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อาเซียน 
 WorldFish รายงานคาดการณวาผลผลิตสัตวนํ้าใน
กลุมประเทศอาเซียนจะเพ่ิมเปนรอยละ 24 ของปริมาณ
ผลผลิตสัตวนํ้าท้ังโลกในป 2573 และองคกร Fish to 2050 in 
the ASEAN Region รายงานดวยวานโยบายสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยางยั่งยืนและการบังคับใชกฎหมายการ
จัดการประมง จะมีบทบาทสําคัญใหภาคการผลิตท้ังการ
เพาะเลี้ยงและการจับเติบโตอยางยั่งยืน สัตวนํ้ามีความสําคัญ
สําหรับประเทศในอาเซียน เน่ืองจากเปนแหลงอาหาร แหลง
รายได การจางงานและโอกาสในการลดความยากจน ภาคการ
ผลิตสัตวนํ้าในอาเซียนมีขนาดใหญกวาสัตวปก 4 เทา และใหญ
กวาปศุสัตวโคและกระบือ 20 เทา การคาสัตวนํ้าเปนแหลง
รายไดเงินตราตางประเทศท่ีสําคัญ สําหรับประเทศกําลังพัฒนา
หลายประเทศ องคกร Fish to 2050 in the ASEAN Region 
รวมกับสถาบันวิจัย International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) คาดวาผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจะมี
ปริมาณเกินกวาครึ่งของผลผลิตสัตวนํ้าท้ังหมดท่ีใชบริโภค และ
สรุปวาความพยายามในอนาคต ในการพัฒนาขอมูลระดับชาติ 
ภายในภูมิภาคอาเซียน จะมีสวนชวยพัฒนาการคาดการณ 
และการดําเนินนโยบายพัฒนาภาคประมงอยางมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

จีน 
 การเพ่ิมโครงขายทางรถไฟของจีน ชวยเพ่ิมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจดานการขนสงอาหารทะเล จากเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเขาสูจีนทางตอนเหนือ คาดวาจะเปนการชวยการ
นําเขาผลผลิตจากภูมิภาคอาเซียนเขาสูจีน รัฐบาลทองถ่ินใน
จังหวัด Guang xi ซึ่งอยูติดชายแดนเวียดนาม เปดรับรถไฟท่ี
เริ่มใหบริการรถไฟหองเย็น มาสูเมืองทางตอนเหนือไดแกปกก่ิง 
และ Shenyang รถไฟขนสงอาหารทะเล 416 ตัน จากตลาด
สัตวนํ้านานาชาติ เมือง Dongxing ซึ่งอยูชายแดนจีน-
เวียดนาม มายังปกก่ิง การลงทุนขนาดใหญในโครงการขยาย
ทางรถไฟ และทางถนนเช่ือมกับรัฐเพ่ือนบาน เปนสวนหน่ึงของ
โครงการ “ One Belt One Road” ของนายสี จิ้นผิง ผูนําจีน 
เพ่ือเพ่ิมการคาระหวางจีนกับภูมิภาคอาเซียน 
   อินเดีย 
 จากเหตุ นํ้ามันรั่วไหลจากเรือลงสูทะเลท่ีอินเดีย  
ทําใหสัตวนํ้าไดรับความนิยมลดลงในชวงน้ี ชาวประมงหันมา
ทําประมงหมึก (squid, octopus, cuttlefish) ซึ่งมีตลาด
สงออกรองรับ อยางไรก็ตามชาวประมงตองออกเรือไประยะ
ทางไกลข้ึน เพ่ือใหไดหมึกท่ีโตเต็มวัยไดคุณภาพสงออก 
ทางการอินเดียประกาศวาสัตวนํ้าปลอดภัยสําหรับการบริโภค 
แตตลาดในประเทศยังคงไมฟนตัว ทําใหชาวประมงตองหา

ทางเลือกอ่ืนๆ  ท่ีเมือง Nadukuppam มีเรือเพียง 10 ลําจาก
ท้ังหมด 150 ลํา ออกทะเลเพ่ือหาปลาในขณะน้ี  

