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จีน 
 หนวยงาน China Aquatic Products Processing and 
Marketing Alliance (CAPPMA) ภายใตกระทรวงเกษตรของจีน
เห็นชอบใหสามารถติดฉลากและจําหนายปลาเรนโบวเทราท
โดยระบุวาเปนปลาแซลมอนได หลังจากพบวาหน่ึงในสามของ
ปลาแซลมอนท่ีจํ าหนายในจีนเปนปลาเรนโบว เทราท 
ท่ีผลิตในประเทศ ผูบริโภคบางสวนไมพอใจกับมาตรการ
ดังกลาวเน่ืองจากเกรงวาการบริโภคปลาเรนโบวเทราทดิบจะ
ทําใหติดเช้ือปรสิต สมาคมประมงจีนตอบโตวาปลาเรนโบวเทราท 
ท่ีผลิตในประเทศมีการกักกันโรคและไดมาตรฐานสุขอนามัย 
เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผานมามีการเปดเผยวา แทจริงแลว
ปลาแซลมอนท่ีเลี้ยงในอางเก็บนํ้า Longyangxia ในมลทลชิงไห 
ซึ่งเปนแหลงผลิตปลาแซลมอนหน่ึงในสามของผลผลิตท้ังหมด
ของจีน เปนปลาเรนโบวเทราท  

ฮองกง 
ผลการสํารวจขององคการกองทุนสัตวปาโลกสากล 

ฮองกง (WWF-Hong Kong) ซึ่งทําการวิเคราะหพันธุกรรม 
สัตวนํ้า จํานวน 11 ตัวอยาง ท่ีจําหนายในซูเปอรมารเก็ต 3 แหง 
ในฮองกง พบวา 8 ตัวอยางติดฉลากช่ือสัตวนํ้าไมตรงกับความจริง 
และไดแจงผลการตรวจพบดังกลาวใหหนวยงาน Customs and 
Excise Department ทราบแลว เน่ืองจากการบิดเบือนฉลาก
สินคาอาจฝาฝนกฎหมาย Trade Descriptions Ordinance 
ผลการสํารวจดังกลาวพบวา ผลิตภัณฑปลาแชแข็งซึ่งติดฉลาก
วาเปนปลา golden threadfin bream แตความจริงเปนปลา 
Japanese threadfin bream ซึ่งมีราคาถูกกวา และจําหนาย
ในราคาสูงกวาราคาจริงถึงสองเทา ราคาคาสงปลา golden 
threadfin เฉลี่ยขององคการสะพานปลาในเดือนมิถุนายน 
เทา กับ 12 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ขณะท่ีปลา Japanese 
threadfin เทากับ 6.11 เหรียญสหรัฐฯ/กก.   

มาเลเซีย 
กรมประมงมาเลเซีย (DOF) ไดปรับปรุงการตรวจ

วิเคราะหสารปฏิชีวนะ รวมท้ังเพ่ิมความเขมงวดดานมาตรการ
สุขอนามัย และการตรวจโรค ณ จุดนําเขา หลังจากมีรายงานวา 
มีการนําเขากุงนํ้าจืดราคาถูกจากประเทศเพ่ือนบานเขามา
จํานวนมาก กรมประมงมาเลเซียประกาศวา กระทรวงเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร และกระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมดานการนําเขา-สงออก เพ่ือหารือกรณีการ
ไหลทะลักของสินคากุงนํ้าจืดจากประเทศเพ่ือนบานเขามายัง

มาเลเซีย และกรมประมงจะติดตามดูแลโดยผานคณะกรรมาธิการ 
industrial consultative council เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  

