
สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับที่ ๔/๕๙ เดือนมนีาคม ๒๕๕๙
กลุมวเิคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง

e-mail: jriyaya@hotmail.com

อินเดีย
กรมประมงของอินเดียวางแผนกอสรางตลาดสัตวนํ้า

แหงใหมท่ีทันสมัยในเมืองวิสาขปทนัม รัฐอานธรประเทศ มูลคา
การกอสราง 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยหนวยงาน National
Fisheries Development Board และกรมประมงจะรับผิดชอบ
คาใชจายการกอสรางเทากันรอยละ 40 สวนท่ีเหลือรอยละ 20
หนวยงาน Visakhapatnam Urban Development Authority
จะเปนผูรับผิดชอบ ท้ังน้ี การสรางตลาดแหงใหมดังกลาว
เปนไปตามขอเรียกรองของผูคาและชุมชนทองถ่ินท่ีตองการใหมี
ตลาดสัตว นํ้าและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัยและได
มาตรฐานสุขอนามัย

มาเลเซีย
ห น ว ย ง า น Sabah Isalamic Religious Affairs

Department (JHEAINS) ไดแนะนําใหสถานประกอบการ
อาหารทะเลในรัฐซาบาหควรจะมีใบรับรองสินคาอาหารฮาลาล
เน่ืองจากผูบริโภคชาวมุสลิมมีความตระหนักเก่ียวกับการ
รับรองสินคาฮาลาลเพ่ิมข้ึน เจาของผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ี
ตองการมีใบรับรองสินคาฮาลาล จะตองยื่นใบสมัครโดยมี
คาธรรมเนียม 200 ริงกิต (47 เหรียญสหรัฐฯ) โดยระยะเวลา
การตรวจสอบและการออกใบรับรองสินคาฮาลาลประมาณ
30 – 45 วัน ปจจุบันหนวยงาน JHEAINS ในรัฐซาบาหไดออก
ใบรับรองสินคาฮาลาลใหกับสินคา 511 รายการ โรงฆาสัตว
71 แหง ธุรกิจโลจิสติกส 14 แหง และสถานประกอบการ
อาหาร 278 แหง

มาเลเซีย
รัฐซาบาหของมาเลเซียไดยกเลิกมาตรการหาม

สงออกสัตวนํ้าบางสวน โดยอนุญาตใหรัฐซาบาหสามารถ
สงออกสัตวนํ้าสดและมีชีวิตบางชนิดได การยกเลิกมาตรการ
ดังกลาวเพ่ือสงเสริมภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าซึ่งเปนแหลงรายได
สําคัญของรัฐซาบาห โดยไดยกเลิกการหามสงออกสัตวนํ้าสด
และมีชีวิตบางชนิด ซึ่งรวมถึงปลาเกาเสือ และปลาหมอทะเล
ตั้งแต 2 กุมภาพันธ 2559 แตยังคงหามการสงออกสัตวนํ้าแชแข็ง
และสัตวนํ้าแปรรูป เชน เน้ือปลาแบบฟลเล สินคาสัตวนํ้าสงออก
สําคัญของรัฐซาบาห ไดแก ปลาผิวนํ้าขนาดเล็ก (เชน ปลา
ซารดีนส) ปลาทูนา ปลาเกา และปลากะพงแดง

