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อาเซียน 
กลุมประเทศอาเซียนกลายเปนผูสงออกสินคาประมงรายใหญ
ไปจีนแทนท่ีรัสเซีย  
 ในชวงครึ่งแรกของป 2561 จีนนําเขาอาหารทะเล
จากอาเซียนคิดเปนรอยละ 14.5 ของมูลคาการนําเขารวมของจีน 
ปริมาณการนําเขา 453,700 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.3 มูลคา 
1.116 พันลานเหรียญสหรัฐฯ การนําเขาท้ังปลาแพนกาเซียส 
ซึ่งมีราคาถูกและอาหารทะเลราคาแพงอยางกุงเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี 
จีนนําเขาสินคาประมงจากรัสเซีย ซึ่งท่ีผานมาเปนผูสงออก
อาหารทะเลรายใหญไปจีน (โดยเฉพาะปลาค็อดเพ่ือแปรรูป) 
คิดเปนรอยละ 13.86 ของมูลคาการนําเขารวม ปริมาณการ
นําเขา 640,000 ตัน มูลคา 1.11 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.8 และลดลงรอยละ 24.71 ตามลําดับ การ
นําเขาจากจีนท่ีลดลงทําใหรัสเซียตั้งเปาท่ีจะแปรรูปปลาคอดใน
ประเทศมากข้ึน และหันมาเพ่ิมการสงออกอาหารทะเลราคาแพง 
เชน ปู king crab การนําเขาอาหารทะเลของจีนขยายตัวมากกวา
การสงออก เน่ืองจากรัฐบาลบังคับใชมาตรการหามทําประมง
ช่ัวคราวและกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมอยางเขมงวด ทําให 
อุปสงคการนําเขาอาหารทะเลเพ่ิมข้ึน การท่ีจีนพ่ึงพาหวงโซ
อุปทานโลก ทําใหจีนเกินดุลการคาอาหารทะเลลดลงจาก 
1.019 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 4.34 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในชวงครึ่งแรกของป 2561 จีนสงออกและนําเขาอาหารทะเล
รวม 5.19 ลานตัน มูลคา 20.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 1.6 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 ตามลําดับ คาดวาราคา
อาหารทะเลจะสูงข้ึน เน่ืองจากอุปทานท่ีจํากัดและการขยายตัว
ของอุปสงคของจีน 

อินเดีย/จีน 
การเจรจาความตกลงทางการคา   

จีนและ อิน เดี ย  ร วม ท้ั งประ เทศสมา ชิก อ่ืนๆ  
อยูระหวางการเจรจาความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิก 16 ประเทศ 
คือ กลุมประเทศอาเซียน 10 ประเทศ จีน อินเดีย ญี่ปุน 
เกาหลีใต ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด แมวายังมีหลายประเด็น
ท่ียังไมไดขอสรุป ผูสงออกกุงของอินเดียคาดหวังวาภายใต
ความตกลง RCEP จีนจะยกเลิกอัตราภาษีกุงแชแข็งนําเขาจาก
อินเดีย ซึ่งปจจุบันจีนเรียกเก็บอยูท่ีอัตรารอยละ 6 ขณะท่ีกลุม
อาเซียนไดรับการยกเวนภาษีดังกลาวภายใตความตกลงการคา
เสรีอาเซียน-จีน ขณะท่ีจีนตองการเจรจาการคาเสรีกับอินเดีย

ภายใตความตกลง RCEP อินเดียตองการเจรจาการคาทวิภาคี
กับจีน อยางไรก็ตาม หากประเทศสมาชิกสามารถลงนามความ
ตกลง RCEP จะทําให RCEP กลายเปนความตกลงการคาเสรีท่ี
ใหญท่ีสุดของโลก คิดเปนรอยละ 39 ของมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ (GDP) ของโลก อินเดียอาจเห็นขอไดเปรียบ
การไดรับสิทธิประโยชนภายใตความตกลง RCEP มากกวาการ
เจรจาทวิภาคีกับจีน คาจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของ
อินเดียเฉลี่ยเทากับเพียง 1 ใน 3 ของคาแรงในจีน ทําใหอินเดีย
ไดประโยชนจากการเปนฐานการผลิตหรือสงออกสินคาไปยังจีน 
และสําหรับภาคอาหารทะเล อินเดียอาจเปนศูนยกลางการผลติ
สินคากุงและปลา และการแปรรูปอาหารทะเลของภูมิภาค 

หมูเกาะมารแชลล  
ประเทศภาคีความตกลงนาอูรูสงเสริมการจัดการประมง 
บนฐานดานสทิธิมนุษยชน 

