
ปากีสถาน : ปากสีถานส่งออกสตัว์น้้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16  

 ผู้ส่งออกอาหารทะเลนอร์เวย์ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 8.58 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี หลังจีนลดภาษีน าเข้า และสินค้า
อาหารทะเลจากนอร์เวย์กว่า 250 รายการ ได้รับการลดภาษี  
 คณะกรรมาธิการด้านภาษีศุลกากรของจีนรายงานว่า
สินค้าส าหรับบริโภค 1,449 รายการ ได้รับการลดภาษี จากเดิม
เฉลี่ยร้อยละ 15.7 เป็นร้อยละ 6.9  ซึ่งการลดภาษีน้ีนับเป็น
ครั้งท่ี 5 ต้ังแต่มีการลดภาษีตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา  

เวียดนาม : ปลาแพนกาเซียสดอรี (TRA)  
มีศักยภาพในตลาดจีน  

นอรเ์วย์/จีน : จีนลดภาษีสง่ผลใหผู้้ส่งออกอาหารทะเล
จากนอรเ์วย์ไดป้ระโยชน ์

แคนาดา : แคนาดาข้ึนภาษีน้าเข้าเพิ่ม                
กระทบอุตสาหกรรมประมง   

 แคนาดาเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามูลค่า 
12,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีผลต้ังแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เพื่อ
เป็นการตอบโต้ท่ีสหรัฐฯ  ข้ึนภาษีเหล็กร้อยละ 25 และ
อลูมิเนียมร้อยละ 10  ในช่วงต้นปี มาตรการภาษีแบบใหม่
กระทบสินค้าต่าง ๆ ท่ีแคนาดาน าเข้าจากสหรัฐฯ เช่น ถังเบียร์ 
ปากกาลูกลื่น น้ าส้ม ลูกอม วิสกี้bourbon และกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลด้วยเช่นกัน                            .                             
 นับต้ังแต่มีความตกลงการค้าเสรี North American 
Free Trade Agreement : NAFTA ต้ังแต่ปี 2528 เป็นต้นมา 
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดา เพิ่มข้ึน 4.5 เท่า หรือคิด
เป็นร้อยละ 350  
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 ในช่วง 11 เดือนแรก (กรกฎาคม – พฤษภาคม) ของป ี
งบประมาณ 2560 – 2561 ปากีสถานส่งออกสัตว์น้ ามูลค่า 
424 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปีก่อนหน้า 365 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.33 ปริมาณการส่งออก 178,906 ตัน ปีก่อน
หน้า 143,313 ตัน  เพิ่มข้ึนร้อยละ 24.84 เฉพาะเดือนพฤษภาคม 
มูลค่าส่งออก 52.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.2 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 6.31 
เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีเดียวกัน ซึ่งส่งออก 56 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ การน าเข้าเดือนพฤษภาคมมีมูลค่า 48 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ    

 จีนลดภาษีน าเข้าอาหารทะเล 221 รายการ ต้ังแต่
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ให้แก่สมาชิกองค์การการค้าโลก   
ปลาแคทฟิชฟิลเล่ และแคทฟิชสดแช่เย็นภาษีลดลงเหลือ   
ร้อยละ 7 จากเดิมภาษีอยู่ ท่ีร้อยละ 10 และ ร้อยละ 12 
ตามล าดับ เป็นโอกาสให้ผู้ส่งออกปลาแพนกาเซียสดอรีของ
เวียดนามท าก าไรเพิ่มข้ึน ท่ีผ่านมาผู้ส่งออกรายใหญ่ของ
เวียดนามต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (value added tax) ร้อยละ 
17 และภาษีน าเข้าอีกต่างหากด้วย แต่ผู้ค้ารายเล็กไม่ต้องเสีย
ภาษี ดังกล่าว  ดัง น้ันการลดภาษีจะส่ งเสริมให้ผู้ ส่ งออก       
ปลาแพนกาเซียสดอรีรายใหญ่ของเวียดนาม  ขณะเดียวกัน
เวียดนามสามารถชิงโอกาส เมื่อสหรัฐอเมริกาและจีนมีข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างกัน ท าให้เวียดนามส่งออกไปตลาด 
ท้ังสองได้เพิ่มข้ึน 5 ปีท่ีผ่านมาการส่งออกปลาแพนกาเซียสดอรี
ของเวียดนามเติบโตร้อยละ 21 - 31 ต่อปี ในช่วง 5 เดือนแรก
ของปี 2561 มูลค่าส่งออก 174.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ            

สหรัฐอเมริกา/จนี : จีนขึ้นภาษีน้าเข้า ไม่กระทบวัตถุดิบ
อาหารทะเลสหรัฐฯ ที่ส่งไปแปรรูปในจีน 

 อาหารทะเลจากสหรัฐฯ ท่ีส่งแปรรูปในจีน แล้ว         
re-export ได้รับยกเว้น ภาษีน าเข้า ท่ีจีนใช้ตอบโต้สหรัฐฯ 
(retaliatory tariffs) ท้ังน้ีบริษัทสหรัฐฯ ท่ีมีฐานอยู่ใน Seattle 
ต้องพึ่งพาแรงงานจีนในการแปรรูป แซลมอน พอลล็อก ปู   



 ไนจี เรี ยน า เ ข้าสัตว์ น้ าจากไอซ์แลนด์มูล ค่า  71      
ล้านเหรียญสหรัฐฯ น าเข้าจากรัสเซีย 56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ    
และน าเข้าจากนอร์เวย์ 43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไนจีเรียน าเข้า
จ านวนมาก เน่ืองจากขาดการลงทุนในการท าประมงพาณิชย์ 
โดยปริมาณสตัวน้์ ายังไม่เพยีงพอต่อความต้องการอกี 2.1 ล้านตัน 
ส านักงานสถิติไนจีเรียเปิดเผยว่าภาคการประมงไนจีเรียเติบโต
ร้อยละ 4.2 ในไตรมาสแรกของปี น้ี คิดเป็นร้อยละ 3.1       
ของ GDP ของภาคเกษตร  รัฐบาลไนจีเรียส่งเสริมให้เพิ่ม
ผลผลิตในท้องถ่ิน และลดการพึ่งพาการน าเข้าสัตว์น้ าจาก
ต่างประเทศ โดยก าหนดโควตาการน าเข้า และส่งเสริมให้มีการ
ควบรวมกิจการกับธุรกิจต้นน้ า (backward integration) โดย
สัตว์น้ าท่ีน าเข้านอกเหนือโควตา จะถูกปรับ 250,000 เหรียญ
สหรัฐฯ และมีโครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มแม่น้ า River  Basin 
Development ภายในปีหน้าให้เป็นแบบกึ่งพาณิชย ์ 

สหรัฐอเมริกา : สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน     
มีความเข้มข้นมากขึ้น 

ไนจีเรีย : ไนจีเรียปี 2560 ไนจีเรียน้าเข้าสัตว์น้้า      
มูลค่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สถานการณ์ประมงโลก  

 คณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรแอตแลนติก 
(The International Commission for the Conservation 
of Atlantic Tunas : ICCAT) ให้ข้อปฏิบัติ ในการท าประมง 
ทูน่า และปลากระโทงแทงดาบ (swordfish) ประจ าเดือน
มิ ถุนายน โดยก าหนดให้ ทู น่า ท่ีจับได้ในลักษณะสัตว์ น้ า        
by catch ต้องถูกเก็บไว้บนเรือ และอนุญาตให้ก าจัดทูน่า
ดังกล่าวจากเรือได้ในบางกรณีเท่าน้ัน นอกจากน้ันมีการก าหนด
ปริมาณท่ีอนุญาตให้จับสัตว์น้ าได้ (Total Allowable Catch : 
TAC ) กับการท าประมงปลากระโทงแทงดาบ ในมหาสมุทร
แอตแลนติกทางตอนเหนือ เพื่อให้ทรัพยากรปลาชนิดน้ีฟื้นฟู 
ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2571 รวมถึงไม่อนุญาตให้สมาชิก
บันทึกข้อมูลทูน่าบลูฟินด้วยการจดบันทึกอีกต่อไป แต่ให้บันทึก
ด้ ว ย ร ะ บ บอิ เ ล ค ทรอ นิก ส์  ( electronic Bluefin Catch     
Document system : eBCD) แต่ก็มีข้อยกเว้นให้บ้างในบาง
กรณีที่มีข้อจ ากัด   
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และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอื่น ๆ โดยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม    
ท่ีผ่านมา จีนได้ประกาศนโยบายภาษีน าเข้าผ่านทาง NOAA 
Fisheries และสถานทูตสหรัฐฯ ในจีน โดยก าหนดภาษีน าเข้า
อาหารทะเลจากสหรัฐฯ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกชนิดท่ีน าเข้า
มาบริโภคภายในจีนไว้ ท่ี ร้อยละ 25 แต่ยกเว้นกับสินค้า     
บางรายการอย่างเช่น แซลมอนอลาสก้า ปลาพอลล็อก และ ปู 
ท่ีจีนน าเข้ามาเพื่อแปรรูปและ re-export 

