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อินเดีย
คาดวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลของอินเดียในชวง

ปงบประมาณ 2559/2560 จะขยายตัวอยางนอยรอยละ 15
โดยอาศัยประโยชนจากการขาดแคลนผลิตสัตวนํ้าในตลาดโลก
เน่ืองจากประเทศผูผลิตสัตวนํ้าสําคัญในภูมิภาคเอเชียยังคง
ไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด การสงออกอาหาร
ทะเลของอินเดียในชวงปงบประมาณ 2558/2559 ท่ีผานมา
ลดลงรอยละ 10-15 เน่ืองจากผลผลิตและราคาท่ีลดลง แต
ปจจุบันราคาสัตวนํ้าปรับตัวสูงข้ึนทําใหผูเพาะเลี้ยงหันมาเพ่ิม
การผลิตมากข้ึน ผลผลิตสัตวนํ้าของอินเดียในปงบประมาณ
2558/2559 ต่ํากวา 400,000 ตัน เน่ืองจากราคาท่ีตกต่ําและ
โรคระบาดในสัตวนํ้า

ญี่ปุน
สนามบิน Naha ในโอกินาวาพรอมเปนศูนยกลาง

โลจิสติกสแหงใหมในเอเชีย และเตรียมพรอมรองรับการ
ขยายตัวของการคาระหวางประเทศท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนหาก
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก
(TPP) มีผลบังคับใช โดยในตัวอาคารจะมีหองเย็น สิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการกักกันสินคาและกระบวนการดาน
ศุลกากรอ่ืนๆ ดวยระบบโลจิสติกสของสนามบิน Naha
สามารถขนสงสินคาสัตวนํ้าสด/แชเย็นจากฮอกไกโดในชวงเชา
มืดไปถึงฮองกงภายในชวงบายของวันเดียวกัน และสามารถ
ตอบสนองตอรูปแบบการคาในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศตางๆ เพ่ือลด
ตนทุน และเขาถึงวัตถุดิบการผลิตตางๆ และตลาดการคาได
งายข้ึน ซึ่งระบบการจัดการโลจิสติกสท่ีราบรื่นจะชวยลดความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศและเพ่ิม
โอกาสการคา มีรายงานวาบริษัท Owase Bussan มีแผนท่ีจะ
สงออกปลาสดไปยังฮองกงในเดือนสิงหาคมน้ี โดยใชโอกินาวา
เปนศูนยกลางโลกจิสติกส

ฟลิปปนส
สํานักงานประมงและทรัพยากรสัตว นํ้า (BFAR)

สวนภูมิภาคในเมืองดาเวาของฟลิปปนสแสดงความเช่ือมั่นวา
ฟลิปปนสจะสามารถบรรลุเปาหมายการเปนผูผลิตปลานิลและ
ปลานวลจันทรทะเลรายใหญของโลก โดยกระทรวงเกษตรและ
หนวยงาน BFAR จะรวมกันดําเนินการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลานิล
และปลานวลจันทร และฟนฟูภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของ
ประเทศ จากขอมูลของสํานักงานสถิติของฟลิปปนส ผลผลิต
สัตวนํ้าในไตรมาสแรกของป 2559 ลดลงรอยละ 5.11 เมื่อ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยผลผลิตสัตวนํ้า
รอยละ 46.34 มาจากการเพาะเลี้ยง และผลผลิตสัตวนํ้าจาก
การเพาะเลี้ยงลดลงรอยละ 3.40 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
แรกของป 2558