คาดวาการประชุมคณะกรรมาธิการประมงแหง
มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC) ในเดือนหนา
จะเผชิญกับหลายปญหาความทาทายและโอกาสในการ
ปรับปรุงการจัดการประมง ประธานภาคีสมาชิกความตกลงนาอูรู 
(Parties to the Nauru Agreement: PNA) กลาววา ประเทศ 
ในหมูเกาะแปซิฟกประสบความสําเร็จในการจัดการประมงโดย
ใชฐานสิทธิดานมนุษยชน “rights-based management” 
และกลาววากุญแจสําคัญในการสนับสนุนการจัดการประมงใน
รัฐชายฝงของภูมิภาคน้ี คือ การควบคุมการทําประมงบน
พ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน และการมีสวนรวมของประเทศหมูเกาะ
ในพ้ืนท่ีทําการประมงท้ังหมด ท้ังในเขต EEZ 200 ไมลทะเล 
และในทะเลหลวง WCPFC มุงเนนการจัดการประมงปลาทูนา
ในทะเลหลวง การประชุม WCPFC ประจําปท่ีกําหนดจัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 10 – 14 ธันวาคม 2561 น้ี ตองการใหไดผลลัพธ
ในการกําหนดมาตรการจัดการประมงปลาทูนาเขตรอนข้ึนใหม 
แทนท่ีมาตรการเดิมซึ่งจะหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

ฟลิปปนส 
ผลผลิตสัตวน้ําลดลง  

จากรายงานสถิติประมงในชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 
2561 ของสํานักงานสถิติของฟลิปปนส ผลผลิตสัตวนํ้าของ
ฟลิปปนสในชวงไตรมาสท่ี 3 เทากับ 972,910.73 ตัน ลดลง
จาก 973,269.43 ตัน ในชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจาก
ผลผลิตสัตวนํ้าท่ีไดจากการทําประมงพาณิชยและการทํา
ประมงในนานนํ้า Municipal ลดลง ท้ังน้ีสภาพอากาศท่ี
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เลวรายสงผลกระทบตอการทําประมงในชวงเดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2561 ผลผลิตสัตวนํ้าท่ีจับจากประมงพาณิชยในไตรมาส
ท่ี 3 เทากับ 232,810 ตัน ลดลงรอยละ 1.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2560 ขณะท่ีผลผลิตสัตวนํ้าจากการทํา
ประมงในเขตนานนํ้า Municipal เทากับ 273,240 ตัน ลดลง
รอยละ 2.67 ขณะท่ีผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าเทากับ 
466,861.56 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 24 จาก 455,934.41 ตัน ในชวง
เดียวกันของปกอน 

สิงคโปร 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมการคาสง  

สมาคมอาหารทะเล 3 แหง ไดแก สมาคม Punggol 
Fish Merchants Association, Seafood Industries Association 
Singapore แ ล ะ  Singapore Fish Merchants’ General 
Association และ vCargo Cloud ซึ่งเปนบริษัทใหบริการดาน
การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) 
ระหวางกัน เพ่ือจัดตั้งตลาดอาหารทะเลอิเล็กทรอนิกส B2B 
แหงแรกของสิงคโปร โดยมีเปาหมายเพ่ือปฏิรูปการคาอาหารทะเล 
ภายในประเทศ สมาคมอาหารทะเลตั้งเปาปรับปรุงกระบวนการ
การคา เชน การจัดการการซื้อขาย ข้ันตอนการดําเนินธุรกิจ  
ใหมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน ชองทางการคาดังกลาว
เปดใหผูคาอาหารทะเลของสิงคโปรเขาถึงตลาดอาหารทะเล 
แชเย็นและแชแข็งออนไลน รวมท้ังชวยลดตนทุนและเพ่ิมยอดขาย 
ดวยการสนับสนุนจากหนวยงาน Enterprise Singapore และ 
Info-communications Media Development Authority 
(IMDA) คาดวาจะมีผูคาและคูคากวา 50 รายเขารวมซื้อขาย
ผานชองทางดังกลาวภายในระยะเวลา 2 ป  

ไทย 
การขจัดและตอตานการทําประมง IUU  

ทามกลางประเด็นปญหาตางๆ ปญหาการทําประมง 
IUU เปนประเด็นท่ีรัฐบาลไทยใหความสําคัญและเรงดําเนินการ
แกไข การผานพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 การกํากับ
ดูแลภาคการประมงท้ังระบบ การแกไขกฎระเบียบท่ีมีอยู และ
การออกกฎระเบียบใหมๆ กวา 100 ฉบับ การปฏิรูปกฎหมาย
ภาคอุตสาหกรรมการทําประมงท้ังระบบทําใหรัฐบาลสามารถ
ควบคุมดูแลกิจกรรมการทําประมงไดท้ังหมด รวมท้ังมกีลไกการ
ลงโทษผูฝาฝนกฎหมาย การออกกฎหมายเพ่ือควบคุมเครื่องมือ
ประมงท่ีมีประสิทธิภาพสูง การหามทําประมงดวยวิธีท่ีทําลาย
ลางสัตวนํ้า การออกใบอนุญาตเพ่ือควบคุมการทําประมงให
สอดคลองกับปริมาณทรัพยากรสัตวนํ้าท่ีมีอยู การจัดการกอง
เรือเพ่ือมุงขจัดการทําประมง IUU และการปรับปรุงฐานขอมูล
เรือประมง แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการดําเนินการอยาง
จริงจังของไทย เพ่ือปองกัน ขจัด และตอตานการทําประมง IUU 
ในชวง 3 ปท่ีผานมา  

