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บังกลาเทศ   
จากความพยามเปนระยะเวลาหลายปของรัฐบาล

บังกลาเทศท่ีจะจัดตั้งกองเรือประมงในทะเลหลวง เปนอีกครั้ง
ท่ีกรมประมงบังกลาเทศเปดใหผูประกอบการยื่นขออนุญาต 
ทําการประมงเบ็ดราวและอวนลอม เพ่ือทําประมงปลาทูนา
และปลาผิวนํ้าชนิดอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีนานนํ้าอาวเบงกอลของ
บังกลาเทศ ท่ีมีความลึกมากกวา 200 เมตร รวมท้ังนานนํ้า
ระหวางประเทศ การทําประมงเบ็ดราวและประมงอวนลอม
เปนวิธีการทําประมงท่ีคอนขางใหมในบังกลาเทศ ทําให
ผูประกอบการตองจัดตั้ ง ธุร กิจรวมทุน หรือร วมมือกับ
ชาวประมงตางชาติท่ีมีประสบการณและศักยภาพเพ่ือถายทอด
เทคโนโลยี การประกาศเปดรับใบสมัครขออนุญาตทําการ
ประมงครั้งใหมมี ข้ึนหลังจากท่ีความพยายามกอนหนาน้ีไม
ประสบความสําเร็จมากนัก ตนป 2558 กรมประมงไดเปดให
ผูประกอบการยื่นใบสมัครภายใน 60 วัน ปรากฏมีผูยื่น 
ใบสมัครเพียงรายเดียว จึงไดเปดรับสมัครอีกครั้งในเดือน
ตุลาคม 2558 มีผูประกอบการยื่นใบสมัครเพ่ิมเติมอีก 4 ราย 
ซึ่งจากผูสมัครรวม 5 ราย มีเพียง 4 ราย ท่ีไดรับใบอนุญาตการ
ทําประมงซึ่งออกใหเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 โดยมีเง่ือนไขให
ตองยื่นขอเสนอการทําประมงพรอมรายละเอียดเรือภายในหกเดือน 
ซึ่งจนถึงปจจุบันมีผูประกอบการประมงท่ีไดรับใบอนุญาตเพียง 
2 ราย ท่ียื่นรายงานความกาวหนา แตมีเพียงรายเดียวท่ีมีผล
การรายงานท่ีเปนท่ีพอใจของกรมประมงบังกลาเทศ  

อินเดีย 
สภาหอการค าและ อุตสาหกรรมของ อิน เดี ย 

(ASSOCHAM) เรียกรองใหรัฐบาลลดอัตราภาษีนําเขาสินคา
อาหารทะเลแชเย็นและแชแข็งจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 10 
เน่ืองจากอุปสงคอาหารทะเลภายในประเทศท่ีสูง อัตราภาษี
นําเขาท่ีสูงทําใหผูบริโภคไมสามารถเขาถึงอาหารทะเลนําเขา
จากท่ัวโลก ขณะท่ีอาหารทะเลท่ีมีภายในประเทศไมเพียงพอ
กับความตองการ 

อิหราน 
จากขอมูลของหนวยงานดานการประมงของอิหราน 

คาดการณวาการสงออกอาหารทะเลของประเทศในป 2560 
จะเทากับ 400 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 14 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน และคาดวาการสงออกกุงจะเทากับ 
14,000 ตัน เพ่ิมข้ึน 2,000 ตันจากป 2559 อิหรานมีศักยภาพการ
ผลิตสัตวนํ้าในกระชังในทะเลแคสเปยนทางตอนเหนือ และในอาว
เปอรเซียและอาวโอมานทางตอนใตของประเทศ 1 ลานตัน/ป  

การเลี้ยงสัตวนํ้าในกระชังเปนวิธีการท่ีคอนขางใหมในอิหราน 
โดยวางกระชังในทะเลสาบ บอ แมนํ้า และทะเล เพ่ือเพาะพันธุ
และเลี้ยงจนพรอมจับ อัตราการบริโภคสัตวนํ้าของอิหรานเทากับ 
10 กก./คน/ป ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย 20 กก./คน/ป ของโลก  