เกาหลีใต
ผูคาปลีกในเกาหลีใตเริ่มมองหาผูผลิตหรือผูจัดหา

สินคาสัตวนํ้าจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม หลังจากท่ีการเจรจาความ
ตกลงการทําประมงกับญี่ปุนลมเหลว ซึ่งสงผลใหท้ังสองฝายไม
สามารถทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของท้ังสอง
ประเทศ ซึ่งกระทบตอผลผลิตปลา belt fish (ปลาดาบเงินใหญ)
และปลาแมคเคอเรล ซึ่งเปนปลาท่ีชาวเกาหลีใตนิยมบริโภค
เชนรานคาปลีกของเกาหลีใต E-Mart ซึ่งนําเขาปลาแมคเคอเรล
จากนอรเวยและสกอตแลนด กลาววา บริษัทกําลังหาวัตถุดิบ
ปลาแมคเคอเรลจากแหลงอ่ืนๆ เชน จีน สหรัฐอเมริกา และ
วัตถุดิบปลา belt fish จากอินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
หากการเจรจาความตกลงการทําประมงกับญี่ปุนไมเปนผลสําเร็จ
เชนรานคาปลีกสวนใหญสามารถเก็บสต็อกปลาท่ีจับไดจาก
ทะเลเหลืองและเกาะเชจูทางตอนใตของประเทศไดจนถึงสิ้นปน้ี
สําหรับปลาแมคเคอเรล และเดือนตุลาคมน้ีสําหรับปลา belt
fish และอาจตองหาปลาจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หากเกาหลีใต
ไมสามารถจัดทําความตกลงการทําประมงกับญี่ปุน ขณะท่ี
Homeplus เชนราคาปลีกอีกรายของเกาหลีใตไดสงเจาหนาท่ี
ไปเมืองปูซานและหมูเกาะเชจู ซึ่งเปนแหลงการทําประมงหลัก
ของเกาหลีใต เพ่ือสํารวจผลผลิตสัตวนํ้าท่ีมีอยู โดยคาดวาจะมี
เพียงพอสําหรับอีก 5 เดือน ซึ่งหลังจากน้ีตองหาวัตถุดิบจาก
แหลงอ่ืน

สเปน
International Council for the Exploration of

the Sea (ICES) เสนอแนะวาปริมาณการจับปลาซารดีนส
ในอาว Biscay และนานนํ้าบริเวณคาบสมุทร Iberian สําหรับ
ป 2559 ตองไมเกิน 12,000 ตัน ซึ่งลดลงรอยละ 14.3 จาก
ปริมาณการจับสูงสุดไดไมเกิน 14,000 ตัน สําหรับป 2559
ท่ีกําหนดโดยสเปนและโปรตุเกสภายใตแผนการจัดการเพ่ือ
ฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า นอกจากน้ีนักวิทยาศาสตรของ ICES
ยังเสนอแนะวาปริมาณการจับปลาในป 2560 ไมควรเกินกวา
23,000 ตัน โดยลดลงจากปริมาณการจับสูงสุดท่ีกําหนดไว
รอยละ 26 รายงานยังระบุวาการจํากัดโควตาและการลงแรง
ประมงของประเทศจะชวยลดอัตราการตายของสัตวนํ้าจากการ
ทําประมงตั้งแตป 2554 เปนตนมา ท้ังน้ี การทําประมงปลา
ซารดีนสไมอยูในระบบโควตาท่ีอนุญาตใหจับ (total allowable
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ทําประมงตั้งแตป 2554 เปนตนมา ท้ังน้ี การทําประมงปลา
ซารดีนสไมอยูในระบบโควตาท่ีอนุญาตใหจับ (total allowable
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อินเดีย
คาดวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลของอินเดียในชวง

ปงบประมาณ 2559/2560 จะขยายตัวอยางนอยรอยละ 15
โดยอาศัยประโยชนจากการขาดแคลนผลิตสัตวนํ้าในตลาดโลก
เน่ืองจากประเทศผูผลิตสัตวนํ้าสําคัญในภูมิภาคเอเชียยังคง
ไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด การสงออกอาหาร
ทะเลของอินเดียในชวงปงบประมาณ 2558/2559 ท่ีผานมา
ลดลงรอยละ 10-15 เน่ืองจากผลผลิตและราคาท่ีลดลง แต
ปจจุบันราคาสัตวนํ้าปรับตัวสูงข้ึนทําใหผูเพาะเลี้ยงหันมาเพ่ิม
การผลิตมากข้ึน ผลผลิตสัตวนํ้าของอินเดียในปงบประมาณ
2558/2559 ต่ํากวา 400,000 ตัน เน่ืองจากราคาท่ีตกต่ําและ
โรคระบาดในสัตวนํ้า

