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ปากีสถาน 
ปากีสถานสงออกสัตวน้ําเพ่ิมขึ้นรอยละ 16  
  ในชวง 11 เดือนแรก (กรกฎาคม – พฤษภาคม) ของ
ปงบประมาณ 2560 – 2561 ปากีสถานสงออกสัตวนํ้ามูลคา 
424 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปกอนหนา 365 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.33 ปริมาณการสงออก 178,906 ตัน ปกอน
หนา 143,313 ตัน  เพ่ิมข้ึนรอยละ 24.84 เฉพาะเดือนพฤษภาคม 
มูลคาสงออก 52.4 ลานเหรียญสหรัฐฯเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.2 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา แตลดลงรอยละ 6.31 
เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปเดียวกัน ซึ่งสงออก 56 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ การนําเขาเดือนพฤษภาคมมีมูลคา 48 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ    

เวียดนาม 
ปลาแพนกาเซียสดอรี (TRA) มศัีกยภาพในตลาดจีน 
 จีนลดภาษีนําเขาอาหารทะเล 221 รายการ ตั้งแต
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ใหแกสมาชิกองคการการคาโลก ปลา
แคทฟชฟลเล และแคทฟชสดสดแชเย็นภาษีลดลงเหลือรอยละ 
7 จากเดิมภาษีอยูท่ีรอยละ 10 และ รอยละ 12 ตามลําดับ 
เปนโอกาสใหผูสงออกปลาแพนกาเซียสดอรีของเวียดนามทํา
กําไรเพ่ิมข้ึน ท่ีผานมาผูสงออกรายใหญของเวียดนามตองเสีย
ภาษีมูลคาเพ่ิม (value added tax) รอยละ 17 และภาษี
นําเขาอีกตางหากดวย แตผูคารายเล็กไมตองเสียภาษีดังกลาว 
ดังน้ันการลดภาษีจะสงเสริมใหผูสงออกปลาแพนกาเซียสดอรี
รายใหญของเวียดนาม  ขณะเดียวกันเวียดนามสามารถชิง
โอกาส เมื่อสหรัฐอเมริกาและจีนมีขอพิพาททางการคาระหวาง
กัน  ทําให เ วี ยดนามส งออกไปตลาด ท้ั งสองได เ พ่ิม ข้ึน  
5 ปท่ีผานมาการสงออกปลาแพนกาเซียสดอรีของเวียดนาม
เติบโตรอยละ 21 -31 ตอป ในชวง 5 เดือนแรกของป 2561 
มูลคาสงออก 174.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ           

นอรเวย/จีน 
จีนลดภาษีสงผลใหผูสงออกอาหารทะเลจากนอรเวยได
ประโยชน 
 ผูสงออกอาหารทะเลนอรเวยลดคาใชจายไดถึง 8.58 
ลานเหรียญสหรัฐฯตอป หลังจีนลดภาษีนําเขา และสินคา
อาหารทะเลจากนอรเวยกวา 250 รายการไดรับการลดภาษี  
 คณะกรรมาธิการดานภาษีศุลกากรของจีนรายงานวา
สินคาสําหรับบริโภค 1,449 รายการ ไดรับการลดภาษี จาก
เดิมเฉลี่ยรอยละ 15.7 เปนรอยละ 6.9  ซึ่งการลดภาษีน้ี
นับเปนครั้งท่ี 5 ตั้งแตมีการลดภาษีตั้งแตป 2558 เปนตนมา   

 
 
 