ญ่ีปุน 
แมวาเทศบาลเมืองโตเกียวและพอคาในตลาดปลา 

Tsukiji จะโตเถียงเก่ียวกับแผนการยายตลาดจากเดิมท่ีอยูใน
เขต Chuo ไปยังยาน Toyosu ในเขต Koto ซึ่งหางไปทาง
ตะวันออกเฉียงใตประมาณ 2-3 กม. แตตลาดปลา Tsukiji ท่ี
อยู รอบนอก หรื อ  Tsukiji Jogai Shijo จะไม ย ายออกไป 
เน่ืองจากการปนเปอนมลภาวะในดินในสถานท่ีตั้งใหม ตลาด
ปลา Tuskiji รอบนอกเปดใหคนท่ัวไปเยี่ยมชมตลาด ซึ่งปกติ
คราคร่ําไปดวยนักทองเท่ียว ตลาดสวนน้ีมีรานคากวา 460 แหง 
จําหนายทุกอยางตั้ งแตปลาทูนาสด ปลาแหง ไปจนถึง
เครื่องครัว ซึ่งจะไมยายไมอยูท่ีสถานท่ีใหม พ้ืนท่ีตลาดรอบนอก 
ซึ่งรวมถึงบานเรือน แผงคา และรานอาหารซึ่งจําหนายซูชิ  
แกงกะหรี่ และราเมน ชวนใหนึกถึงบรรยากาศในยุคโชวะ  
(ค.ศ. 1926-1989) ซึ่งแตกตางจากยานกินซาแหลงชอปปงหรู
ท่ีอยูใกลเคียง 

นิวซีแลนด 
การระบาดของเหาทะเล (sea lice) ในปลาแซลมอน 

เปนปญหาใหญของผูเลี้ยงปลาแซลมอนในหลายประเทศผูเลี้ยง
รายใหญ ซึ่งตรงกับชวงท่ีความตองการปลาแซลมอนอยูในชวง
ท่ีสูงสุด ขณะท่ีภาคการเพาะเลี้ยงของนิวซีแลนดขยายตัว
เน่ืองจากปลาคิงสแซลมอนของนิวซีแลนดสามารถปองกัน
ปรสิตอยางเหาทะเลไดโดยธรรมชาติ การระบาดของเหาทะเล
สรางปญหาและยังทําใหราคาและความตองการปลาแซลมอน 
ท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนรอยละ 6-7 ตอป ผลผลิตปลาแซลมอนท่ัวโลก 
ท่ีลดลงทําให นักวิทยาศาสตรพยายามท่ีจะเ พ่ิมจํานวน
ปลาแซลมอนโดยหาวิธีการจัดการกับปญหาตางๆ รวมท้ัง
เหาทะเล  

หมูเกาะโซโลมอน 
 เจาหนาท่ีโครงการ  South Choiseul Constituency 
Project ประกาศวา ป 2560 มีแผนท่ีจะดําเนินการจัดตั้งศูนย
พัฒนาการประมง 5 แหง กอนการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนครั้งหนา 
โดยจะทําการปรับปรุงศูนยพัฒนาการประมง 2 แหงท่ีมีอยูเดิม
ใน Wagna และ Sire และสรางศูนยใหมอีก 3 แหงใน Kenani 
Village, Luti Station และ  Sasamunga ศูนย พัฒนาการ
ประมงดังกลาวจะชวยใหความรูและดําเนินการฝกอบรมอาชีพ
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การประมง เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกรและชาวประมงใน 
South Choiseul  

อิตาลี 
ซูเปอรมารเก็ตหลายแหงในอิตาลีตัดสินใจระงับการ

จําหนายปลาสวาย (pangasius) เน่ืองจากมลภาวะจากฟารม
เลี้ยงปลาดังกลาวอยูในระดับสูง เชนคาปลีก เชน Esselunga 
หามจํานายปลาดังกลาว สวน Coop ไดยกเลิกการวางจําหนาย
สินคาปลาสวายท่ีเปนแบรนดคาปลีกของตน ขณะท่ีคาดวา 
Carrefour จะระงับการวางจําหนายเชนกันหลังจากท่ียกเลิก
การวางจําหนายในฝรั่งเศสและเบลเยี่ยมแลว ซึ่งเปนการสง
สัญญาณเตือนวาฟารมเลี้ยงปลาสวายสงผลกระทบตอ
สิ่ งแวดลอม นอกจากน้ี  แควน Emilia Romagna ได นํ า
รายการอาหารท่ีปรุงจากปลาสวายออกจากโรงอาหารใน
โรงเรียน และเสนอใหใชปลา bluefish ซึ่งเปนปลาทองถ่ินจาก 
ทะเลเอเดรียติกมาปรุงอาหารแทน  

