากุงแวนนาไมซึ่งเปนชนิด
พันธุตางถ่ินเขามาเลี้ยงเปนครั้งแรกในป 2552 และปจจุบัน
กลายเปนสินคาสงออกสําคัญของอินเดีย อยางไรก็ตาม  
กุงกุลาดํายังเปนท่ีตองการในตลาดสหภาพยุโรปและจีน และ
สามารถเพ่ิมรายไดจากการสงออกไดรอยละ 20 จากขอมูลสถิติ 
อินเดียสงออกกุงแวนนาไมเพ่ิมข้ึนจาก 570,000 ตันในป 
2559-2560 เปน 700,000 ตัน ในป 2560-2561  

มาเลเซีย 
ภาคอุตสาหกรรมเรียกรองใหรัฐบาลผอนคลาย

มาตรการออกใบอนุญาตการนําเขาอาหารทะเลในระยะสั้น 
เพ่ือเพ่ิมอุปทานอาหารทะเลในประเทศ และใหราคาอาหาร
ทะเลในประเทศลดลง สมาคมผูเลี้ยงปลาทะเลของมาเลเซีย 
กลาววา รัฐบาลสามารถผอนคลายมาตรการใหนําเขาสัตวนํ้าได
ตามท่ีจําเปน เน่ืองจากผูนําเขามีขอมูลการบริโภค ท้ังน้ี ราคา

สัตวนํ้าในมาเลเซียเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการบริโภคสัตวนํ้าตอคนท่ี
เพ่ิมข้ึน   

สิงคโปร 
 Umitron Pte. Ltd ธุรกิจ startup ดานเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าประกาศจะเพ่ิมทุน 8.2 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ือสรางความเขมแข็งของธุรกิจ และพัฒนาดาน
งานวิจัย ซึ่งใชเทคโนโลยีและนักวิจัยจากประเทศญี่ปุน ลาสุด
บริษัทฯ ไดเปดตัว “UmiGarden” ซึ่งออกแบบเพ่ือความ
เหมาะสมในการใหอาหารสัตว นํ้ า  โดยผ านระบบการ
บันทึกภาพปลาในนํ้าและวัดรูปแบบพฤติกรรมของปลา  
ผูกอตั้งบริษัทฯ ตระหนักวาการใหอาหารท่ีเหมาะสมเปนปญหา
และความทาทายสําหรับภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีขยายตัว 

เกาหลีใต 
ปลาทูนาเลี้ยงจากฟารมในเกาหลีใตพรอมออกวาง

จําหนาย ซึ่ งเปนขาวดีสําหรับผู ท่ี ช่ืนชอบรับประทานซู ชิ  
อุปสงคในประเทศท่ีสูงทําใหชาวประมงพยายามเพาะเลี้ยงปลาทูนา 
แตตองประสบปญหาอยางมากท้ังจากพายุไตฝุนและฤดูหนาว 
ท่ีรุนแรง หลังจากลองผิดลองถูกในชวงกวาทศวรรษท่ีผานมา 
สมาคมประมง Hongjin Fishing Association กลาววา สามคมฯ 
ประสบความสําหรับในการเลี้ยงปลาทูนาครีบนํ้าเงินในกระชังเปน
เวลา 22 เดือน นอกชายฝงเมืองทงยอง (Tongyeon) ซึ่งหางจาก
กรุงโซลไปประมาณ 370 กม. ปลาทูนาท่ีเลี้ยงไดมีนํ้าหนักเฉลี่ย 
ตัวละ 30 กก. และจํานวน 30,000 ตัน พรอมออกจําหนายในปน้ี  

กระทรวงมหาสมุทรและประมงกลาววา จะสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลาดังกลาว 
และขยายสาธารณูปโภคท่ีจําเปนในการเพาะเลี้ยงปลาทูนาในท่ี
กักขังเพ่ือการคา ท้ังน้ี หากสามารถผลิตปลาทูนาเพ่ือทดแทนได
รอยละ 85 ของปลาทูนาครีบนํ้าเงินท่ีจับได จะสรางรายได
ประมาณ 90 – 270 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เวียดนาม 
ปลา catfish เปนหน่ึงในสินคาสงออกหลักของ