ฟลิปปนส 
กระทรวงเกษตรของฟลิปปนสอนุญาตใหนําเขาปลา 

ทูแขก (galunggong) เพ่ือแกปญหาราคาปลาในประเทศท่ีเพ่ิม
สูงข้ึน จากการขาดแคลนผลผลิตในประเทศ ปลัดกระทรวง
เกษตรไดลงนามคําสั่งฝายปกครองเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
อนุญาตใหนําเขาปลาทูแขก 17,000 ตัน เพ่ือจําหนายในตลาดสด 
จากขอมลูของหนวยงานประมงและทรัพยากรนํ้า (BFAR) การ
นําเขาจะชวยใหราคาปลามีเสถียรภาพ ฟลิปปนสนําเขาปลา 
ทูแขกสวนใหญจากเวียดนาม จีน และไตหวัน ผลผลิตปลาทูแขก
ฟลิปปนสในป 2560 ลดลงรอยละ 11.89 และผลผลิตในครึ่ง
แรกของป 2561 ลดลงรอยละ 7.8 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ปกติราคาปลีกปลาทูแขกเฉลี่ยเทากับ 2.6 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. แตจากการขาดแคลนผลผลิตในประเทศ 
ทําใหราคาปลาสูงข้ึนเปน 3.2 เหรียญสหรัฐฯ/กก. และอัตรา
เงินเฟอในเดือนมิถุนายนท่ีสูงถึงรอยละ 5.7 ทําใหราคาสินคา
อาหาร โดยเฉพาะราคาปลาเพ่ิมข้ึน  

เกาหลีใต 
ราคาสินคาประมงในเกาหลีใตในชวงสัปดาหแรกของ

เดือนเมษายนท่ีผานมาเพ่ิมสูงข้ึนมาก เน่ืองจากผลผลิตสัตวนํ้า
ขาดแคลน จากคลื่นความรอนท่ีเขาปกคลุมประเทศ จากการ
สํารวจขอมูลจากตลาดปลานอรยางจิน (Noryangjin) ซึ่งเปน
ตลาดคาสงสัตวนํ้าขนาดใหญในเกาหลีใต ในชวงสัปดาหแรก
ของเดือนสิงหาคม 2561 พบวา ราคาปลา croaker อยูท่ี 41.6 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. เพ่ิมข้ึนรอยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน ราคาปลา red sea bream เพ่ิมข้ึนรอยละ 
50 และราคาปลาแมคเคอเรลเพ่ิมข้ึนรอยละ 40  

แหลงขาวภาคอุตสาหกรรมกลาววา ราคาอาหาร
ทะเลหลักๆ (ยกเวนปลาแซลมอน และปู ซึ่งสวนใหญนําเขา) 
เพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองจากผลจับท่ีลดลง และอุณหภูมินํ้าท่ีสูงข้ึน 
ผลผลิตสัตวนํ้าท่ีสงมายังตลาดคาสงท่ัวประเทศในชวงสัปดาห
แรกของเดือนสิงหาคม ลดลงรอยละ 30  

นอรเวย 
ไดมีการลงนามบันทึกความเขาใจระหวางหนวยงาน 

Worldwide Flight Services (WFS) และ Sjømatterminalen 
เ พ่ือจัดตั้ งศูนยการขนสงอาหารทะเลในสนามบิน Oslo  
ศูนยดังกลาวพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสง
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และหองเย็นสามารถรองรับอาหารทะเลได 250,000 ตัน/ป 
คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางในเดือนเมษายน 2562 และ
เปดดําเนินการไดภายในป 2564 ในป 2560 มีการขนสงสินคา
ทางอากาศ ณ สนามบินออสโล ประมาณ 185,000 ตัน เปน
อาหารทะเล 90,000 ตัน และคาดวา ป 2561 มีการขนสงอาหาร
ทะเลของนอรเวยทางอากาศ 230,000 ตัน 

สหรัฐอเมริกา 
เมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผานมา จีนประกาศข้ึนภาษี

