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อินเดีย 
 จากการหยุดงานประทวงของคนขับรถบรรทุกใน
รัฐเบงกอลตะวันตก ทําใหกรมประมงในรัฐเบงกอลตะวันตก
ติดตามและตรวจสอบราคาสัตวนํ้าอยางใกลชิด อยางไรก็ตาม 
ยังไมมีรายงานอยางเปนทางการวาราคาสัตวนํ้าเพ่ิมสูงข้ึน 
หนวยงาน Fisheries Development Corporation (SFDC) ใน
รัฐเบงกอลตะวันตกไดสั่งการใหนํารถออกจําหนายสัตวนํ้าแชแข็ง
ใหกับผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน และรวมมือกับสหกรณสัตวนํ้าเพ่ือ
ควบคุมราคาสัตวนํ้า ขณะน้ีมีตลาดสัตวนํ้า 8 แหง ท่ีใหความ
รวมมือในการเพ่ิมปริมาณการจําหนายสัตวนํ้า เพ่ือใหมีอุปทาน
สัตวนํ้าเพียงพอกับความตองการ 

อินโดนีเซีย 
รัฐบาลอินโดนีเซียไดจมเรือประมง 81 ลํา เมื่อตน

เดือนเมษายน 2560 ซึ่งสวนใหญเปนเรือตางชาติท่ีลักลอบทํา
ประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าของอินโดนีเซีย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงประมงและกิจการทางทะเลหวังวา มาตรการทําลาย
เรือประมงจะชวยขัดขวางการทําประมงอวนลากผิดกฎหมาย
ในนานนํ้าของอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม นโยบายตอตานการทํา
ประมงผิดกฎหมายท่ีเขมงวด สรางความตึงเครียดกับประเทศ
เพ่ือนบาน ยกตัวอยางเหตุการณในป 2559 ท่ีเรือตรวจการณ
ชายฝงของจีนไดเขาขัดขวางเจาหนาท่ีอินโดนีเซียซึ่งพยายาม
จับกุมเรือประมงจีนท่ีทําประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าใกล
บริเวณทะเลจีนใตท่ีเปนปญหา ป 2557 คาดประมาณวามีการ
ทําประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าอินโดนีเซียมูลคา 7.58 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ท้ังน้ี ตั้งแตมีการบังคับใชนโยบาย
ปราบปรามเรือประมงผิดกฎหมายอยางเขมงวดในป 2557 
อินโดนีเซียไดทําลายเรือท่ีทําการประมงผิดกฎหมายรวม 317 ลํา 
สวนใหญเปนเรือประมงจากประเทศเพ่ือนบาน ไดแก มาเลเซีย 
ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม  

เมียนมาร  
จากขอมูลของกระทรวงเกษตร ปศุสัตว  และ

ชลประทานของเมียนมาร รัฐบาลเมียนมารและเดนมารกได
รวมกันดําเนินโครงการการทําประมงอยางยั่งยืน เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรสัตวนํ้าชายฝงของเมียนมาร ท้ังสองประเทศไดลงนาม
ความตกลงความรวมมือดังกลาวไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559 
และเริ่มดําเนินโครงการในเขตตะนาวศรี และรัฐยะไข โดยจะ
ใหความรูและฝกอบรมชาวประมงและชาวบานเก่ียวกับวิธีการ
จับปลาอยางเปนระบบ ใหความชวยเหลือท่ีจําเปนสําหรับการ
ดํารงชีวิตและการสรางรายได นอกจากน้ี จะจัดตั้งคณะทํางาน

จัดการประมงรวมในระดับหมูบาน เพ่ือลดการทําประมง 
ผิดกฎหมาย โครงการดังกลาวหวังวาจะชวยยกระดับความ
เปนอยูทางเศรษฐกิจสังคมใหกับชาวประมงในทองถ่ิน ลดการ
สูญเสียสัตวนํ้าหลังการจับ จัดหาเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการเพ่ิม
มูลคาสัตวนํ้าและวิธีการสรางรายได โครงการดังกลาวจะ
ดําเนินการในตําบล Maungtaw, Sittwe และ Kyaukphyu 
ในรัฐยะไข และตําบล Dawei และ Myeik ในเขตตะนาวศรี  
ซึ่งจะสรางประโยชนใหกับชาวประมง 4,000 ครัวเรือน และ
หากโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จจะขยายโครงการไป
ยังพ้ืนท่ีชายฝงอ่ืนๆ ตอไป  