 สัตว์น้ าในคูเวตมีราคาสูงต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงฤดู
ร้อน เน่ืองจากสภาพอากาศร้อนจัด กระทบต่อการท าประมง 
และปริมาณการจับต่ า ประชาชนมีอ านาจซื้อสัตว์น้ าลดลง 
ชาวประมงช้ีแจงว่าเน่ืองจากอุปกรณ์ท าประมงราคาสูงข้ึน บวก
กับต้นทุนค่าแรงท่ีสูง และมีจ านวนชาวประมงลดลง ท าให้ราคา
สัตว์น้ าสูงข้ึน นอกจากน้ันยังมีปริมาณสัตว์น้ าลดลง และการท า
ประมงลดลง ด้วย  

การจับ กระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา รวมถึงพัฒนา
ระบบการจ าแนกผลิตภัณฑ์ในทะเล และท่ีท่าเรือให้มีความ
โปร่งใสมากยิ่งข้ึน  

คูเวต  : สัตว์น้้าในคเูวตมีราคาสูงในช่วงฤดูรอ้น  

มอริทาเนีย : มอริทาเนียส่งออกหมึกยกัษ ์             
มูลค่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจประมงและกิจการทางทะเล   
มอริทา เนีย รายงานการส่ งออกสินค้าประมงประจ าปี             
ว่ามีปริมาณ 40,000 ตัน ร้อยละ 90 เป็นหมึกยักษ์ octopus 
และเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างงาน 27,000 ต าแหน่ง 
 คณะกรรมาธิการ ควบคุมการท าประมงหมึกให้ได้
หมึกท่ีมีคุณภาพดี มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 

 ส ห รั ฐ ฯ  ด า เ นิ น น โ ย บ า ย ต า ม แ ผ น ง า น ข อ ง
ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ ในการข้ึนภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน
หลายรายการ ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าได้มีการข้ึน
ภาษีร้อยละ 10 กับสินค้าหลายรายการจากจีน รวมถึง อาหาร
ทะเล และอาหารสดอื่น ๆ เพิ่มเติมจากเดิมท่ีก าหนดข้ึนภาษี 
ร้อยละ 25 กับสินค้าจีนท่ีมีมูลค่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และในรอบท่ีสองน้ี จะขึ้นภาษีสินค้าจีนท่ีมีมูลค่า 16,000 ล้าน



 ผลการตรวจสอบตัวอย่างสัตว์น้ าจ านวน 5 ตัวอย่าง 
โดยหน่วยงานอาหารและยา (FDA) ของอินเดียพบว่า ไม่มีสาร
ฟอร์มาลินปนเปื้อนในตัวอย่างสัตว์น้ าดังกล่าว และจากการเก็บ
ตัวอย่างน้ าจากคอนเทนเนอร์ท่ีบรรจุไปตรวจสอบไม่พบการ
ปนเปื้อนสารดังกล่าวเช่นกัน ผลการตรวจสอบของหน่วยงาน 
FDA ช่วยลดความกังวลของผู้ ท่ีช่ืนชอบรับประทานสัตว์น้ า 
ตัวอย่างท้ังหมดเก็บจากตลาด Crawford Market ซึ่งเป็นหน่ึง
ในตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในมุมไบ ซึ่งสัตว์น้ าท่ีจ าหน่ายมาจากรัฐ   
ต่าง ๆ รวมท้ังจากรัฐเบงกอลตะวันตก และรัฐเกรละ  

บังกลาเทศ : บังกลาเทศเป็นผู้เพาะเลี้ยงสตัว์น้้ารายใหญ่
อันดับสามของโลก  

อินโดนเีซีย : กฎระเบียบใหม่                                   
เพือ่ก้ากับการน้าเข้าสินค้าสตัว์น้้า  

 เพื่อท่ีจะก ากับดูแลการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ กระทรวงการค้าของอินโดนีเซียได้ออก
กฎระเบียบใหม่ อนุญาตให้น าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามท่ี
ก าหนดได้เฉพาะผู้น าเข้าท่ีมีใบอนุญาต API-P (ผู้ผลิต) และ  
API-U (ท่ัวไป) ท่ีออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าเท่าน้ัน 
การขออนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อ
ผู้น าเข้าซึ่งถือใบอนุญาต API-P สามารถแสดงหลักฐานห้องเย็น 
รถห้องเย็น และค ารับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ขณะท่ี 
ผู้ถือใบอนุญาต API-U จะต้องยื่นแผนการจัดจ าหน่ายสินค้า  
ซึง่การอนุญาตจะมรีะยะเวลา 1 ป ี  
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 ท้ังน้ีการน าไปปฏิบัตินับเป็นความท้าทาย ส าหรับเรือ
อวนล้อมจับ ท่ีได้รับอนุญาตให้ท าประมงทูน่าบิ๊กอาย และ/หรือ
ทูน่าครีบเหลือง และ/หรือทูน่าท้องแถบ ในพื้นท่ี ท่ีต้องเก็บ
ปลา ทู น่ า ท่ี จับ ไ ด้ ไ ว้ บนเรื อ ท้ั งหมด ถึ งแม้ จะ เป็ นช นิด  
by catch แล้วจึงน าขึ้นท่าหรือขนถ่ายไปยังท่าเรือ ในจ านวน
ท้ังหมดท่ีจับได้ ยกเว้นกรณีท่ีได้รับการระบุเป็นการเฉพาะใน 

เอกสาร และห้ามไม่ให้ก าจัดหรือท้ิง ทูน่าบิ๊กอายท้องแถบ หรือ
ครีบเหลือง จากเรืออวนล้อมจับ หลังจากปิดอวน และเมื่อลาก
อวนเกินกว่าครึ่งหน่ึงกลับมายังเรือแล้ว โดยคณะกรรมาธิการได้
ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์น้ี เน่ืองจากมีทูน่าท่ีจับเป็น by 
catch จ านวนมาก ท าให้ไม่มีการบันทึกจ านวนทูน่าเหล่าน้ี 
เน่ืองจากมีการก าจัดปลาท้ิงจากเรือไป  

จีน : การปรามปรามผู้ลกัลอบน้าเข้า                        
ส่งผลใหก้ารน้าเข้าอาหารทะเลเพิ่มขึ้น  

 จากข้อมูลของศุลกากรจีน การเปิดให้น าเข้าอาหาร
ทะเลผ่านสนามบินเจิ้งโจว (Zhengzhou) ในช่วงไม่กี่ปีมาน้ี 
ช่วยเพิ่มอุปสงค์การน าเข้าอาหารทะเลแช่แข็ง โดยช่วงครึ่งแรก
ของป ี2561 จนีน าเข้าสนิค้าอาหารผา่นสนามบนิดังกลา่วประมาณ 
476.2 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 61 จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน         
ซึ่งรวมถึงการน าเข้าปลาแซลมอนจากหมู่เกาะแฟโร นอร์เวย์  
และชิลี ในเดือนมิถุนายนท่ีสูงถึง 105.7 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
4,703 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปได้ว่าการลงโทษ
การลักลอบน าเข้าปลาแซลมอนอย่างผิดกฎหมายจากเวียดนาม
ท่ีรุนแรง ท าให้มีการน าเข้าอาหารทะเลอย่างถูกกฎหมาย
เพิ่มข้ึน  

 จากส ถิ ติขององ ค์การอาหารและ เกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (FAO) บังคลาเทศผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ารายใหญ่
อันดับสามของโลก รองจากจีน และอินเดีย ในช่วงสัปดาห์
ประมงแห่งชาติ รัฐมนตรีประมงและปศุสัตว์ประกาศว่า 
ปัจจุบันบังกลาเทศสามารถพึ่งพาผลผลิตสัตว์น้ าภายในประเทศ  
ได้เพยีงพอ การบริโภคสัตวน้์ าเฉลีย่ 62.58 กรมั/คน/วัน เพยีงพอ
ต่อความต้องการโปรตีนในแต่ละวัน และกล่าวว่าปีงบประมาณ 
2559 – 2560 บังกลาเทศมีผลผลิตสัตว์น้ า 4.1 ล้านตัน สูงกว่า
เปา้หมายท่ีต้ังไวท่ี้ 4 ลา้นตัน  

อินเดีย : ยนืยันไมพ่บสารฟอร์มาลนิในสตัว์น้้า  



 องค์การการค้าโลก (WTO) ได้จัดต้ังคณะผู้พิจารณาคดี 
(panel) เพื่ อพิ จ า รณา ค า ร้ อ ง ของ เวี ยดนาม ต่อกรณี ท่ี
สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า    
เน้ือปลาฟิลเล่น า เข้าจากเวียดนาม หลังจากท่ีเวียดนาม
เรียกร้องขอหารือรอบท่ีสองกับอง ค์กรระงับ ข้อพิพาท        
ของ WTO ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของ WTO  