เวียดนาม มีมูลคาสงออกปละ 1.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ
ลาสุดหนังปลา catfish ซึ่งเหลือท้ิง ยังสามารถพัฒนาเปนสินคา
สงออก ในแตละวันโรงงานแปรูปปลา catfish จะผลิตหนังปลา
ไดวันละ 5 – 8 ตัน ซึ่งถูกขายเพ่ือเปนอาหารสัตวในราคา 0.45 
เหรียญสหรฐัฯ/กก. แตตั้งแตป 2560 บริษัท Cỏ May Enterprise 
ในจังหวัด Dồng Tháp บริเวณสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง ไดเริ่ม
สงออกหนังปลาไปยังสิงคโปรในราคา 1 เหรียญสหรัฐฯ/กก.  
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เพ่ือนํามาแปรรูปเปนหนังปลาทอดกรอบสําหรับบริโภค จําหนาย
ในราคา 6 เหรียญสหรฐัฯ /ถุงขนาด 230 กรัม บริษัทฯ สงออกหนัง
ปลา 50 – 60 ตัน/เดือน และวางแผนท่ีจะขยายท้ังการแปรรูป  
ปลา catfish และสงออกหนังปลาดังกลาว และมีแผนท่ีจะตั้ง
โรงงานแปรรูปหนังปลาทอดกรอบ  ป 2560 บริษัทฯ มีรายไดจาก
การสงออกหนังปลา catfish ประมาณ 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
ตั้งเปาเพ่ิมข้ึนเปน 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปน้ี ขณะท่ีบริษัท 
Gò Dàng ไดสรางโรงงานแปรรูปวัสดุเศษเหลือจากปลา catfish 
และสงออกผลิตภัณฑท่ีไดไปยังเกาหลีใต สิงคโปร และจีน   

เนเธอรแลนด 
กลุ มประเทศสมาชิกความตกลงนาอูรู  (PNA)  

8 ประเทศ ซึ่งมีปริมาณปลาทูนาท่ีจับไดคิดเปนรอยละ 25 ของ
ปริมาณการจับปลาทูนาโลก ไดประกาศในการประชุม 
SeaWeb Sustainable Seafood Summit ณ เมืองบารเซโลนา 
วาจะออกแผนการใชเทคโนโลยี blockchain สําหรับสินคา
ปลาทูนาท้ังหมดของประเทศสมาชิก PNA ท่ีไดรับการรับรองจาก 
Marine Steward Council (MSC) ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2561 สินคาดังกลาวจําหนายภายใตแบรนด Pacifical  

การประกาศดังกลาวแสดงถึงจุดยืนดานการตลาด
ของ Pacifical บริษัทจัดจําหนายผลิตภัณฑปลาทูนาซึ่งจัดตั้ง
โดยกลุมประเทศ PNA ในฐานะผูบุกเบิกการใชเทคโนโลยี 
blokchain ในภาคอุตสาหกรรมปลาทูนา ซึ่งมีมูลคากวา 42 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ผูจัดการฝายพาณิชยของสํานักงาน PNA 
กลาววา  บริ ษัทฯ ไดรวมมือกับบริ ษัท Atato ผู ใหบริการ 
blockchain ซึ่ งตั้ งอยู ในประเทศไทย โดยใช เทคโนโลยี 
Ethereum’s blockchain smart contract, IPFS decentralized 
storage และระบบการตรวจสอบยอนกลับของบริษัท Pacifical 
ระบบดังกลาวจะครอบคลุมหวงโซอุปทานปลาทูนาท่ีจับไดกวา 
35 ลานตัว และผูบริโภคมากกวา 200 ลานราย จาก 23 
ประเทศท่ีบริโภคปลาทูนาของบริษัท Pacifical ในแตละป 
จะสามารถติดตามและตรวจสอบแหลงท่ีมาของปลาทูนาตลอด
สายการผลิตไดดวยเทคโนโลยี Ethereum blockchain 

หมูเกาะแฟโร 
จากขอมูลของกระทรวงการตางประเทศและการคา 

หมูเกาะแฟโรตั้งเปาสามารถลงนามความตกลงการคาเสรีกับ
รัสเซียและประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EEU)  
ไดภายในป 2562 การจัดทําความตกลงดังกลาวจะทําให 
หมูเกาะแฟโรสามารถรักษาสถานภาพการเปนผูสงออกสินคา
ประมงรายใหญไปรัสเซีย แทนท่ีนอรเวยซึ่งถูกรัสเซียใช
มาตรการตอบโตการควํ่าบาตรตั้งแตป 2557 จากขอมูลสถิติ
เปนทางการแสดงใหเห็นวา การสงออกปลาแซลมอนจากการ
เพาะเลี้ยงชวยผลักดันใหเศรษฐกิจของหมูเกาะแฟโรในป 2559 
ขยายตัว หมูเกาะแฟโรสงออกอาหารทะเลไปรัสเซียประมาณ 
380 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป  

 

สหรัฐอเมริกา 
สมาชิกสมาคมผูผลิตหอยสแกลล็อปของสหรัฐอเมริกา 

ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ขอใหชวยเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการสงออกไปสหภาพยุโรป โดยกลาววาความ
ตกลงทางการคาเสรีระหวางแคนาดาและสหภาพยุโรปทําให 
ผูสงออกของสหรัฐอเมริกาเสียเปรียบการแขงขันกับแคนาดา 
สมาคมฯ ตองการใหรัฐบาลฟนฟูการเจรจาความตกลงการคา
เสรีกับสหภาพยุโรปโดยเร็ว ป 2559 สหรัฐอเมริกาสงออก
หอยสแกลล็อปแชแข็งรวม  153.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 สงออกไปเนเธอรแลนด ขณะท่ีการสงออก
หอยสแกลล็อปสดในป 2559 เทากับ 21.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สวนใหญสงออกไปแคนาดา และฝรั่งเศส  