นําเขาอาหารทะเลจากสหรัฐอเมริกาเปนอัตรารอยละ 25 ซึ่ง
รวมถึงปลาแปซิฟกแซลมอน ปลาค็อด ปลาอลาสกาพอลล็อค 
ปลาซีกเดียว ปู และสัตวนํ้าท่ีมีเปลือกแข็ง มีผลตั้งแตวันท่ี  
6 กรกฎาคม 2561 การข้ึนอัตราภาษีดังกลาวมีข้ึนเพ่ือตอบโต
สหรัฐอเมริกาท่ีข้ึนภาษีนําเขาสินคาจากจีนเมื่อตนปท่ีผานมา 
อยางไรก็ตาม หลังจากน้ันเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 
ตวัแทนการคาของสหรัฐอเมริกาไดประกาศตอบโตจีน โดยข้ึน
ภาษีสินคานําเขารวมท้ังอาหารทะเลจากจีน และตอมาวันท่ี  
1 สิงหาคม 2561 สหรัฐอเมริกาประกาศปรับข้ึนภาษีนําเขา
อาหารทะเลจากจีนจากอัตราภาษีรอยละ 10 เปนรอยละ 25 
สถาบันการตลาดอาหารทะเลของรัฐอะแอสกา (ASMI) ระบุวา 
สงครามการคาระหวางจีนและสหรัฐฯ สงผลกระทบตอการคา
อาหารทะเลของรัฐอะแลสกา เน่ืองจากชวงหลายปท่ีผานมา  
รัฐอะแลสกาสงออกวัตถุดิบอาหารทะเลไปจีนเมื่อแปรรูป และ
นําเขาอาหารทะเลแปรรูปจากจีนกลับเขามา ท้ังน้ี ASMI คาด
ประมาณวาอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกาท่ีสงไปแปรรูปในจีน 
และนํากลับเขามามีมูลคากวา 2.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  
ซึ่งอาหารทะเลดังกลาวสวนใหญมาจากรัฐอะแลสกา  

เปรู 
ขณะน้ีอาหารทะเลกระปองของจีนสามารถสงออกไป

ตลาดเปรูได หลังจากท่ีเปรูหามนําเขาสินคาดังกลาวจากจีน
เปนระยะเวลา 8 เดือน และไดยื่นรองเรียนเรื่องดังกลาวตอ
องคการการคาโลก (WTO) หลังตรวจพบหนอนพยาธิในปลา
แมคเคอเรลกระปองจากจีน หลังจากท่ีรัฐบาลเปรูไดหาม
นําเขาอาหารทะเลกระปองจากจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 
คณะกรรมาธิการดานเทคนิคของเปรูไดเดินทางเยือนจีนเพ่ือ
หารือเก่ียวกับปญหาดังกลาว จากการท่ีรัฐบาลจีนไดดําเนินการ
ตามขอกําหนดของเปรู ทําใหเปรูถอนขอรองเรียนตอ WTO 
และเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลเปรูไดอนุญาตให
นําเขาอาหารทะเลกระปองจากจีนไดอีกครั้ง  

ไนจีเรีย 
สมาคม Tilapia and Aquaculture Developers 

Association of Nigeria (TADAN) เรียกรองใหรัฐบาลคงปลานิล
ไวในบัญชีสินคาหามนําเขาตามเดิม เพ่ือสนับสนุนผลผลิตใน
ประเทศ แตผูเช่ียวชาญมีขอสงสัยวาผูผลิตในประเทศสามารถ
ผลิตปลานิลไดเพียงพอตอความตองการหรือไม จากขอมูลสถิติ 

ไนจีเรียมีอุปสงคปลานิลประมาณ 3.2 ลานตัน ขณะท่ีผลผลิต
ในประเทศท้ังจากการเพาะเลี้ยงและจับจากธรรมชาติเทากับ 
1.12 ลานตัน ชองวางดังกลาวทําใหรัฐบาลทบทวนนโยบาย
ประมงของประเทศท่ีมุงลดการนําเขาสัตวนํ้าเพ่ือพัฒนาการ
ผลิตในประเทศ และมีนโยบายใหผูนําเขานํากําไรท่ีไดมาลงทุน
เพ่ือสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเชิงพาณิชยในประเทศ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของ
ไนจีเรียกลาววา นักลงทุนตองดําเนินการตามนโยบายการขยาย
กิจการในลักษณะยอนกลับ (backward integration) ของ
รัฐบาล ขณะท่ีสมาคม TADAN ไมพอใจท่ีรัฐบาลยกเลิกการ
หามนําเขาปลานิล   