ญี่ปุน
สนามบิน Naha ในโอกินาวาพรอมเปนศูนยกลาง

โลจิสติกสแหงใหมในเอเชีย และเตรียมพรอมรองรับการ
ขยายตัวของการคาระหวางประเทศท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนหาก
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก
(TPP) มีผลบังคับใช โดยในตัวอาคารจะมีหองเย็น สิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการกักกันสินคาและกระบวนการดาน
ศุลกากรอ่ืนๆ ดวยระบบโลจิสติกสของสนามบิน Naha
สามารถขนสงสินคาสัตวนํ้าสด/แชเย็นจากฮอกไกโดในชวงเชา
มืดไปถึงฮองกงภายในชวงบายของวันเดียวกัน และสามารถ
ตอบสนองตอรูปแบบการคาในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะการกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศตางๆ เพ่ือลด
ตนทุน และเขาถึงวัตถุดิบการผลิตตางๆ และตลาดการคาได
งายข้ึน ซึ่งระบบการจัดการโลจิสติกสท่ีราบรื่นจะชวยลดความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศและเพ่ิม
โอกาสการคา มีรายงานวาบริษัท Owase Bussan มีแผนท่ีจะ
สงออกปลาสดไปยังฮองกงในเดือนสิงหาคมน้ี โดยใชโอกินาวา
เปนศูนยกลางโลกจิสติกส

ฟลิปปนส
สํานักงานประมงและทรัพยากรสัตว นํ้า (BFAR)

สวนภูมิภาคในเมืองดาเวาของฟลิปปนสแสดงความเช่ือมั่นวา
ฟลิปปนสจะสามารถบรรลุเปาหมายการเปนผูผลิตปลานิลและ
ปลานวลจันทรทะเลรายใหญของโลก โดยกระทรวงเกษตรและ
หนวยงาน BFAR จะรวมกันดําเนินการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตปลานิล
และปลานวลจันทร และฟนฟูภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของ
ประเทศ จากขอมูลของสํานักงานสถิติของฟลิปปนส ผลผลิต
สัตวนํ้าในไตรมาสแรกของป 2559 ลดลงรอยละ 5.11 เมื่อ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยผลผลิตสัตวนํ้า
รอยละ 46.34 มาจากการเพาะเลี้ยง และผลผลิตสัตวนํ้าจาก
การเพาะเลี้ยงลดลงรอยละ 3.40 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
แรกของป 2558

เกาหลีใต
ผูคาปลีกในเกาหลีใตเริ่มมองหาผูผลิตหรือผูจัดหา

สินคาสัตวนํ้าจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม หลังจากท่ีการเจรจาความ
ตกลงการทําประมงกับญี่ปุนลมเหลว ซึ่งสงผลใหท้ังสองฝายไม
สามารถทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของท้ังสอง
ประเทศ ซึ่งกระทบตอผลผลิตปลา belt fish (ปลาดาบเงินใหญ)
และปลาแมคเคอเรล ซึ่งเปนปลาท่ีชาวเกาหลีใตนิยมบริโภค
เชนรานคาปลีกของเกาหลีใต E-Mart ซึ่งนําเขาปลาแมคเคอเรล
จากนอรเวยและสกอตแลนด กลาววา บริษัทกําลังหาวัตถุดิบ
ปลาแมคเคอเรลจากแหลงอ่ืนๆ เชน จีน สหรัฐอเมริกา และ
วัตถุดิบปลา belt fish จากอินโดนีเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
หากการเจรจาความตกลงการทําประมงกับญี่ปุนไมเปนผลสําเร็จ
เชนรานคาปลีกสวนใหญสามารถเก็บสต็อกปลาท่ีจับไดจาก
ทะเลเหลืองและเกาะเชจูทางตอนใตของประเทศไดจนถึงสิ้นปน้ี
สําหรับปลาแมคเคอเรล และเดือนตุลาคมน้ีสําหรับปลา belt
fish และอาจตองหาปลาจากแหลงอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หากเกาหลีใต
ไมสามารถจัดทําความตกลงการทําประมงกับญี่ปุน ขณะท่ี
Homeplus เชนราคาปลีกอีกรายของเกาหลีใตไดสงเจาหนาท่ี
ไปเมืองปูซานและหมูเกาะเชจู ซึ่งเปนแหลงการทําประมงหลัก
ของเกาหลีใต เพ่ือสํารวจผลผลิตสัตวนํ้าท่ีมีอยู โดยคาดวาจะมี
เพียงพอสําหรับอีก 5 เดือน ซึ่งหลังจากน้ีตองหาวัตถุดิบจาก
แหลงอ่ืน

