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บังกลาเทศ 
 จากขอมูลของกระทรวงการคลังบังคลาเทศ รัฐบาล
อนุญาตพักชําระหน้ีเงินกูสําหรับเงินทุนหมุนเวียนใหผูสงออก
อาหารทะเลเปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือชวยบรรเทาปญหาสภาพคลอง 
หลังจากน้ันจะตองจายคืนเงินกูพรอมดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7 
ขณะท่ีรัฐบาลจะจายดอกเบ้ียท่ีเหลือรอยละ 3 ผูสงออก
บังกลาเทศไดรับผลกระทบจากวิกฤตการเงินในสหภาพยุโป
และเงินยูโรท่ีออนคาลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ 
เงินทุนหมุนเวียนของผูประกอบการสงออกอาหารทะเลลดลง
รอยละ 40 เน่ืองจากจําหนายสินคาไดลดลง ประธานสมาคม 
ผูสงออกอาหารทะเลของบังกลาเทศ (BFFEA) กลาววา รัฐบาล
ควรสนับสนุนผูสงออกเพ่ือคงความสามารถในการแขงขัน และ
ฟนฟูการขยายตัวการสงออกของประเทศ ซึ่งมีแนวโนมลดลง
ในชวง 2-3 ปมาน้ี  

  สิงคโปร/บรูไน 
 เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของสิงคโปร บริษัท 
Apollo Aquaculture Group ของสิงคโปรจะรวมทุนบริษัท 
KR Apollo ของบรูไน จัดตั้งฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีใชเทคโนโลยี
ระดับสูงในบรูไน โดยใชระบบ vertical fish-farming system  
ในการเพาะเลี้ ยงสัตว นํ้ า ซึ่ งบริ ษัท Apollo Aquaculture  
ในสิงคโปรจะทําการควบคุมและติดตามดูแลแบบระยะไกล 
พรอมท้ังติดตั้งระบบตรวจจับสัญญาณใตนํ้าเพ่ือวัดตัวแปร
ตางๆ เชน อุณหภูมิ ความเค็ม โดยตั้งเปาผลิตสัตวนํ้า 5,000 
ตัน/ป เนนผลิตปลาเกา และปลาสวยงาม  

จีน/ฟลิปปนส 
 จากขอมลูของกระทรวงการคาและอุตสาหกรรมของ
ฟลิปปนส (DTI) จีนจะนําเขาสินคาเกษตรจากฟลิปปนสมูลคา 
1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ หลังจากการเดินทางเยือนฟลิปปนส
ของรองนายกรัฐมนตรีจีน คาดวาจะมีการลงนามความตกลง
ซื้อขายสินคา ซึ่งครอบคลุมสินคาเกษตร ระหวางรัฐบาลท้ังสอง
ฝายในระหวางการเดินทางเยือนดังกลาว นอกจากกลวยและ
สับปะรดแลว จีนยังสนใจท่ีจะนําเขาอาหารทะเลจากฟลิปปนส 
เชน ปู กุง ปลาทูนา และปลานวลจันทร จีนเปนคูคาสําคัญ
อันดับสอง และเปนตลาดสงออกอันดับสี่ของฟลิปปนสในป 
2558 จากขอมูลของกรมศุลกากรจีน ป 2559 จีนนําเขา
อาหารทะเลจากฟลิปปนสมูลคา 39 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ี
จีนสงออกอาหารทะเลไปฟลิปปนส 556 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
 
 

อินเดีย 
 รัฐบาลอินเดียไดระบุรัฐท่ีมีศักยภาพในการดําเนิน
โครงการนํารองการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของประเทศ  
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการประมงแหงชาติจะเปนผูดําเนิน
โครงการฯ โดยผานกรมประมงในแตละรัฐ กระทรวงเกษตร
และสวัสดิการเกษตรกรไดจัดสรรงบประมาณ 9.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สําหรับดําเนินโครงการดังกลาว ซึ่งมีเปาหมายหลักเพ่ือ
สงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามแบบกลุมคลัสเตอร เพ่ือ
ขยายการคาปลาสวยงามและสรางรายไดจากการสงออก แมวา
ปลาสวยงามจะไมไดเลี้ยงเพ่ือเปนอาหารโดยตรง แตจะชวย
สรางรายไดและการจางงานในชนบทและเขตชานเมือง 
โดยเฉพาะแรงงานผูหญิงและเยาวชนในชวงนอกเวลาเรียนหรือ
ยามวาง ดวยตนทุนการผลิตท่ีต่ําและใหผลตอบแทนสูงใน
ระยะเวลาสั้น ประกอบกับอุปสงคปลาสวยงามท่ีสูงท้ังจาก
ตลาดในประเทศและตางประเทศ อินเดียมีปลาสวยงามทะเล 
400 ชนิดพันธุ และปลาสวยงามนํ้าจืด 375 ชนิดพันธุ ท่ีพบ
ตามธรรมชาตใินแหลงนํ้าท่ัวอินเดีย 