คาซัคสถาน  : พฒันาการผลผลิตสัตว์น้้า  

กรนีแลนด์ : วางแผนเปิดส้านักงานผู้แทน 
ในกรุงปกักิง่ เพื่อขยายการค้ากบัจีน  

 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
กรีนแลนด์ประกาศว่า กรีนแลนด์วางแผนเปิดส านักงานผู้แทน
ในกรุงปักกิ่ง เพื่อขยายการค้ากับจีน แต่ยังไม่ก าหนดระยะเวลา
การจัดต้ังส านักงานดังกล่าว ปัจจุบันกรีนแลนด์ต้ังส านักงาน
ผู้แทนในโคเปนเฮเกน บรัสเซลส์ และวอชิงตัน ดีซี และจะเปิด
ส านักงานผู้แทนแห่งท่ีสี่ในกรุงเรคยาวิกภายในปีน้ี เมื่อเดือน
มกราคม 2561 ปักกิ่งได้ก าหนดเป้าหมายจัดต้ังเส้นทางสาย
ไหมข้ัวโลก “Polar Silk Road” เพื่อพัฒนาช่องทางการค้า 
และสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าไปลงทุนสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐานในอาร์กติก 
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 ส าหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในบรรจุภัณฑ์ท่ีติดฉลาก   
ในภาษาบาฮาซาและภาษาอังกฤษจะต้องแสดงช่ือสินค้าท่ีใช้ 
ในการจ าหน่าย รวมท้ังช่ือวิทยาศาสตร์ น้ าหนักสุทธิ ช่ือและ  
ท่ีอยู่ของผู้น าเข้าและส่งออก ส าหรับสัตว์น้ าท่ีไม่บรรจุหีบห่อ 
จะต้องแสดงรายละเอียดดังกล่าวในใบแจ้งหน้ี สินค้าสัตว์น้ า
น าเข้าท้ังหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคในประเทศ
ผู้ผลิต โดยผู้ตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงการค้า
ของอินโดนีเซีย  

รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รก ระทรว งกา รพัฒนา ประ ม ง         
และทรัพยากรน้ า และเศรษฐกิจชนบทของศรีลังกา กล่าวว่า  
จะบังคับใช้แผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าระยะเวลา 5 ปี 
เพื่อเพิ่มรายได้และการส่งออกสัตว์น้ าของประเทศ โดยให้
หน่วยงานพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแห่งชาติ (NAQDA) 
เตรียมยื่นแผนงานการพัฒนาดังกล่าวโดยเร็ว แผนพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์ น้ าระยะเวลา  5 ปี  จะจัดท า ข้ึน คู่ขนาน          
กับแผนการเร่งการจ้างงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

มาเลเซีย  : รัฐซาบาห์สามารถส่งออกสตัว์น้้า 
ไปประเทศอืน่โดยตรงไดอ้ีกครัง้ 

 กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของมาเลเซยี
กล่าวว่า รัฐซาบาห์สามารถส่งออกสัตว์น้ าไปประเทศอื่น ๆ 
โดยตรงได้อีกครั้ง หลังจากได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรช้ีแจงว่านโยบายของหน่วยงาน 
Marine Department ห้ าม เรือ ไม้ จากต่า งประเทศ เ ช่น      
อินโดนีเซีย  จีน และฟิลิปปินส์ เ ข้ามายังน่านน้ าซาบาห์       
เพื่อน าเข้าสัตว์น้ าสดและแช่แข็งจากผู้ผลิตหรือผู้ค้าในซาบาห์ 
อย่างไรก็ตาม ตนได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่ง
และได้ก าหนดแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว  

 คาซัคสถานต้ังเป้าเป็นหน่ึงในผู้ผลิตปลาสเตอร์เจียน
รายใหญ่ของโลก ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในเมือง Atyrau      
ได้เพาะพันธุ์ปลาสเตอร์เจียนมาเป็นระยะเวลาหลายปีเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากน้ียังมีการปล่อยลูกปลาปีละ
ประมาณ 7 พันล้านตัว เพื่อเพิ่มและฟื้นฟูทรัพยากรปลา
ดังกล่าว ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมามีการปล่อยลูกปลาสเตอร์เจียน
ลงทะเลประมาณ 140 ล้านตัว ปัจจุบันฟาร์มเพาะเลี้ยง     
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาสเตอร์เจียนค่อนข้างทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้คาซัคสถาน
ประสบความส าเร็จในการขยายจ านวนปลาสเตอร์เจียน    

ศรีลังกา : แผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 5 ปี  

เวียดนาม/สหรัฐอเมริกา : คณะผูพ้จิารณาคดีของ WTO  
รับพิจารณาค้ารอ้งของเวียดนาม 



 อุตสาหกรรมอาหารทะเลของรัฐอะแลสกาอาจได้รับ
ผลกระทบจากสงครามการค้ากับจีนท่ีขยายตัวเพิ่ม ข้ึน 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกาเตรียมตอบโต้
จีน หลั งจ าก ท่ีจี นปรับ ข้ึนอัตราภาษีน า เ ข้าสิน ค้าจาก
สหรัฐอเมริกา รวมถึงอาหารทะเลจากรัฐอะแลสกาเมื่อต้นเดือน
กรกฎาคมท่ีผ่านมา จากข้อมูลของนักวิเคราะห์อุตสาหกรรม
อาหารทะเล ในเบื้องต้นมาตรการท่ีสหรัฐฯ จะตอบโต้จีน 
รวมถึงการข้ึนภาษีน าเข้าอัตราร้อยละ 10 กับสินค้าน าเข้าจาก
จีนซึ่งมีมูลค่าการน าเข้า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรวมสินค้า
อาหารทะเลท้ังหมด ท าให้รัฐอะแลสกาท่ีส่งออกอาหารทะเลไป
จีนเพือ่แปรรูป ก่อนท่ีจะน าเข้ามาเพื่อจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา
อีกครั้ง อาจได้รับผลกระทบ  

รัสเซีย/จีน  : จีนส่งออกกุ้งเครฟิชไปรัสเซีย 
ผ่าน Aliexpress  

โลก : CPTPP เปดิการเจรจารบัสมาชิกใหม่ในปี 2562  

 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม  2561 สมาชิกความตกลง 
CPTTP 11 ประเทศ ได้เห็นชอบให้เปิดการเจรจารับสมาชิก
ใหม่ท่ีมีศักยภาพในปี 2562 โดย ไทย อินโดนีเซีย โคลัมเบีย 
เกาหลีใต้ และไต้หวัน ต้องการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าว 
ขณะท่ี สหราชอาณาจักรแสดงความสนใจท่ีจะเข้าร่วมจากการ
แนะน าของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น เพื่อเป็น
ทางเลือกในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างญี่ปุ่นและ 
สหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรต้องรอผล
การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ เพื่อท่ีจะมี
อิสระในการเจรจาความ ตกลงการค้ากับประเทศอื่น ๆ ต่อไป 
ความตกลง CPTTP จะมีผลบังคับใช้ภายใน 60 วัน หลังจากท่ี
ประเทศภาคีอย่างน้อย 6 ประเทศ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการภายในแล้วเสร็จ ซึ่งขณะน้ีประเทศท่ีเสร็จสิ้น
กระบวนการให้สัตยาบันแล้วได้แก่ ญี่ปุ่น เม็กซิโก และสิงคโปร์ 
ขณะท่ีออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเวียดนาม คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีน้ี CPTPP เป็นความตกลงท่ี
ปรับมาจากความตกลง TPP หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ถอนตัว
ไป ประเทศสมาชิก CPTTP ปัจจุบันประกอบด้วย สิงคโปร์ 
บรูไน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เม็กซิโก เปรู เวียดนาม 
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 บริษัทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ช้ันน าของจีนเปิดตลาด
กุ้งเครฟิชในรัสเซีย Aliexpress ธุรกิจจัดส่งสินค้าในเครือ 
Alibaba ได้สง่กุ้งเครฟิชให้กับผู้จัดจ าหน่ายในรัสเซีย การซื้อขาย 
ดังกล่าวท าผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ “Taobao villages” 
ของ Alibaba โดยมี Aliexpress เป็นผู้ขนส่งสินค้า รัฐบาลจีน
สนับสนุนรูปแบบการจ าหน่ายสินค้าผ่าน “Taobao villages” 
เพื่อลดความยากจน โดยให้ผู้ค้าและผู้ผลิตในชนบทสามารถ
จ าหน่ายสินค้าออกสู่ตลาด คาดว่ายอดจ าหน่ายกุ้งเครฟิช     
ไปรัสเซียในอนาคตจะเพิ่มข้ึน โดยขนส่งผ่านชายแดนทางเหนือ  

อตัราภาษดีงักลา่วตอ่ไป อยา่งไรกต็าม มรีายงานยนืยนัการลดภาษี
สงูสดุรอ้ยละ 85 ของอตัราภาษเีตม็จ านวน ซึง่ท าใหผู้ป้ระกอบการ
บางรายยังคงเสียภาษีที่ร้อยละ 15 ของอัตราภาษีดังกล่าว  

รัสเซีย  : การปรบัปรุงการเก็บภาษีเพื่อสนบัสนนุ 
การเพิ่มมูลค่าสนิค้า และการจ้าหน่ายในประเทศ  

