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จีน 
จีนสงออกอาหารทะเลไปประเทศกําลังพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
 การสงออกอาหารทะเลของจีน ณ ทาเรือนํ้าลึกเมือง
กวางโจวสูงเปนสถิติใหม โดยการสงออกอาหารทะเลแปรรูปไป
ประเทศกําลังพัฒนาเติบโตเพ่ิมข้ึน จากขอมูลของหนวยงาน
ศุลกากรของจีน ในชวง 10 เดือนแรกของป 2561 ทาเรือเมือง
กวางโจวสงออกอาหารทะเล 140,140 ตัน มูลคา 408 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 42.1 และ 50.9 ตามลําดับ  
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จีนมีการสงออก
อาหารทะเลแปรรูปกลับไปยังประเทศเจาของวัตถุดิบตนทาง  
ตลาดสงออกใหมสําหรับอาหารทะเลแชแข็งและกระปองของ
กวางโจว ไดแก ไอซแลนด ไลบีเรีย ไมโครนีเซีย หมูเกาะคุก 
คองโก และกินี ในชวง 10 เดือนแรกของป 2561 ฟลิปปนส
นําเขาอาหารทะเลจากจีน 168 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีไทย
และอินโดนีเซียนําเขา 63.6 และ 43.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตามลําดับ จีนยังสงออกอาหารทะเลไปศรีลังกาเพ่ิมข้ึนถึงสี่เทา
เปน 9.37 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงออกไปสหภาพยุโรป 19.37 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 77.5 และสงออกไปสหรัฐฯ 5.61 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนสองเทาจากชวงเดียวกันของปกอน 

อัตราภาษีนําเขาจากประเทศคูคาลดลง  
 เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2561 จีนประกาศลดภาษี
นําเขาสินคา 706 รายการ ซึ่งรวมถึงสินคาอาหารทะเลหลาย
รายการ สําหรับประเทศท่ีมีความตกลงทางการคาระหวางกัน 
มีผลตั้งแต 1 มกรคม 2562 การลดภาษีดังกลาวทําใหอาหาร
ทะเลนําเขาจากนิวซีแลนด เปรู คอสตาริกา สวิสเซอรแลนด 
ไอซแลนด เกาหลีใต ออสเตรเลีย จอรเจีย และประเทศสมาชิก
ความตกลง the Asia-Pacific Trade Agreement มีราคาถูกลง 
กระทรวงการคลังจีนกลาววา การลดภาษีดังกลาวเปนความ
พยายามของจีนเพ่ือเปดตลาดและลดตนทุนสินคาท่ีผูบริโภคใช
ประจําวัน เพ่ือสนับสนุนนโยบาย ‘Belt and Road’ และการ
จัดตั้งเขตการคาเสรี เพ่ือเรงความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การคาระหวางจีนและประเทศตางๆ และสรางบรรยากาศท่ี
เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพในระยะยาว 
การลดภาษีครอบคลุมสินคาอาหารทะเลมากกวา 300 รายการ 
รวมถึง หอยเปาฮื้อ กุง rock lobster ปลาทูนาครีบนํ้าเงิน
ปลาแซลมอน ปลาเทราท ปลากระโทงแทง ปู หอยนางรม หอย 
สแกลล็อป หอยแมลงภู และกุง นอกจากน้ี จีนยังมองหาแหลง
วัตถุดิบอาหารสัตวอ่ืนๆ แทนถ่ัวเหลืองนําเขาจากสหรัฐอเมริกา 

โดยลดอัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบอาหารสัตวอ่ืนๆ รวมท้ังเมล็ด
ทานตะวัน และคาโนลา  

อินโดนีเซีย 
EFTA ลงนามความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ (CEPA) กับ
อินโดนีเซีย 
 สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) ไดลงนามความ 
ตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ (CEPA) กับอินโดนีเซีย เมื่อวันท่ี  
16 ธันวาคม 2561 ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย และ
ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการใหสัตยาบันเพ่ือใหความตกลง 
มีผลบังคับใชตอไป ความตกลง CEPA ระหวาง EFTA และ
อินโดนีเซีย เปนความตกลงการคาเสรี ท่ีมีขอบเขตกวาง 
ครอบคลุมการคาสินคา การบริการ การลงทุน ทรัพยสินทาง
ปญญา การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ การแขงขันทางการคา การ
พัฒนาการคาและความยั่งยืน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในสาขาตางๆ ในสวนของการคาสินคา EFTA จะยกเลิกภาษี
นําเขาสินคาอุตสาหกรรมท้ังหมด รวมท้ังสินคาประมงท่ีไดถ่ิน
กําเนิดจากอินโดนีเซีย ขณะท่ีอินโดนีเซียจะทยอยยกเลิกภาษี
นําเขาสินคาอุตสาหกรรมและประมงท่ีไดถ่ินกําเนิดสินคาจาก 
EFTA เชนกัน   

