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อินโดนีเซีย 
 ฉลากสิ่งแวดลอมสําหรับผลิตภัณฑสาหรายทะเลเปน
เรื่องใหมและยังไมเปนท่ีรูจัก เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 องคกร 
Aquaculture Stewardship Council (ASC) แ ล ะ Marine 
Steward Council (MSC) ไดออกมาตรฐานการผลิตสาหรายทะเล 
ท้ังท่ีไดจากธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงอยางยั่งยืนและ
รับผิดชอบโดยเริ่มใชเมื่อเดือนมีนาคม 2561 โครงการ SMART-
Fish Programme และ WWF Indonesia รวมกับองคกร ASC 
และ MSC ไดจัดสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรความรู
เก่ียวกับมาตรฐานดังกลาวระหวางวันท่ี 6 - 7 สิงหาคม 2561  
ท่ีผานมา 

อินโดนีเซีย 
 ปจจุบันตลาดปลาแพนกาเซียสในอินโดนีเซียขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ผลผลิตสวนใหญจําหนายในตลาดสดในรูป 
ปลามีชีวิตและปลาสด นอกจากน้ี ตลาดสําหรับเน้ือปลาฟลเล  
ซึ่งจําหนายในรานคาปลีกสมัยใหมและธุรกิจบริการดานอาหาร
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ป 2560 อินโดนีเซียมีผลผลิตปลาแพนกาเซียส 
ประมาณ 400,000 – 450,000 ตัน (นํ้าหนักสด) โดยรอยละ 10 
หรือ 30,000 ตัน นําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑฟลเล จากขอมูล
ของสมาคม APCI-Catfish Association ตลาดภายในประเทศ
มีความตองการเน้ือปลาแพนกาเซียสฟลเลประมาณ 1,000 – 
1,500 ตัน/เดือน อุตสาหกรรมแปรรูปตองดิ้นรนเพ่ือหาวัตถุดิบ
ใหเพียงพอกับความตองการของตลาด เน่ืองจากตองแยง
วัตถุดิบกับตลาดสดซึ่งใหราคาสูงกวา ปจจุบันหลายพ้ืนท่ีใน
อินโดนีเซียประสบปญหาฤดูแลงท่ียาวนาน ทําใหขาดแคลน 
ลูกปลาแพนกาเซียส สงผลใหผลผลิตลดลงกวาครึ่ง โครงการ 
SMART-Fish Indonesia programme ซึ่งไดรับเงินทุนสนับสนุน
จากรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสไดทํางานรวมกับภาคอุตสาหกรรม
ปลาแพนกาเซียสของอินโดนีเซีย  เ พ่ือเ พ่ิมผลผลิตและ
ความสามารถในการแขงขันของหวงโซมูลคามาตั้งแตป 2558 

ญ่ีปุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการประมงแหงมหาสมุทร

แปซิฟกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC) ระหวางวันท่ี 3 - 7 
กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุน ไดปฏิเสธขอเสนอของญี่ปุน
ท่ีขอเพ่ิมปริมาณโควตาการจับปลาทูนาครีบนํ้าเงินแปซิฟก 
ภายใต WCPFC เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 โดยญี่ปุนอางวาจากขอมูล
ทางวิทยาศาสตรแสดงใหเห็นวาปริมาณประชากรปลาดังกลาว
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ขอเสนอดังกลาวไดรับการสนับสนุนจาก

ไตหวันและเกาหลีใต แตไดรับการคัดคานจากสหรัฐเมริกาและ
หมูเกาะคุก 

ฟลิปปนส 
สํานักงานประมงและทรัพยากรนํ้าระดับภูมิภาคเขต 8 

(BFAR VIII) และสํานักงานตํารวจแหงชาติของฟลิปปนส (PNP) 
จะจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือตอตานการทําประมงผิด
กฎหมายในเขต Eastern Visayas ท้ังสองหนวยงานไดลงนาม
ขอตกลงเพ่ือกอตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ “Joint Task Force: 
Bantay Kadagatan” ซึ่งจะรับผิดชอบการบังคับใชกฎหมาย
อยางเขมงวด เนนการลาดตระเวนในเขตนานนํ้า “Municipal 
waters” ท่ีมีทรัพยากรสัตวนํ้ารอยหรอจากการทําประมงท่ี
ขาดการกํากับดูแลและมีการทําประมงพาณิชยจํานวนมาก
นานนํ้า “Municipal waters” ครอบคลุมนานนํ้าในเขต 15 กม. 
จากชายฝง   

