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จีน/เกาหลีเหนือ 
การคาพรมแดนระหวางจีนกับเกาหลีเหนือเติบโตท้ังท่ีมีการ
ควํ่าบาตรการคา  
 สหประชาชาติควํ่าบาตรทางการคาเกาหลเีหนือ แต
การคาพรมแดนระหวางจีนกับเกาหลีเหนือยังคงเติบโต 
รถบรรทุกสินคาจํานวนมากผานสะพานมิตรภาพจีน – เกาหลี 
(Sino-Korean bridge) ในชวงเดือนพฤศจิกายน การคาแบบ
ทวิภาคีเปนเปาหมายของท้ังสองประเทศ โดยปกก่ิงตองการมี
อิทธิพลเหนือเปยงยาง ขณะท่ีประธานาธิบดีคิมจองอึนของ
เกาหลีเหนือ ตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งกําลังอยู
ในสภาวะยากลําบาก การคาชายแดนสะทอนถึงความสัมพันธ
อันดีระหวางสองประเทศ ผูนําเกาหลีเหนือใหความสําคญั
นโยบายทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยการพัฒนาความสัมพันธกับ
จีน และเกาหลีใต  
 จากขอมูลสถิติของจีน ในชวงเดือนมกราคมถึง
ตุลาคม การคาระหวางจีนกับเกาหลีเหนือมีมูลคาลดลงรอยละ 
56 เปนผลจากการควํ่าบาตรทางการคา อยางไรก็ตามการคา
ตามชายแดนไมไดรับผลกระทบ เจาหนาท่ีจีนเขมงวดกับ
มาตรการนําเขา หอย ปู และอาหารทะเลอ่ืนๆ จากเกาหลี
เหนือ หลังจากมีมาตรการควํ่าบาตร แตผูคาสงกลาววามีการ
ลักลอบนําเขาในทะเลเหลืองมากข้ึน โดยอาหารทะเลจาก
เกาหลีเหนือมาในบรรจุภณัฑสินคา ท่ีเหมือนมาจากจีน          

อินเดีย 
ผู เพาะเลี้ยงกุงอินเดียยับย้ังการเพาะเลี้ยงกุงรอบสอง 
เนื่องจากกังวลเร่ืองโรคระบาด และความตองการกุงจาก
ตางประเทศท่ีลดลง  
 ความตองการกุงจากตางประเทศลดลง ประกอบกับ
โรคระบาด อยางเชนโรคข้ีขาว และ EHP ทําใหผลผลิตกุง
อินเดียในปงบประมาณน้ีลดลงรอยละ 15 -20 ผูเพาะเลี้ยง
ลังเลท่ีจะเตรียมบอเลี้ยง และพ้ืนท่ีสําหรับเพาะเลี้ยงกุงในรอบ
ท่ีสอง แตราคากุงยังคงท่ี แมคาดการณผลผลิตลดลง กุงขนาด 
30 ตัว/กก. ราคา 5.90 เหรียญสหรัฐฯ ขนาด 100 ตัว/กก. 
ราคา 2.9 เหรียญสหรัฐฯ 
 กุงเปนสินคาทะเลสงออกหลักของอินเดีย โดยอินเดีย
เปนผูสงออกกุงรายใหญทีสุด หนวยงานสงเสริมการสงออกสัตว
นํ้าของอินเดีย (MPEDA) เปดเผยการสงออกสัตวนํ้าชวงเดือน
เมษายน – กันยายนป 2561 ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.35 
มูลคาลดลงรอยละ 2.7 ในปงบประมาณท่ีผานมาอินเดีย
สงออกอาหารทะเล 1.38 ลานตัน มูลคา 7,800 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สัดสวนปริมาณกุงสงออกคิดเปนรอยละ 41.10 สหรัฐฯ

เปนตลาดใหญท่ีสุดของกุงแชแข็งอินเดีย (0.225 ลานตัน) 
ตามมาดวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต (0.159 ลานตัน) สหภาพ
ยุโรป (78,426 ตัน) ญี่ปุน (33,828 ตัน) เอเชียตะวันตก (23411 
ตัน) และจีน (13,107 ตัน)  

