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ปาปวนิวกิน ี
 การประชุม the Pacific Tuna Forum ครั้งท่ี 6 ซึ่งจัด
ข้ึนระหวางวันท่ี 13 – 14 กันยายน 2560 ณ กรุง Port Moresby 
ปาปวนิวกินี ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง มีผูเขารวมการ
ประชุมประมาณ 250 คน จาก 30 ประเทศ ท้ังจากในภูมิภาค
แปซิฟก และประเทศอ่ืนๆ เชน สเปน สหรัฐอเมริกา สหราช
อาณาจักร และประเทศในลาตินอเมริกา โดยมีนายกรัฐมนตรี
ของปาปวนิวกินีใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด การประชุม
เนนธีม “Fostering Greater Social, Economic and Financial 
Benefits to the Pacific” ภายใตสถานการณปจจุบันท่ีราคา
ปลาทูนาเพ่ิมสูงข้ึน ผลผลิตปลาทูนาท่ัวโลกลดลง และการ
โจมตีของภาค NGOs เ ก่ียวกับการรับรอง “free school 
skipjack” ของปาปวนิวกินี ท่ีรับรองโดยหนวยงาน Marine 
Steward Council (MSC) โดยมีวิทยากรท่ีมีประสบการณดาน
การจัดการทรัพยากรทูนา การตรวจสอบยอนกลับ และฉลาก
สิ่งแวดลอมเขารวมการอภิปราย  

จีน 
 จากขอมูลของหนวยงานศุลกากรของจีน จีนสงออก
ปลาแมคเคอเรลเพ่ิมข้ึนมากในชวงครึ่งแรกของป 2560 ปริมาณ
การสงออก 199,000 ตัน มูลคา 369 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน
รอยละ 57 และ 53.4 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน และคิดเปนรอยละ 5 ของมูลคาการสงออก
สินคาประมงท้ังหมด ขณะท่ีการสงออกกุงคิดเปนรอยละ 10.6 
ของมูลคาการสงออกสินคาประมงท้ังหมด ปริมาณการสงออก 
66,200 ตัน มูลคา 799 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
14.8 และ 17.1 ตามลําดับ ปริมาณการสงออกปลานิลเพ่ิมข้ึน
รอยละ 7.58 มูลคาการสงออก 522 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.4 และคิดเปนรอยละ 7.52 ของมูลคาการ
สงออกสินคาประมงท้ังหมด สินคาประมงท่ีจีนสงออกลดลง
ในชวงครึ่งแรกของป 2560 ไดแก ปู และสัตว นํ้าจําพวก 
shellfish ปริมาณการสงออก 26,100 ตัน มูลคา 385 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 14.1 และรอยละ 10.4 ตามลําดบั 
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากอุปสงคใน
ประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 

ญ่ีปุน 
  Kanematsu Corp. บริษัทจัดจําหนายสินคาของ
ญี่ปุนเริ่มวางจําหนายไขปลาค็อดปรุงรส (mentaiko) ฮาลาล 
ในอินโดนีเซีย หลังจากไดรับการรับรองจากสภาศาสนาแหง

อินโดนีเซีย (Indonesian Ulema Council) ท้ังน้ี PT Kanemory 
Food Service ซึ่ งเปนบริ ษัทรวมทุนระหวาง Kanematsu 
Corp. ของญี่ ปุ นและ Cimory Group เชนร านอาหารของ
อินโดนีเซีย ไดพัฒนาไขปลา mentaiko ฮาลาล โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากบริษัท Yamaya Communications Inc. ผูผลิต
ไขปลา mentaiko รายใหญของญี่ปุน และถือเปนครั้งแรกท่ี
สภาศาสนาแหงอินโดนีเซียรับรองไขปลา mentaiko ฮาลาล 
ซึ่งไมมีสวนผสมของเหลาสาเก บริษัท PT Kanemory Food 
นําเขาปลา Alaska Pollock จากรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเพ่ือ
เปนวัตถุดิบในการทําไขปลา mentaiko โดยมีโรงงานผลิตอยูท่ี
อําเภอ Serang จังหวัด Banten อินโดนีเซีย บริษัทเริ่มวาง
จําหนายผลิตภัณฑดังกลาวในรานคาปลีกของญี่ปุนในเขต 
Greater Jakarta เมื่อปลายเดือนกันยายนท่ีผานมา และมีแผน
จะขยายไปยังรานอาหาร รานสะดวกซื้อ รานเบเกอรี่ และเชน
รานอาหารฟาสตฟูด   