สเปน
International Council for the Exploration of

the Sea (ICES) เสนอแนะวาปริมาณการจับปลาซารดีนส
ในอาว Biscay และนานนํ้าบริเวณคาบสมุทร Iberian สําหรับ
ป 2559 ตองไมเกิน 12,000 ตัน ซึ่งลดลงรอยละ 14.3 จาก
ปริมาณการจับสูงสุดไดไมเกิน 14,000 ตัน สําหรับป 2559
ท่ีกําหนดโดยสเปนและโปรตุเกสภายใตแผนการจัดการเพ่ือ
ฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า นอกจากน้ีนักวิทยาศาสตรของ ICES
ยังเสนอแนะวาปริมาณการจับปลาในป 2560 ไมควรเกินกวา
23,000 ตัน โดยลดลงจากปริมาณการจับสูงสุดท่ีกําหนดไว
รอยละ 26 รายงานยังระบุวาการจํากัดโควตาและการลงแรง
ประมงของประเทศจะชวยลดอัตราการตายของสัตวนํ้าจากการ
ทําประมงตั้งแตป 2554 เปนตนมา ท้ังน้ี การทําประมงปลา
ซารดีนสไมอยูในระบบโควตาท่ีอนุญาตใหจับ (total allowable
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catches: TACs) ท่ีบังคับใชในมหาสมุทรแอตแลนติก แตสเปน
และโปรตุเกสมีการจํากัดโควตาการทําประมงปลาดังกลาว
โดยท้ังสองประเทศกําหนดปริมาณการจับปลาซารดีนสสูงสุด
ไมเกิน 10,000 ตัน จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 จากน้ันจะ
มีการทบทวนโควตาการจับปลาประจําปใหมสําหรับชวงเวลา
ท่ีเหลือ

เอกวาดอร
รัสเซียมีปริมาณการนําเขากุงจากเอกวาดอรในชวง

4 เดือนแรกของป 2559 เพ่ิมข้ึนรอยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน จากสถิติของ Eurasian Economic
Commission รัสเซียนําเขาสินคากุงจากเอกวาดอรในชวง
4 เดือนแรกของป 2559 มูลคา 4.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ี
ป 2558 รัสเซียนําเขาสินคากุงจากเอกวาดอร 12.7 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

FAO
การตอตานการทําประมง IUU (IUU fishing) เปน

ประเด็นดานการอนุรักษ ท่ีองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ใหความสําคัญ โดยลาสุดการประชุม
คณะกรรมการดานประมงของ FAO (COFI) ครั้งท่ี 32 ระหวาง
วันท่ี 11 – 15 กรกฎาคม 2559 ท่ีผานมา ไดมีการตัดสินใจ
สําคัญในประเด็นการตอตานการทําประมง IUU แมว า
ท่ีประชุมจะยังไมเห็นชอบตอแนวทางการจัดทําระบบเอกสาร
การจับสัตว นํ้า (guideline on catch document schemes)
ท่ีเปนแนวทางตามความสมัครใจ ซึ่งทําใหสหภาพยุโรปผิดหวัง
เน่ืองจากระบบเอกสารการจับสัตวนํ้าจะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การปองกันไมใหสินคาประมง IUU เขาสูตลาด อยางไรก็ตาม
สหภาพยุโรปไดแสดงความยินดีตอความกาวหนาในการจัดทํา
แนวทางการพัฒนาประมงพ้ืนบานอยางยั่ งยืน การระบุ
สัญลักษณ/เลขทะเบียนของเครื่องมือประมง (gear marking)
และการแกปญหาการทําประมงผี (ghost fishing) นอกจากน้ี
สหภาพยุโรปเรียกรองให FAO ปรับปรุงการดําเนินการและ
ประสานงานกับหนวยงานระหวางประเทศอ่ืนๆ และท่ีสําคัญการ
ประชุม COFI ในปน้ีไดเฉลิมฉลองในโอกาสท่ีความตกลงวาดวย
มาตรการรัฐเจาของทา เพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการประมง
IUU ของ FAO มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2559 ซึ่ง
ปจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกวา 30 ประเทศใหสัตยาบัน
ความตกลงดังกลาว ท่ีประชุม COFI สนับสนุนการตอตานการ
ทําประมง IUU โดยอาศัยระบบการบันทึกขอมูลเรือประมงของ
โลก (global record of fishing vessels) เพ่ือประเมินขนาดการ
ทําประมง IUU และเสนอใหมีวันตอตานการทําประมง IUU โลก

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม
2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,450 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $23.02 $21.14 -
ขนาด31/40ตัว $20.20 $18.80 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $9.30
ขนาด31/40ตัว - - $8.30
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เวียดนาม อินเดีย อนิโดนีเซีย
ขนาด26/30ตัว - - -
ขนาด31/40ตัว - - -
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