 
แคนาดา 

 แคนาดาขึ้นภาษีนําเขาเพ่ิม กระทบอุตสาหกรรม
ประมง 
 แคนาดาเก็บภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐอเมริกามูลคา 12,600 
ลานเหรียญสหรัฐฯ มีผลตั้งแต 1 กรกฎาคม 2561 เพ่ือเปนการตอบโตท่ี
สหรัฐฯ  ข้ึนภาษีเหล็กรอยละ 25 และอลูมิเนียมรอยละ 10  ในชวงตนป 
มาตรการภาษีแบบใหมกระทบสินคาตางๆ  ท่ีแคนาดานําเขาจากสหรัฐฯ 
เชน ถังเบียร ปากกาลูกลื่น นํ้าสม ลูกอม วิสก้ีbourbon และกระทบตอ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลดวยเชนกัน   
 นับตั้งแตมีความตกลงการคาเสรี North American Free 
Trade Agreement : NAFTA ตั้งแตป 2528 เปนตนมา การคาระหวาง
สหรัฐฯ และแคนาดา เพ่ิมข้ึน 4.5 เทา หรือคิดเปนรอยละ 350   

สหรัฐอเมริกา / จีน 
 จีนขึ้นภาษีนําเขา ไมกระทบวัตถุดิบอาหารทะเล
สหรัฐฯท่ีสงไปแปรรูปในจีน 
 อาหารทะเลจากสหรัฐฯ ท่ีสงแปรรูปในจีน แลว re-
export ไดรับยกเวน ภาษีนําเขา ท่ีจีนใชตอบโตสหรัฐฯ 
(retaliatory tariffs) ท้ังน้ีบริษัทสหรัฐฯท่ีมีฐานอยูใน Seattle 
ตองพ่ึงพาแรงงานจีนในการแปรรูป แซลมอน พอลล็อก ปู และ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลอ่ืนๆ โดยเมื่อตนเดือนกรกฎาคม ท่ีผาน
จีนไดประกาศนโยบายภาษีนําเขาผานทาง NOAA Fisheries 
และสถานทูตสหรัฐฯ ในจีน โดยกําหนดภาษีนําเขาอาหารทะเล
จากสหรัฐฯ ครอบคลุมผลิตภัณฑทุกชนิดท่ีนําเขามาบริโภค
ภายในจีนไวท่ี รอยละ 25 แตยกเวนกับสินคาบางรายการ
อยางเชน แซลมอนอลาสกา ปลาพอลล็อก และ ปู ท่ีจีนนําเขา
มาเพ่ือแปรรูปและ re-export 

สหรัฐอเมริกา 
  สงครามการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน มีความ
เขมขนมากขึ้น 
 ส ห รั ฐ ฯ ดํ า เ นิ น น โ ย บ า ย ต า ม แ ผ น ง า น ข อ ง
ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป ในการข้ึนภาษีสินคานําเขาจากจีน
หลายรายการ ผูแทนการคาของสหรัฐฯ เปดเผยวาไดมีการข้ึน
ภาษีรอยละ 10 กับสินคาหลายรายการจากจีน รวมถึง อาหาร
ทะเล และอาหารสดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีกําหนดข้ึนภาษี
รอยละ 25 กับสินคาจีนท่ีมีมูลคา 50,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และในรอบท่ีสองน้ี จะข้ึนภาษีสินคาจีนท่ีมีมูลคา 16,000 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ดวย 
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คูเวต 
 สัตวน้ําในคูเวตมีราคาสูงในชวงฤดูรอน  
 สัตวนํ้าในคูเวตมีราคาสูงตอเน่ือง โดยเฉพาะในชวง
ฤดูรอน เน่ืองจากสภาพอากาศรอนจัด กระทบตอการทํา
ประมง และปริมาณการจับต่ํา ประชาชนมีอํานาจซื้อสัตวนํ้า
ลดลง ชาวประมงช้ีแจงวาเน่ืองจากอุปกรณทําประมงราคา
สูงข้ึน บวกกับตนทุนคาแรงท่ีสูง และมีจํานวนชาวประมงลดลง 
ทําใหราคาสัตวนํ้าสูงข้ึน นอกจากน้ันยังมีปริมาณสัตวนํ้าลดลง 
และการทําประมงลดลง ดวย 

