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บังกลาเทศ 
 จากสถิติขององค การอาหารและเกษตรแห ง
ประชาชาติ (FAO) บังคลาเทศผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ารายใหญ
อันดับสามของโลก รองจากจีน และอินเดีย ในชวงสัปดาห
ประมงแหงชาติ รัฐมนตรีประมงและปศุสัตวประกาศวา 
ปจจุบันบังคลาเทศสามารถพ่ึงพาผลผลิตสัตวนํ้าภายในประเทศได
เพียงพอ การบรโิภคสัตวนํ้าเฉลี่ย 62.58 กรัม/คน/วัน เพียงพอตอ
ความตองการโปรตีนในแตละวัน และกลาววาปงบประมาณ 
2559 – 2560 บังกลาเทศมีผลผลิตสัตวนํ้า 4.1 ลานตัน สูงกวา
เปาหมายท่ีตั้งไวท่ี 4 ลานตัน  

จีน 
 จากขอมูลของศุลกากรจีน การเปดใหนําเขาอาหาร
ทะเลผานสนามบินเจิ้งโจว (Zhengzhou) ในชวงไมก่ีปมาน้ี 
ชวยเพ่ิมอุปสงคการนําเขาอาหารทะเลแชแข็ง โดยชวงครึ่งแรก
ของป 2561 จีนนําเขาสินคาอาหารผานสนามบินดังกลาว
ประมาณ 476.2 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 61 จากชวงเดียวกันของ 
ปกอน ซึ่งรวมถึงการนําเขาปลาแซลมอนจากหมูเกาะแฟโร 
นอรเวย และชิลี ในเดือนมิถุนายนท่ีสูงถึง 105.7 ตัน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 4,703 จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนไปไดวาการ
ลงโทษการลักลอบนําเขาปลาแซลมอนอยางผิดกฎหมายจาก
เวียดนามท่ีรุนแรง ทําใหมีการนําเขาอาหารทะเลอยางถูก
กฎหมายเพ่ิมข้ึน  

อินเดีย 
ผลการตรวจสอบตัวอยางสัตวนํ้าจํานวน 5 ตัวอยาง 

โดยหนวยงานอาหารและยา (FDA) ของอินเดียพบวา ไมมีสาร
ฟอรมาลินปนเปอนในตัวอยางสัตวนํ้าดังกลาว และจากการเก็บ
ตัวอยางนํ้าจากคอนเทนเนอรท่ีบรรจุไปตรวจสอบไมพบการ
ปนเปอนสารดังกลาวเชนกัน ผลการตรวจสอบของหนวยงาน 
FDA ชวยลดความกังวลของผู ท่ีช่ืนชอบรับประทานสัตวนํ้า 
ตวัอยางท้ังหมดเก็บจากตลาด Crawford Market ซึ่งเปนหน่ึง
ในตลาดท่ีใหญท่ีสุดในมุมไบ ซึ่งสัตวนํ้าท่ีจําหนายมาจากรัฐ
ตางๆ รวมท้ังจากรัฐเบงกอลตะวันตก และรัฐเกรละ  

อินโดนีเซีย 
 เพ่ือท่ีจะกํากับดูแลการนําเขาสินคาสัตวนํ้าท่ีใชเปน
วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือปรับปรุงขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ กระทรวงการคาของอินโดนีเซียได
ออกกฎระเบียบใหม อนุญาตใหนําเขาผลิตภัณฑสัตวนํ้าตามท่ี
กําหนดไดเฉพาะผูนําเขาท่ีมีใบอนุญาต API-P (ผูผลิต) และ 

API-U (ท่ัวไป) ท่ีออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาเทาน้ัน 
การขออนุญาตนําเขาผลิตภัณฑสัตวนํ้าจะไดรับอนุญาตตอเมื่อ
ผูนําเขาซึ่งถือใบอนุญาต API-P สามารถแสดงหลักฐานหองเย็น 
รถหองเย็น และคํารับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะท่ี 
ผูถือใบอนุญาต API-U จะตองยื่นแผนการจัดจําหนายสินคา  
ซึ่งการอนุญาตจะมีระยะเวลา 1 ป  