ฟลิปปนส 
การคาสินคาเกษตร ฟลิปปนส ออสเตรเลีย และชิลี เติบโตดี
ขึ้น  
 ฟลิปปนสพัฒนาความสัมพันธทางการคาสินคา
เกษตรกับออสเตรเลีย และชิลี เพ่ือสงเสริมการสงออกสินคาท่ี
หลากหลาย กรมการเกษตรฟลิปปนสไดเขารวมการประชุม
โฟรั่มดานการเกษตรครั้งท่ี 4 กับออสเตรเลีย ท่ีกรุงแคนเบอรา 
และไดมีการลงนามการแลกเปลี่ยนใบอนุญาต การรับรองการ
สงออกระบบอิเลคทรอนิกส ซึ่งครอบคลุม 5 ผลิตภัณฑรวมท้ัง
อาหารทะเลดวย  
 ทูตของชิลีหารือกับฟลิปปนสดานการสงออกสินคา
เกษตรไปยังฟลิปปนส และการสรางความสัมพันธท่ีเขมแข็ง
ระหวางสองประเทศ ชิลีเสนอรางบันทึกความเขาใจแก
ฟลิปปนส และขอกําหนดกฎหมายในการทําการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งฟลิปปนสมีกําหนดเยือนชิลีในไตรมาสแรกป 2562 
รวมถึงประเทศใกลเคียงอยางเชน อุรุกวัย และปารากวัยดวย 

ประเทศในหมูเกาะแปซิฟก 
 ผูนําประเทศในหมูเกาะแปซิฟกสรางความเขมแข็ง
ตอตานประมง IUU  
 ประเทศสมาชิกความตกลง the Pacific Nauru 
Agreement (PNA) ตั้งเปาจัดการประมง IUU ใหหมดไปจาก
พ้ืนท่ีมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลาง โดย
การยกระดับการจัดการเพ่ือจัดการปญหาประมง IUU มีการ
หารือระดับเจาหนาท่ีอาวุโสในการประชุม Pacific Islands 
Forum Fisheries Agency (FFA) ท่ี Honolulu กอนการ
ประชุมประจําปคณะกรรมาธิการ Western and Central 
Pacific Fisherie Commission (WCPFC) 
     FFA และ PNA ตองการไดรับการสนับสนุนจาก
ชาติท่ีไปทําประมงนอกนานนํ้าอ่ืนๆ ซึ่งเปนสมาชิก WCPFC 
เพ่ือขจัดประมง IUU สมาชิก FFA เรียกรองใหสมาชิก
คณะกรรมา ธิการ ทุกประ เทศ ทํ างานร วม กันอย า งมี
ประสิทธิภาพในการระบุตําแหนงเรือประมง IUU เพ่ือใหเรือ
เหลาน้ันยุติการทําผิดกฎหมาย  โดย FFA ไดมีความกาวหนาใน
การพัฒนากระบวนการระบุผูประกอบการท่ีอยูเ บ้ืองหลัง
เรือประมงท่ีผิดกฎหมายในพ้ืนท่ี ดวยกลยุทธ การระบุตัวบุคคล 
(Persons of Interest Strategy) และดวยความพยายามของ 
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หนวยควบคุม ติดตาม และเฝาระวังในพ้ืนท่ีของ FFA และ 
PNA ซึ่งเปนความรวมมือระดับชาติ รวมกับออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส พ้ืนท่ีน้ีจึงมีเครือขายใน
หลายระดับและขยายวงกวางออกไป โดยใหความสําคัญกับ
การระบุและการปองกันประมงผิดกฎหมาย     

เวียดนาม 
 เวียดนามสงออกทูนาไปสหรัฐฯเพ่ิมขึ้นในเดือน
ตุลาคม เนื่องมาจากผลของสงครามการคา 

สมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลเวียดนาม 
(VASEP) รายงานวา ความขัดแยงในเรื่องภาษีนําเขาสินคา
ระหวางสหรัฐฯ กับจีน ทําใหเวียดนามและประเทศผูสงออก 
ทูนารายอ่ืนๆ สงออกไปยังสหรัฐฯไดเพ่ิมข้ึน และมีแนวโนมเปน
เชนน้ีตอไปในเดือนขางหนา  

ในเดือนตุลาคมเวียดนามสงออกทูนามูลคา 26 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ไปยังสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 35 จากชวง
เดียวกันของป 2560 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 36.8 จากเดือนกอน
หนา จากกอนหนาน้ีเวียดนามสงออกลดลงมาเปนเวลาหลาย
เดือน และเมื่อผูนําเขาสหรัฐฯ ระงับตูสินคาจากจีนเน่ืองมาจาก
ภาษีนําเขาสูงข้ึน  

การสงออกทูนาจากเวียดนามไปสหรัฐฯ ชวง 10 
เดือนแรก มีมูลคา 183 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3 
จากชวงเดียวกันของปกอนหนา โดยสหรัฐฯเปนผูซื้อทูนาจาก
เวียดนามรายใหญทีสุด ตามมาดวยสหภาพยุโรป เวียดนาม
สงออกทูนา 67 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม เพ่ิมข้ึน
รอยละ 16 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา ในชวง 10 เดือน
แรกสงออกทูนามูลคา 541 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
11 จากป 2560    

สหภาพยุโรป 
 อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ําในสหภาพยุโรปเติบโต 
ถึงแมการบริโภคจะลดลง  
 จากรายงานการศึกษาเรื่อง “Finfish study 2018” 
รวบรวมโดย AIPCE-CEP สรุปวาการท่ีสหภาพยุโรปไดโควตา
จับปลาเน้ือขาว (white fish) เพ่ิมข้ึน ประกอบกับเครื่องมือ
ประมงมีการพัฒนาทําใหจับไดมาก และมีการควบคุมสัดสวน
การจับได ทําใหผูผลิตใชโรงงานแปรรูปภายในสหภาพยุโรป 
แทนการใชแหลงอ่ืนท่ีอยูหางไกล ผูแปรรูปสัตวนํ้าท่ีมีฐานการ
ผลิตอยูท่ีบรัสเซลล เช่ือวาการเปลี่ยนแปลงจากการพ่ึงพาการ
แปรรูปจากท่ีอ่ืนในชวง 10 -15 ปท่ีผานมา จะทําใหเกิดความ
ยั่งยืน และเปนประโยชนตออุตสาหกรรมแปรรูปในสหภาพ
ยุโรปเอง โดยเฉพาะดานความประหยัดและสงผลดีตอการทํา
ประมง และชาวประมงท่ีอยูใกลเคียงตลาดสหภาพยุโรป 
นอกจากน้ันการมีศูนยแปรรูป ท่ีมีความเ ช่ียวชาญ และ
ใหบริการในตลาดทองถ่ิน ใชวัตถุดิบทองถ่ิน จะกอใหเกิดวงจร
ท่ีดี และเกิดการลงทุนตอเน่ืองดวย ขอมูลจากรายงานพบวา
ปริมาณอาหารทะเลจากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน 
20,000 ตัน ในปท่ีผานมา จากท้ังหมด 14.8 ลานตัน อยางไรก็

ตามก็ยังไมพอท่ีจะชดเชยปริมาณการนําเขาท่ีลดลง และการ
สงออกท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหการบริโภคอาหารทะเลในสหภาพยุโรป
นอยกวา 12.7 ลานตัน ปริมาณลดลง 117,000 ตัน (-รอยละ 
0.9) เมื่อเทียบกับป 2559  

AIPCE-CEP กลาววาสัดสวนปริมาณการจับสัตวนํ้า
ตอการบริโภคภายในสหภาพยุโรปเปนท่ีนาพอใจ และการ
บริโภคมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน แตความสําเร็จของอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารทะเลยังข้ึนอยูกับการนําเขาสัตวนํ้าจากแหลงตางๆ 
ท่ัวโลก   