โลก 
ความนิยมอาหารญี่ปุน สเปน และฮาวายท่ีแพรหลาย 

สรางแรงกดดันตอตลาดหมึกยักษ อุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลให
ราคาหมึกยักษสูงข้ึนเปนสองเทาเมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 
ผลจับหมึกยกัษท่ีต่ําทําใหสถานการณดงักลาวแยลง แควนกาลิเซีย
ทางตอนเหนือของสเปนขาดแคลนหมึกยักษในระยะสั้นเพ่ิมข้ึน  
ราคาตลาดหมึกยักษในแควนกาลิเซียเฉลี่ยเทากับ 8.17-16.3 
เหรียญสหรัฐฯ /กก. หลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
ความนิยมบริโภคหมึกยักษเพ่ิมข้ึน แตผลผลิตในประเทศมีนอย 
ทําใหราคาหมึกยักษสูงข้ึน ความนิยมสลัดปลา/สัตวนํ้าดิบ  
ซึ่งเปนอาหารฮาวายท่ีแพรหลาย เปนตัวผลักดันใหอุปสงคหมึก
ยักษเพ่ิมข้ึน รายงานดานการประมงโลกของ FAO ป 2561 
ระบุวา การบริโภคอาหารญี่ปุนและสเปนท่ัวโลกท่ีเพ่ิมข้ึน 
สงผลใหอุปสงคหมึกยักษเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ีผลผลิตหมึกยักษ
ลดลงสองเทาในชวงสองปท่ีผานมา เน่ืองจากผลจับในประเทศ
ผูผลิตหลัก เชน โมร็อกโก และมอริเตเนีย ต่ํามาก คาดวาราคา
หมึกยักษจะยังคงเพ่ิมสูงข้ึน Globefish เปนหนวยงานภายใต 
FAO ซึ่งติดตามดูแลการคาสินคาประมงโลก กลาววา 
สถานการณดังกลาวสงผลใหผูบริโภคตองแบกรับราคาหมึก
ยักษท่ีเพ่ิมข้ึน และทําใหผูคามีสวนตางกําไรท่ีลดลง  
 
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 28 สิงหาคม –  
7 กันยายน 2561  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,250/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $- 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย         อินเดีย  
ขนาด 8/12 ตัว $39.35    - 
ขนาด 13/15 ตัว $34.88    - 
ขนาด 16/20 ตัว $31.30       $27.28 
ขนาด 21/25 ตัว $28.17 $21.46 
ขนาด 26/30 ตัว $26.38  $19.67 
ขนาด 31/40 ตัว $19.67 $16.10 
ขนาด 41/50 ตัว    - $15.65 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว      $25.93  $23.70      
ขนาด 16/20 ตัว       $23.70        $17.44       
ขนาด 21/25 ตัว      $21.02  $14.76 
ขนาด 26/30 ตัว      $18.33  $13.86      
ขนาด 31/40 ตัว    $16.99  $13.41 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.10  $12.97 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 26/30 ตัว     $21.02   $20.57  
ขนาด 31/40 ตัว $20.57   $17.89 
ขนาด 41/50 ตัว $19.67     $17.44   
ขนาด 51/60 ตัว $17.89   $16.54 
ขนาด 61/70 ตัว $17.89      - 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.70        -  
ขนาด  6/8 ตัว  $21.00       -  
ขนาด  8/12 ตัว $19.80        -  
ขนาด 13/15 ตัว $17.60 -  
ขนาด 16/20 ตัว  $15.40       $15.35  
ขนาด 21/25 ตัว   $13.30 -    
ขนาด 26/30 ตัว     $12.30 -       
ขนาด 31/40 ตัว $10.50 -       
ขนาด 41/50 ตัว  $9.80    -    
ขนาด 51/60 ตัว     $8.80 -     
ขนาด 61/70 ตัว $7.90 -     

 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $16.85 
ขนาด 6/8 ตัว $16.00 
ขนาด Un/12 ตัว $10.60 
ขนาด 13/15 ตัว $8.70 
ขนาด 16/20 ตัว $7.80 
ขนาด 21/25 ตัว  $7.00 
ขนาด 26/30 ตัว $5.85 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.10 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.80  $4.95 
ขนาด 21/25 ตัว $5.00 $4.05 
ขนาด 26/30 ตัว $4.45 $3.75 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.95 $3.70 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.70     $3.60   
ขนาด 41/50 ตัว $3.55 $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      - 

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     $7.20     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.45 $5.60 
ขนาด 21/25 ตัว $4.70 $4.80 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.40 $4.50 
ขนาด 31/40 ตัว $4.25 $4.30 
ขนาด 41/50 ตัว $4.05 $4.15 
ขนาด 51/60 ตัว    - $4.00 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.95 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.90 

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