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สหพันธรัฐไมโครนเีซีย 
ความโปรงใสในการทําประมงทูนา  
 สหพันธรัฐไมโครนีเซียเปดเผยในการประชุมประจําป  
Annual Our Ocean Conference วากลุมหมูเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟกกําลังสรางประวัติศาสตรในการจัดการ
ปริมาณสต็อกปลาในระดับโลก โดยใหมีความโปรงใสเต็ม
รูปแบบในการทําประมงทูนา ภายในป พ.ศ.2566    

ถาเปนไปไดตามเปาหมายน้ี ประชาชนในพ้ืนท่ี
มหาสมุทรแปซิฟกจะกลาวไดวาพวกเขาสามารถจัดการแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนเสมือนกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ีน้ี และการทําประมงสต็อกทูนาชวยใหเศรษฐกิจดี มี
ความยั่งยืน และความมั่นคงในอนาคต นอกจากน้ันเรือประมง
นอกนานนํ้าท่ีมาทําประมงในพ้ืนท่ี จะไมสามารถทําประมงเกิน
กวา ท่ีกฎหมายกําหนด โดยกลไกความรวมมือระหวาง
สหพันธรัฐไมโครนีเซีย กับหนวยงาน The Nature 
Conservancy ใชเทคโนโลยีเพ่ือใหการทําประมงทูนามีความ
โปรงใส ท้ังการเฝาระวัง และการลดความผิดพลาดอันเกิดจาก
การขาดการสังเกตการณท่ีดี     

อินเดีย 
อินเดียต้ังเปาการผลิตสัตวน้ําพ่ึงพาตนเองไดภายใน 5 ป  
 กรมประมงประจํารัฐ Meghalaya ไดสงพันธกิจดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของรัฐระยะท่ี 2 ซึ่งจะใชตอไปอีก 5 ป 
ตั้งแต 1 เมษายน 2562 เปนตนไป โดยไดประมวลผลสรุปผล
งานของพันธกิจในระยะท่ี 1 และตั้งเปาการผลิตสัตวนํ้าให
พ่ึงพาตัวเองไดภายใน 5 ป  
 คณะกรรมาธิการยอมรับวาพันธกิจในระยะท่ี 1 ไม
ประสบความสําเร็จตามเปาประสงค และกลาววาตองการเวลา
เพ่ิมในการบรรลุเปาหมายการผลิตสัตวนํ้าใหได 27,000 ตัน 
เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเอง แผนระยะท่ี 2 มีการกําหนดให
บรรลุผลโดยมีความชัดเจนและรอบคอบมากข้ึน จากแผนระยะ
ท่ี 1 ท่ีตองการใหมีโรงเพาะฟกขนาดเล็ก 14 โรง โรงเพาะฟก 
eco hatcheries 12 โรง และโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้าเพ่ือ
เพ่ิมการผลิตอาหารสัตวนํ้า จาก 3.2 ลานตันในป 2555 เปน 
9.9 ลานตันในป 2560 -2561 โดยในแผนน้ีจะปรับพ้ืนท่ี 
1,500 เฮกแตร เปนพ้ืนท่ีประมง และเพ่ิมโรงพาะฟกและ
โรงงานผลิตอาหารมากข้ึนอีก เงินทุนไดมาจากรัฐบาลกลาง 
และจากรัฐ รวมถึงความชวยเหลือจากภายนอก                  

เวียดนาม 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของเวียดนามคาดหวังใชความตก
ลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรป  

