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จนี  
จีนประสบความสําเร็จในการขยายการสงออกไป

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เ น่ืองจากการปรับปรุง
ความสัมพันธกับฟลิปปนส และนโยบาย “One Belt, One 
Road” ของจีน กลุมประเทศอาเซียนเปนผูซื้ออาหารทะเล 
รายใหญอันดับหน่ึงของจีนในชวงไตรมาสแรกของป 2560 
ปริมาณการสงออกไปตลาดน้ี 196,00 ตัน และมูลคา 750 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 32.6 และ 7.9 ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยสงออกอาหารทะเล
ไปฟลิปปนส 61,000 ตัน และ 192 ลานเหรียญสหรฐัฯ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 53.8 และ 25.9 ตามลําดับ ขณะท่ีสงออกไปมาเลเซีย 
24,800 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 33 และสงออกไปอินโดนีเซีย 35,900 
ตนั มลูคา77 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 476 และ 407 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

ฟจ ิ
 ฟจิมีแผนใหรอยละ 75 ของเรือประมงเบ็ดราวท้ังหมดท่ี
เปนสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมประมงฟจิ ไดรับการรับรองการทํา
ประมงจากหนวยงาน Marine Stewardship Council (MSC) 
ซึ่งเรือประมงท่ีไดรับการรับรองมีพันธสัญญาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตวนํ้าอยางยั่งยืน และไดรับประโยชนจากติดฉลาก
สิ่งแวดลอมดังกลาว ซึ่งจะชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและการ
อนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน กระทรวงประมงของฟจิเห็นวา
การรับรองการทําประมงดังกลาวเปนมาตรฐานสําคัญในการ
ตรวจสอบยอนกลับสําหรับสินคาสัตว นํ้าและเรือประมง 
ปจจุบันเรือประมงเบ็ดราวทูนา 34 ลํา ไดรับการรับรองการจับ
ปลาทูนาแอลบาคอรจาก MSC และอยูระหวางการประเมิน
รอบสองเพ่ือตออายุ นอกจากน้ี ยังมีแผนท่ีจะขยายการรับรอง
ไปยังปลาทูนาครีบเหลือง และพ้ืนท่ีการประมงในทะเลหลวงท่ี
ติดกับนานนํ้าเขตเศรษฐกิจจําเพาะของฟจิ  

อินโดนีเซีย 
 SMART-Fish Indonesia ซึ่งเปนโครงการใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคาหรือหวงโซมูลคา
ในภาคการประมง ไดใหการสนับสนุนเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ใหกับภาคอุตสาหกรรมสาหรายทะเลของประเทศ Smart-Fish 
รวมกับกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (MMAF) ไดเชิญ
ผู เ ช่ียวชาญจาก CEVA France ของฝรั่ งเศส และบริ ษัท 
Cybercolloids Ltd ของไอรแลนด เปนวิทยากรในการสัมมนา
เ ชิ งปฏิ บั ติ การ  “workshop on products innovation and 
hydrocolloids in seaweed” ระยะเวลา 2 วัน เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณการพัฒนาสินคาสาหรายทะเล และ
ประเมินสถาบันวิจัยและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเก่ียวของเพ่ือ
สํารวจความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาสาหราย
ทะเล ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับแผนของของ
กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี (MHERT) ท่ีจะจัดตั้ง
ศูนยวิจัยและพัฒนาสาหรายเขตรอนแหงชาติ 

ญ่ีปุน 
จากขอมูลของกรมศุลกากรญี่ปุน การนําเขาสินคา

ประมงของญี่ปุนชวงไตรมาสแรกของป 2560 เทากับ 2 ลานตัน 
มูลคา 13.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2.6 และ 5.3 
ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยนําเขากุง
และกุงล็อบสเตอรเทากับ 167,370 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.3 มูลคา 
1.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3.4 สะทอนใหเห็นถึง
ราคาท่ีลดลงจากอุปทานกุงท่ีเพ่ิมข้ึน แมวาราคากุงปจจุบันจะ
สูงกวาในเดือนพฤษภาคม 2560 แตยังต่ํากวาราคากุงในชวงฤดู
ร อนของป  2559 มาก  ญี่ ปุ น นํ า เข าสินค าประมงจาก
สหรัฐอเมริกา 271,470 ตัน มูลคา 1.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 10.8 และ 16.8 ตามลําดับ โดยนําเขากุง 648 ตัน 
มูลคา 8.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงลดลงรอยละ 5.8 และ 
16.9 ตามลําดับ ขณะท่ีญี่ปุนนําเขาสินคาประมงจากอาเซียน 
377,733 ตัน มูลคา 2.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 
0.5 และ 6.4 ตามลําดับ โดยนําเขากุงและกุงล็อบสเตอร 
78,922 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.8 มูลคา 860 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