ฟลิปปนส
สมาชิกผูแทนราษฎรของฟลิปปนสสนับสนุนให

เกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงปลานิลนํ้าเค็ม (saline tilapia) มากข้ึน
เพ่ือสรางรายไดและเปนแหลงโปรตีนสําคัญ ปลานิลนํ้าเค็มชนิด
พันธุดังกลาวไดริ เริ่มพัฒนาข้ึนเมื่อ 15 ปกอน เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนท่ีสงผลใหนํ้าทะเลมีความเค็มเพ่ิมข้ึน
โดยรวมมือกับนักวิชาการของฝรั่งเศสทําการวิจัยในโรงเพาะฟกของ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงแหงชาติของฟลิปปนส (NIFTDC)
จํานวน 24 แหง จนประสบความสําเร็จในการพัฒนาสายพันธุปลา
นิลนํ้าเค็มดังกลาวในปจจุบัน โดยปลานิลนํ้าเค็มท่ีพัฒนาข้ึนใหมน้ี
สามารถทนความเคม็ และเจริญเติบโตในนํ้าเค็มไดดีกวา และมี
ขนาดใหญกวาเมื่อเปรียบเทียบกับปลานิลสายพันธุทองถ่ินท่ี
นํามาเลี้ยงในนํ้าเค็ม และผลการวิจัยระบุวาปลานิลนํ้าเค็ม
ลูกผสมน้ีสามารถแจกจายใหเกษตรกรเพ่ือนํามาเลี้ยงในกระชังได

ฟลิปปนส
รั ฐ บ า ล ฟ ลิ ป ป น ส ไ ด สั่ ง ซื้ อ เ รื อ ล า ด ต ร ะ เ ว น

เอนกประสงค (multi-mission monohull patrol vessel)
มูลคา 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 2 ลํา เพ่ือตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมาย เรือดังกลาวออกแบบโดยบริษัท Incat
Crowther และกอสรางโดยบริษัท Josefa Slipways ในกรุง
มะนิลา หนวยงานดานการประมงและทรัพยากรสัตวนํ้าของ
ฟลิปปนส (BFAR) จะเปนผูรับผิดชอบนําเรือดังกลาวออก
ปฏิบัติการ ท่ีผานมาอุตสาหกรรมประมงของฟลิปปนสสูญเสีย
รายไดหลายพันลานเหรียญสหรัฐฯ จากการทําประมงผิดกฎหมาย
เรือลาดตระเวนลําใหม น้ีจะชวยเพ่ิมความสามารถในการ
ลาดตระเวนและการบังคับใชกฎหมายเพ่ือตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าของฟลิปปนส และยังสามารถ
ออกปฏิบัติการอ่ืนๆ เชน การใหความชวยเหลือในการกูภัย
หรือบรรเทาภัยพิบัติ รวมท้ังการวิจัยทางทะเลอีกดวย

เกาหลีใต
Dongwon Industries ซึ่งเปนบริษัททําการประมง

นํ้าลึ กรายใหญ อันดับห น่ึงของ เกาหลี ใต ได เปดตั ว เรื อ
“Hanara” ซึ่งเปนเรืออวนลอมปลาทูนาลําใหมของบริษัทฯ
ขนาด 2,707 ตัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิของกองเรือประมงท่ีมีอายุ
คอนขางมาก บริษัทฯ คาดวาเรืออวนลอมทูนาลําใหมซึ่งติดตั้ง
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังระบบ rapid cooling ในการเก็บ
รักษาสัตวนํ้า จะชวยใหจับสัตวนํ้าไดเพ่ิมข้ึนปละ 16.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ปจจุบันบริษัทฯ มีเรือประมง 40 ลํา ซึ่งสวนใหญ
ทําการประมงในนานนํ้าลึกท่ัวโลก

เวียดนาม
รัฐบาลเวียดนามไดอนุมัติแผนเพ่ือชวยเหลือนักธุรกิจ

เวียดนามใหสามารถเขาสูเครือขายการกระจายสินคาในตลาด
ตางประเทศไดโดยตรงภายในป 2563 เพ่ือชวยใหสินคาของ
เวียดนามสามารถเจาะเขาสูตลาดตางประเทศ โครงการ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคเ พ่ือสงเสริมการสงออกสินคาของ
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อินเดีย
กรมประมงของอินเดียวางแผนกอสรางตลาดสัตวนํ้า