มาเลเซีย 
ประธานหนวยงานดานการพัฒนาประมงของ

มาเลเซีย (LKIM) กลาวในพิธีเปดโครงการสงเสริมการบริโภคปลา 
“Jom Makan Ikan” ใน Kuala Selangor วาทุกภาคสวน
จําเปนตองรวมมือกันเพ่ือไมใหพอคาคนกลางข้ึนราคาสัตวนํ้า
โดยไมเปนธรรม ซึ่งรวมถึงการใหสหกรณจําหนายสัตวนํ้าท่ี
จัดหาโดยสมาคมประมงแหงชาติ (Nekmat) แกผูบริโภค
โดยตรง นอกจากน้ี ราคาปลาทูลัง (Indian mackerel) ซึ่งใน
อดีตถูกเรียกวาเปนปลาสําหรับคนจน ท่ีเพ่ิมข้ึนเปน 3.8 - 4.8 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. ทําใหกระทรวงการคาภายในประเทศ 
สหกรณ และการคุมครองผูบริโภคของมาเลเซียมีแผนท่ีจะ
ควบคุมราคาปลาดังกลาว  

ไตหวัน 
จากขอมูลของกรมประมงไตหวัน รัฐบาลพยายามท่ี

จะปรับปรุงสภาพการทํางานของแรงงานตางดาวบนเรือประมง
ไตหวันอยางตอเน่ือง แมวาไตหวันจะไมไดเปนสมาชิกองคการ
แรงงานระหวางประเทศ ( ILO) กรมประมงไตหวันจะรับ
อนุสัญญาวาดวยงานในภาคประมงของ ILO ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใชในเดือนพฤศจิกายน 2560 การยอมรับอนุสัญญาดังกลาว
เปนสวนหน่ึงของความพยายามของไตหวันท่ีจะปรับปรุงสิทธิของ
แรงงานประมงตางดาว ภายใตกฎระเบียบใหมของไตหวันกําหนด
คาจางข้ันต่ําสําหรับชาวประมงท่ี 450 เหรียญสหรัฐฯ/เดือน  
กรมประมงไตหวันพยายามท่ีจะใหมีการทําสัญญาจางเปน
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ภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาจีนกลาง เชน ภาษาเวียดนาม 
อินโดนีเซีย และอังกฤษ เพ่ือความโปรงใสและเปนธรรมแก
ชาวประมงตางดาว ซึ่งสวนใหญเปนชาวเวียดนาม อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส 

เวียดนาม 
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามได

ทํางานรวมกับตํารวจอยางใกล ชิด เ พ่ือตรวจและจับกุม
ขบวนการฉีดเจลในกุงเพ่ือเพ่ิมนํ้าหนัก เจาหนาท่ีของเวียดนาม
เปดเผยวาจากการตรวจสอบธุรกิจในปท่ีผานมา พบวามี 1,107 
ตัวอยางท่ีเก่ียวของกับการฉีดเจลในกุง และไดมีการปรับเงิน
ธุรกิจท่ีกระทําความผิดดังกลาวท้ังหมดเปนเงิน 105,000 
เหรียญสหรัฐฯ  