ฟลิปปนส 
จากรายงานของหนวยงานประมงและทรัพยากรสัตวนํ้า

ของฟลิปปนส (BFAR) หนวยงานบริหารดานบรรยากาศ 
ธรณีวิทยา และดาราศาสตรของฟลิปปนส (PAGASA) และ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) พ้ืนท่ี
แหลงผลิตปลานิลท่ีสําคัญของประเทศไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมินํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน ฝนตกนํ้า
ทวม ฤดูแลงท่ียาวนานข้ึน สงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงปลานิล
ในฟลิปปนส ป 2558 ฟลิปปนสมีผลผลิตปลานิลท้ังนํ้าจืดและ
นํ้ากรอย 716 ตัน (จากผลผลิตสัตวนํ้าท้ังหมด 261,210 ตัน) 
การเลี้ยงปลานิลสวนใหญเลี้ยงแบบก่ึงพัฒนาและปอนตลาดใน
ประเทศ จากฐานขอมูลของ PAGASA และ FAO หนวยงาน 
BFAR ไดจัดทําปฏิทินการเพาะเลี้ยงปลานิล โดยคํานวณจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในแตละวันท่ีกระทบตอการ
บริหารจัดการฟารม เพ่ือเปนขอมูลใหกับเกษตรกรในการวาง
แผนการเลี้ยงปลานิล  

เวียดนาม 
จากขอมูลของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท 

(MARD) รายไดจากการสงออกสินคาประมงของเวียดนามใน
เดือนมีนาคม 2560 เทากับ 537 ลานเหรียญสหรัฐฯ รวม
รายไดจากการสงออกในไตรมาสแรก 1.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปกอน ตลาด
สงออกสําคัญ ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต 
ตลาดสงออกท่ีขยายตัวสูงสุด คือ บราซิล (+ 67.6%) รองลงมา 
ไดแก เนเธอรแลนด (+ 57.6%) ญี่ปุน (+28.5%) และแคนาดา  
(+ 24.3%) ราคาปลา pangasius ของเวียดนามในชวงไตรมาส
แรกของป 2560 เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผลผลิตท่ีลดลง ขณะท่ีในชวง
ตนปผูแปรรูปปลา pangasius พยายามจัดหาวัตถุดิบเพ่ือให
สามารถสงออกไดตามคําสั่งซื้อท่ีมีเขามา ในขณะเดียวกัน 
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อุปทานกุงท่ีไมเพียงพอเน่ืองจากอุปสงคของผูแปรรูปท่ีเพ่ิมข้ึน 
ทําใหราคากุงในไตรมาสแรกเพ่ิมสูงข้ึน  

นอรเวย 
บริษัท Alibaba Group Holdings Ltd ธุรกิจอีคอมเมิรช 

รายใหญของจีน มีแผนท่ีจะจําหนายปลาแซลมอนจากนอรเวย
ทางอินเตอรเน็ต ซึ่งจะชวยขยายโอกาสการคาปลาแซลมอน
ของนอรเวยในตลาดจีน โดย Alibaba Group ไดบรรลุขอตกลง
กับบริษัท Marine Harvest ผูผลิตอาหารทะเลรายใหญของ
นอรเวย ปลาแซลมอนของนอรเวยเปนหน่ึงในสินคาท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการระงับความสัมพันธทางการทูตระหวางท้ัง
สองฝาย จากกรณีการมอบรางวัลโนเบลใหกับนักโทษทาง
การเมืองของจีนเมื่อป 2553 กอนท่ีจะมีการฟนฟูความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางกันอีกครั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ท่ีผานมา  

โคลอมเบีย 
หนวยงานประมงแหงชาติ (AUNAP) เริ่มทําการ

สํารวจตลาด เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสินคาอาหารทะเลท่ีวาง
จําหนายในชวงเทศกาลอีสเตอร AUNAP ระบุวา โคลอมเบีย
นําเขาสินคาสัตวนํ้าเพ่ิมข้ึนรอยละ 50 ในชวงเทศกาลอีสเตอร
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอุปทานในประเทศไมเพียงพอ ทําใหตอง
นําเขาสินคาสัตวนํ้าจํานวนมาก ชาวโคลอมเบียบริโภคสัตวนํ้า
เพ่ิมข้ึนมาก เฉลี่ย 8 กก./คน จากขอมูลของหนวยงานสถิติ
แหงชาติ (DANE) ป 2559 โคลอมเบียนําเขาสินคาประมงท้ัง
จากการจับและเพาะเลี้ยงรวม 95,792 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.8 
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน อาหารทะเลนําเขาสําคัญ ไดแก 
ปลา 71,000 ตัน ปลากระปอง 52,159 ตัน ครัสเตเชียน 13,099 
ตัน โมลุสก 10,892 ตัน ปลาปน 5,983 ตัน และนํ้ามันปลา 
3,374 ตัน ซึ่ งสวนใหญนําเขาจากเอกวาดอร เวียดนาม 
สหรัฐอเมริกา และเปรู  