อินเดีย 
 จากรายงานของรัฐบาลรัฐเชนไน อาหารทะเลจาก
เมือง Ernavur, Kasimedu และ Ennore สามารถบริโภคได
อยางปลอดภัย โดยจากสุมตรวจอาหารทะเล ท้ังปลา ครัสตาเซีย 
และโมลุสกในเขตพ้ืนท่ีดังกลาว ซึ่งไดรับผลกระทบจากนํ้ามัน
รั่วไหลจากเหตุการณเรือชนกันเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2560  

มาเลเซีย 
การขาดแคลนสัตว นํ้าสงผลใหราคาสัตว นํ้าใน

มาเลเซียเพ่ิมสูงข้ึน หนวยงานพัฒนาการประมง (LKIM)  
ได เร งนํ าปลาภายใต โครงการ Q' Fish หรื อปลาแช แ ข็ ง 
ท่ีสต็อกไวระบายออกสูทองตลาด ผูอํานวยการ LIKIM กลาววา 
Q' Fish เปนโครงการผลิตปลาแชแข็งคุณภาพ เพ่ือสรางความ
มั่นใจวาจะมีปริมาณปลาเพียงพอสําหรับการบริโภคในประเทศ 
โดย เป นการ นํ า โคร งการ  'Ikan Rakyat' ของ LKIM ซึ่ ง
ดําเนินการเมื่อป 2556 มาปรับและเปลี่ยนช่ือใหม   

เมียนมาร 
จากขอมูลของประธานสมาคมกุงของเมียนมาร  

เมียนมารไดมีแผนท่ีจะเพ่ิมผลผลิตกุงของประเทศ โดยอาศัย
ความชวยเหลือทางวิชาการจากผูเช่ียวชาญของสหรัฐอเมริกา 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมกุงในเมียนมารอยูระหวางการ
พิจารณาเลี้ยงกุงขาวโดยใชเทคโนโลยีลาสุดจากบริษัท Marine 
Genetics LLC. ในฮาวาย กอนหนาน้ีบริษัทฯ ไดรวมกับสมาคมกุง
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ของเมียนมารจัดตั้งโรงเพาะฟกกุงช่ือ Best Burma PL โดย
คาดวาในอีก 5 ปขางหนา เมียนมารจะสามารถสงออกกุงปละ 
100,000 ตัน มูลคา 1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในระยะแรก
บริษัทฯ จะสนับสนุนเทคโนโลยีการเลี้ยงกุงลาสุดใหกับหุนสวน
ในพมาเพ่ือผลิตพอแมพันธุกุงขาว 5 ลานตัว ในเขตยางกุง อิรวดี 
และรัฐยะไข คาดวาจะเริ่มดําเนินการในปน้ี  

สิงคโปร 
รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาแหงชาติของสิงคโปร 

กลาววา การเกษตรจะเปนภาคสวนสําคัญของสิงคโปรในการ
พัฒนาความเขมแข็งดานการผลิตอาหาร รัฐบาลไดดําเนิน
โครงการ Farm Transformation Map และเพ่ิมงบประมาณ
สนับสนุนการภาคการเกษตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 
โครงการ Farm Transformation Map เนนพัฒนาการเกษตร 
ใน 4 ดาน คือ พ้ืนท่ีทางกาย นวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย และ
ระบบนิเวศวิทยาในวงกวาง คณะลูกขุน Industry Consultation 
Panel (ICP) ซึ่งถูกเรียกตัวเมื่อเดือนมกราคม 2560 ท่ีผานมา 
ช้ีวากระแสเงินสดท่ีไมเพียงพอเปนขอจํากัดของเกษตรกรใน
การลงทุนใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีราคาแพง ซึ่งลาสุด
กองทุนผลิตภาพการเกษตร (APF) ซึ่งสนับสนุนการลงทุนดาน
เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเดิมใชหลักการเบิกจายแบบชําระเงิน
คืนใหภายหลัง จะเปลี่ยนระบบการเบิกจายแบบใหมตั้งแต
เมษายน 2560 โดยอนุญาตใหเบิกจายลวงหนาไดสูงสุดรอยละ 
30 ของเงินทุนท่ีไดรับจัดสรร และขยายสิทธิการเชาพ้ืนท่ี
สําหรับเพาะปลูกเปน 20 ป นอกจากน้ี หนวยงานเกษตรอาหาร
และสุขภาพสัตวของสิงคโปร (AVA) จะนําแนวคิดการจัดการ
บัญชีสําหรับฟารมแบบใหมมาใช โดยจะสงผูจัดการฝายบัญชี
ใหคําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจ การนําเทคโนโลยีมาใช 
และความชวยเหลือดานการเงิน แกเกษตรกร  