ญ่ีปุน 
การประมูลปลาทูนาครีบน้ําเงินท่ีตลาดปลาโทโยสุไดราคา
สูงสุดเปนสถิติใหม 

เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2562 ตลาดปลาโทโยสุ หรือ
ตลาดปลาสกิึจิแหงใหม เปดประมูลปลาทูนารับปใหมเปนครั้งแรก 
ประธานบรษัิทเชนภัตตาคาร Sushi Zanmai ไดทุมเงินจํานวนมาก
และเปนผูชนะในการประมูลปลาทูนาครีบนํ้าเงินดวยราคา  
333 ลานเยน หรือ 3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ถือเปนสถิติใหม 
ขณะท่ีราคาประมูลปลาทูนาสูงสุดในป 2561 เทากับ 663,000 
เหรียญสหรัฐฯ การประมูลปลาทูนาครั้งแรกของปจะเปน
ตัวช้ีวัดทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในปน้ี แมวาโดยท่ัวไปผูคาจะ
นําเสนออาหารทะเลราคาแพง เชน ปูหิมะ (snow crab) เปน
จุดขายหรือสรางภาพพจนใหสินคาอาหารทะเลของญี่ปุน  

มาเลเซีย 
หามสงออกปลาและกุงเพ่ือใหมีอุปทานเพียงพอในประเทศ 
จากขอมูลของกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รัฐบาล
มาเลเซยีจะหามสงออกกุง และปลา 4 ชนิด ไดแก ปลาแมคเคอเรล 
ปลากะมง (trevally) ปลาทูลัง ปลาจาระเม็ด ท่ีจับจากธรรมชาติ 
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือแกไขปญหา
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การขาดแคลนสัตวนํ้าดังกลาวภายในประเทศในชวงฤดูมรสุม
และชวงเทศกาล สมาคม 3 แหง ไดแก สมาคมประมงแหงชาติ 
(NEKMAT) สมาคมประมงรัฐเคดาห (NEKAD) และสมาคม
ประมงใน Besut (PNK BESUT) จะรับผิดชอบแกไขปญหาการ
ขาดแคลนสัตวนํ้าแชแข็งและใหมีการกระจายสินคาสัตวนํ้าไป
ท่ัวประเทศ  

ไทย 
EU ปลดใบเหลืองการทําประมง IUU ใหกับไทย 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC) ปลดใบเหลือง
ประมง IUU ของประเทศไทย โดยยกเลิกไทยจากกลุมประเทศ
ท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะถูกจัดใหเปนประเทศท่ีไมใหความรวมมือการ
ตอตานการทําประมง เน่ืองจากเห็นถึงความกาวหนาในการ
ขจัดและตอตานการทําประมง IUU ของไทย หลังจากท่ีไทยไดรับ
ใบเหลืองเมื่อเดือนเมษายน 2558 ไทยและสหภาพยุโรปได 
เขารวมกระบวนการหารือ และดาํเนินความรวมมือระหวางกัน
เพ่ือแกไขปญหามาโดยตลอด คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
กลาววา ไทยประสบความสําเร็จในการแกไขขอบกพรองของ
กฎหมายและระบบการบริหารจัดการประมง และเปนเหตุผล
หลักท่ีปลดใบเหลืองประมง IUU ใหกับไทย การท่ีไทยไดรับ
การปลดใบเหลืองประมง IUU ในครั้งน้ี แสดงถึงการยกระดับ
การกํากับดูแลภาคการประมงท่ีสําคัญของไทยตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ 

สหภาพยุโรป/อินเดีย 
สหภาพยุโรปผลักดันการตรวจสอบกุงนําเขา  

สหภาพยุโรปอยูระหวางการพิจารณาเพ่ิมความ
เขมขนในการตรวจสอบสารปฏิชีวนะหลายตัวท่ีอาจตกคางใน
อาหารทะเลนําเขาจากอินเดีย หลังจากมีรายงานพบขอบกพรอง
ในการควบคุมความปลอดภัยของอาหารในอินเดีย กอนหนาน้ี
เจาหนาท่ีคณะกรรมาธิการยุโรปไดพิจารณารายงานสรุปผล
การเดินทางเยือนของเจาหนาสหภาพยุโรปเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ท่ีผานมา เพ่ือตรวจสอบดานความปลอดภัยของอาหารใน
อินเดีย จากความกังวลเก่ียวกับการตรวจพบสารปฏิชีวนะใน
สินคากุงนําเขาจากอินเดีย และขณะน้ีเจาหนาท่ีคณะกรรมาธิการ
ยุโรปอยูระหวางการพิจารณาตรวจสอบสารปฏิชีวนะและสาร
ตานจุลชีพหลายตัวในสินคาสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงท้ังหมดท่ี
นําเขาจากอินเดีย รวมท้ังสินคากุง  