นอรเวย 
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของนอรเวยกําหนด

มาตรฐานของประเทศ (NS 9406:2016 - Skrei) ใหเช่ือมโยง
กับฉลากสินคาคุณภาพ (quality label) สําหรับปลาค็อดของ
นอรเวย (Skrei) ฉลากสินคาคุณภาพจะสรางมั่นใจใหกับผูซือ้วา
สินคาปลาค็อดของนอรเวยเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัย ผลิตภัณฑปลาค็อดท่ีมีการจัดการและบรรจุหีบ
หอเปนไปตามมาตรฐาน NS 9406:2016 - Skrei เทาน้ันท่ี
สามารถติดฉลากสินคาคุณภาพ ฉลากดังกลาวจะติดโดย
โรงงานบรรจุหีบหอ หรือโรงงานแลเน้ือปลาท่ีไดลงนามความ
ตกลงกับหนวยงาน Norwegian Seafood Council สินคา
ปลาค็อดของบริษัทใดๆ ท่ีติดฉลากคุณภาพจะตองรับผิดชอบ
ทําใหมั่นใจวาสินคาของตนไดมาตรฐานท่ีกําหนด Norwegian 
Seafood Council จะบริหารจัดการและคุมครองฉลาก
คุณภาพดังกลาวในฐานะตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งสินคาปลาค็อดท่ีติดฉลากคุณภาพผานการตรวจสอบจาก
ผูตรวจรับรองอิสระ (third party)  

รัสเซีย 
ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการสรางศูนยโลจิสติกส

ทางทะเลขนาดใหญแหงใหมในบริเวณทาเรือ Petropavlovsk – 
Kamchatsky ของรัสเซีย ซึ่งรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหอง
เย็นขนาดความจุ 15,000 ตัน ทาเทียบเรือ อูซอมเรือ และ
คลั งสินค า  รวม ท้ังจัดสร างศูนยขนส งสินค า ในบริ เ วณ 
Terminal Seroglazka ในท า เ รื อ  Kamchatka โ คร งการ
ดังกลาวเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาเสนทางเดินเรือในทะเล
เหนือของรัฐบาลรัสเซีย ศูนยโลจิสติกสแหงใหมน้ีจะใหบริการ 
ท่ีจําเปนสําหรับเรือประมงท่ีจอดเทียบทา รวมท้ังบริการขนสง
สินคาหองเย็นสําหรับสินคาสัตวนํ้าสงออก เปนทางเลี่ยงไมตอง
ไปขนถายเรือท่ีเกาหลีใต จีน และเมือง Vladivostok ของ

รัสเซีย โครงการดังกลาวมีมูลคาการลงทุนประมาณ 14.70 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มดําเนินการกอสรางและปรับปรุง 
สิ่งอํานวยความสะดวกทาเทียบเรือ หองเย็น และคลังสินคาแลว   

แคนาดา 
 จากขอมูลของกระทรวงประมงแคนาดา ผูผลิต
อาหารทะเลของแคนาดาจําเปนตองยกระดับมาตรฐานเพ่ือ
เตรียมพรอมรองรับกฎระเบียบใหมดานการตรวจสอบ
ยอนกลับสินคาประมงของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีผลบังคับใชใน
เดือนมกราคม 2561 แผนงาน Seafood Import Monitoring 
Program เปนกฎระเบียบใหมท่ีออกมาในชวงสุดทายของ
รัฐบาลประธานาธิบดีบารัก โอบามา กําหนดใหผูนําเขาตอง
แจงขอมูลเก่ียวกับการจับสินคาสัตวนํ้ากอนท่ีจะไดรับอนุญาต
ใหนําเขามายังสหรัฐฯ และจะตองแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
แหลงท่ีมาของสินคาสัตว นํ้าในหวงโซ อุปทาน (chain of 
custody) ตั้งแตจากการจับจนถึงดานศุลกากรนําเขา เพ่ือ
ปองกันสินคาท่ีมาจากการทําประมง IUU และการปลอมแปลง
อาหารทะเล ครอบคลุมสินคาสัตวนํ้านําเขา 13 ชนิด (priority 
species) สัตวนํ้าชนิดหลักๆ ท่ีจับไดในนานนํ้าแคนาดา เชน 
กุงล็อบเสตอร ปู snow crab หอยสเกลล็อป และปลาหนาดิน
เกือบท้ังหมด ไมอยูภายใตกฎระเบียบดังกลาว ขณะท่ีปลา
แอตแลนติกค็อด ปลิงทะเล รวมถึงปลาผิวนํ้าขนาดใหญใน
ทะเลเปด ซึ่งจับโดยกองเรือเบ็ดราวของแคนาดา เชน ปลา 
swordfish ปลาทูนา ปลา mahi mahi และปลาฉลาม เปน
สินคา priority species ซึ่งอยูภายใตกฎระเบียบใหมน้ี  