อินโดนีเซีย 
 รัฐมนตรีกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย  
เชิญชวนใหนักธุรกิจสงเสริมการขายสินคาประมง และทําตลาด
สินคาประมงของอินโดนีเซียไปยังสาธารณรัฐเชค และมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “Marine and Fisheries 
Business Forum” ไดมีการจับคูธุรกิจ ใหความรูโดย
ผูเช่ียวชาญ และใหขอมูลความตองการของสาธารณรัฐเชคโดย
ครอบคลุมเรื่องตางๆ ท่ีอินโดนีเซียปฏิบัติตามได รัฐมนตรีกลาว
ย้ําวา มีความจําเปนตองสงเสริมการคาสินคาประมง และสนอง
ความตองการตลาดน้ี  สาธารณรัฐเชคนําเขาอาหารทะเลจาก
อินโดนีเซีย เปนลําดับท่ี 19 รองจากเวียดนามและจีน อยางไร
ก็ตามตั้งแตป 2554 เปนตนมาสาธารณรัฐเชคมีแนวโนมนําเขา
สินคาประมงจากอินโดนีเซียลดลง 
           ญ่ีปุน 
 หนวยงานประมงของญี่ปุน กําหนดบทลงโทษการ
ละเมิดขอกําหนดในการจับทูนาบลูฟน เริ่มมีผลตั้งแตป 2561 
ตามท่ีนานาชาติมีการเรียกรองใหเขมงวดมาตรการจัดการ
สต็อกทูนา ทําใหญี่ปุนเพ่ิมโทษท้ังปรับและจําคุกเพ่ือควบคุม
การทําประมงทูนาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ในเดือนเมษายน
ญี่ปุนจะทบทวนการเพ่ิมทูนาบลูฟนเขาในรายการสัตวนํ้าท่ี
กําหนดโควตาปริมาณการจับ (Total Allowable Catch) การ
กําหนดปริมาณการจับทําโดยการประเมินทรัพยากรทางทะเล
โดยวิธีทางวิทยาศาสตร มีบทลงโทษผูท่ีจับสัตวนํ้าเกินกวา
ปริมาณท่ีกําหนดกับเรืออวนลอมจับ (purse seine) ขนาด
ใหญและขนาดกลาง ในพ้ืนท่ีนอกชายฝง ซึ่งจะเริ่มบังคับใชใน
เดือนมกราคม 2561 และบังคับใชกับประมงชายฝงในเดือน
กรกฎาคม ชาวประมงท่ีไมหยุดทําประมงทูนาหลังจากทํา
ประมงเกินปริมาณท่ีกําหนดไวตอป จะถูกจําคุกถึง 3 ป หรือ
ปรับเปนเงิน 2,000,000 เยน (17,700 เหรียญสหรัฐฯ) และ
ปรับ 300,000 เยน (2,650 เหรียญสหรัฐฯ) หากไมรายงาน
ปริมาณการจับทูนาอยางเหมาะสม  ขณะน้ีญี่ปุนกําลังทดสอบ
การใชมาตรการจํากัดปริมาณการจับทูนาบลูฟนโดยสมัครใจ 
โดยไมมีบทลงโทษ และพบการละเมิดน้ีในพ้ืนท่ี 8 แหงรวมท้ัง 
Nagasaki, Mie และ Shizuoka  

ขณะน้ีระบบการกําหนดโควตาปริมาณการจับ (TAC) 
ครอบคลุมสัตว นํ้ า  7 ชนิดอย าง เชนปลาซันมะ( saury)  
ปลาอลาสกาพอลลัค (Alaska pollack) 
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เกาหลีใต 

 เกาหลีใตกําหนดใหกุงแชแข็งท่ีสงออกจากประเทศท่ี
เปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) มายังเกาหลีใต จะตอง
ผานการตรวจคัดกรองโรค (guarantine) กอนเขาสูตลาด
ภายในประเทศเกาหลี ตามขอกําหนดใหมภายใตกฎหมายการ
จัดการโรคสัตวนํ้า (fisheries disease management) โดย
เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน 2560 ปจจุบันสัตวนํ้าท่ี
จะตองผานการตรวจคัดกรองโรคกอนท่ีจะสงออกมายังเกาหลี
ใตได ไดแก หอยเปาฮื้อ และหอยนางรม  