สําหรับผลิตภัณฑสัตวนํ้าในบรรจุภัณฑท่ีติดฉลากใน
ภาษาบาฮาซาและภาษาอังกฤษจะตองแสดงช่ือสินคาท่ีใชใน
การจําหนาย รวมท้ังช่ือวิทยาศาสตร นํ้าหนักสุทธิ ช่ือและท่ีอยู
ของผู นําเขาและสงออก สําหรับสัตว นํ้าท่ีไมบรรจุหีบหอ 
จะตองแสดงรายละเอียดดังกลาวในใบแจงหน้ี สินคาสัตวนํ้า
นําเขาท้ังหมดจะตองผานการตรวจสอบดานเทคนิคในประเทศ
ผูผลิตโดยผูตรวจสอบท่ีไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคา
ของอินโดนีเซีย 

คาซัคสถาน 

 คาซัคสถานตั้งเปาเปนหน่ึงในผูผลิตปลาสเตอรเจียน
รายใหญของโลก ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในเมือง Atyrau ได
เพาะพันธุปลาสเตอรเจียนมาเปนระยะเวลาหลายปเพ่ือให
บรรลุเปาหมายดังกลาว นอกจากน้ียังมีการปลอยลูกปลาปละ
ประมาณ 7 พันลานตัว เพ่ือเพ่ิมและฟนฟูทรัพยากรปลา
ดังกลาว ในชวง 20 ปท่ีผานมามีการปลอยลูกปลาสเตอรเจียน
ลงทะเลประมาณ 140 ลานตัว ปจจุบันฟารมเพาะเลี้ยงและ
การแปรรูปผลิตภัณฑปลาสเตอรเจียนคอนขางทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสวนสําคัญท่ีทําใหคาซัคสถานประสบ
ความสําเร็จในการขยายจํานวนปลาสเตอรเจียน   

มาเลเซีย 
กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของ

มาเลเซียกลาววา รัฐซาบาหสามารถสงออกสัตวนํ้าไปประเทศอ่ืนๆ 
โดยตรงไดอีกครั้ง หลังจากไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาล
กลาง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรช้ีแจงวานโยบายของ
หนวยงาน Marine Department หามเรือไมจากตางประเทศ 
เชน อินโดนีเซย จีน และฟลิปปนสเขามายังนานนํ้าซาบาห 
เพ่ือนําเขาสัตวนํ้าสดและแชแข็งจากผูผลิตหรือผูคาในซาบาห 
อยางไรก็ตาม ตนไดหารือกับรัฐมนตรีวากระทรวงการขนสง
และไดกําหนดแผนแกไขปญหาดังกลาวแลว 

ศรีลังกา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาประมงและ

ทรัพยากรนํ้า และเศรษฐกิจชนบทของศรีลังกา กลาววา  
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จะบังคับใชแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าระยะเวลา 5 ป 
เพ่ือเพ่ิมรายไดและการสงออกสัตวนํ้าของประเทศ โดยให
หนวยงานพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแหงชาติ (NAQDA) 
เตรียมยื่นแผนงานการพัฒนาดังกลาวโดยเร็ว แผนพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว นํ้าระยะเวลา 5 ปจะจัดทําข้ึนคูขนานกับ
แผนการเรงการจางงานและการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

เวียดนาม/สหรัฐอเมริกา 
องคการการคาโลก (WTO) ไดจัดตั้งคณะผูพิจารณาคดี 

(panel)  เ พ่ือ พิจารณาคํ าร อ งของ เ วียดนามตอกรณี ท่ี
สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดกับสินคาเน้ือ
ปลาฟลเลนําเขาจากเวียดนาม หลังจากท่ีเวียดนามเรียกรอง 
ขอหารือรอบท่ีสองกับองคกรระงับขอพิพาทของ WTO  
ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบของ WTO  

เดนมารก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของ

กรีนแลนดประกาศวา กรีนแลนดวางแผนเปดสํานักงานผูแทน
ในกรุงปกก่ิง เพ่ือขยายการคากับจีน แตยังไมกําหนดระยะเวลา
การจัดตั้งสํานักงานดังกลาว ปจจุบันกรีนแลนดตั้งสํานักงาน
ผูแทนในโคเปนเฮเกน บรัสเซลส และวอชิงตัน ดีซี และจะเปด
สํานักงานผูแทนแหงท่ีสี่ในกรุงเรคยาวิกภายในปน้ี เมื่อเดือน
มกราคม 2561 ปกก่ิงไดกําหนดเปาหมายจัดตั้งเสนทางสายไหม
ข้ัวโลก “Polar Silk Road” เพ่ือพัฒนาชองทางการคา และ
สนับสนุนผูประกอบการใหเขาไปลงทุนสรางสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานในอารกติก  