สหรัฐอเมริกา  
รัฐบาลอาจจะออกมาตรการจํากัดการทําประมง

เน่ืองจากทรัพยากรกุงล็อบสเตอรในตอนใตของรัฐ New 
England ลดจํานวนลง การทําประมงกุงล็อบสเตอรขยายตัว
อยางรวดเร็วและมีราคาสูง ทําใหปจจุบันกุงล็อบสเตอร 
ในนานนํ้าตอนใตของรัฐแมสซาชูเซตส รัฐโรดไอแลนด รัฐ 
คอนเนตทิคัตเริ่มลดนอยลง คณะกรรมาธิการ Atlantic 
States Marine Fisheries Commission ไดพิจารณากําหนด
มาตรการตางๆ ท่ีจะฟนฟูทรัพยากรกุงล็อบสเตอรวัยออน 
คณะกรรมาธิการฯ ไดกําหนดวันลงคะแนนเสียงวาจะใหเปดรับ
ฟงความเห็นสาธารณะตอขอเสนอมาตรการตางๆ หรือไม  
ซึ่งมาตรตางๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนขนาดกุงข้ันต่ําท่ีอนุญาต
ใหจับได การลดจํานวนลอบจับกุงในนานนํ้า และการปดฤดู
การทําประมงกุงล็อบสเตอร เปนตน  
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ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 14 – 17 กุมภาพันธ 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,730 /ตัน 
 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย 
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                          อินโดนีเซีย       อินเดีย  
ขนาด08/12ตัว           $41.45           -                    
ขนาด13/15ตัว           $35.28         $30.43                
ขนาด16/20ตัว           $31.75        $29.54           
ขนาด21/25ตัว           $29.99          $28.22           
ขนาด26/30ตัว           $28.22         $24.69          
ขนาด31/40ตัว           $25.58          $21.39   

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงใน
ญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                         อินเดีย    อินโดนีเซีย    ไทย          
ขนาด13/15ตัว $26.02         - - 
ขนาด16/20ตัว  $24.25 - -  
ขนาด21/25ตัว   $21.61  -  - 
ขนาด26/30ตัว     $18.96 -  - 
ขนาด31/40ตัว $16.76 -  - 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม      อินเดีย  
ขนาด6/8ตัว  $20.70        -           
ขนาด8/12ตัว $18.70        -  
ขนาด13/15ตัว $15.70  -  
ขนาด16/20ตัว  $13.50         $15.50   
ขนาด21/25ตัว   $11.90 -  
ขนาด26/30ตัว     $10.90 -   
ขนาด31/40ตัว $9.90 -   
ขนาด41/50ตัว  $9.10    -  
ขนาด51/60ตัว     $8.80 -   
ขนาด61/70ตัว $7.90 -   

 

 

 

 

 

 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehoue, New York) 
                       เวียดนาม  บงักลาเทศ   อินเดีย    อินโดนีเซีย    ไทย   
ขนาด6/8ตัว $12.50    -           - $12.65  $12.65     
ขนาดUn/12ตัว $10.40    -  $11.10     -             - 
ขนาด13/15ตัว $8.50 $8.60 $8.75    $8.60       $8.60         
ขนาด16/20ตัว $7.80 $8.05   $8.25 $8.15     $8.15 
ขนาด21/25ตัว  $6.90 $7.10    $7.25      $7.10      $7.10 
ขนาด26/30ตัว $6.40 $6.10   $6.75         -             - 
ขนาด31/40ตัว     -         $5.80    $5.95      $5.75      $5.75  

กุงแวนนาไมแชเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)      
(ราคา Ex-warehoue, New York) 

                     อินโดนีเซีย     เอกวาดอร       อินเดีย           
ขนาดUn/12ตัว $9.90            -    - 
ขนาดUn/15ตัว  $6.70   -      $6.70 
ขนาด16/20ตัว   $5.95    - $5.85  
ขนาด21/25ตัว $4.90 $6.00 $4.95 
ขนาด26/30ตัว $4.45 $5.05 $4.45 
ขนาด31/35ตัว  $4.20 $4.50 $4.25     
ขนาด36/40ตัว  $4.15     $4.30 $4.20 
ขนาด41/50ตัว $3.95 $4.10 $3.85  
ขนาด51/60ตัว $3.80 S3.85 $3.80 
ขนาด61/70ตัว  $3.65    $3.75 $3.65 
ขนาด71/90ตัว    -    $3.20    -        
ขนาด91/110ตัว    -    $2.75    - 
           

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 3/2560  
15 กุมภาพันธ 2560 