ไทย 
จากขอมู ลของมู ล นิ ธิ  Environmental Justice 

Foundation (EJF) ประเทศไทยแสดงใหเห็นวาไดดําเนินการ
ตามพันธกรณีการตอตานการทําประมง IUU โดยเผยแพร
รายช่ือเรือประมงท้ังหมดท่ีข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตการ
ทําประมง มูลนิธิ EJF กลาววาการเผยแพรขอมูลดังกลาวเปน
กาวสําคัญในการขจัดการทําประมง IUU และการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในภาคอุตสาหกรรมประมง และทําใหไทยกลายเปน
ประเทศแรกในภูมิภาคในอาเซียนท่ีมีการดําเนินการดังกลาว 
ปจจุบันไทยไดเปดเผยรายช่ือเรือประมงท่ีไดรับอนุญาตทําการ
ประมงในนานนํ้าไทยในเว็บไซตของกรมเจาทา โดยระบุ 
เลขทะเบียนเรือ เจาของเรือ และทาเรือท่ีลงทะเบียน นอกจาก
เผยแพรรายช่ือเรือแลว มูลนิธิ EJF ไดเรียกรองใหรัฐบาลไทย
เผยแพรรายช่ือเรือประมงท่ีทําการประมงผิดกฎหมายและ 
คามนุษย รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับเจาของผูรับผลประโยชนจาก
เรือประมงดังกลาว  

เวียดนาม 
จากการขยายตัวการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึนในชวง 10 ป 

ท่ีผานมา ทําใหอาเซียนกลายเปนตลาดสงออกอาหารทะเล 
ท่ีสําคัญของเวียดนาม จากขอมูลของสมาคมผูผลิตและสงออก
อาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) ป 2560 เวียดนามสงออก
อาหารทะเลไปอาเซียน 612 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจาก 
66 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2541 สินคาสงออกสําคัญ ไดแก 
ปลาทะเล ปลาแพนกาเซียส หมึกกระดอง และหมึกยักษ 
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การคาอาหารทะเลในภูมิภาคอาเซียนมีมูลคาประมาณ 20 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ และคาดวาจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 
3.7 ตอป  

หมูเกาะแฟโร 
 รัฐบาลหมูเกาะแฟโรและรัสเซียไดลงนามบันทึกความ
เขาใจ (MOU) เพ่ือขยายการคาและความรวมมือระหวางสองฝาย 
ขอตกลงดังกลาวจะชวยขยายการสงออกสินคาอาหารทะเลของ
หมูเกาะแฟโรไปยังตลาดรัสเซีย และทําใหหมูเกาะแฟโร
กลายเปนประเทศเดียวในยุโรปตะวันตกท่ีปฏิเสธการสนับสนุน
มาตรการควํ่าบาตรทางการคากับรัสเซียของสหภาพยุโรป 
รัฐบาลหมูเกาะแฟโรไดทํางานอยางหนักเพ่ือขยายการสงออก
อาหารทะเลไปรัสเซีย  

สหรัฐอเมริกา/จีน 
 จากการประกาศข้ึนอัตราภาษีนําเขาสินคาจากจีน
ของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา สหรัฐอเมริกา
ไดทบทวนรายการสินคา โดยปรับลดรายการสินคาท่ีเรียกเก็บ
ภาษีจากจีน 6,301 รายการ เหลือ 5,745 รายการ มูลคา
การคา 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไมรวมสินคาปลาค็อด 
และปลาพอลแล็คแชแข็ง การข้ึนอัตราภาษีนําเขาดังกลาวมีผล
ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2561 โดยสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษี
นําเขาจากจีนในอัตรารอยละ 10 และจะข้ึนอัตราภาษีเปน 
รอยละ 25 ในวันท่ี 1 มกราคม 2562 ขณะเดียวกัน เมื่อวันท่ี 
18 กันยายน 2561 กระทรวงพาณิชยจีนไดตอบโตโดยประกาศ
เรียกเก็บอัตราภาษีนําเขาสินคาจากสหรัฐอเมริการอยละ 5 – 10 
ครอบคลุมสินคามูลคา 60 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต 
24 กันยายน 2561  
 การปรับทบทวนรายการสินคาของสหรัฐอเมริกา 
โดยตัดปลาค็อดและปลาพอลแล็คแชแข็งออกจากรายการ
สินคาท่ีเรียกเก็บภาษีนําเขาจากจีน เปนความสําเร็จของผูผลิต
อาหารทะเลในรัฐอะแลสกา อยางไรก็ตาม ผูเช่ียวชาญมองวา
การตัดรายการสนิคาดงักลาว อาจเปดโอกาสใหสนิคาปลาพอลแล็ค 
จากรัสเซียท่ีแปรรูปในจีน เขามายังตลาดสหรัฐอเมริกามากข้ึน  