รัสเซีย 
การสงเสริมการตลาดและหวงโซอุปทานในรัสเซีย 
หนวยงาน The Russian Agency for Fisheries 

ของรัสเซียเปดตัวโครงการสงเสริมการตลาด “The Russian 
Fish” เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมดานตลาด และโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารทะเลรัสเซีย โดยรวมกันหลาย
หนวยงาน ท้ังรัฐบาล ชาวประมง และผูคา ท้ังน้ีมีการทําการ
วิเคราะหตลาด การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม สําหรับการ
จับ การเก็บรักษา การขนสง การคาท้ังในและตางประเทศ  

สหรัฐอเมริกา/จีน 
 สงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ระงับเปนการ
ชั่วคราว   
 ในการประชุม G20 เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม ท่ีเมือง 
Buenos Aires ประเทศอารเจนตินา ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของ
จีน และประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป ของสหรัฐฯ ตกลงท่ีจะ
พัฒนาความสัมพันธระหวางสองประเทศหลังจากท่ีไดมี
ส งคร ามการค า ระหว า ง กัน  โดย ทํ า เ นี ยบขาวแจ ง ว า
ประธานาธิบดีทรัมป ตกลงท่ีจะเลื่อนแผนการข้ึนภาษีนําเขา
สินคานําเขาจากจีนมูลคา 200,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จาก
รอยละ 10 เปนรอยละ 25 ในวันท่ี 1 มกราคม 2562 ท้ังน้ี
แผนการข้ึนภาษีดังกลาวเปนผลมาจาก การไมบรรลุขอตกลงใน
หลายประการอาทิ เรื่องการปกปองทรัพยสินทางปญญา การ
ถายทอดเทคโนโลยี การขาดดุลการคาอยางมาก ซึ่งนําไปสู
สงครามการคาในป 2561  
 จีนสัญญาท่ีจะซื้อสินคาอุตสาหกรรม พลังงงาน และ
สินคาเกษตรจากสหรัฐฯในปริมาณท่ีมากพอ ตามขอตกลงท่ีจะ
ใหสหรัฐฯ ไมเพ่ิมภาษีนําเขากับจีน  
 เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 สหรัฐฯมีการปรับเพ่ิม
อัตราภาษีนําเขาสินคาอาหารทะเลจากจีน 170 รายการ
หลังจากน้ันไมถึง 1สัปดาห สหรัฐฯ เพ่ิมรายการอาหารทะเลท่ี
ข้ึนภาษีเพ่ิม ประกอบดวย กุง ปลานิล แซลมอน ปลาพอลล็อก 
ทูนา แฟลตฟช ปู หอยเชลล หมึกกลวย และอาหารปลา      

ชิลี/จนี 
 อุตสาหกรรมอาหารทะเลชิลีไดประโยชนจาก
ขอตกลงการคาระหวางชิลีกับจีน 
 ขอตกลงทางการคาท่ีชิลีลงนามรวมกับจีนสงผลดีตอ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของชิลี ท้ังน้ีขอตกลงแบงเปน 2 สวน 
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ในสวนแรก ท้ังสองประเทศจะรวมมือดานการออกใบรับรอง
อิเลคทรอนิกส สินคาท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากชิลีไป
จีน ภายในป 2562 เพ่ือขจัดปญหาสินคาเลียนแบบ และเพ่ือให
ตรวจสอบยอนกลับสินคาจากชิลีไปจีนได ในความตกลงสวนท่ี
สองจีนจะเปดตลาดใหกับนํ้ามันปลาท่ีใชสําหรับคนบริโภค ชิลี
ไดสงออกอาหารทะลและผลิตภัณฑไปยังจีนมูลคา 425 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจีนเปนตลาดสงออกอันดับ 4 ของกลุม
ประเทศในอเมริกาใต  