 ผูสงออกอาหารทะเลเวียดนามคาดวาความตกลง
การคาเสรีกับสหภาพยุโรป จะชวยเพ่ิมการสงออกอาหารทะเล 
และสินคาเวียดนามมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  เมื่อ
วันท่ี 17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นพองในการ
สงความตกลงการคาเสรี EU – Vietnam Free Trade 
Agreement (EVFTA) ไปยังท่ีประชุมคณะกรรมาธิการยุโรป 
ซึ่งคาดวาไดรับความเห็นชอบชวงปลายป และจะสงผลไปยัง
รัฐสภายุโรปเพ่ือใหสัตยาบันในชวงตนป 2562  
 เมื่อความตกลงมีผลบังคับใช การสงออกอาหารทะเล
จากเวียดนามจะไดรับโอกาสอยางมาก และสงออกอาหารทะเล
ไปสหภาพยุโรปไดอยางรวดเร็วมากข้ึน โดยภาษีนําเขาสินคา
ทะเลจากเวียดนามจะลดลงครึ่งหน่ึงทันทีท่ีมีผลบังคับใช ท่ี
เหลือจะมีภาษีเปน 0 ภายใน 7 ป อยางไรก็ดีสหภาพยุโรปจะ
ใหโควตาภาษีเปน 0 แกทูนากระปองปริมาณ 11,500 ตันตอป 
และใหโควตา 500 ตันแกลูกช้ินปลา (fish ball) สินคา
นอกเหนือจากโควตาจะตองเสียภาษี  
 เวียดนามสงออกอาหารทะเลมูลคา 1,100 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ไปยังสหภาพยุโรป ในชวง 9 เดือนแรกป 2561 
สวนใหญเปนกุง ปลาแพงกาเซียสดอรี และทูนา เพ่ิมข้ึนรอยละ 
6.2 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา   
 ความตองการอาหารทะเลจากเวียดนามสูงขึ้น  
 กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม 
(MARD) เปดเผยวาอุตสาหกรรมประมงภายในประเทศควร
สงเสริมการผลิตปลาแพงกาเซียสดอรี่ (tra fish) และกุง เพ่ือใช
ขอไดเปรียบในศักยภาพการสงออก ในสินคาท้ังสองไปยัง
ตลาดโลก กระทรวงไดกําหนดทิศทางการผลิตกุงนํ้ากรอย และ
ปลา tra ในชวงท่ีเหลือของปน้ี โดยมีเปาหมายท่ีจะใช
ประโยชนจากตลาดโลก โดยการคงคุณภาพสินคา ปกปองตรา
สินคาปลา tra ของเวียดนาม และลดอุปสรรคทางเทคนิคตางๆ 
โดยกระทรวงไดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ บริเวณจังหวัดใน
พ้ืนท่ีสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง ท่ีมีการทําฟารมปลา tra ใหมี
การพัฒนาตอเน่ือง จัดการสภาพการเพาะเลี้ยงใหปลามี
คุณภาพ และเปนไปตามขอกําหนดของตลาด 
 ในชวง 9 เดือนแรกของป 2561 เวียดนามสงออก
ปลา tra มูลคา 1,590 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.6 
จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ซึ่งคาดวามูลคาจะเพ่ิมเปน 
2,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปน้ี ซึ่งจะทําสถิติสูงสุดของภาค
การผลิตน้ี  ในสวนของอุตสาหกรรมกุงไดรับขาวดี เน่ืองจากใน
ไตรมาส 3 รายงาน รายงานภาษีตอบโตการทุมตลาดของ
สหรัฐฯ ตอกุงจากเวียดนามอยูท่ีรอยละ 4.8 ซึ่งต่ํากวาอัตรา
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กอนหนาน้ีมาก ในชวง 9 เดือนแรกผลผลิตกุงเวียดนามเพ่ิมข้ึน
รอยละ 8 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา แตมูลคาการสงออก
กุงลดลงรอยละ 1.1 คิดเปนมูลคา 2,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ   

สหราชอาณาจักร 
 การคาอาหารทะเลระหวางสก็อตแลนดและ
สหรัฐอเมริกามีการพัฒนาดีขึ้น  
 ตัวแทนอุตสาหกรรมประมงของสก็อตแลนดเขาพบ
ทูตสหรัฐฯ เ พ่ือหารือ โอการทางการค าหลั งจาก ท่ีสห
ราชอาณาจักรออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) 
โดยประธานสหพันธชาวประมงสก็อตแลนดกลาววามีโอกาส
อยางมากสําหรับอุตสาหกรรมประมงสก็อตแลนดในสหรัฐฯ 
โดยกลาวว าตอไปจะเปนชวง ท่ี เปดศักราชใหมสําหรับ
อุตสาหกรรมประมงสก็อตแลนด และเรือประมงของสหราช
อาณาจักรมีศักยภาพในการสงสินคาสัตวนํ้าท่ีมีคุณภาพจาก
นานนํ้าสก็อตแลนดข้ึนทาท่ีสหรัฐฯ      