เปรู: สินคากุงแชแข็งล็อตแรกของเปรูถึงจีนแลว 
สินคากุงแวนนาไมแชแข็งล็อตแรกของเปรู 18 ตัน 

ถึงจีนแลว การสงออกดังกลาวเปนผลจากความพยายามของ
หนวยงานดานสุขอนามัยของท้ังสองประเทศ สินคากุงแชแข็ง 
ล็อตแรกของเปรูจํานวน 17,962 กก. ไดรับใบรับรองดาน
สุขอนามัยจากหนวยงานดานสุขอนามัยสินคาประมงของเปรู 
(SANIPES) และผานระบบการควบคุมจากกรมศุลกากรของจีน 
ณ ทาเรือเทียนจิน ท้ังสองฝายไดลงนามพิธีสารดานสุขอนามัย
ระหวางกันเมื่อเดือนกันยายน 2560  
 
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 กันยายน –  

9 ตุลาคม 2561  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,450/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $- 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                         อินโดนีเซีย      อินเดีย     เวียดนาม 
ขนาด 8/12 ตัว   $40.39    -  - 
ขนาด 13/15 ตัว $34.18    - $40.84 
ขนาด 16/20 ตัว $28.85       $26.63  - 
ขนาด 21/25 ตัว $24.41 $21.31  - 
ขนาด 26/30 ตัว $22.64  $19.98  - 
ขนาด 31/40 ตัว     - $17.76 $17.76 
ขนาด 41/50 ตัว     - $17.31  - 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ฟลิปปนส               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว      $25.75  $23.53      
ขนาด 16/20 ตัว       $20.42        $19.09       
ขนาด 21/25 ตัว      $20.86  $16.87 
ขนาด 26/30 ตัว      $18.20  $15.98      
ขนาด 31/40 ตัว    $16.87  $13.32 
ขนาด 41/50 ตัว    $15.89  $14.20 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 26/30 ตัว     $20.86       -  
ขนาด 31/40 ตัว $19.98   $16.87 
ขนาด 41/50 ตัว $19.09     $15.98   
ขนาด 51/60 ตัว $17.76   $15.54 
ขนาด 61/70 ตัว $17.76   $15.09 
ขนาด 71/90 ตัว $17.31   $14.65 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $21.80        -  
ขนาด  6/8 ตัว  $21.20       -  
ขนาด  8/12 ตัว $19.90        -  
ขนาด 13/15 ตัว $17.80 -  
ขนาด 16/20 ตัว  $15.60       $15.35  
 
      (ตอ)            เวียดนาม       อินเดีย      
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ขนาด 21/25 ตัว   $13.60 -    
ขนาด 26/30 ตัว     $12.50 -       
ขนาด 31/40 ตัว $10.20 -       
ขนาด 41/50 ตัว  $9.80    -    
ขนาด 51/60 ตัว     $8.80 -     
ขนาด 61/70 ตัว $7.80 -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $16.95 
ขนาด 6/8 ตัว $16.50 
ขนาด Un/12 ตัว $10.60 
ขนาด 13/15 ตัว $8.70 
ขนาด 16/20 ตัว $7.55 
ขนาด 21/25 ตัว  $6.70 
ขนาด 26/30 ตัว $5.60 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.10 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.80  $4.95 
ขนาด 21/25 ตัว $5.05 $4.10 
ขนาด 26/30 ตัว $4.45 $3.80 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.95 $3.70 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.70     $3.60   
ขนาด 41/50 ตัว $3.55 $3.55 
ขนาด 51/60 ตัว $3.30      - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.25     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.20        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $3.15      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $10.10     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.20     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.45 $5.60 
ขนาด 21/25 ตัว $4.80 $4.80 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.45 $4.50 
ขนาด 31/40 ตัว $4.25 $4.30 
ขนาด 41/50 ตัว $4.05 $4.15 
 
 
  (ตอ)      แกะเปลือกไวหาง (PTO)   แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 

ขนาด 51/60 ตัว    - $4.00 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.95 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.90 
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