โกตดวิวัร์ 

เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2560 รัฐบาลโกตดิวัวรไดออก
กฎระเบียบหามนําเขาและจําหนายปลานิลจากโคลัมเบีย 
เอกวาดอร อียิปต อิสราเอล และไทย เปนการช่ัวคราว  
การตัดสินใจดังกลาวของรัฐบาลมีข้ึนหลังจากท่ีองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) แจงเตือนวามีการระบาด
ของโรค Tilapia Lake Virus ในปลานิล กฎระเบียบดังกลาว
กําหนดใหมีการตรวจยึดและทําลายปลานิลหรือผลิตภัณฑจาก
ปลานิลท่ีนําเขาจากประเทศดังกลาว รัฐบาลระบุวาปลานิลท่ีจับ
ภายในประเทศปลอดภัยและไมมีความเสี่ยงจากโรคระบาด
ดงักลาว ท้ังน้ี โกตดิวัวรนําเขาปลานิลมากกวารอยละ 90 จากจีน 
ซึ่งยังไมไดรับผลกระทบจากโรคระบาดดังกลาว    
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11  – 19 ตุลาคม 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 2,400/ตัน 

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                             อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด13/15ตัว           $33.45 $32.57 
ขนาด16/20ตัว           $31.69       $30.81  
ขนาด21/25ตัว           $30.37          $29.49 
ขนาด26/30ตัว           $28.17         $26.85 
ขนาด31/40ตัว           $22.01 $21.57 
ขนาด41/50     - $20.69 
 
 
 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ฟลิปปนส          อินเดีย        
ขนาด13/15ตัว       -     $27.29      
ขนาด16/20ตัว            - $20.69          
ขนาด21/25ตัว          - $18.05      
ขนาด26/30ตัว        $20.31 $15.85      
ขนาด31/40ตัว    $17.66 $14.96      

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด26/30ตัว     $21.13 $20.31   
ขนาด31/40ตัว $19.81 $19.87  
ขนาด41/50ตัว $18.93 $18.10   
ขนาด51/60ตัว $17.17 $16.34  
ขนาด61/70ตัว $17.61 $15.89 
ขนาด71/90ตัว $16.73 $15.45 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

              เวียดนาม        อินเดีย      บังกลาเทศ 
ขนาดUN/6ตัว  $22.90        -   - 
ขนาด6/8ตัว  $22.30        -   -        
ขนาด8/12ตัว $21.20        -   - 
ขนาด13/15ตัว $18.20  -   - 
ขนาด16/20ตัว  $17.20           $15.80 $16.00 
ขนาด21/25ตัว   $16.20 -   $15.50 
ขนาด26/30ตัว     $15.20 -  $14.43 
ขนาด31/40ตัว $13.20 -  $13.32 
ขนาด41/50ตัว  $12.20    -   
ขนาด51/60ตัว     $10.20 -    
ขนาด61/70ตัว $9.20 -    

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehoue, New York) 
                     เวียดนาม   บังกลาเทศ  อินเดีย   อินโดนีเซีย     ไทย   
ขนาด4/6ตัว $14.00    -       $14.85  $14.75   $14.75     
ขนาด6/8ตัว $13.25    -       $13.25  $13.15   $13.15    
ขนาดUn/12ตัว $11.00    -  $10.90  $10.85    $10.85 
ขนาด13/15ตัว $8.50    -    $8.65     -           -         
ขนาด16/20ตัว     -    -   $8.25 $8.05     $8.05 
ขนาด21/25ตัว      -    -    $7.55        -        -    
ขนาด26/30ตัว     - $6.40      $6.50         -             - 
ขนาด31/40ตัว     -         $5.75    $5.90    -         -  
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอ
ปอนด) (ราคา Ex-warehoue, New York) 

                      อินโดนีเซีย      เอกวาดอร       อินเดีย           
ขนาดUn/15ตัว   $7.35    -    -  
ขนาด16/20ตัว   $5.65  $6.50 $5.65  
ขนาด21/25ตัว $4.80 $5.30 $4.80 
ขนาด26/30ตัว $4.50 $4.35 $4.50 
ขนาด31/35ตัว  $4.10 $4.20 $4.10     
ขนาด36/40ตัว  $4.05     $4.00 $4.05 
ขนาด41/50ตัว    - $3.95    - 
ขนาด51/60ตัว $3.70 $3.80 $3.70 
ขนาด61/70ตัว     -    $3.70    - 
ขนาด71/90ตัว     -    $3.40    -    
ขนาด91/110ตัว     -    $2.90    -    

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 19/2560  
16 ตุลาคม 2560       