มอริทาเนีย 
 มอริทาเนียสงออกหมึกยักษ มูลคา 350 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  
 รัฐมนตรีดานเศรษฐกิจประมงและกิจการทางทะเล
มอริทาเนีย รายงานการสงออกสินคาประมงประจําป วามี
ปริมาณ 40,000 ตัน รอยละ 90 เปนหมึกยักษ octopus และ
เปนภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการจางงาน 27,000 ตําแหนง  
 คณะกรรมาธิการ ควบคุมการทําประมงหมึกใหได
หมึกท่ีมีคุณภาพดี มีมูลคาเพ่ิมสูง โดยมีเปาหมายในการ
พัฒนาการจับ กระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา รวมถึง
พัฒนาระบบการจําแนกผลิตภัณฑในทะเล และท่ีทาเรือใหมี
ความโปรงใสมากยิ่งข้ึน  

ไนจีเรีย 
 ป 2560 ไนจีเรียนําเขาสัตวน้ํามูลคา 170 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  
 ไนจีเรียนําเขาสัตวนํ้าจากไอซแลนดมูลคา 71 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ นําเขาจากรัสเซีย 56 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 
นําเขาจากนอรเวย 43 ลานเหรียญสหรัฐฯ ไนจีเรียนําเขา
จํานวนมาก เน่ืองจากขาดการลงทุนในการทําประมงพาณิชย 
โดยปริมาณสัตวนํ้ายังไมเพียงพอตอความตองการอีก 2.1 ลาน
ตัน สํานักงานสถิติไนจีเรียเปดเผยวาภาคการประมงไนจีเรีย
เติบโตรอยละ 4.2 ในไตรมาสแรกของปน้ี คิดเปนรอยละ 3.1 
ของ GDP ของภาคเกษตร  รัฐบาลไนจีเรียสงเสริมใหเพ่ิม
ผลผลิตในทองถ่ินและลดการพ่ึงพาการนําเขาสัตวนํ้าจาก
ตางประเทศ โดยกําหนดโควตาการนําเขา และสงเสริมใหมีการ
ควบรวมกิจการกับธุรกิจตนนํ้า (backward integration) โดย
สัตวนํ้าท่ีนําเขานอกเหนือโควตา จะถูกปรับ 250,000 เหรียญ
สหรัฐฯ  และมีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมแมนํ้า River Basin 
Development ภายในปหนาใหเปนแบบก่ึงพาณิชย  

สถานการณประมงโลก 
 คณะกรรมาธิการทูนาแหงมหาสมุทรแอตแลนติก 
(The International Commission for the Conservation 
of Atlantic Tunas : ICCAT) ใหขอปฏิบัติ ในการทําประมงทู
นา และ ปลากระโทงแทงดาบ (swordfish) ประจําเดือน
มิถุนายน โดยกําหนดใหทูนาท่ีจับไดในลักษณะสัตวนํ้า by 
catch ตองถูกเก็บไวบนเรือ และอนุญาตใหกําจัดทูนาดังกลาว
จากเรือไดในบางกรณีเทาน้ัน นอกจากน้ันมีการกําหนดปริมาณ