แคนาดา 
 แคนาดาทําการตลาดและตราสินคาอาหารทะเล 
สมาคมอาหารทะเลแคนาดา เปดตัวกลยุทธการตลาดและตรา
สินคาท่ีงาน แสดงสินคาอาหารทะเลและการประมงท่ีเมืองชิง
เตาประเทศจีน เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 แบรนด 
Canadian Seafood ถูกออกแบบเพ่ือใหเปนแบรนด
ระดับชาติ แสดงถึงความหลากหลายของอาหารทะเลแคนาดา 
ดวยสโลแกน “สามมหาสมุทร สองลานทะเลสาป 1 ประเทศ”
โดยมีกลยุทธการตลาดท่ีจะสรางความแตกตางใหกับอาหาร
ทะเลจากแคนาดา   

จากภาพรวมของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของ
แคนาดา พบวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลพ่ึงพาการสงออกมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80 ของการผลิต มูลคา 5,300 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2561  

บราซิล 
 บราซิลคาดวาจะสามารถสงออกอาหารทะเลไป
สหภาพยุโรปไดตามเดิม 

ในชวงไตรมาสแรกของป 2562  บราซิลคาดหวังวา
จะสงออกอาหารทะเลไปยังสหภาพยุโรปไดตามเดิม อยางไรก็ดี
สหภาพยุโรปเนนย้ําใหมีความชัดเจนเก่ียวกับการตรวจสอบ
ดานสุขอนามัย ท้ังบนเรือของโรงงาน บริเวณสัตวนํ้าข้ึนทา 
และท่ีท่ีสัตวนํ้าเขาสูโรงงานแปรรูป จากการตรวจสอบของ
เจาหนาท่ีจากสหภาพยุโรปเมื่อเดือนกันยายน 2560 ทําให
อาหารทะเลจากบราซิลโดนหามนําเขาไปยังสหภาพยุโรป
ในชวงปลายปน้ัน รวมไปถึงผูสงออกสินคาจากการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าดวย โดยสหภาพยุโรปใหเหตุผลดานขอหวงกังวลตอ
สาธารณะดานสุขภาพและอนามัย  

โคลัมเบีย 
โคลัมเบียจะสงปลานิลสดไปยังไอซแลนด 
โคลัมเบียเริ่มสงปลานิลสดไปไอซแลนในเดือน

พฤศจิกายน หลังจากหนวยงานภาครัฐของประเทศละติน

อเมริกาไดบรรลุเปาหมายการคาแลว  กอนหนาน้ีปลานิล
โคลัมเบียสงออกไปประเทศในสหภาพยุโรป อยางเชน Makro 
Alkosho และ Alcampo ในรูปแบบปลาแลเน้ือ (ฟลเล)  

รัฐมนตรีเกษตรและการพัฒนาชนบทของโคลัมเบีย
เปดเผยวา การสงออกไปไอซแลนดไดเปนตัวอยางของการใช
การทูตเพ่ือการคา และเปนการใชประโยชนจากความตกลง
การคา เพ่ือใหการสงออกสินคาเกษตรมีความหลากหลาย และ
เปนการเขาถึงตลาดภายนอกประเทศอยางแทจริง โดยในปน้ี
โคลัมเบียเปนประเทศแรกท่ีสงออกปลานิลไปยังสหรัฐฯ กอน
หนาฮอนดูรัส 