 รัฐบาลรสัเซยีออกข้อเสนอการปฏิรูปภาษีเพื่อสนับสนุน
ให้ภาคการประมงของประเทศจ าหน่ายอาหารทะเลภายใน 
ประเทศ และส่งออกอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้น หน่วยงาน
ประมงของรัสเซียได้ยื่นแผนการปรับภาษีทรัพยากรชีวภาพทาง
น้ า (WBR tax) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ แผนดังกลา่ว
เป็นไปตามข้อสั่งการของนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดี
รัสเซีย ท่ีต้องการทบทวนภาษีดังกลา่วซึง่ใช้มาต้ังแต่ป ี2558 

ปัจจุบันบริษัทท าการประมงในรัสเซียจะเสียภาษี 
(WBR tax) ตามปริมาณสัตวน้์ าท่ีจับได้ ซึ่งแตกต่างกันตามชนิด
และแหลง่ท าประมง ปจัจบุนับริษทัสว่นใหญเ่สยีภาษเีพยีงรอ้ยละ 
15 ของอัตราภาษี ท่ีเรียกเก็บ เน่ืองจากเป็นมาตรการเพื่อ
กระตุ้นการพัฒนาภาคอตุสาหกรรม ภายใต้แผนการปรบัภาษใีหม่
จะเรียกเก็บอัตราภาษีเต็มจ านวน แต่ให้มีระยะเวลาการ
ปรับเปลี่ยน โดยต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 จะเรียกเก็บ    
ในอัตราครึ่งหน่ึงของอัตราภาษี และต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2565 จะเก็บภาษีเต็มจ านวน นอกจากน้ีจะปรับข้ึนอัตราภาษี
ดังกล่าวในปี 2562 หลังจากปรับข้ึนไปเมื่อปี 2557 

อย่างไรก็ตามบริษัทบางรายซึ่งรวมถึงบริษัทท่ีน า     
สตัวน้์ าข้ึนท่าในรสัเซยี เพือ่จ าหน่ายในประเทศ และ/หรอืแปรรูป   
เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อส่งออก จะได้รับการยกเว้นภาษี
เช่นท่ีได้รับอยู่ในปัจจุบัน คณะกรรมการอุตสาหกรรมของ
รัสเซียได้เห็นชอบแผนดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
เล็กน้อย และจะมีการหารือในรายละเอียดข้อก าหนดการลด 

สหรัฐอเมริกา : การท้าสงครามการค้ากับจีนส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลของรัฐอะแลสกา  



 ต้ังแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ทูน่า    
จากมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก และตอนกลาง สามารถ
ตรวจสอบแหล่งก าเนิดโดยใช้ blockchain ตามท่ีหน่วยงาน 
Pacifical’s ไ ด้ ตัดสิ นใจขยายพื้ น ท่ีตรวจสอบย้ อนกลับ       
และให้การรับรอง Marine Stewardship Council (MSC)          
โดยท่ีข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับใช้  Ethereum public       
interface  ใช้โค้ดการติดตาม ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูล
กัป ตัน เ รื อ  เค รื่ อ ง มื อ วิ ธี ก า รท าป ร ะม ง  พื้ น ท่ี ก า ร จั บ           
และระยะเวลาท่ีใช้ในการจับทูน่า เวลาและสถานท่ีแปรรูป  
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และข้อมูลตราสินค้า  หน่วยงาน Pacifical’s 
น าเสนอว่าภาคีความตกลง Nauru Agreement (Parties to 
Nauru Agreement) ท้ังแปดประเทศและTokelau territory 
ให้ความสนใจ การตรวจสอบย้อนกลับวิธีน้ี ท้ังน้ี blockchain 
ครอบคลุมเรื่อประมงขนาดใหญ่จ านวน 220 ล า  มีความ
ร่วมมือกับบริษัท Atato บริษัท blockchain ท่ีมีฐานอยู่ท่ีไทย 
ช่วยให้ชาวประมง ผู้ค้าสัตว์น้ า โรงงานแปรรูป ผู้ค้าส่งและ
กระจายสินค้า และผู้ค้ารายย่อยสามารถ อัพโหลดและแบ่งปัน
ข้อมูลจากการเก็บฐานข้อมูลของ Pacifical ได้  

อินเดีย : ราคากุง้ลดลง 
ส่งผลใหก้ารส่งออกอาหารทะเลอินเดยีหดตัว  

เกาหลีใต้ : บรษิัท Dongwon F&B ของเกาหลีใต้        
ขยายธุรกิจเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้                  

หลังบรรลุข้อตกลงกบั CPF   

 บริษัทอาหารทะเล Dongwon F&B ได้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจกับ บริษัท CPF ของไทย เพื่อขยายตลาดเข้า
มาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Dongwon มียอดขายทูน่า
กระป๋องคิดเป็นร้อยละ 20 ของยอดขายท้ังหมด จะน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ของ CPF ไปขายยังเกาหลีใต้  
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ญี่ปุน่ : คลื่นความร้อน 
ส่งผลกระทบตลาดปลาซึกิจิที่ญีปุ่่น  

 คลื่นความร้อนในญี่ปุ่นสูงท าสถิติใหม่ ท าให้ตลาด
ปลาซึกิจิท่ีญี่ปุ่นได้รับผลกระทบอย่างมาก เน่ืองจากระบบปรับ
อากาศไม่ท างานตามปกติ ไม่สามารถรักษาความสดของสัตว์น้ า
และอาหารทะเล ในช่วงท่ีมีคลื่นความร้อนสูงช่วงกลางเดือน
กรกฎาคมได้ โดยอุณหภูมิสูงถึง 18 องศาเซลเซียส ในบางพื้นท่ี 
ท่ีใช้เก็บรักษาทูน่าแช่แข็ง แม้เป็นเวลาช่วงเช้า ท าให้มีข้อกังวล
ถึงคุณภาพปลา จากเดิมท่ีจะต้องรักษาอุณหภูมิไว้ท่ี 15 องศา
เซลเซียส ผู้ค้าส่งทูน่าจึงต้องใช้วิธีเก็บปลาไว้ในรถบรรทุก ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการแช่แข็งปลาได้มากกว่า จนถึงช่วงท่ีมีการ
ประมูลในพื้นท่ีเวลา 4.30 น.  

 ในปีงบประมาณน้ี การส่งออกกุ้งของอินเดียอาจ
เติบโตลดลง เน่ืองจากราคากุ้งต่ า ผู้เพาะเลี้ยงชะลอการผลิต 
เน่ืองจากราคากุ้งลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า ประกอบกับ
มีโรคจุดขาว (white spot) ระบาด จึงมีการลงทุนเพาะเลี้ยงกุ้ง
เพียงบางส่วน และได้กุ้งขนาดเล็ก ท าให้ผลตอบแทนต่ า อินเดีย
เคยผลิตกุ้งได้สูงสุด 600,000 ตัน ท าให้เป็นผู้ผลิตกุ้งได้สูงสุด
ของโลก โดยผลผลิตอาหารทะเลมีการส่งออกปริมาณมากช่วง 
ตุลาคม – พฤศจิกายน เพื่อรองรับช่วงเทศกาลคริสต์มาส  

แปซิฟิก : ทนู่าแปซิฟกิสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้โดย
ใช้เทคโนโลยี BLOCKCHAIN  

มาเลเซีย : เรือต่างชาติท้าให้มาเลเซียสญูเสีย 
ปีละ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 รัฐมนตรีด้านเกษตรของมาเลเซียรายงานว่า ภาค
ประมงมีการประเมินความสูญเสียจากเรือต่างชาติ และเรืออวน
ลากท่ีเข้าไปท าประมงผิดกฎหมายปีละ 1,500 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ โดยมาจากการท าประมงทะเลลึก 442 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และจากประมงชายฝั่ง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
 เรือ ต่างชาติ ท้ังหมด 256 ล า  ส่วนใหญ่มาจาก
เวียดนาม มีการจับกุมแล้วคิดเป็นมูลค่า 44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

นับแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เจ้าของเรือชาวมาเลได้รับ
ค าแนะน าไม่ให้ชาวประมงต่างชาติ เช่าซื้อเรือเพื่อไปท าประมง
ท่ีผิดกฎหมาย มิเช่นน้ันอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตการท า
ประมง  



 ในปี 2560 การส่งออกล็อบสเตอร์จากสหรัฐฯ ไปยัง
จีนมีมูลค่ากว่า 142 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสองประเทศ หลังจากจีน 
ข้ึนภาษีน าเข้าสองเท่ากับอาหารทะเลสดจากสหรัฐฯ เพื่อตอบ
โต้ท่ีสหรัฐฯ ข้ึนภาษีน าเข้า 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับ
สินค้าน า เ ข้าจากจีนเมื่อเ ดือนก่อน โดยการบริหารของ
ประธานาธิบดีทรัมป์ ท่ีให้ข้ึนภาษีน าเข้ากับสินค้าจีน และ
เพิ่มเติมอีก 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เริ่ม 23 สิงหาคม 
ส านักข่าว CBC รายงานผลกระทบจากการตอบโต้ของจีน
กระทบอุตสาหกรรมล็อบสเตอร์ของสหรัฐฯ ผู้ผลิตล็อบสเตอร์
ในรัฐ Maine สามารถขายล็อบสเตอร์ให้ตลาดภายในประเทศ
ได้ แต่ก็ยังได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน  