 

นอรเวย 
ชองทางการคาอาหารทะเลดิจิทัล 

ชองทางการคาอาหารทะเลดิจิทัลแหงใหมเพ่ือปฏิรูป
การคาอาหารทะเลของนอรเวย บริษัท Marine Fish Trade 
กลาววา ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการนําเขา
ขอมูล (Data capture) ในปจจุบันท่ีเพ่ิมข้ึน ชองทางการคาดิจิทัล
จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความโปรงใสใน
การคาวัตถุดิบอาหารทะเลระหวางประเทศ โดยเฉพาะชวยลดความ
เสี่ยงการปลอมแปลง และชวยการจัดการสินคาในปริมาณมาก  

โลก 
เจรจาอุดหนุนประมงภายใต WTO   

ประเทศสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) อยูระหวาง 
การเจรจาความตกลงเพ่ือขจัดการอุดหนุนประมงท่ีเปนอันตราย 
โดยการประชุมเจรจาในชวงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 
มีการรับฟงขอเสนอแนะจากกลุม“incubator groups” ซึ่งทํา
หนาท่ีระดมสมองและเสนอแนะขอคิดเห็น และไดปรับปรุง
เอกสารหลักท่ีใชในการเจรจารางขอบทอุดหนุนประมง นอกจากน้ี 
ท่ีประชุมยังไดเจรจารางขอบท โดยเนนการเจรจาหามอุดหนุน
การทําประมงสัตวนํ้าท่ีอยูในสภาวะ Overfished รวมท้ัง
กําหนดแผนการเจรจาอุดหนุนประมงในป 2562 โดยหลาย
ประเทศสมาชิกเรียกรองใหเรงการเจรจาใหแลวเสร็จภายใน
ปลายป 2562 ตามเปาหมายท่ีตั้งไว การเจรจาอุดหนุนประมง
ภายใต WTO ในปจจุบันสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนของสหประชาชาติ เปาหมายท่ี 14 (SDG 14) ซึ่งเก่ียวของ
กับการอนุรักษและการใชประโยชนจากทะเล มหาสมุทร และ
ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน การประชุมรัฐมนตรีองคการ
การคาโลก ครั้งท่ี 12 กําหนดจัด ณ กรุงอัสตานา ประเทศ
คาซัคสถาน  
 

ราคาสิ นค าประมงระหว าง วัน ท่ี  26พฤศจิก ายน  –  
6 ธันวาคม 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,500/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $- 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                         อินโดนีเซีย      อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $40.63    -  
ขนาด 13/15 ตัว $34.51   $33.20 
ขนาด 16/20 ตัว $27.96       $25.78  
ขนาด 21/25 ตัว $23.15 $19.22  
ขนาด 26/30 ตัว $21.41  $17.47  
ขนาด 31/40 ตัว     - $15.73  
ขนาด 41/50 ตัว     - $15.73  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ฟลิปปนส               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $24.90      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.41       
ขนาด 21/25 ตัว      $19.22  $18.79 
ขนาด 26/30 ตัว      $17.47  $17.04      
ขนาด 31/40 ตัว    $14.85  $15.29 
ขนาด 41/50 ตัว       -   $14.85 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 21/25 ตัว     $23.59       -  
ขนาด 26/30 ตัว     $20.97   $18.35 
ขนาด 31/40 ตัว $20.10   $17.47 
ขนาด 41/50 ตัว $19.22     $17.04   
ขนาด 51/60 ตัว $17.47   $16.16 
ขนาด 61/70 ตัว $17.91   $15.73 
ขนาด 71/90 ตัว $15.29   $15.29 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.40         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $21.40        -  
ขนาด  8/12 ตัว $19.70         -  
ขนาด 13/15 ตัว $17.60  -  
ขนาด 16/20 ตัว  $15.40         $15.20  
ขนาด 21/25 ตัว   $13.40  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $12.10  -       
ขนาด 31/40 ตัว $10.10  -       
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 $17.50 
ขนาด 6/8 ตัว $16.75 
ขนาด Un/12 ตัว $10.60 
ขนาด 13/15 ตัว $8.75 
ขนาด 16/20 ตัว $7.20 
ขนาด 21/25 ตัว  $6.30 
ขนาด 26/30 ตัว $5.25 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $5.90 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.75  $4.70 
ขนาด 21/25 ตัว $5.10 $3.90 
ขนาด 26/30 ตัว $4.15 $3.65 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.70 $3.50 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.40     $3.35   
ขนาด 41/50 ตัว $3.20 $3.25 
ขนาด 51/60 ตัว $3.05      - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.00     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.00        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.90      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.80     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.95     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.25 $5.40 
ขนาด 21/25 ตัว $4.70 $4.80 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.30 $4.35 
ขนาด 31/40 ตัว $4.10 $4.15 
ขนาด 41/50 ตัว $3.90 $4.00 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.85 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.75 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.70 

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