แหงใหมท่ีทันสมัยในเมืองวิสาขปทนัม รัฐอานธรประเทศ มูลคา
การกอสราง 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยหนวยงาน National
Fisheries Development Board และกรมประมงจะรับผิดชอบ
คาใชจายการกอสรางเทากันรอยละ 40 สวนท่ีเหลือรอยละ 20
หนวยงาน Visakhapatnam Urban Development Authority
จะเปนผูรับผิดชอบ ท้ังน้ี การสรางตลาดแหงใหมดังกลาว
เปนไปตามขอเรียกรองของผูคาและชุมชนทองถ่ินท่ีตองการใหมี
ตลาดสัตว นํ้าและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัยและได
มาตรฐานสุขอนามัย

มาเลเซีย
ห น ว ย ง า น Sabah Isalamic Religious Affairs

Department (JHEAINS) ไดแนะนําใหสถานประกอบการ
อาหารทะเลในรัฐซาบาหควรจะมีใบรับรองสินคาอาหารฮาลาล
เน่ืองจากผูบริโภคชาวมุสลิมมีความตระหนักเก่ียวกับการ
รับรองสินคาฮาลาลเพ่ิมข้ึน เจาของผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ี
ตองการมีใบรับรองสินคาฮาลาล จะตองยื่นใบสมัครโดยมี
คาธรรมเนียม 200 ริงกิต (47 เหรียญสหรัฐฯ) โดยระยะเวลา
การตรวจสอบและการออกใบรับรองสินคาฮาลาลประมาณ
30 – 45 วัน ปจจุบันหนวยงาน JHEAINS ในรัฐซาบาหไดออก
ใบรับรองสินคาฮาลาลใหกับสินคา 511 รายการ โรงฆาสัตว
71 แหง ธุรกิจโลจิสติกส 14 แหง และสถานประกอบการ
อาหาร 278 แหง

มาเลเซีย
รัฐซาบาหของมาเลเซียไดยกเลิกมาตรการหาม

สงออกสัตวนํ้าบางสวน โดยอนุญาตใหรัฐซาบาหสามารถ
สงออกสัตวนํ้าสดและมีชีวิตบางชนิดได การยกเลิกมาตรการ
ดังกลาวเพ่ือสงเสริมภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าซึ่งเปนแหลงรายได
สําคัญของรัฐซาบาห โดยไดยกเลิกการหามสงออกสัตวนํ้าสด
และมีชีวิตบางชนิด ซึ่งรวมถึงปลาเกาเสือ และปลาหมอทะเล
ตั้งแต 2 กุมภาพันธ 2559 แตยังคงหามการสงออกสัตวนํ้าแชแข็ง
และสัตวนํ้าแปรรูป เชน เน้ือปลาแบบฟลเล สินคาสัตวนํ้าสงออก
สําคัญของรัฐซาบาห ไดแก ปลาผิวนํ้าขนาดเล็ก (เชน ปลา
ซารดีนส) ปลาทูนา ปลาเกา และปลากะพงแดง

ฟลิปปนส
สมาชิกผูแทนราษฎรของฟลิปปนสสนับสนุนให

เกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงปลานิลนํ้าเค็ม (saline tilapia) มากข้ึน
เพ่ือสรางรายไดและเปนแหลงโปรตีนสําคัญ ปลานิลนํ้าเค็มชนิด
พันธุดังกลาวไดริ เริ่มพัฒนาข้ึนเมื่อ 15 ปกอน เพ่ือบรรเทา

ผลกระทบจากสภาวะโลกรอนท่ีสงผลใหนํ้าทะเลมีความเค็มเพ่ิมข้ึน
โดยรวมมือกับนักวิชาการของฝรั่งเศสทําการวิจัยในโรงเพาะฟกของ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการประมงแหงชาติของฟลิปปนส (NIFTDC)
จํานวน 24 แหง จนประสบความสําเร็จในการพัฒนาสายพันธุปลา
นิลนํ้าเค็มดังกลาวในปจจุบัน โดยปลานิลนํ้าเค็มท่ีพัฒนาข้ึนใหมน้ี
สามารถทนความเคม็ และเจริญเติบโตในนํ้าเค็มไดดีกวา และมี
ขนาดใหญกวาเมื่อเปรียบเทียบกับปลานิลสายพันธุทองถ่ินท่ี
นํามาเลี้ยงในนํ้าเค็ม และผลการวิจัยระบุวาปลานิลนํ้าเค็ม
ลูกผสมน้ีสามารถแจกจายใหเกษตรกรเพ่ือนํามาเลี้ยงในกระชังได