นอรเวย 
Avinor ผูประกอบการสนามบินแหงชาติในนอรเวย

ยืนยันวาบริษัทขนสง DHL จะใหบริการขนสงสินคาทางอากาศ
ภายในประเทศเสนทางใหม ระหวางสนามบินออสโลและ
สนามบิน Lakselv ในเมือง Banak ดวยเครื่องบิน Airbus 300 
จะสามารถขนสงสินคาไดเท่ียวละ 40 ตัน โดยเสนทางใหมน้ีจะ
มีเท่ียวบินอยางนอย 1-2  เท่ียวตอสัปดาห เสนทางดังกลาวจะ
เช่ือมเขต Finnmark และตอนเหนือของนอรเวย ซึ่งจะชวยให
เขาใกลตลาดเอเชียมากข้ึน เสนทางใหมน้ีจะเปนโอกาสขยาย
การสงออกอาหารทะเลของนอรเวยไปยังตลาดเอเชีย โดยมีการ
เตรียมพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับขนสงปู king crab 
และปลาแซลมอนสดจากสนามบิน Lakselv ไปยังตลาดเอเชีย 
รัฐมนตรีกระทรวงการขนสงและการสื่อสารของนอรเวยกลาว
วา รัฐบาลตองการสนับสนุนธุรกิจอาหารทะเลของ Finnmark 
ใหเปนสินคาสงออกสําคัญ  

 

เปรู 
 ภาคอุตสาหกรรมประมงปลาแอนโชวีของเปรู ซึ่งเปน
หน่ึงในภาคการประมงท่ีสําคัญของโลก ไดดําเนินโครงการ
พัฒนาการประมง (Fisheries Improvement Project: FIP) เพ่ือให
สอดคลองตามแนวปฏิบัติของ Conservation Alliance for 
Seafood Solutions (CASS) ภาคอุตสาหกรรมจับปลาแอนโชวี
ไดปละ 6 ลานตัน ซึ่งใชเปนวัตถุดิบการผลติปลาปนและนํ้ามันปลา 
ซึ่งสวนใหญนําไปใชเปนสวนผสมในการผลติอาหารเลี้ยงสัตวนํ้า 
โครงการ FIP ดังกลาวมีข้ึนอยางเปนทางการ หลังการลงนาม
ความตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน National Fisheries 
Society (SNP) และ Center for Sustainable Development 
(CeDePesca) ซึ่งจะพัฒนารวมกับโครงการ FIP สําหรับปลา
แองโชวีท่ีใชบริโภคเปนอาหาร  

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 – 17 มีนาคม 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,650/ตัน 

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                          อินโดนีเซีย       อินเดีย  
ขนาด08/12ตัว           $38.23           -                    
ขนาด13/15ตัว              -         $29.11                
ขนาด16/20ตัว           $30.84        $28.24           
ขนาด21/25ตัว           $29.11          $27.37           
ขนาด26/30ตัว           $26.93         $24.33          
ขนาด31/40ตัว           $24.76          $19.98   

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                         อินเดีย    อินโดนีเซีย    ไทย          
ขนาด13/15ตัว $25.20         - - 
ขนาด16/20ตัว  $21.72 - -  
ขนาด21/25ตัว   $19.11  -  - 
ขนาด26/30ตัว     $16.51 -  - 
ขนาด31/40ตัว $15.64 -  - 
ขนาด41/50ตัว $15.20 -  - 
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กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ไทย      อินโดนีเซีย             
ขนาด26/30ตัว     $22.15 -   
ขนาด31/40ตัว $20.42 -  
ขนาด41/50ตัว $19.11 -   
ขนาด51/60ตัว $17.81 -  
ขนาด61/70ตัว $17.38 -   

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม      อินเดีย  
ขนาด6/8ตัว  $20.90        -           
ขนาด8/12ตัว $18.90        -  
ขนาด13/15ตัว $15.90  -  
ขนาด16/20ตัว  $13.50         $15.60   
ขนาด21/25ตัว   $12.00 -  
ขนาด26/30ตัว     $11.00 -   
ขนาด31/40ตัว $10.00 -   
ขนาด41/50ตัว  $9.00    -  
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    -  $11.00     -             - 
ขนาด13/15ตัว $8.50    -    $8.75    $8.65       $8.65         
ขนาด16/20ตัว $7.80 $8.05   $8.25 $7.90     $7.90 
ขนาด21/25ตัว  $6.90 $7.05    $7.00      $7.05      $7.05 
ขนาด26/30ตัว     - $6.10   $6.50         -             - 
ขนาด31/40ตัว     -         $5.50    $6.00      $5.50      $5.50  

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

                     อินโดนีเซีย     เอกวาดอร       อินเดีย           
ขนาดUn/12ตัว $9.85            -    - 
ขนาดUn/15ตัว  $6.75   -      $6.75 
ขนาด16/20ตัว   $5.80    - $5.90  
ขนาด21/25ตัว $5.00 $5.95 $5.00 
ขนาด26/30ตัว $4.65 $5.00 $4.60 
ขนาด31/35ตัว  $4.30 $4.45 $4.30     
ขนาด36/40ตัว  $4.25     $4.20 $4.25 
ขนาด41/50ตัว $3.95 $4.05 $3.80  
ขนาด51/60ตัว $3.75 S3.95 $3.80 
 

 

                     อินโดนีเซีย     เอกวาดอร     อินเดีย   
(ตอ)         
ขนาด61/70ตัว  $3.60    $3.80     $3.60 
ขนาด71/90ตัว    -    $3.20     -      
ขนาด91/110ตัว    -    $2.75     - 
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