สหรัฐอเมริกา 
กฎระเบียบใหมเกี่ยวกับฉลากสินคาชวยปูทางใหสินคา
ปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา  
 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศกฎระเบียบ final rule 
เก่ียวกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรมท่ีรอคอยมานาน ซึ่งจะชวย 
ปูทางการจําหนายปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรมอยางถูก
กฎหมาย กฎระเบียบดังกลาวของกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา กําหนดใหผูผลิต ผูนําเขา และผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

ติดฉลากสินคาอาหารคาปลีก โดยระบุขอมูลเก่ียวกับอาหาร
และสวนผสมอาหารท่ีมีสวนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรม กฎระเบียบดงักลาวจะเปนมาตรฐานบังคับของประเทศ
ในการเปดเผยขอมูลแกผูบริโภคเก่ียวกับสถานะของอาหาร
ดัดแปลงพันธุกรรม และจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 
2562 ท้ัง น้ี  ผู แปรรูปอาหารยัง ไมตองดํ า เ นินการตาม
กฎระเบียบใหมน้ีทันที แตใหสามารถดําเนินการตามความ
สมัครใจไปจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และจะเปนมาตรฐาน
บังคับในวันท่ี 1 มกราคม 2565  

ชิล ี
สามารถสงออกน้ํามันปลาไปจีน  

ขณะน้ีนํ้ามันปลาสําหรับคนบริโภคจากชิลีไดรับ
อนุญาตใหเขาตลาดจีนได หนวยงานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ของชิลี (SERNAPESCA) ไดมีความพยายามเพ่ือใหสามารถ
สงออกสินคาดังกลาวไปยังจีนตั้งแตป 2559 และประสบ
ความสําเร็จในท่ีสุด โดยบริษัทผูผลิตนํ้ามันปลาของชิลี 12 ราย 
ไดรับประโยชนจากขอตกลงดังกลาว และคาดวาจะสามารถ
สงออกนํ้ามันปลาเท่ียวแรกไปยังจีนไดในป 2562  

 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11 - 21 มกราคม 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,300/ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                         อินโดนีเซีย      อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $42.27    -  
ขนาด 13/15 ตัว $35.91   $34.55 
ขนาด 16/20 ตัว $29.09       $27.27  
ขนาด 21/25 ตัว $24.55 $19.55  
ขนาด 26/30 ตัว $22.73  $17.27  
ขนาด 31/40 ตัว     - $14.55  
ขนาด 41/50 ตัว     - $14.55  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ฟลิปปนส               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $25.91      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.73       
ขนาด 21/25 ตัว      $20.00  $19.09 
ขนาด 26/30 ตัว      $18.18  $17.73      
ขนาด 31/40 ตัว    $15.45  $15.91 
ขนาด 41/50 ตัว       -   $15.45 
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กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 21/25 ตัว     $24.55       -  
ขนาด 26/30 ตัว     $21.82   $20.00 
ขนาด 31/40 ตัว $20.91   $19.09 
ขนาด 41/50 ตัว $19.09     $17.27   
ขนาด 51/60 ตัว $18.18   $16.82 
ขนาด 61/70 ตัว $18.64   $16.36 
ขนาด 71/90 ตัว $15.91   $15.91 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.20         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $20.20        -  
ขนาด  8/12 ตัว $18.50         -  
ขนาด 13/15 ตัว $16.40  -  
ขนาด 16/20 ตัว  $14.20         $15.10  
ขนาด 21/25 ตัว   $12.20  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $11.00  -       
ขนาด 31/40 ตัว $9.50  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $9.00     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $8.20  -     
ขนาด 61/70 ตัว $7.20  -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                     เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $17.95 
ขนาด 6/8 ตัว $17.00 
ขนาด Un/12 ตัว $10.65 
ขนาด 13/15 ตัว $8.65 
ขนาด 16/20 ตัว $7.00 
ขนาด 21/25 ตัว  $6.15 
ขนาด 26/30 ตัว $5.10 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $5.75 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.55  $4.65 
ขนาด 21/25 ตัว $5.00 $3.90 
ขนาด 26/30 ตัว $4.05 $3.60 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.70 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.35     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.05 $3.15 

       (ตอ)           อเมริกากลาง/ใต    เอเชีย  
ขนาด 51/60 ตัว $2.90       - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.85     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.85        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.75      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.75     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.90     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.20 $5.40 
ขนาด 21/25 ตัว $4.60 $4.75 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.30 $4.35 
ขนาด 31/40 ตัว $4.10 $4.10 
ขนาด 41/50 ตัว $3.90 $3.90 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.75 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.70 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.68 

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