ฟลิปปนส
รั ฐ บ า ล ฟ ลิ ป ป น ส ไ ด สั่ ง ซื้ อ เ รื อ ล า ด ต ร ะ เ ว น

เอนกประสงค (multi-mission monohull patrol vessel)
มูลคา 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ จํานวน 2 ลํา เพ่ือตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมาย เรือดังกลาวออกแบบโดยบริษัท Incat
Crowther และกอสรางโดยบริษัท Josefa Slipways ในกรุง
มะนิลา หนวยงานดานการประมงและทรัพยากรสัตวนํ้าของ
ฟลิปปนส (BFAR) จะเปนผูรับผิดชอบนําเรือดังกลาวออก
ปฏิบัติการ ท่ีผานมาอุตสาหกรรมประมงของฟลิปปนสสูญเสีย
รายไดหลายพันลานเหรียญสหรัฐฯ จากการทําประมงผิดกฎหมาย
เรือลาดตระเวนลําใหม น้ีจะชวยเพ่ิมความสามารถในการ
ลาดตระเวนและการบังคับใชกฎหมายเพ่ือตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าของฟลิปปนส และยังสามารถ
ออกปฏิบัติการอ่ืนๆ เชน การใหความชวยเหลือในการกูภัย
หรือบรรเทาภัยพิบัติ รวมท้ังการวิจัยทางทะเลอีกดวย

เกาหลีใต
Dongwon Industries ซึ่งเปนบริษัททําการประมง

นํ้าลึ กรายใหญ อันดับห น่ึงของ เกาหลี ใต ได เปดตั ว เรื อ
“Hanara” ซึ่งเปนเรืออวนลอมปลาทูนาลําใหมของบริษัทฯ
ขนาด 2,707 ตัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิของกองเรือประมงท่ีมีอายุ
คอนขางมาก บริษัทฯ คาดวาเรืออวนลอมทูนาลําใหมซึ่งติดตั้ง
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมท้ังระบบ rapid cooling ในการเก็บ
รักษาสัตวนํ้า จะชวยใหจับสัตวนํ้าไดเพ่ิมข้ึนปละ 16.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ปจจุบันบริษัทฯ มีเรือประมง 40 ลํา ซึ่งสวนใหญ
ทําการประมงในนานนํ้าลึกท่ัวโลก
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เวียดนาม โดยสรางความเช่ือมั่นวาสินคาของเวียดนามจะ
สามารถเขาสูระบบการจัดจําหนายหลักๆ ของประเทศคูคาใน
ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ท่ีไดลงนาม
ความตกลงการคาเสรี (FTA) กับเวียดนาม ท่ีผานมาสินคา
อาหารของเวียดนามประสบความสําเร็จในการเขาสูตลาด
ตางประเทศ โดยสงออกผานชองทางการกระจายสินคาของ
กิจการคาปลีกหรือซูเปอรมารเก็ตในตางประเทศ ปจจุบัน
บริษัทผูผลิตสินคาอาหารของเวียดนาม 24 ราย สงออกสินคา
ไปยังเกาหลีใตมากกวา 100 รายการ ซึ่งรวมถึงปลาและหมึกแหง
โดยผานระบบเชนซูเปอรมารเก็ต และเนนการประชาสัมพันธ
สงเสริมการขายสินคาสงออกสําคัญๆ ซึ่งรวมถึงผลไม และ
อาหารทะเล รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห
กลาววา ซูเปอรมารเก็ตรายใหญหลายรายในเมืองโฮจิมินหได
เขารวมกิจกรรมสงเสริมการคาตางๆ เชน เขารวมงานแสดง
สินคาในตางประเทศ อาทิ สิงคโปร เกาหลีใต และยุโรป เพ่ือ
ติดตอธุรกิจกับผูคาตางชาติ และขยายชองทางการคา

สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 ประธานาธิบดีของ

สหรัฐฯ ไดลงนามในกฎหมาย Trade Facilitation and Trade
Enforcement Act 2015 ในการบังคับหามนําเขาสินคาท่ีผลิต
โดยแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือแรงงานผิดกฎหมาย ท้ังน้ี
แมวากฎหมายฉบับเดิม คือกฎหมาย Tariff Act 1930 ไดให
อํานาจหนวยงานศุลกากรของสหรัฐฯ ในการยึดสินคาท่ีสงสัย
วาไดจากแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมาย และ
หามนําเขาอีกในอนาคต แตท่ีผานมาหนวยงานศุลกากรของ
สหรัฐฯ มีการยึดสินคาและหรือหามนําเขาสินคาท่ีตองสงสัย
ดังกลาวเพียง 38 ครั้ง ในรอบ 85 ป เน่ืองจากกฎหมาย
ดังกลาวยกเวนใหสามารถนําเขาสินคาท่ีสงสัยวาไดจากการใช
แรงงานเด็กหรือแรงงานผิดกฎหมาย หากสินคาน้ันไมเพียงพอ
ตอการบริโภคในสหรัฐฯ

เปรู
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงประมงและการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของเปรูกลาวในการประชุมคณะกรรมาธิการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าของลาตินอเมริกาและ
หมูเกาะในทะเลแคริเบียน (COPESCAALC) ครั้งท่ี 14 วา
ภายใตแผน National Productive Diversification Plan (PNDP)
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจะเปนอุตสาหกรรมท่ีชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเปรู และคาดวาภายใน 5 ปขางหนา
สัดสวนผลผลิตภาคการประมงของเปรูจะคิดเปนรอยละ 15
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และภาคการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามีความสําคัญตอการพัฒนาภาคชนบทของ
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและหมูเกาะในทะเลแคริเบียน และหากมี
การจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จะชวยบรรเทา
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ประเทศสมาชิก COPESCAALC เห็นดวยกับขอเสนอแนะของ

FAO ท่ีใหประเทศสมาชิกใหความสําคัญในการพัฒนาภาค
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในภูมิภาค โดยเฉพาะใน
สาขาท่ีอยูในความสนใจรวมกัน เชน การขยายการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้า สุขอนามัยและความปลอดภัย การจัดตั้งสมาคมหรือ
องคกรดานการประมงท่ีเขมแข็ง ท่ีประชุมยังเห็นรวมกันวา
การสนับสนุนการกําหนดนโยบายประมงเพ่ือพัฒนาภาคชนบท
การจัดทําแนวปฏิบัตกิารทําประมงขนาดเล็กและการเพาะเลีย้ง
สัตวนํ้าอยางยั่งยืน รวมท้ังการสนับสนุนกลไกการติดตาม
ควบคุม และเฝาระวัง เพ่ือใหมั่นใจวามีการใชทรัพยากรประมง
อยางยั่งยืน การสนับสนุนใหชุมชนประมงและเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และการกําหนดยุทธศาสตร เพ่ือเพ่ิมการ
บริโภคสัตวนํ้า เปนสิ่งท่ีควรเรงดําเนินการในอันดับแรกๆ

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 24 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม 2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,350 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงขาวแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง
ในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $18.91 $18.91 -
ขนาด31/40ตัว $16.81 $16.81 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $11.00
ขนาด31/40ตัว - - $10.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย  มาเลเซีย
ขนาด26/30ตัว $4.20 $4.95 - $4.85
ขนาด31/4 - - - $4.70

-------------------------------------
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 4/2559
1 มีนาคม 2559


