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อินเดีย 
 อินเดียพัฒนาและสงเสริมระบบการคาสินคาประมง
เชิงพาณิชย รัฐ Telangana พิจารณากอตั้งบริษัทการประมง
ดูแลการตลาดสินคาประมง ปจจุบันองคกรความรวมมือดาน
ประมงของรัฐ (Telangana State fisherman Cooperative 
societies Federation) มีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทาง
สังคม จึงมีความตองการใหกอตั้งบริษัทประมงข้ึน เพ่ือให
ครอบคลุมเรื่องการคา ปจจุบันรัฐมีการแจกจายลูกปลา 
(Fingerling) สําหรับเลี้ยง ซึ่งกระบวนการน้ีใชคาใชจายสูง  
 บริษัทอาหารทะเลครบวงจรของอินเดีย West 
Coast Group ขยายการคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
โดยเริ่มตนท่ีมุมไบ และไดขยายไปในพ้ืนท่ีเมืองตางๆ อยางเชน 
เดลี เบงกาลูรู และเชนไน จําหนายอาหารทะเลสด แชแข็ง 
และอาหารพรอมปรุง อยางเชนกุง ปลาแซลมอนจากนอรเวย 
ปลานํ้าจืดไดแกปลานิล ปลา hilsa 

อินโดนีเซีย 
 กฎหมายประมงฉบับใหมของอินโดนีเซียสงผล
กระทบตอการประกอบอาชีพของชาวประมงเกือบ 1 ลานคน 
ตามรายงานของสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมของ
อินโดนีเซีย กฎหมาย Maritime Affairs and Fisheries 
Ministry regulation No.71/2016 เรื่องการกําหนดเขตพ้ืนท่ี
การทําประมง และอุปกรณ มีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2560 
โดยบังคับใชกับเครื่องมือประมงอวนติดตา (gillnet) แทนการ
บังคับใชกับเครื่องมืออวนลอมจับ (Seine fisheries) รองประธาน  
สภาหอการคา ณ กรุงจาการตาแจงวา เรือประมง 48,000 ลํา
ใน 4 จังหวัดไดแก บันเทน  ชวาตะวันตก ชะวาตอนกลาง และ
ชวาตะวันออก ไมสามารถออกเรือไดตั้งแตกฎหมายฉบับใหม 
มีผล ทําใหชาวประมง 96,000 คน ไดรับกระทบและผูท่ีเก่ียวของ 
ในอุตสาหกรรมอีก 5,000,000 คน รวมชางประจําเรือและ
โรงงานแปรรูป ชาวประมงในเขตทางเหนือของชวาไดรายงาน
ไปยังกระทรวง เพ่ือขอใหมีชวงเวลาการปรับตัว (transition 
period) กอนการบังคับใชกฎหมายอยางเต็มรูปแบบ 
   ฟลิปปนส 
 บริษัท Alliance Select Foods International 
Inc. ของฟลิปปนสเขารวมเปนพันธมิตรกับบริษัท FELCRA 
Berhad ของมาเลเซีย เพ่ือผลิตทูนาแปรรูปและทูนากระปอง 
ซึ่งจะทําใหบริษัทของฟลิปปนสสามารถขยายตลาดไปยัง
มาเลเซียและตะวันออกกลาง และยังมีขอตกลงในการไดรับ
ตรารับรอง JAKIM ซึ่งเปนรูปแบบของการรับรองสินคาฮาลาล 
ท่ีนาเช่ือถือของมาเลเซียดวย 