ไต้หวัน : ไต้หวันใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน  
ช่วยแก้ปญัหาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้้า  

สหรัฐอเมริกา : ในปี 2561 ผู้น้าเข้าอาหารทะเล 
ของสหรัฐฯ มีตน้ทุนที่สงูขึ้น  

 มูลค่าน าเข้าอาหารทะเลของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนมาก
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ขณะท่ีปริมาณลดลงเล็กน้อย 
(ข้อมูลจาก National Marine Fisheries Service : NMFS) 
โดยมูลค่าการน าเข้าอาหารทะเลโดยรวมในครึ่งปี 2561 คิดเป็น 
10,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจาก 10,400 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2560 แซลมอนแอตแลนติก และทูน่าสดแช่แข็ง 
เป็นสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนมากท่ีสุด แซลมอนมีมูลค่าสูงข้ึน   
จากเดิม 486 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ก า รน า เ ข้ า แ ซล มอนแอต แล น ติก เพ า ะ เ ลี้ ย ง จ า ก ชิ ลี         
เพิม่ข้ึนจาก 15 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เปน็ 32 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  
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 บริษัทของไต้หวัน พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดใน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการท าฟาร์ม 
เพื่อลดต้นทุนการใช้แรงงาน ประหยัดพลังงาน และลดอัตรา
ความเสียหายของเครื่องตีน้ า สามารถใช้กับงานด้านพืชสวน
และปศุสัตว์ด้วย เป็นระบบท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(big data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intellegence)   

คิดเป็นปริมาณ 53,000 ตัน ลดลงร้อยละ 5 มูลค่า 230 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 3   

นอร์เวย์ส่งออกปลาคอดแช่แข็งรวมฟิลเล่ในเดือน
กรกฎาคม ปริมาณ 3,900 ตัน มูลค่า 155 ล้านนอร์เวย์โครน 
ปริมาณลดลงร้อยละ 23 มูลค่าลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2560 จีนและอังกฤษเป็นตลาดปลาคอด     
แช่แข็งท่ีใหญที่สดุ การสง่ออกสะสมต้ังแต่ มกราคม – กรกฎาคม 
คิดเป็นปริมาณ 43,000 ตัน ลดลงร้อยละ 5 มูลค่า 1,600 ล้าน
นอร์เวย์โครน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า    

นอรเ์วย์ : นอร์เวย์ส่งออกปลาคอดเพิ่มขึ้น                
ทั้งปริมาณและมูลค่า ในเดอืนกรกฎาคม  

 สมาคมผู้ ส่ งออกอาหารทะเลนอร์ เวย์ รายงาน       
การส่งออกปลาคอดสด และปลาคอดฟิลเล่ในเดือนกรกฎาคม 
คิดเป็นปริมาณ 2,600 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 มูลค่า 10 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนหน้า เดนมาร์กและสเปนเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดส าหรับ
ปลาคอดจากนอรเ์วย ์การสง่ออกสะสมต้ังแต่ มกราคม – กรกฎาคม  

 สหรั ฐฯ  ก าหนดให้ กุ้ ง และหอย เป๋ า ฮื้ อน า เ ข้ า         
ต้องเป็นไปตาม Seafood Import Monitoring Programme 
(SIMP) ซึ่งมีผลในเดือนตุลาคม ผู้แปรรูปและส่งออกอาหาร
ทะเลชาวเวียดนาม จึงเตรียมแหล่งข้อมูล  เจ้าหน้าท่ีจาก   
National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) ของสหรัฐฯ ให้ข้อมูลว่าโปรแกรมมีข้อก าหนดท่ีชัดเจน
ข้ึนเกี่ยวกับสัตว์น้ าท่ีเสี่ยงต่อการท าประมง IUU  มี 13 ชนิด
ได้แก่ หอยเป๋าฮื้อ ปลาคอดแอตแลนติก ปูม้าแอตแลนติก   
ดอลฟนิฟชิ ปลาเกา๋ ปยูกัษ ์(red) ปลาคอดแปซฟิกิ ปลากะพงแดง 
ปลิงทะเล ฉลาม กุ้ง ปลาดาบ และทูน่า โดยข้อก าหนดส าหรับ
กุ้งและหอยเป๋าฮื้อมีผลวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ส่วนสัตว์น้ า
ชนิดท่ีเหลือมีผลแล้วต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 โดยกฎ 
SIMP มีผลกับสัตว์น้ าน าเข้าไปยังสหรัฐฯ จากต่างประเทศ      
ท่ีจะต้องมีข้อมูลต้ังแต่การจับจนถึงการน าเข้าไปยังสหรัฐฯ  
และรวมถึงสนิค้า Re - import ส าหรบัสนิค้าท่ีจบัในสหรฐัเองด้วย  

สหรัฐอเมริกา : ล็อบสเตอร์ส่งออกได้รบัผลกระทบ 
จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน  เวียดนาม  : ผูส้่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม 

เตรียมรบัข้อก้าหนดใหม่ของสหรัฐฯ  



 องค์การการค้าโลกได้ด าเนินกระบวนการระงับข้อ
พิพาทระหว่างเวียดนามและสหรัฐฯ กรณีท่ีสหรัฐฯ ก าหนด
มาตรการ กับปลาฟิลเล่ของเวียดนาม โดยเวียดนามมีข้อ
ร้องเรียนไปยัง WTO เมื่อเดือนมกราคม 2561  
 เดือนมีนาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ก าหนด
มาตรการ anti – dumping ปลาแพงกาเซียสดอรีฟิลเล่ของ
เวียดนาม หลังรายงานทบทวน Period of Administrative 
review (POR) ครั้งท่ี 13 ท าให้มีการเก็บภาษีปลาน าเข้าชนิด
ดังกล่าวจากเวียดนาม 2.39 – 7.74 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม 
จากข้อมูลสถิติหน่วยงาน VASEP ของเวียดนาม การส่งออก
อาหารทะเลของเวียดนามมีมูลค่าสูงข้ึนร้อยละ 12.3 ต่อปี โดย
ในครึ่งปีแรกของปี 2561 มีมูลค่าเกือบ 4,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และการส่งออกปลา tra ในเดือนมิถุนายนเพิ่มข้ึนเกือบ
ร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีมูลค่า
คิดเป็น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 6 เดือนแรก เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 21   

ฮ่องกง : ตดิฉลากชือ่สัตว์น้้าไม่ตรงความจริง  
เพือ่เพิ่มราคาสินค้า  

 ผลการส ารวจขององค์การกองทุนสตัวป์า่โลกสากลฮอ่งกง 
(WWF – Hong Kong) ซึ่งท าการวิเคราะห์พันธุกรรมสัตว์น้ า 
จ านวน 11 ตัวอยา่ง ท่ีจ าหน่ายในซเูปอรม์ารเ์กต็ 3 แหง่ ในฮอ่งกง 
พบว่า 8 ตัวอย่าง ติดฉลากช่ือสัตว์น้ าไม่ตรงกับความจริง และ
ได้แจ้งผลการตรวจพบดังกล่าวให้หน่วยงาน Customs and 
Excise Department ทราบแล้ว เน่ืองจากการบิดเบือนฉลาก
สินค้าอาจฝา่ฝนืกฎหมาย Trade Descriptions Ordinance ผลการ
ส ารวจดังกล่าวพบว่า ผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็งซึ่งติดฉลากว่าเป็น
ปลา golden threadfin bream แต่ความจริงเป็นปลา Japanese 
threadfin bream ซึ่งมีราคาถูกกว่า และจ าหน่ายในราคาสูง
กว่าราคาจริงถึงสองเท่า ราคาค้าส่งปลา golden threadfin 
เฉลี่ยขององค์การสะพานปลาในเดือนมถุินายน เท่ากบั 12 เหรยีญ
สหรัฐฯ/กก. ขณะท่ีปลา Japanese threadfin เท่ากับ 6.11 
เหรยีญสหรฐัฯ/กก.  
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ทูน่าแช่แข็งจาก 157 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 180.8        
ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ทูน่าครบีเหลอืงจาก 79.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เป็น 83.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณน าเข้ากุ้งไม่ชุบแป้ง    
แ ช่แ ข็ ง เพิ่ ม ข้ึนร้ อยละ  6 .4 แ ต่ ราคาลดลงจาก 4 .43       
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์ เป็น 4.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปอนด์ 
และราคากุ้งในประเทศลดลง ราคากุ้งข้ึนท่าจากทางตอนเหนือ
และตะวันตกของอ่าวเม็กซิโกขนาด 26/30 ลดลงร้อยละ 15  