รัสเซีย/จีน 

 บริษัทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสช้ันนําของจีนเปดตลาด
กุงเครฟชในรัสเซีย Aliexpress ธุรกิจจัดสงสินคาในเครือ 
Alibaba ไดสงกุงเครฟชใหกับผูจัดจําหนายในรัสเซีย การซื้อ
ขายดังกลาวทําผานชองทางการคาออนไลน “Taobao villages” 
ของ Alibaba โดยมี Aliexpress เปนผูขนสงสินคา รัฐบาลจีน
สนับสนุนรูปแบบการจําหนายสินคาผาน “Taobao villages” 
เพ่ือลดความยากจน โดยใหผูคาและผูผลิตในชนบทสามารถ
จําหนายสินคาออกสูตลาด คาดวายอดจําหนายกุงเครฟชไป
รัสเซียในอนาคตจะเพ่ิมข้ึน โดยขนสงผานชายแดนทางเหนือ 

รัสเซีย 
 รัฐบาลรัสเซียออกขอเสนอการปฏิรูปภาษีเ พ่ือ
สนับสนุนใหภาคการประมงของประเทศจําหนายอาหารทะเล
ภายในประเทศ และสงออกอาหารทะเลแปรรูปเ พ่ิมข้ึน 
หนวยงานประมงของรัสเซียไดยื่นแผนการปรับภาษีทรัพยากร
ชีวภาพทางนํ้า (WBR tax) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหภาค 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
แผนดังกลาวเปนไปตามขอสั่งการของนายวลาดิเมียร ปูติน 
ประธานาธิบดีรัสเซีย ท่ีตองการทบทวนภาษีดังกลาวซึ่งใชมา
ตั้งแตป 2558  

ปจจุบันบริษัททําการประมงในรัสเซียจะเสียภาษี 
(WBR tax) ตามปริมาณสัตวนํ้าท่ีจับได ซึ่งแตกตางกันตามชนิด
และแหลงทําประมง ปจจุบันบริษัทสวนใหญเสียภาษีเพียงรอยละ 
15 ของอัตราภาษีท่ีเรียกเก็บ เน่ืองจากเปนมาตรการเพ่ือ
กระตุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภายใตแผนการปรับภาษีใหม
จะเรียกเก็บอัตราภาษีเต็มจํานวน แตใหมีระยะเวลาการ
ปรับเปลี่ยน โดยตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 จะเรียกเก็บใน
อัตราครึ่งหน่ึงของอัตราภาษี และตั้งแตวันท่ี 1 มรกาคม 2565 
จะเก็บภาษีเต็มจํานวน นอกจากน้ีจะปรับข้ึนอัตราภาษีดังกลาว
ในป 2562 หลังจากปรับข้ึนไปเมื่อป 2557 

 อยางไรก็ตาม บริษัทบางราย ซึ่งรวมถึงบริษัทท่ีนํา
สัตวนํ้าข้ึนทาในรัสเซีย เพ่ือจําหนายในประเทศ และ/หรือแปรรูป
เปนผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมเพ่ือสงออก จะไดรับการยกเวนภาษี
เชนท่ีไดรับอยูในปจจุบัน คณะกรรมการอุตสาหกรรมของ
รัสเซียไดเห็นชอบแผนดังกลาว โดยมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง
เล็กนอย และจะมีการหารือในรายละเอียดขอกําหนดการลด
อัตราภาษีดังกลาวตอไป อยางไรก็ตาม มีรายงานยืนยันการลด
ภาษีสูงสุดรอยละ 85 ของอัตราภาษีเต็มจํานวน ซึ่งทําให
ผูประกอบการบางรายยังคงเสียภาษีท่ีรอยละ 15 ของอัตรา
ภาษีดังกลาว   

สหรัฐอเมริกา 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของรัฐอะแลสกาอาจไดรับ

ผลกระทบจากสงครามการคา กับจีน ท่ีขยายตัวเ พ่ิม ข้ึน 
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ของสหรัฐอเมริกาเตรียมตอบโตจีน 
หลังจากท่ีจีนปรับข้ึนอัตราภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงอาหารทะเลจากรัฐอะแลสกาเมื่อตนเดือนกรกฎาคมท่ี
ผานมา จากขอมูลของนักวิเคราะหอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
ในเบ้ืองตนมาตรการท่ีสหรัฐฯ จะตอบโตจีน รวมถึงการข้ึนภาษี
นําเขาอัตรารอยละ 10 กับสินคานําเขาจากจีนซึ่งมีมูลคาการ
นําเขา 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรวมสินคาอาหารทะเล
ท้ังหมด ทําใหรัฐอะแลสกาท่ีสงออกอาหารทะเลไปจีนเพ่ือแปรรูป 
กอนท่ีจะนําเขามาเพ่ือจําหนายในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง อาจ
ไดรับผลกระทบ 