อียิปต 
จากรายงาน Annual Bulletin of Fish Production 

Statistics for 2015 ของหนวยงาน Public Mobilization 
and Statistics (CAPMAS) ผลผลิตสั ตว นํ้ าของ อียิปต ใน 
ป 2558 เทากับ 1.53 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจาก 1.48 ลานตัน หรือ
รอยละ 2.5 จากป 2557 เน่ืองจากผลผลิตสัตวนํ้าจากฟารม
และนาขาวท่ีเพ่ิมข้ึน ป 2558 ผลผลิตสัตวนํ้าจากฟารมและ 
นาขาวมากเปนอันดับหน่ึง 1.5 ลานตัน รองลงมา ไดแก 
ผลผลิตสัตวนํ้าจากทะเลสาบ 171,500 ตัน ผลผลิตสัตวนํ้า
ชายฝง 102,900 ตัน และผลผลิตสัตวนํ้าจืดจากแหลงอ่ืนๆ 
69,700 ตัน ผลผลิตสัตวนํ้าสวนใหญ ไดแก ปลากระดูกแข็ง 
1.5 ลานตัน (รอยละ 97) รองลงมา ไดแก ครัสเตเซียน 18,600 
ตัน (รอยละ 1.2) ท่ีเหลือเปนสัตวนํ้าชนิดอ่ืนๆ กระทรวงเกษตร
และการพัฒนาท่ีดินของอียิปตมีแผนพัฒนาการประมงของ
ประเทศ โดยเนนการเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า เพ่ือใหเพียงพอตอ

ความตองการบริโภคในประเทศ และเพ่ือทดแทนการขาด
แคลนเน้ือสัตวชนิดอ่ืนๆ  

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12 – 19 เมษายน 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,500/ตัน 

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                          อินโดนีเซีย       อินเดีย  
ขนาด08/12ตัว           $39.40           -                    
ขนาด13/15ตัว           $30.89 $30.00                
ขนาด16/20ตัว           $30.45        $29.10           
ขนาด21/25ตัว           $29.10          $28.21           
ขนาด26/30ตัว           $26.86         $25.07          
ขนาด31/40ตัว           $24.63          $21.04   

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                         อินเดีย    อินโดนีเซีย    ไทย          
ขนาด16/20ตัว  $24.18 - -  
ขนาด21/25ตัว   $21.49   $21.49  $21.49 
ขนาด26/30ตัว     $18.81 $18.81  $18.81 
ขนาด31/40ตัว $17.01 $17.46  $17.46 
ขนาด41/50ตัว     - -  - 

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  $21.20        -           
ขนาด8/12ตัว $20.20        -  
ขนาด13/15ตัว $17.30  -  
ขนาด16/20ตัว  $13.70         $15.60   
ขนาด21/25ตัว   $12.50 -  
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       (ตอ)              เวียดนาม       อินเดีย  
ขนาด26/30ตัว     $11.00 -   
ขนาด31/40ตัว $10.00 -   
ขนาด41/50ตัว  $9.30    -  
ขนาด51/60ตัว     $8.90 -   
ขนาด61/70ตัว $8.20 -   

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehoue, New York) 
                       เวียดนาม  บงักลาเทศ   อินเดีย    อินโดนีเซีย     ไทย   
ขนาด6/8ตัว $12.50    -           - $12.65  $12.65     
ขนาดUn/12ตัว $10.50    -  $11.00     -             - 
ขนาด13/15ตัว $8.25    -    $8.75    $8.65       $8.65         
ขนาด16/20ตัว $7.80 $8.05   $8.25 $7.90     $7.90 
ขนาด21/25ตัว      - $7.05    $6.90      $7.00      $7.00 
ขนาด26/30ตัว     - $6.35   $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  $7.10   -      $7.10 
ขนาด16/20ตัว   $5.90    - $5.95  
ขนาด21/25ตัว $5.30 $5.95 $5.30 
ขนาด26/30ตัว $4.85 $4.90 $4.85 
ขนาด31/35ตัว  $4.40 $4.45 $4.40     
ขนาด36/40ตัว  $4.25     $4.25 $4.25 
ขนาด41/50ตัว $4.00 $4.15 $4.00  
ขนาด51/60ตัว $3.80 $4.05 $3.80 
ขนาด61/70ตัว  $3.65    $3.80     $3.65 
ขนาด71/90ตัว    -    $3.30    -      
ขนาด91/110ตัว    -    $2.80    -    
- 
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