เวียดนาม 
 ประธานาธิบดี Nguyen Xuan Phuc ของเวียดนาม 
ตั้งเปาสงออกกุงมูลคา 10,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 
2568 ปจจัยตางๆท่ีจะสงเสริมความเปนไปไดของเปาหมาย
ไดแก สินคาคุณภาพสูง การมีสินคาแปรรูปปริมาณคงท่ีไม 
ผันผวน และสินคามีความหลากหลาย สมาคมผูผลิตและ
สงออกอาหารทะเลของเวียดนาม (Vietnam Association of 
Seafood Exportters and Producers : VASEP) รายงานวา
เปาหมายการสงออกดังกลาวเปนเรื่องท่ีทาทาย และจะตอง
อาศัยความพยายามอยางมากจากหลายภาคสวน ไมเพียง
เฉพาะผูเลี้ยงกุงและผูแปรรูปเทาน้ัน แตตองรวมกันกับรัฐบาล
ดวย ท้ังน้ีมีความจําเปนตองลงทุนเพ่ิมท้ังสายการผลิต รวมท้ัง
การหาตลาดและขยายตลาดเพ่ิมเติม  ปจจุบันมีปจจัยตางๆ  
ท่ีกระทบกุงจากเวียดนามไดแก การผลิตกุงเพ่ิมข้ึนอยางมากใน
อินเดีย การฟนตัวดานผลิตภาพการผลิตกุงของไทยหลังจากท่ี
ปญหาโรคตายด วน  (EMS)  คลี่ คลาย  และการ พัฒนา
อุตสาหกรรมกุงในอินโดนีเซีย  เวียดนามจะสามารถไปถึงเปา
การสงออกได โดยการรักษาระดับปรมิาณผลผลิตกุงคุณภาพสูง 
เ พ่ิม พ้ืน ท่ีฟาร ม กุ ง  ควบคู กับ ใช เ ทคโนโลยี ท่ี เปนมิ ต ร 
กับสิ่งแวดลอม เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตใหอยูในชวง 1.8 – 2 
ลานตันตอป รักษาระดับการผลิตกุงกุลาดํา และรักษาตลาด
ใหญเอาไวอยางเชน สหรัฐฯ ญี่ปุน เกาหลีใต และออสเตรเลีย 
นอกจากน้ีผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคาท่ีมีความหลากหลาย จะทําให
สินคากุงของเวียดนามมีมูลคาสูงและสามารถแขงขันได  
   สหภาพยุโรป 
 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 
ไดยกเลิกใบเหลอืงแก คูราเซาและหมูเกาะโซโลมอน เน่ืองจาก
ท้ังสองประเทศมีความกาวหนาในการตอตานการทําประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและการควบคุม (IUU fishing) โดย
ท้ังสองประเทศไดทํางานอยางใกลชิดกับสหภาพยุโรป ในการ
ใชระบบวิธีทางบังคับ (sanctioning system) และไดพัฒนาการ
ตรวจเฝาระวังและควบคุมกองเรือ ดังน้ันคูราเซา และหมูเกาะ
โซโลมอนจึงเพ่ิมเขาไปอยูในกลุมประเทศท่ีสหภาพยุโรปใหการ
รับรอง วาไดปฏิบัติตามคําแนะนําของสหภาพยุโรป ในการ
ปฏิรูประบบธรรมาภิบาลดานการประมง ไดแกประเทศ 

ศรีลังกา กานา กินี ปาปวนิวกินี เกาหลีใต ฟลิปปนส ฟจิ เบลิส 
ปานามา โตโก และ วานูอาตู  

สหรัฐฯและอินเดีย 
 สหรัฐฯไดออกมาตรการตรวจสอบสินคาสัตวนํ้าจาก
อินเดีย สินคาสัตวนํ้าจากอินเดียกวา 140 รายการไดรับความ
ลาชา หลังจากท่ีมีการตรวจสอบพบยาปฏิชีวนะ และแบคทีเรีย 
ซึ่งอาจทําใหกระทบการสงออกสินคาสัตวนํ้าจากอินเดียไปยัง
สหรัฐฯ  ท้ังน้ีสหรัฐฯเปนผูนําเขาอาหารทะเลรายใหญท่ีสุดของ
อินเดีย ดวยสวนแบงรอยละ 28.46 โดยมูลคา ในปท่ีผานมา
สหรัฐฯนําเขาอาหารทะเลจากอินเดีย 153,696 ตัน มูลคา 
1,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสวนใหญเปนสินคากุงแชแข็ง 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 94.01 ของสินคาประมงนําเขาท้ังหมด 
การเพ่ิมมาตรการตรวจสอบทําใหเพ่ิมความยากลําบากใหแกผู
สงออก ขณะท่ีสหภาพยุ โรปก็ไดมีความเขมงวดในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงจากอินเดีย ท่ีใชเพ่ือ
การบริโภคเชนกัน 

อียิปต 
 อิยิปตรายงานสถิติประจําปจัดทําโดย Central 
Agency for Public Mobilazation and Statistics (CAPMAS)  
วาในป 2558  อียิปตมีผลผลิตสัตวนํ้า 1.53 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจาก
ป 2557 ซึ่งมีผลผลิต 1.48 ลานตัน คิดเปนรอยละ 2.5 ผลผลิต
จากฟารมปลาและนาขาวมีปริมาณ 1.5 ลานตัน ตามมาดวย
ผลผลิตจากทะเลสาบ 171,500 ตัน การจับจากทะเล 102,900 ตัน 
จากแหลงนํ้าจืด 69,700 ตนั หากแยกตามชนิดสัตวนํ้า ผลผลิต
จากปลากระดูกแข็ง (bony fish) มีปริมาณ 1.5 ลานตัน คิดเปน
รอยละ 97 กุง 18,600 ตัน คิดเปนรอยละ 1.2 ปลาอ่ืน  ๆ17,700 ตัน 
คิดเปนรอยละ 1.2 ปลาปอด (lung fish) 5,900 ตัน คิดเปนรอยละ 
0.4 ปลากระดูกออนและกุง 3,000 ตัน คิดเปนรอยละ 0.2 
รัฐมนตรีเกษตรและการพัฒนาท่ีดิน (The Ministry of Agriculture 
and Land Reclamation) ประกาศวาผลผลิตสัตวนํ้าของอียิปตมี
ปริมาณ 1.5 ลานตันตอป โดยมีแผนท่ีจะพัฒนาภาคประมงโดย
การเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า เพ่ือสนองความตองการในการบริโภค 
และเพ่ือชดเชยภาวะการขาดแคลนเน้ือสัตว 