จีน : อนญุาตใหต้ดิฉลากและจ้าหน่ายปลาเรนโบว์เทราท์
โดยระบุว่าเป็นปลาแซลมอนได้  

 หน่วยงาน China Aquatic Products Processing 
and Marketing Alliance (CAPPMA) ภายใต้กระทรวงเกษตรของจนี
เห็นชอบให้สามารถติดฉลากและจ าหน่ายปลาเรนโบว์เทราท์
โดยระบุว่าเป็นปลาแซลมอนได้ หลังจากพบว่าหน่ึงในสามของ
ปลาแซลมอนท่ีจ าหน่ายในจีนเป็นปลา เรนโบว์ เทรา ท์ 
ท่ีผลิตในประเทศ ผู้บริโภคบางส่วนไม่พอใจกับมาตรการ
ดังกล่าวเน่ืองจากเกรงว่าการบริโภคปลาเรนโบว์เทราท์ดิบ    
จ ะ ท า ใ ห้ ติ ด เ ช้ื อป รสิ ต  ส ม า คมประ ม งจี นตอบ โ ต้ ว่ า            
ปลา เรนโบว์ เทราท์  ท่ีผลิตในประเทศมีการกักกันโรค         
และได้มาตรฐานสุขอนามัย เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมามีการ
เปิดเผยว่า แท้จริงแล้วปลาแซลมอนท่ีเลี้ยงในอ่างเก็บน้ า   
Longyangxia ในมลทลชิงไห่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาแซลมอน
หน่ึงในสามของผลผลิตท้ังหมดของจีน เป็นปลาเรนโบว์เทราท์  

 กระทรวงประมงและการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ของกาน่า ห้ามน าเข้าปลานิลทุกสายพันธุ์ และปลาสวยงาม 
เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัส TiLV จากรายงานการระบาด
ในประเทศในแอฟริกา เริ่มมีผลต้ังแต่ 1 กรกฎาคม เพื่อเป็น
มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของ TiLV ไปจนถึง 31 
ธันวาคม ปีน้ี ซึ่งจะห้ามน าเข้าท้ังปลามีชีวิตและปลาตาย ไข่
และเช้ือพันธุ์  กระทรวงเน้นย้ าว่าการระบาดของโรคในปลานิล
ชนิดน้ีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรม
ปลานิลโลกที่มีมูลค่า 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

กาน่า : กาน่าห้ามน้าเข้าปลานิล 
เนื่องจากข้อกังวลเรือ่งโรคระบาดไวรัส   

สถานการณ์ประมงโลก : WTO อยู่ในกระบวนการ ระงบั
ข้อพพิาท กรณีปลาแพงกาเซียสดอรฟีิลเล่ (TRA) 

ส่งออกจากเวียดนามไปสหรัฐฯ 



 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน 
Worldwide Flight Services (WFS) และ Sjømatterminalen 
เพื่อจัด ต้ังศูนย์การขนส่งอาหารทะเลในสนามบิน Oslo  
ศูนย์ดังกล่าวพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง
และห้องเย็นสามารถรองรับอาหารทะเลได้ 250,000 ตัน/ปี 
คาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในเดือนเมษายน 2562 และ
เปิดด าเนินการได้ภายในปี 2564 ในปี 2560 มีการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ ณ สนามบินออสโล ประมาณ 185,000 ตัน     
เป็นอาหารทะเล 90,000 ตัน และคาดว่า ปี 2561 มีการขนส่ง
อาหารทะเลของนอร์เวย์ทางอากาศ 230,000 ตัน  

มาเลเซีย : เพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบ              
หลังมีรายงานว่ามีการน้าเข้ากุ้งน้้าจืดเข้ามาจ้านวนมาก  

สหรัฐอเมริกา : สงครามการค้าระหว่างจีนกบัสหรัฐฯ  

 เมื่อเดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา จีนประกาศข้ึนภาษีน าเข้า
อาหารทะเลจากสหรัฐอเมริกาเป็นอัตราร้อยละ 25 ซึ่งรวมถึง
ปลาแปซิฟิกแซลมอน ปลาค็อด ปลาอลาสก้าพอลล็อค      
ปลาซีกเดียว ปู และสัตว์น้ าท่ีมีเปลือกแข็ง มีผลต้ังแต่วันท่ี  
6 กรกฎาคม 2561 การข้ึนอัตราภาษีดังกล่าวมีข้ึนเพื่อตอบโต้
สหรัฐอเมริกาท่ีข้ึนภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเมื่อต้นปีท่ีผ่านมา 
อย่างไรก็ตาม หลังจากน้ันเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2561 
ตัวแทนการค้าของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศตอบโต้จีน โดยข้ึน
ภาษีสินค้าน าเข้ารวมท้ังอาหารทะเลจากจีน และต่อมาวันท่ี  
1 สิงหาคม 2561 สหรัฐอเมริกาประกาศปรับข้ึนภาษีน าเข้า
อาหารทะเลจากจีนจากอัตราภาษีร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25  
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 กรมประมงมาเลเซีย (DOF) ได้ปรับปรุงการตรวจ
วิเคราะห์สารปฏิชีวนะ รวมท้ังเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการ
สุขอนามัย และการตรวจโรค ณ จุดน าเข้า หลังจากมีรายงาน
ว่า มีการน าเข้ากุ้งน้ าจืดราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
จ านวนมาก กรมประมงมาเลเซียประกาศว่า กระทรวงเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ัง
คณะกรรมการร่วมด้านการน าเข้า – ส่งออก เพื่อหารือกรณี   
การไหลทะลกัของสนิค้ากุง้น้ าจืดจากประเทศเพื่อนบา้นเข้ามายัง
มาเลเซยี และกรมประมงจะติดตามดูแลโดยผา่นคณะกรรมาธกิาร 
industrial consultative council เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

ตลาดค้าส่งสัตว์น้ าขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ ในช่วงสัปดาห์แรก
ของเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า ราคาปลา croaker อยู่ท่ี 41.6 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. เพิ่มข้ึนร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบ      
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาปลา red sea bream เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 50 และราคาปลาแมคเคอเรลเพิ่มข้ึนร้อยละ 40  

แหล่งข่าวภาคอุตสาหกรรมกล่าวว่า ราคาอาหารทะเล
หลัก ๆ (ยกเว้นปลาแซลมอน และปู ซึ่งส่วนใหญ่น าเข้า) 
เพิ่มข้ึนมาก เน่ืองจากผลจับท่ีลดลง และอุณหภูมิน้ าท่ีสูงข้ึน 
ผลผลิตสัตว์น้ าท่ีส่งมายังตลาดค้าส่งท่ัวประเทศในช่วงสัปดาห์
แรกของเดือนสิงหาคม ลดลงร้อยละ 30  

เกาหลใีต ้: ราคาอาหารทะเลเพิ่มสูงขึน้                
เนื่องจากคลื่นความร้อน  

 ราคาสินค้าประมงในเกาหลีใต้ในช่วงสัปดาห์แรกของ
เดือนเมษายนท่ีผ่านมาเพิ่มสูงข้ึนมาก เน่ืองจากผลผลิตสัตว์น้ า
ขาดแคลน จากคลื่นความร้อนท่ีเข้าปกคลุมประเทศ จากการ
ส ารวจข้อมูลจากตลาดปลานอร์ยางจิน (Noryangjin) ซึ่งเป็น 

 กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์อนุญาตให้น าเข้าปลา 
ทูแขก (galunggong) เพื่อแก้ปัญหาราคาปลาในประเทศท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน จากการขาดแคลนผลผลิตในประเทศ ปลัดกระทรวง
เกษตรได้ลงนามค าสั่งฝ่ายปกครองเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 
อนุญาตให้น าเข้าปลาทูแขก 17,000 ตัน เพื่อจ าหน่ายในตลาด
สด จากข้อมูลของหน่วยงานประมงและทรัพยากรน้ า (BFAR) 
การน าเข้าจะช่วยให้ราคาปลามีเสถียรภาพ ฟิลิปปินส์น าเข้า
ปลาทูแขกส่วนใหญ่จากเวียดนาม จีน และไต้หวัน ผลผลิต  
ปลาทูแขกฟิลิปปินส์ในปี 2560 ลดลงร้อยละ 11.89 และ
ผลผลิตในครึ่ งแรกของปี  2561 ลดลงร้อยละ 7.8 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปกติราคาปลีกปลาทู
แขกเฉลี่ย เท่ากับ 2.6 เหรียญสหรัฐฯ/กก. แต่จากการ        
ขาดแคลนผลผลิตในประเทศท าให้ราคาปลาสูงข้ึนเป็น 3.2 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. และอัตราเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนท่ีสูงถึง
รอ้ยละ 5.7 ท าใหร้าคาสนิค้าอาหาร โดยเฉพาะราคาปลาเพิม่ข้ึน  

นอรเ์วย์ : ยืนยันการสร้างศนูยก์ารขนส่งอาหารทะเล  
แห่งใหม่ในสนามบนิ Oslo  

ฟิลปิปนิส ์ : อนุญาตให้น้าเข้าปลาทูแขก                       
เพือ่สร้างเสถียรภาพราคาสตัว์น้้า   