 
ศรีลังกา 

 กระทรวงพัฒนาการประมงและทรัพยากรสัตวนํ้า
ของศรีลังรายงานวา ในป 2559 ภาคสงออกสินคาประมงของ
ศรีลังกาไดรับกําไรมลูคา 7.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ถึงแมปริมาณ
การสงออกจะลดลงรอยละ 2.6 ท้ังน้ีเน่ืองมาจากความตองการ
และราคาในตลาดตางประเทศสูงข้ึนสําหรับสินคา ปู กุง  
ล็อบสเตอร และปลามีชีวิต และเพ่ิมเติมดวยวาปริมาณสินคา
สัตวนํ้าท่ีศรีลังกาสงออก ไดตอบสนองปริมาณความตองการ
ของโลกเพียงแคหน่ึงในสามเทาน้ัน และมีการสงออกไปสหภาพ
ยุโรปสูงข้ึน เน่ืองจากสหภาพยุโรปยกเลิกการหามนําเขาสินคา
ประมงจากศรีลังกา แตยังไมไดรายงานตัวเลขสถิติการสงออก
ท้ังปไปยังสหภาพยุโรปอยางเปนทางการ 
           เบลเยียม 
 หางคารฟูของเบลเยี่ยมหยุดสต็อกสินคาปลาแพงกา
เซียส และระงับการขายปลาแพงกาเซียส เน่ืองจากมีความ
กังวลเก่ียวกับภาพลักษณของตราสินคา และภาพลักษณของ
รานคา จากกรณท่ีีมีขอสงสัยวาการทําฟารมปลาแพงกาเซียสมี
ผลทางลบตอสิ่งแวดลอม คารฟูเบลเยี่ยมจึงหยุดจําหนายปลา
ชนิดน้ีและมีการระงับคําสั่งซื้อ ปลาแพงกาเซียสเขามาใน
รานคาของคารฟู  ในสวนของซุปเปอรมาเก็ต Delhaize ยังคง
มีคําสั่งซื้อปลาแพงกาเซียสและใหขอมูลวา ซัพพลายเออรของ
ตนแจงวาผลิตภัณฑแพงกาเซียสท่ีสงให ไดรับการรับรองตาม
เกณฑของ Aquaculture Stewardship Council : ASC)  

ชิล ี
 บริษัทผูสงออกปลาแซลมอน 4 แหงของชิลีไดแก 
Australis, Blumar, Camanchaca Yadran รวมกันเปน
พันธมิตรกับบริษัท New World Currents มาตั้งแตป 2556 
เพ่ือสงออกผลิตภัณฑแซลมอนไปยังจีน และใชตราสินคา 
(brand) รวมกัน โดยมีเปาหมายคือตลาดปลาแซลมอนซึ่งมี
ขนาดใหญมากในเอเชีย โดยกลุมบริษัทน้ีสามารถเพ่ิมรายได
จากการสงออกแซลมอนไปยังตลาดจีนมากวารอยละ 100 จาก
เดิมในป 2557 สงออกแซลมอน 2,400 ตัน มูลคา 21.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 สงออกเพ่ิมข้ึนเปน 6,150 ตัน 
มูลคา 52 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยรายรับท่ีเพ่ิมข้ึนนอกจาก
ปริมาณการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึนแลว ยังมาจากการเปลี่ยนแปลง
องคประกอบของสินคา กลาวคือในป 2557 บริษัท New 
World Currents สงออกแซลมอนแชแข็งท้ังหมด ขณะท่ีป 
2559 สงออกแซลมอนสดรอยละ 51 ทีเหลืออีกรอยละ 49 
เปนแซลมอนแชแข็ง กรรมการผูจัดการบริษัท New world 
Currents ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา จีนนําเขาแซลมอนจากชิลีรอย
ละ 52 ของการนําเขาแซลมอนท้ังหมดของจีน คิดเปนรอยละ 
30 ของการนําเขาแซลมอนสดท้ังหมด และรอยละ 95 ของการ
นําเขาแซลมอนแชแข็งท้ังหมดของจีน 
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เม็กซิโก 
 คณะกรรมาธิการการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและประมง
แหงชาติของเม็กซิโก (The National Commission for 
Aquaculture and Fisheries of Mexico : CONAPESCA) 
รายงานวาภาคการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของเม็กซิโกมี 711 
ฟารม มีผลผลิต 66 ลานตัวตอป มูลคา 7,500,000 เหรียญ
สหรัฐฯ มีแรงงานอยูในภาคน้ี 5,000 คน และมีแนวโนมเติบโต
และพัฒนาไดอีกมาก การเพาะเลี้ยงอยูในพ้ืนท่ี Morelos, 
Jalisco, Estato de Mexico, Veracruz, Yucatan  
คณะกรรมาธิการฯ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวาพ้ืนท่ีการเพาะเลี้ยงปลา
นิลซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยูแลว สามารถเพ่ิมเติมการ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเขาไปได เพ่ือเปนธุรกิจทางเลือก 
   เปรู 
 รัฐมนตรีกระทรวงการผลิตของเปรู  (Produce) 
กําหนดโควตาการจับปลาแมคเคอเรล (horse mackerel) 
ปริมาณ 100,000 ตัน ในป 2560 โดยบังคับใชกับกิจกรรม
ประมงทุกประเภท และเรือทุกชนิด ซึ่งปริมาณโควตาน้ีมีการ
ปรับเปลี่ยนเน่ืองจากสถาบัน Peruvian Institute of the Sea 
: IMARPE) รายงานวาทรัพยากรมีปริมาณมากข้ึน และจะมีการ
รายงานไปยังกระทรวงเพ่ือเปนขอกําหนดในการทําประมงการ
จับตอไป  ท้ังน้ีรัฐมนตรีกระทรวงการผลิตคาดวาการจํากัด
ปริมาณการจับ จะชวยใหมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการ
บริโภค และชวยฟนฟูกิจกรรมประมงพ้ืนบาน ซึ่งการสรุปผลจะ
มีข้ึนในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 หรือกอนหนาน้ัน หากปริมาณ
การจับครบตามจํานวนโควตาท่ีไดกําหนดไวแลว  