สหรัฐอเมริกา 
 จากขอมูลสถิติ สหรัฐอเมริกานําเขาอาหารทะเล  
ป 2560 เพ่ิมข้ึนมากกวาทุกปท่ีผานมา และมีแนวโนมขาด
ดุลการคาอาหารทะเลเพ่ิมข้ึน จากขอมูลของหนวยงานบริหาร
สมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA)  
ป 2560 สหรัฐอเมริกานําเขาอาหารทะเลมากกวา 21.5 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีสงออกเพียง 6 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ป 2560 สหรัฐอเมริกาขาดดุลการคาอาหารทะเล 
เ พ่ิม ข้ึนมากกวารอยละ 10 เมื่ อเปรียบเทียบกับป  2559 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ กลาววา รัฐบาลให
ความสําคัญในการการลดการขาดดุลการคา นานนํ้าของ
สหรัฐอเมริกาเปนแหลงท่ีอยูของสัตว นํ้าสําคัญ เชน Alaska 
Pollock และกุง New England lobster แตมีการนําเขาอาหาร
ทะเลถึงรอยละ 90 เพ่ือบริโภคภายในประเทศ  

อุรุกวัย 
กรมทรัพยากรนํ้าของอุรุกวัย (DINARA) แถลงถึง

ความเปนไปไดในการเขาสูตลาดจีนและเกาหลีใต สัตวนํ้า
สงออกสําคัญของอุรุกวัยในปจจุบัน ไดแก ปลาเฮค และปลา
โครเกอร ตลาดสงออกหลัก ไดแก บราซิล สหรัฐอเมริกา จีน 
รัสเซีย และกาบอง ท้ังน้ี หนวยงาน DINARA ยืนยันความ
คืบหนาในการเจรจาเพ่ือสงออกสัตวนํ้าสดไปจีน  
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 มิถุนายน –  
5 กรกฎาคม 2561  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,620/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย         อินเดีย  
ขนาด 8/12 ตัว     -    - 
ขนาด 13/15 ตัว $34.75    - 
ขนาด 16/20 ตัว $32.04       $28.43 
ขนาด 21/25 ตัว $29.78 $23.92 
ขนาด 26/30 ตัว $26.62  $23.01 
ขนาด 31/40 ตัว $20.76 $22.56 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว       -      $25.72      
ขนาด 16/20 ตัว       $25.27   $18.05     
ขนาด 21/25 ตัว      $21.66  $15.34 
ขนาด 26/30 ตัว        $19.86  $14.44      
ขนาด 31/40 ตัว    $17.60  $13.99 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.70  $13.54 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 21/25 ตัว          -    -  
ขนาด 26/30 ตัว     $21.21 $19.40  
ขนาด 31/40 ตัว $20.76 $18.50 
ขนาด 41/50 ตัว $19.86   $17.60  
ขนาด 51/60 ตัว $18.05 $16.70 
ขนาด 61/70 ตัว $17.15     - 
ขนาด 71/90 ตัว $17.60     -  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.40        -    
ขนาด  6/8 ตัว  $20.80        -           
ขนาด  8/12 ตัว $20.00        - 
ขนาด 13/15 ตัว $17.50 -  
ขนาด 16/20 ตัว  $15.20       $15.55  
ขนาด 21/25 ตัว   $13.10 -    
ขนาด 26/30 ตัว     $12.10 -       
ขนาด 31/40 ตัว $10.60 -       
ขนาด 41/50 ตัว  $9.60    -    
ขนาด 51/60 ตัว     $8.70 -     
ขนาด 61/70 ตัว $7.60 -     

 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $16.50 
ขนาด 6/8 ตัว $15.60 
ขนาด Un/12 ตัว $10.60 
ขนาด 13/15 ตัว $8.45 
ขนาด 16/20 ตัว $7.90 
ขนาด 21/25 ตัว  $7.20 
ขนาด 26/30 ตัว $6.20 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.10 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.80  $4.75 
ขนาด 21/25 ตัว $4.60 $3.95 
ขนาด 26/30 ตัว $4.25 $3.75 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.70 $3.70 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.45     $3.65   
ขนาด 41/50 ตัว $3.35 $3.55 
ขนาด 51/60 ตัว $3.20      - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.15     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.15        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $3.10      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
                      แกะเปลือกไวหาง (PTO)   แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $10.10     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.15     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.40 $5.55 
ขนาด 21/25 ตัว $4.60 $4.80 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.35 $4.50 
ขนาด 31/40 ตัว $4.25 $4.25 
ขนาด 41/50 ตัว $4.05 $4.15 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.95 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.90 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.80 

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 12/2561  
4 กรกฎาคม 2561   
 