 ความนิยมอาหารญีปุ่น สเปน และฮาวายท่ีแพร่หลาย 
สร้างแรงกดดันต่อตลาดหมึกยักษ์ อุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลให้
ราคาหมึกยักษ์เพิ่มสูงข้ึนเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2559 ผลการจับหมึกยักษ์ท่ีต่ าท าให้สถานการณ์ดังกล่าวแย่ลง 
แคว้นกาลิเซียทางตอนเหนือของสเปนขาดแคลนหมึกยักษ์ใน
ระยะสั้นบ่อยครั้ง ราคาตลาดหมึกยักษ์ในแคว้นกาลิเซียเฉลี่ย
เท่ากับ 8.17 - 16.3 เหรียญสหรัฐฯ /กก. หลายประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความนิยมบริโภคหมึกยักษ์เพิ่มข้ึน แต่
ผลผลิตในประเทศมีน้อย ท าให้ราคาหมึกยักษ์สูงข้ึน ความนิยม
สลัดปลา/สัตว์น้ าดิบ ซึ่งเป็นอาหารฮาวายท่ีแพร่หลาย เป็นตัว
ผลักดันให้อุปสงค์หมึกยักษ์เพิ่มข้ึน รายงานด้านการประมงโลก
ของ FAO ปี 2561 ระบุว่า การบริโภคอาหารญี่ปุ่นและสเปน
ท่ัวโลกท่ีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้อุปสงค์หมึกยักษ์เพิ่มสูงข้ึน ขณะท่ี
ผลผลิตหมึกยักษ์ลดลงสองเท่าในช่วงสองปีท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
ผลจับในประเทศผู้ผลิตหลัก เช่น โมร็อกโก และมอริเตเนีย    
ต่ ามาก คาดว่าราคาหมึกยักษ์จะยังคงเพิ่มสูงข้ึน Globefish 
เป็นหน่วยงานภายใต้ FAO ซึ่งติดตามดูแลการค้าสินค้าประมง
โลก กล่าวว่า สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับ
ราคาหมึกยักษ์ที่เพิ่มข้ึน และท าให้ผู้ค้ามีส่วนต่างก าไรท่ีลดลง  
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สถาบันการตลาดอาหารทะเลของรัฐอะแอสกา (ASMI) ระบุว่า 
สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการค้า
อาหารทะเลของรัฐอะแลสกา เน่ืองจากช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  
รัฐอะแลสกาส่งออกวัตถุดิบอาหารทะเลไปจีนเพื่อแปรรูป และ
น าเข้าอาหารทะเลแปรรูปจากจีนกลับเข้ามา ท้ังน้ี ASMI คาด
ประมาณว่าอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกาท่ีส่งไปแปรรูปในจีน 
และน ากลับเข้ามามีมูลค่ากว่า 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ซึ่งอาหารทะเลดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากรัฐอะแลสกา    

การเพาะเลีย้งสตัวน้์ าเชิงพาณชิยใ์นประเทศ รฐัมนตรวีา่การ  
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของไนจีเรียกล่าวว่า   
นักลงทุนต้องด า เนินการตามนโยบายการขยายกิจการ         
ในลกัษณะยอ้นกลบั (backward integration) ของรฐับาล ขณะท่ี
สมาคม TADAN ไม่พอใจท่ีรัฐบาลยกเลิกการห้ามน าเข้าปลานิล 

ไนจีเรีย : มผีู้ไม่เหน็ด้วย                                   
กรณีที่รัฐบาลยกเลกิการห้ามน้าเข้าปลานิล  

 สม าคม  Tilapia and Aquaculture Developers 
Association of Nigeria (TADAN) เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลคงปลานิลไว้
ในบัญชีสินค้าห้ามน าเข้าตามเดิม เพื่อสนับสนุนผลผลิตใน
ประเทศ แต่ผู้เช่ียวชาญมีข้อสงสัยว่าผู้ผลิตในประเทศสามารถ
ผลิตปลานิลได้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ จากข้อมูลสถิติ 
ไนจีเรียมีอุปสงค์ปลานิลประมาณ 3.2 ล้านตัน ขณะท่ีผลผลิต
ในประเทศท้ังจากการเพาะเลีย้งและจบัจากธรรมชาติเท่ากบั 1.12 
ล้านตัน ช่องว่างดังกล่าวท าให้รัฐบาลทบทวนนโยบายประมง
ของประเทศท่ีมุ่งลดการน าเข้าสัตว์น้ าเพื่อพัฒนาการผลิตใน
ประเทศ และมนีโยบายใหผู้น้ าเข้าน าก าไรท่ีได้มาลงทุนเพือ่สง่เสรมิ 

 ขณะน้ีจีนสามารถส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง       
ไปตลาดเปรูได้อีกครั้ง หลังจากท่ีเปรูห้ามน าเข้าสินค้าดังกล่าว
จากจีนเป็นระยะเวลา 8 เดือน และได้ยื่นร้องเรียนเร่ืองดังกล่าว
ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) หลังตรวจพบหนอนพยาธิใน 
ปลาแมคเคอเรลกระป๋องจากจีน หลังจากท่ีรัฐบาลเปรูได้ห้าม
น าเข้าอาหารทะเลกระป๋องจากจีนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 
คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของเปรูได้เดินทางเยือนจีน     
เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว จากการท่ีรัฐบาลจีน         
ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของเปรู ท าให้เปรูถอนข้อร้องเรียน
ต่อ WTO และเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลเปรู        
ได้อนุญาตให้น าเข้าอาหารทะเลกระป๋องจากจีนได้อีกครั้ง  

โลก : อปุสงค์หมึกยักษ์ของโลกที่เพิ่มสูงขึน้ ท้าให้หมึก
ยักษ์ขาดแคลนและมีราคาแพง  

เปรู : จนีสามารถส่งออกอาหารทะเลกระป๋อง 
ไปเปรูได้อกีครั้ง 



ไปฮ่องกง เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้สินค้าจากฟาร์มทาง
ตอนเหนือของออสเตรเลียส่งไปยังจีน   

อินเดีย : อินเดียยกเลกิการห้ามน้าเข้าสตัว์น้้า             
ในรัฐเมฆาลัย  

 ผู้ส่งออกอาหารทะเลจากประเทศอื่นนอกเหนือจาก
สหรัฐฯ ได้ประโยชน์จากการข้ึนภาษีน าเข้าระหว่างสหรัฐฯ  
และจีน การส่งออกแซลมอนจากชิลีช่วง 6 เดือนแรกในปีน้ี
เพิ่มข้ึนเป็นสองเท่าคิดเป็นปริมาณ 24,000 ตัน จาก 12,000 
ตันและชิลีมียอดขายแซลมอนโดยรวม 452,000 ตัน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 25 จากปีท่ีผ่านมา และไทยส่งออกอาหารทะเลไปจีน
เพิ่มข้ึน รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ไทยแจ้งว่า ไทยได้ประโยชน์
โดยเฉพาะผู้ส่งออกอาหารทะเล เช่น กุ้ง ปู แช่เย็น แช่แข็ง ในปี
ท่ีผ่านมาจีนน าเข้าอาหารทะเลมูลค่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
จากทั่วโลก ในจ านวนน้ีน าเข้าจากไทย 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ขณะท่ีการส่งออกอาหารทะเลจากสหรัฐฯ ไปจีนลดลง           
ล็อบสเตอร์จากรัฐ Maine ปูอลาสก้า และหมึกแคลิฟอร์เนีย 
จากสหรัฐฯ มีราคาสูงข้ึนในจีน ส่งผลดีต่อผู้ส่งออกอาหารทะเล
จากประเทศอื่น ๆ ผู้ซื้อชาวจีนจ่ายภาษีน าเข้าล็อบสเตอร์    
จากแคนาดาในอัตราร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับร้อยละ 32         
ท่ีน าเข้าจากสหรัฐ นอกจากน้ียังมีการน าเข้าจาก ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น โมซัมบิก เม็กซิโก และจาไมก้า  
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ออสเตรเลีย : ซุปเปอร์มาเก็ต Alibaba ในจีน          
เพิ่มสนิค้าอาหารทะเลจากออสเตรเลีย  

 อาลีบาบาวางแผนขยายสาขาซุปเปอร์มาเก็ต 1,000 
แห่งใน 5 ปีข้างหน้า โดยเพิ่มเซาเทิร์นร็อคล็อบสเตอร์จาก
ออส เตร เลี ย ในรายการสิ น ค้ า ในซุ ป เปอร์ ม า เก็ ต ด้ ว ย           
ฝ่ายการตลาดส านักงานในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คาดจะ
ควบรวมการค้าทางออนไลน์และในซุปเปอร์มาเก็ตเข้าด้วยกัน 
แล้วเปิดขยายสาขาซุปเปอร์มาเก็ตในต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ 
globalization strategy เพื่อเช่ือมโยงการขายออนไลน์ไปยัง
ลูกค้าอีก 2,000 ล้านคน มีการประชุมโครงการของจีน One 
Belt, One Road ท่ีเมืองดาร์วิน ออสเตรเลีย และประกาศให้มี
เท่ียวบินตรงจากออสเตรเลียไปเซินเจิ้น และเท่ียวบินส่งสินค้า 