มาเลเซีย 
 จากขอมูลของหนวยงานพัฒนาการประมงของ
มาเลเซีย (LKIM) ปลาภายใตโครงการ Q’Fish ซึ่งเปนโครงการ
ผลิตและจําหนายปลาสด/แชแข็งท่ีมีคุณภาพในราคาสมเหตุผล 
โดยผลผลิตปลามาจากสมาคมการประมงแหงชาติของมาเลเซีย 
(Nekmat) ขณะน้ีมีวางจําหนายในรานคา 118 แหงท่ัวประเทศ 
Q’Fish เปนทางเลือกใหกับผูบริโภคในการซื้อปลาสด/แชแข็ง
ในราคาท่ีสมเหตุผล Nekmat มีสต็อกปลาสด/แชแข็งภายใต
โครงการ Q’Fish มากกวา 50 ตัน ซึ่งจะกระจายไปท่ัวประเทศ 
และจะมีการสํารองสต็อกอยางตอเน่ือง  

ฟลิปปนส 
 กรมการคาและอุตสาหกรรม (DTI) ของฟลิปปนส
เขมงวดในการกํากับดูแลธุรกิจรานคาตางๆ เพ่ือใหเปนไปตาม
มาตรการตรึงราคา ซึ่งมีข้ึนหลังจากการประกาศกฎอัยการศึก
ในเกาะมินดาเนา เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ท่ีผานมา 
มาตรการดังกลาวเปนไปตามกฎระเบียบ Republic Act (RA) 
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7581 หรือ Price Act of the Philippines ซึ่งระบุใหมีการ
ควบคุมราคาสินคาในพ้ืนท่ีประกาศเหตุภัยพิบัติ เหตุการณฉุกเฉิน 
สงคราม โดยการตรึงราคาสินคาดังกลาวครอบคลุมสินคาประมง 
ท้ังน้ี ผูฝาฝนจะมีโทษจําคุกไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 10 ป 
รวมท้ังอาจปรับ 5,000 – 1 ลานเปโซ (ประมาณ 101 – 20,202 
เหรียญสหรัฐฯ)  

อารเจนตินา/จีน 
 Alibaba Group ผูนําธุรกิจอีคอมเมิรชรายใหญของ
จีนไดลงนามความตกลงกับหนวยงานสงเสริมการลงทุนและ
การคาระหวางประเทศของอารเจนตินา เพ่ือสงเสริมการ
สงออกสินคาอาหาร ซึ่งรวมถึงสินคาประมงของอารเจนตินา 
โดยท้ังสองฝายจะอํานวยความสะดวกและสนับสนุนชองทาง
การคาระหวางผูผลิต ผูคา และผูสงออกของอารเจนตินา กับ 
ผูจัดจําหนาย และผูคาของจีน 

โลก 
เกิดการระบาดของโรคไวรัส Tilapia Lake Virus 

(TiLV) ในปลานิลเลี้ยงและในธรรมชาติ จากรายงานการแจง
ขาวสารและแจงเตือนลวงหนาขององคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ (GIEWS) เสนอแนะใหประเทศผูผลิตและ
นําเขาปลานิลใหความสําคัญในการปองกันและควบคุมโรค
ระบาดดังกลาว โดยควรมีมาตรการการจัดการความเสี่ยงการ
ระบาดของโรคดังกลาวในปลานิล การตรวจหาเช้ือโรค การ
รับรองสุขอนามัย มาตรการกักกัน และเตรียมแผนรับ
สถานการณฉุกเฉิน  รายงานดังกลาวเรียกรองใหประเทศผูผลิต
ปลานิลดําเนินการตามขอกําหนดหลักเกณฑดานสุขภาพสัตวนํ้า
ขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) ในการคา
ปลาดังกลาว การเฝาระวัง การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงการเกิดโรค 
รวมท้ังแจงเตือนและใหความรูแกผูเพาะเลี้ยงปลานิลเก่ียวกับ
โรคระบาดดังกลาว ปจจุบันมีการรายงานการพบโรคไวรัส 
TiLV ใน 5 ประเทศ คือ โคลอมเบีย เอกวาดอร  อียิปต 
อิสราเอล และไทย ขณะน้ีมีบริษัทเอกชนแหงหน่ึงกําลังพัฒนา
วัคซีนชนิดเช้ือเปน (live attenuated vaccine) เพ่ือปองกัน
โรคไวรัส TiLV ปจจุบันยังไมสามารถระบุไดวาเช้ือโรคดังกลาว
สามารถแพรหรือติดเช้ือจากผลิตภัณฑปลานิลแชแข็งหรือไม 
และสถานการณการระบาดมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึน ซึ่งจะ
กระทบตอการเพาะเลี้ยงปลานิลของโลก  