ปานามา 
 ระเบียบขั้นตอนการสงออกเตรียมพรอมแลว
สําหรับขอตกลงการคาเสรีระหวางจีนกับปานามา 
 ปานามาคาดวาจะสงออกอาหารทะเลไปจีนเพ่ิมข้ึน
ไดมาก หลังจากสองประเทศบรรลุขอตกลงการคา เสรี 
เจาหนาท่ีปานามาศึกษาขอกําหนดในสวนท่ีเหลือท่ีจะตองลง
นาม ในการนําอาหารทะเลเขาสูตลาดจีน โรงงานแปรรูป 15 
แหงเขารวมประชุมกับเจาหนาท่ีกระทรวงเกษตร ประมง และ
กระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรม โดยเจาหนาท่ีจากปานามา
ไดเขาไปตั้งสํานักงานในจีนลวงหนากอนท่ีความตกลงการคา
เสรีมีผลบังคับใช เพ่ือใหเกิดความคุนเคย กับกฎระเบียบดาน
สุขอนามัย และข้ันตอนในการนําเขาอาหารทะเลของจีน ใน
สวนของจีนไดเขาไปเปดตลาดในอเมริกากลางและอเมริกาใต
แลว และมีสวนสําคัญในภาคบริการขนสงสินคาไปตางประเทศ
และโครงสรางพ้ืนฐานในปานามา  

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10  ธ.ค. –  20 ธ.ค. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,500 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,700 /ตัน 
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB NQ 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 25.00 
ขนาด 16/20ตัว - 21.05 
ขนาด 21/25ตัว 19.30 18.86 
ขนาด 26/30ตัว 17.54 17.11 
ขนาด 31/40ตัว 14.91 15.35 
ขนาด 41/50ตัว - 14.85 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 

ขนาด 21/25ตัว 23.68 - 
ขนาด 26/30ตัว 21.05 18.42 
ขนาด 31/40ตัว 20.18 17.54 
ขนาด 41/50ตัว 19.30 17.11 
ขนาด 51/60ตัว 17.54 16.23 
ขนาด 61/70ตัว 17.98 15.79 
ขนาด 71/90ตัว 15.35 15.35 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.20 - 27.75 
ขนาด 6/8ตัว          21.20 - 25.60 
ขนาด 8/12ตัว        19.50 - 23.25 
ขนาด 13/15ตัว 17.40 - 19.10 
ขนาด 16/20ตัว 15.20 15.20 - 
ขนาด 21/25ตัว 13.20 - - 
ขนาด 26/30ตัว      12.00 - 8.50 
ขนาด 31/40ตัว      10.00 - 7.30 
ขนาด 41/50ตัว      9.30 - - 
ขนาด 51/60ตัว 8.30 - - 
ขนาด 61/70ตัว 7.30 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.60 13.30 
ขนาด Un/12 ตัว - 12.75 10.75 
ขนาด Un/15 ตัว 7.35 8.75 8.25 
ขนาด 16/20 ตัว 6.30 6.75 6.50 
ขนาด 21/25 ตัว 5.75 6.25 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.65 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.35 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.65 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.40 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 - 5.90 
16/20 5.70 4.70 
21/25 5.00 4.30 
26/30 4.05 3.95 
31/35 3.70 3.70 
ขนาด 36/40 ตัว 3.40 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.20 3.55 
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ขนาด 51/60 ตัว 3.00 3.45 
ขนาด 61/70 ตัว 2.95 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.95 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.85 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 17.65 - 
ขนาด 6/8 ตัว 16.85 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.65 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.75 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 7.15 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 6.25 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.20 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 9.80 - 
ขนาด Un/15ตัว 6.95 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.25 5.40 
ขนาด 21/25ตัว 4.65 4.80 
ขนาด 26/30ตัว 4.30 4.35 
ขนาด 31/35ตัว 4.10 4.10 
ขนาด 41/50ตัว 3.90 3.95 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.85 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.75 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.70 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี23/2561                   

        17 ธันวาคม 2561 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