ท่ีอนุญาตใหจับสัตวนํ้าได (Total Allowable Catch : TAC ) 
กับการทําประมงปลากระโทงแทงดาบ ในมหาสมุทร
แอตแลนติกทางตอนเหนือ เพ่ือใหทรัพยากรปลาชนิดน้ีฟนฟูได
รอยละ 50 ภายในป 2571  รวมถึงไมอนุญาตใหสมาชิกบันทึก
ขอมูลทูนาบลูฟนดวยการจดบันทึกอีกตอไป แตใหบันทึกดวย
ระบบอิเลคทรอนิกส (electronic Bluefin Catch 
Document system : eBCD) แตก็มีขอยกเวนใหบางในบาง
กรณีท่ีมีขอจํากัด  
 ท้ังน้ีการนําไปปฏิบัตินับเปนความทาทาย สําหรับเรือ
อวนลอมจับ ท่ีไดรับอนุญาตใหทําประมงทูนาบ๊ิกอาย และ/
หรือทูนาครีบเหลือง และ/หรือทูนาทองแถบ ในพ้ืนท่ี  ท่ีตอง
เก็บปลาทูนาท่ีจับไดไวบนเรือท้ังหมด ถึงแมจะเปนชนิด  
by catch แลวจึงนําข้ึนทาหรือขนถายไปยังทาเรือ ในจํานวน
ท้ังหมดท่ีจับได ยกเวนกรณีท่ีไดรับการระบุเปนการเฉพาะใน
เ อ ก ส า ร  แล ะ ห า ม ไ ม ใ ห กํ า จั ด ห รื อ ท้ิ ง  ทู น า บ๊ิ ก อ า ย  
ทองแถบ หรือครีบเหลือง จากเรืออวนลอมจับ หลังจากปด
อวน และเมื่อลากอวนเกินกวาครึ่งหน่ึงกลับมายังเรือแลว โดย
คณะกรรมาธิการไดใหคําอธิบายเก่ียวกับกฎเกณฑน้ี เน่ืองจาก
มีทูนาท่ีจับเปน by catch จํานวนมาก ทําใหไมมีการบันทึก
จํานวนทูนาเหลาน้ี เน่ืองจากมีการกําจัดปลาท้ิงจากเรือไป  

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  ก.ค. –  20 ก.ค. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,400 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,800 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 

 อินโดนีเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว 34.52 - 
ขนาด 16/20ตัว 31.83 28.24 
ขนาด 21/25ตัว 29.59 23.76 
ขนาด 26/30ตัว 26.45 22.42 
ขนาด 31/40ตัว 20.62 18.38 
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 มาเลเซีย อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 25.11 
ขนาด 16/20ตัว 25.11 18.38 
ขนาด 21/25ตัว - 14.79 
ขนาด 26/30ตัว - 14.79 
ขนาด 31/40ตัว 16.59 13.45 
ขนาด 41/50ตัว 15.69 13.45 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 26/30ตัว 20.62 18.38 
ขนาด 31/40ตัว 20.17 17.48 
ขนาด 41/50ตัว 19.28 16.59 
ขนาด 51/60ตัว 17.48 16.14 
ขนาด 61/70ตัว 16.59 14.79 
ขนาด 71/90ตัว 17.04 - 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.20 - 27.00 
ขนาด 6/8ตัว          20.60 - 26.75 
ขนาด 8/12ตัว        19.80 - 24.00 
ขนาด 13/15ตัว 17.40 - 19.00 
ขนาด 16/20ตัว 15.10 15.35 16.00 
ขนาด 21/25ตัว 13.00 - - 
ขนาด 26/30ตัว      12.00 - - 
ขนาด 31/40ตัว      10.50 - - 
ขนาด 41/50ตัว      9.40 - - 
ขนาด 51/60ตัว 8.50 - - 
ขนาด 61/70ตัว 7.50 - - 
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 - 12.70 11.60 
ขนาด Un/15 ตัว 8.95 8.10 8.20 
ขนาด 16/20 ตัว 6.95 6.10 7.05 
ขนาด 21/25 ตัว - 5.80 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.50 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.25 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.40 - 

ขนาด 41/50 ตัว - 4.00 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 - 6.00 
16/20 5.80 4.80 
21/25 4.65 4.25 
26/30 4.30 4.05 
31/35 3.75 3.75 
ขนาด 36/40 ตัว 3.50 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.40 3.65 
ขนาด 51/60 ตัว 3.25 3.50 
ขนาด 61/70 ตัว 3.20 - 
ขนาด 71/90 ตัว 3.20 - 
ขนาด 91/110 ตัว 3.15 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 16.50 - 
ขนาด 6/8 ตัว 15.60 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.60 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.45 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 7.90 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 7.10 - 
ขนาด 26/30 ตัว 6.20 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 10.10 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.15 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.40 5.55 
ขนาด 21/25ตัว 4.60 4.80 
ขนาด 26/30ตัว 4.35 4.50 
ขนาด 31/35ตัว 4.25 4.25 
ขนาด 41/50ตัว 4.05 4.15 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.95 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.90 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.80 
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