โลก 
 ในป 2560 คาดวาราคาปลาแซลมอนจะสูงข้ึนอยาง
มาก เน่ืองจากโรคปรสิต (sea lice) กระทบฟารมปลาแซลมอน  
ในสก็อตแลนด และนอรเวย ปญหาไดขยายวงกวางไปยังฟารม
แซลมอนขนาดใหญหลายแหง นักวิจัยพบวาอุณหภูมินํ้าท่ีสูงข้ึน 
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ ทําใหปญหาเรื่องโรค
ปรสิตเพ่ิมข้ึน และยังสงผลไปถึงปริมาณปลาแซลมอนจาก
ธรรมชาติ เพราะมีการติดตอผานไปทางแซลมอนจากฟารมได  
ตลาดหุน NASDAQ ติดตามราคาสินคาปลาแซลมอน พบวา
ดัชนีราคาแซลมอน (salmon index) สูงข้ึนรอยละ 15 ใน 3 
เดือนท่ีผานมา ราคาแซลมอนนอรเวยสูงข้ึนรอยละ 40 จากป 
2558 และสมาคมอาหารทะเลของนอรเวย (Norwegian 
Seafood Council) คาดวาราคาแซลมอนจะมีแนวโนมสูงข้ึน
อยางตอเน่ือง 
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ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 ม.ค. – 2 ก.พ. 2560 
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)  

ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก./ชิ้นขึ้นไป  
CFR ไทย   1,700 /ตัน 
ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก./ชิน้ขึน้ไป  
CFR ไทย  1,900 /ตัน 
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  
(skj-chunk) 48x5 oz.  ราคา FOB  30 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญ่ีปุน 
                        อินโดนีเซีย   อินเดีย      ไทย 
ขนาด 16/20ตัว          -            21.70        - 
ขนาด 21/25ตัว          -            19.10        - 
ขนาด 26/30ตัว          -            16.49        - 
ขนาด 31/ 40ตัว         -            16.06        -  
ขนาด 41/50ตวั          -            15.19        - 
กุงแวนนาไมปอกเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญ่ีปุน 
                        อินโดนีเซีย   อินเดีย      ไทย 
ขนาด 26/30ตัว     -              -          21.70 
ขนาด 41/50ตัว         -              -          19.53                        
ขนาด 51/60ตัว         -              -          17.80 
ขนาด 61/70ตัว         -              -          17.36 
กุงกุลาดําเด็ดหัวมีเปลือกแชแข็ง 1.8 กก. ขายสงในญ่ีปุน   
                       เวียดนาม    อินเดีย      บังคลาเทศ 
ขนาด8/12ตัว       18.70            -           21.75   
ขนาด13/15ตัว     15.70            -           18.00 
ขนาด16/20ตัว     13.20          15.50       14.70           
ขนาด21/25ตัว     11.80            -                -   
ขนาด26/30ตัว     10.80            -                - 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง ในสหรัฐฯ  
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐตอปอนด)  
                     เอกวาดอร อินเดีย  อินโดนีเซีย  ไทย     จีน    
ขนาด21/25ตัว  5.95      4.90    4.90        4.80   4.80 
ขนาด26/30ตัว  5.00      4.50    4.55        4.55   4.40 
ขนาด31/35ตัว  4.50      4.30    4.20        4.30   4.10     
ขนาด41/50ตัว  4.10      3.90    3.95        4.00   3.90 
ขนาด51/60ตัว  3.75      3.70    3.75        3.75     -  
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็ ในสหรัฐฯ  
                     อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย    
ขนาด21/25ตัว  7.00     7.10       7.20      7.20     - 
ขนาด26/30ตัว  6.50     6.10         -          -         -           
ขนาด31/35ตัว  5.80     5.90       5.85       5.85    -                
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