 จากรายงานวิจัยตลาด ยอดขายอาหารทะเลแปรรูปใน
พื้นท่ีเอเชีย แปซิฟิก เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีการเพิ่มทางเลือกใน
รสชาติท่ีแปลกใหม่ และบรรจุภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ ยอดเติบโต
โดยรวมในปี  2561 - 2562  คาดว่ าอยู่ ท่ี ร้ อยละ 1 .6  
ปี 2562 – 2563 และ 2563 - 2564  ร้อยละ 1.8 และ 1.9 
ตามล าดับ  
 นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ อย่างเช่น 
กระป๋องท่ีเปิดง่ายส าหรับทูน่าในน้ ามัน กล่องพลาสติกมาพร้อม
ส้อมส าหรับรับประทาน และอาหารทะเลในถุง pouch และ
ด้านการเพิ่มรสชาติแปลกใหม่อย่างเช่น เกี๊ยวปลารสชีสและ 
วาซาบิ ลูกช้ินปลารสทุเรียนในมาเลเซีย และขนมท่ีท าจากทูน่า
รสชาติเกาหลี เป็นต้น  
 ตลาดอาหารทะเลแปรรูปในปี 2561 มีปริมาณ 4.2 
ล้านตัน มูลค่า 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะเติบโต  
ร้อยละ 1.4 ในปี 2560 - 2561 ยอดขายในญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 
48 จนีรอ้ยละ 24 เกาหลใีต้รอ้ยละ 10 ปจัจยัด้านพืน้ท่ีและสงัคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ยอดขายอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มข้ึน  

จีน : ผู้ส่งออกอาหารทะเลไปยงัจีน นอกเหนือจากสหรัฐฯ 
ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน   

เอเชีย/แปซิฟกิ : อาหารทะเลแปรรปู  
ที่มีรสชาติแปลกใหม่ ช่วยให้มีศกัยภาพเพิ่มขึ้น  

 การค้าสัตว์น้ าในรัฐเมฆาลัยของอินเดียกลับสู่สภาวะ
ปกติ หลังจากมีการห้ามน าเข้าสัตว์น้ าในช่วงก่อนหน้า น้ี     
เป็นเวลา 30 วัน มาต้ังแต่วันท่ี 23 กรกฎาคม เน่ืองจาก      
พบฟอร์มาลินในตัวอย่าง รัฐบาลได้ออกค าเตือนโทษจ าคุก
สูงสุด 7 ปี และโทษปรับ ภายใต้มาตรา 59 Food Safty and 
Standards Act, 2006 หากไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการ
ห้ามน าเข้า โดยในเบื้องต้นได้มีการห้ามน าเข้าเป็นเวลา 15 วัน 
สิ้นสุด 6 สิงหาคม แต่มีการขยายต่อไปอีก 15 วัน เน่ืองจาก   
มีรายงานการตรวจพบฟอร์มาลินในสัตว์น้ าท่ีน าเข้ามา  



 หลังจากท่ีสหรัฐฯ กดดันจีน โดยการเพิ่มภาษีน าเข้า
สินค้าต่าง ๆ จีนตอบโต้โดยการหยุดซื้อล็อบสเตอร์จากสหรัฐฯ 
และหันไปซื้อจากแคนาดาแทน และการน าเข้าล็อบสเตอร์  
จากรัฐ Maine ของอเมริกาลดลงในเดือนกรกฎาคม เป็นเดือน
เดียวกันกับท่ีจีนข้ึนภาษีน าเข้าร้อยละ 25 กับสหรัฐฯ เช่นกัน 
การส่งออกล็อบสเตอร์จากรัฐ Maine ลดลงร้อยละ 64 ในเดือน
กรกฎาคม 2561 ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา สนามบินนานาชาติ 
Halifax’s stanfield ไ ด้ เพิ่ ม เ ท่ี ยวบิ นขนส่ งอาหารทะ เล      
จากเดิม 1 เ ท่ียวบินต่อสัปดาห์ เป็น 5 เ ท่ียวต่อสัปดาห์        
ท าให้การส่งออกล็อบสเตอร์เพิ่มข้ึนร้อยละ 63 จากปีก่อนหน้า 
และในเดือนสิงหาคม ได้มีการเพิ่มเ ท่ียวบินอีก 2 เ ท่ียว        
ต่อสั ปด าห์ จ ากแคนาดา ไปยั ง จั งหวั ด  Hunan มณฑ ล   
Changsha ขอ ง จี น  เ พื่ อ ขนส่ ง อ า ห า รท ะ เ ล  1 20  ตั น            
ไปทางอากาศยาน นอกจากน้ัน แอร์แคนาดาขนส่งอาหารทะเล 
20 ตันต่อวันจาก สนามบิน Halifax เมือง Montreal  

ชิล ี: ชิลีส่งออกแซลมอนเพิ่มมากขึ้น   

 ชิลีส่งออกแซลมอนโตต่อเน่ือง ในปี 2561 จนถึงเดือน
มิถุนายน คิดเป็นปริมาณ 317,905 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 26 จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2560 จากข้อมูลสถิติของ IndexSalmon 
มูลค่าส่งออกเพิ่มจาก 2,413 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560  
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 มาเลเซียยกเว้นภาษีการค้า (Sales and Services 
Tax : SST) ร้ อ ยล ะ  1 0  ท่ี จั ด เก็ บ จ า กสั ต ว์ น้ า จ า พ วก          
ครัสเตเซียนและมอลลัสก์ เพื่อให้กลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลาง
ถึงต่ า สามารถบริโภคอาหารทะเลในราคาท่ีถูกลง โดยรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังให้มีผลทันที และเตือนให้ผู้ค้าให้ยกเลิกภาษี
กับสินค้าอาหารทะเล อย่างเช่น ปู  กุ้ง  หอยแครง และ 
หมึกกล้วย รวมไปถึงล็อบสเตอร์ ร็อคล็อบสเตอร์ ล็อบสเตอร์
นอร์เวย์ กุ้งน้ าเย็น หอยนางรม หอยเชลล์ หอยเป๋าฮื้อ และ 
อาร์คเชล โดยอาหารทะเลราคาแพงเหล่าน้ีอาจมีการทบทวน
การเก็บภาษี ได้ ในอนาคต และมีการเปิดรับ ข้อ คิดเห็น        
จากสาธารณะเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดเก็บภาษี SST ต่อไป  

แต่ฝรั่งเศสยังคงเป็นตลาดท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด ราคาเฉลี่ย
อยู่ท่ี 6.7 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับราคาของเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งอยู่ท่ี 6.9 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อกิโลกรัม ปลาเทราต์ส่งออกจากนอร์เวย์ในเดือนสิงหาคม  
คิดเป็นปริมาณ 3,700 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่า 27.5 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับราคาของ
เดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งอยู่ท่ี 6.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม 
ปลาเทราต์ส่งออกจากนอร์เวย์ในเดือนสิงหาคมคิดเป็นปริมาณ 
3,700 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่า 27.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10  

นอรเ์วย์ : นอร์เวย์ท้าสถิติส่งออกแซลมอนสูง             
ในเดอืนสงิหาคม  

 หน่วยงาน Norwegian Seafood Council (NSC) 
รายงานการส่งออกแซลมอนนอร์เวย์ท าสถิติ สูงถึง 100,000 
ตันในเดือนสิงหาคม 2561 เน่ืองจากความต้องการสูง ท าให้
ผู้ท าฟาร์มแซลมอนได้รับมูลค่า 720 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9 จากปี 2560 ปริมาณเพิ่มข้ึน 500 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 12 ในปีน้ีนอร์เวย์ส่งออกแซลมอนแล้ว 672,000 ตัน 
มลูค่า 5,200 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ การสง่ออกไปสหรฐัฯ เติบโตมาก 

 มูลค่าส่งออกปลาแพนกาเซียสดอรี่จากเวียดนามไป
สหภาพยุโรปสูงข้ึน หลังจากท่ีมูลค่าการส่งออกต่ ามาเป็นเวลา
หลายปี จากข้อมูลสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเล
เวียดนาม (VASEP) เวียดนามส่งออกแพนกาเซียสดอรี่มูลค่า 
139.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง มกราคม – กรกฎาคม 2561 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.5 จากปี 2560 ประเทศท่ีส่งออกไปมาก
ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ 38.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
43 อิตาลี 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 83.1   

แคนาดา : แคนาดาเพิ่มเที่ยวบิน 
เพือ่รองรบัการสง่ออกลอ็บสเตอร์มากขึน้  

เวียดนาม : เวียดนามส่งออกปลาแพนกาเซียสดอรี ่      
ไปสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้น  

มาเลเซีย : มาเลเซียยกเลิกภาษีอาหารทะเล   
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เป็น 2,610 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2561 เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 
ท้ังท่ีราคาเฉลี่ยลดลงร้อยละ 14.7 จาก 9.7 เหรียญสหรัฐฯ   
ต่อกิโลกรัม เป็น 8.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม  การส่งออก
แซลมอนฟิลเล่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 เติบโตร้อยละ 16 
แซลมอนท้ังตัวเพิม่ข้ึนจาก 74,715 ตันในป ี2560 เปน็ 107,879 ตัน  

ในปี 2561 โตร้อยละ 44 สหรัฐอเมริกาเป็นผู้น าเข้ารายหลัก 
87,000 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 25.8 มูลค่า 933 เหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.5 รองลงมาได้แก่ญี่ปุ่น น าเข้า 67,467 ตัน 
มูลค่า 5.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยบราซิล น าเข้า 
42,876 ตัน มูลค่า 291 ล้านเหรียญสหรัฐฯ    