กายอานา 
 ผูนําเขากุงชาวกายอานา ประทวงตอตานท่ีสํานักงาน
นายกรัฐมนตรีในเมือง Port Mourant Corentyne จากกรณี
ท่ีผูคากุงในประเทศประทวงตอตานการนําเขากุงจากประเทศ 
ซูริเนม (Suriname) มายังกายอานา โดยผูนําเขากุงแจงวาตน
นํา เขา กุ ง เปนอาชีพเ พ่ือเลี้ ยงครอบครัว และยินดีจ าย
คาธรรมเนียมการนําเขาเพ่ิมเติม หากสามารถนําเขากุงจาก 
ซูริเนมมายังกายอานาได แตขณะน้ีไมมีทางเลือก เพราะ
หนวยงานของกายอานาไมยอมรับเอกสารท่ีทางการของซูริเนม
ออกให จึ งทําใหตองลักลอบนําเขา กุ ง และกลาวอีกวา 
กายอานาไมมีบอกุงมากเพียงพอเหมือนซูริเนม จึงทําใหตอง
นําเขากุงปริมาณมากจากซูริเนม 
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ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,650 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 1,900 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน) 
 อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย 
ขนาด 13/15ตัว $ 25.29 - - 
ขนาด 16/20ตัว $ 21.81         - - 
ขนาด 21/25ตัว $ 19.19         - - 
ขนาด 26/30ตัว $ 16.57         - - 
ขนาด 31/ 40ตัว $ 15.26         - - 
ขนาด 41/50ตัว $ 14.83         - - 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญ่ีปุน 
 อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย 
ขนาด 26/30ตัว   $ 21.37 
ขนาด 31/40ตัว   $ 20.49 
ขนาด 41/50ตัว   $ 19.62 
ขนาด 51/60ตัว   $ 17.88 
ขนาด 61/70ตัว   $ 17.44 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 
ขนาดun/5ตัว - - $ 25.20 
ขนาด6/8ตัว          $ 20.90 - $ 24.20 
ขนาด8/12ตัว        $ 18.90             - $ 21.75   
ขนาด13/15ตัว $ 15.90          $ 16.20 $ 18.00 
ขนาด16/20ตัว $ 13.70 $ 15.60 $ 14.70           
ขนาด21/25ตัว $ 12.10             - - 
ขนาด26/30ตัว      $ 11.10             - - 
ขนาด31/40ตวั      $ 10.10             - - 
ขนาด41/50ตัว      $ 9.30              - - 
ขนาด51/60ตัว $ 9.00 - - 
ขนาด61/70ตัว      $ 8.00 - - 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 อินโดนีเซีย เอกวาดอร อินเดีย 
ขนาดUn/12 $ 9.90   
ขนาดUn/15 $ 6.7  $ 6.7 
ขนาด16/20ตัว $ 5.8  $ 5.85 

 อินโดนีเซีย เอกวาดอร อินเดีย 

ขนาด21/25ตัว $ 4.85 $ 5.95 $ 4.90 
ขนาด26/30ตัว $ 4.50 $ 5.00 $ 4.55 
ขนาด31/35ตัว $ 4.20 $ 4.45 $ 4.30 
ขนาด36/40ตัว $ 4.15 $ 4.25 $ 4.25 
ขนาด41/50ตัว $ 3.95 $ 4.05 $ 3.95 
ขนาด51/60ตว  $ 3.75 $ 3.85 $ 3.75 
ขนาด61/70ตว $ 3.60 $ 3.75 $ 3.60 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนเีซีย ไทย 

ขนาด6/8ตวั $ 12.50 - - $ 12.75 $ 12.75 
ขนาดUn/12ตว $ 10.40 - $ 11.10 - - 
ขนาด13/15ตัว $ 8.50 $ 8.60 $ 8.75 $ 8.60 $ 8.75 
ขนาด16/20ตัว $ 7.80 $ 8.05 $ 8.25 $ 8.15 $ 8.15 
ขนาด21/25ตัว $ 6.90 $ 7.10 $ 7.30 $ 7.10 $ 7.10 
ขนาด26/30ตัว - $ 6.10 $ 6.80 - - 
ขนาด31/35ตัว - $ 5.80 $ 6.00 $ 5.75 $ 5.75 

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