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 13 มิถนุายน – 21 มิถุนายน 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,900/ตัน 

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                             อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด08/12ตัว           $48.40             -  
ขนาด13/15ตัว           $35.86 $29.58 
ขนาด16/20ตัว           $31.37        $28.24  
ขนาด21/25ตัว           $29.58          $25.99 
ขนาด26/30ตัว           $28.24         $24.20 
ขนาด31/40ตัว           $21.96          $20.17 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย  อินเดีย        ไทย          
ขนาด13/15ตัว       $27.34     $27.34 $27.34 
ขนาด16/20ตัว       $22.86     $22.41     $22.86  
ขนาด21/25ตัว   $21.96   $19.27 $21.96 
ขนาด26/30ตัว     $19.27 $17.03 $19.27 
ขนาด31/40ตัว $17.93 $16.13 $17.93 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด26/30ตัว     $21.51 $20.62   
ขนาด31/40ตัว $20.17 $19.27  
ขนาด41/50ตัว $19.27 $18.38   
ขนาด51/60ตัว $18.38 $17.48  
ขนาด61/70ตัว $17.48 $16.58 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม      อินเดีย  
ขนาด6/8ตัว  $21.20        -           
ขนาด8/12ตัว $20.20        -  
ขนาด13/15ตัว $17.40  -  
ขนาด16/20ตัว  $15.60         $15.40   
ขนาด21/25ตัว   $14.40 -  
ขนาด26/30ตัว     $13.40 -   
ขนาด31/40ตัว $11.40 -   
ขนาด41/50ตัว  $10.70    -  
ขนาด51/60ตัว     $9.60 -   
ขนาด61/70ตัว $8.90 -   

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehoue, New York) 
                         เวียดนาม   บังกลาเทศ    อินเดีย    อินโดนีเซีย     ไทย   
ขนาด4/6ตัว $14.00    -       $15.00  $14.90   $14.90     
ขนาด6/8ตัว $12.50    -       $12.50     -   $12.50            
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         (ตอ)         เวียดนาม   บงักลาเทศ    อินเดยี    อินโดนีเซีย     ไทย   
ขนาดUn/12ตัว $10.70    -  $11.00     -             - 
ขนาด13/15ตัว $8.25    -    $8.85       -           -         
ขนาด16/20ตัว     -    -   $7.85 $7.95     $7.95 
ขนาด21/25ตัว      -    -    $7.25         -          - 
ขนาด26/30ตัว     - $6.45         -             -             - 
ขนาด31/40ตัว     -         $5.90    5.75           -          -  

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

                     อินโดนีเซีย     เอกวาดอร       อินเดีย           
ขนาดUn/12ตัว $9.80            -    - 
ขนาดUn/15ตัว  $7.65   -        - 
ขนาด16/20ตัว   $5.90    - $5.90  
ขนาด21/25ตัว $5.15 $5.60 $5.15 
ขนาด26/30ตัว $4.70 $4.75 $4.70 
ขนาด31/35ตัว  $4.20 $4.40 $4.20     
ขนาด36/40ตัว  $4.15     $4.25 $4.15 
ขนาด41/50ตัว $4.00 $4.10 $4.00  
ขนาด51/60ตัว $3.80 $4.05 $3.80 
ขนาด61/70ตัว    -    $3.95        - 
ขนาด71/90ตัว    -    $3.45      -      
ขนาด91/110ตัว    -    $2.85      -     

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 11/2560  
15 มิถุนายน 2560       
 