โลก 
เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม  2561 สมาชิกความตกลง 

CPTTP 11 ประเทศไดเห็นชอบใหเปดการเจรจารับสมาชิกใหม
ท่ีมีศักยภาพในป 2562 โดย ไทย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย เกาหลีใต 
และไตหวันตองการเขารวมความตกลงดังกลาว ขณะท่ีสหราช
อาณาจักรแสดงความสนใจท่ีจะเขารวมจากการแนะนําของ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุน เพ่ือเปนทางเลือกในการ
เจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางญี่ปุนและสหราชอาณาจกัร 
อยางไรก็ตาม สหราชอาณาจักรตองรอผลการถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรปอยางเปนทางการ เพ่ือท่ีจะมีอิสระในการเจรจาความ
ตกลงการคากับประเทศอ่ืน ๆ ตอไป ความตกลง CPTTP จะมีผล
บังคับใชภายใน 60 วัน หลังจากท่ีประเทศภาคีอยางนอย  



- 3 - 

 
 

6 ประเทศไดดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการภายในแลวเสร็จ 
ซึ่งขณะน้ีประเทศท่ีเสร็จสิ้นกระบวนการใหสัตยาบันแลวไดแก 
ญี่ปุน เม็กซิโก และสิงคโปร ขณะท่ีออสเตรเลีย นิวซีแลนด 
และเวียดนามคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในสิ้นปน้ี 
CPTPP เปนความตกลงท่ีปรับมาจากความตกลง TPP หลังจาก
ท่ีสหรัฐอเมริกาไดถอนตัวไป ประเทศสมาชิก CPTTP ปจจุบัน
ประกอบดวย สิงคโปร บรูไน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ชิลี 
เม็กซิโก เปรู เวียดนาม มาเลเซีย แคนาดา และญี่ปุน 
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม –  
4 สิงหาคม 2561  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,200/ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย         อินเดีย  
ขนาด 8/12 ตัว $37.55    - 
ขนาด 13/15 ตัว $33.62    - 
ขนาด 16/20 ตัว $30.57       $28.38 
ขนาด 21/25 ตัว $27.95 $22.71 
ขนาด 26/30 ตัว $25.76  $21.83 
ขนาด 31/40 ตัว $19.65 $17.90 
ขนาด 31/40 ตัว $19.65 $17.47 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว       -      $24.45      
ขนาด 16/20 ตัว            -   $17.47       
ขนาด 21/25 ตัว      $20.52  $14.85 
ขนาด 26/30 ตัว            -  $13.97      
ขนาด 31/40 ตัว    $16.59  $13.54 
ขนาด 41/50 ตัว    $15.72  $12.66 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 26/30 ตัว     $20.96    -  
ขนาด 31/40 ตัว $20.52    - 
ขนาด 41/50 ตัว $19.65      -  
ขนาด 51/60 ตัว $17.90    - 
ขนาด 61/70 ตัว $17.90    - 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.20        -    
ขนาด  6/8 ตัว  $20.60       -           
ขนาด  8/12 ตัว $19.80        -  
ขนาด 13/15 ตัว $17.40 -  
ขนาด 16/20 ตัว  $15.20       $15.45  
ขนาด 21/25 ตัว   $13.00 -    
ขนาด 26/30 ตัว     $12.00 -       
ขนาด 31/40 ตัว $10.60 -       
ขนาด 41/50 ตัว  $9.50    -    
ขนาด 51/60 ตัว     $8.50 -     
ขนาด 61/70 ตัว $7.50 -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $16.60 
ขนาด 6/8 ตัว $15.80 
ขนาด Un/12 ตัว $10.60 
ขนาด 13/15 ตัว $8.55 
ขนาด 16/20 ตัว $7.90 
ขนาด 21/25 ตัว  $7.10 
ขนาด 26/30 ตัว $6.00 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.10 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.80  $4.85 
ขนาด 21/25 ตัว $4.75 $4.00 
ขนาด 26/30 ตัว $4.40 $3.75 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.85 $3.70 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.60     $3.65   
ขนาด 41/50 ตัว $3.45 $3.55 
ขนาด 51/60 ตัว $3.30      - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.25     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.20        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $3.15      - 
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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 14/2561  
1 สิงหาคม 2561   
 