โซมาเลีย / จีน 
 ตัวแทนจากรัฐบาลจีนใหสัญญาดานความรวมมือ
ดานประมงกับโซมาเลียในการประชุมรวมกับรัฐมนตรีประมง
โซมาเลีย  
 รัฐมนตรีดานประมงและการเดินเรือของโซมาเลียได
พบทูตจากจีน เพ่ือหารือเชิงลึกดานความสัมพันธการประมง
ระหวางสองประเทศ รัฐมนตรีใหความสนใจการไดรับการ
ฝกอบรมดานประมงจากจีน และการลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานอยางเชน การสงสินคาดวยระบบรักษาความเย็น 
(cold-chain) ทาเรือ การอํานวยความสะดวกตางๆ ในการ
แปรรูป และเตรียมการเพ่ือสงออก โดยแลกเปลี่ยนกับการให
จีนเขาถึงการทําประมงของโซมาเลีย ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ 
และมีศักยภาพอีกมาก ในขณะท่ีจีนตองการชวยโซมาเลียให
สามารถพัฒนาทรัพยากรของตนไดดวยตนเอง  
 โซมาเลียมีพ้ืนท่ีอยูในมหาสมุทรอินเดียและอาวเอ
เดน ไดรับผลกระทบจากขอขัดแยงและความไมมั่นคงมานับสิบ
ป ผูใหการชวยเหลือโซมาเลียท้ัง USAID และสหภาพยุโรป 
พยายามผลักดันใหภาคการประมงชวยใหเศรษฐกิจโซมาเลีย
เติบโต และใหมีความมั่นคงทางอาหาร ชาวประมงโซมาเลีย
กลับอางวาพวกเขาถูกคุกคามจากเรือประมงตางชาติท่ีมีจาํนวน
มาก และทําประมงอยางผิดกฎหมายในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ (EEZ)    

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12  พ.ย. –  22 พ.ย. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,500 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,700 /ตัน 
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB NQ 
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว 23.39 23.20 
ขนาด 16/20ตัว 20.14 18.82 
ขนาด 21/25ตัว 20.57 17.51 
ขนาด 26/30ตัว 17.95 15.76 
ขนาด 31/40ตัว 15.76 14.01 
ขนาด 41/50ตัว 15.76 14.01 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 21/25ตัว 22.33 - 
ขนาด 26/30ตัว 20.14 - 
ขนาด 31/40ตัว 19.26 17.51 
ขนาด 41/50ตัว 18.39 17.07 
ขนาด 51/60ตัว 17.07 16.20 
ขนาด 61/70ตัว 16.20 15.76 
ขนาด 71/90ตัว 16.20 15.32 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 

อินเดีย บังคลาเทศ 
(จับธรรมชาติ) 

ขนาด Un/6ตัว 21.40 - 27.50 
ขนาด 6/8ตัว          21.40 - 25.75 
ขนาด 8/12ตัว        19.70 - 23.15 
ขนาด 13/15ตัว 17.70 - - 
ขนาด 16/20ตัว 15.50 15.25 - 
ขนาด 21/25ตัว 13.50 - 9.50 
ขนาด 26/30ตัว      12.20 - 8.50 
ขนาด 31/40ตัว      10.20 - 7.30 
ขนาด 41/50ตัว      9.60 - - 
ขนาด 51/60ตัว 8.60 - - 
ขนาด 61/70ตัว 7.60 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.45 12.60 
ขนาด Un/12 ตัว - 12.60 11.45 
ขนาด Un/15 ตัว - 8.40 8.25 
ขนาด 16/20 ตัว - 6.55 6.90 
ขนาด 21/25 ตัว - 6.15 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.55 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.30 - 

 เม็กซิโก 
(Ex-warehouse 

WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด 36/40 ตัว - 4.50 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.15 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 5.90 6.00 
16/20 5.75 4.80 
21/25 5.10 4.45 
26/30 4.20 4.10 
31/35 3.75 3.75 
ขนาด 36/40 ตัว 3.45 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.25 3.60 
ขนาด 51/60 ตัว 3.15 3.50 
ขนาด 61/70 ตัว 3.10 - 
ขนาด 71/90 ตัว 3.10 - 
ขนาด 91/110 ตัว 3.10 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 17.25 - 
ขนาด 6/8 ตัว 16.75 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.60 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.70 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 7.30 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 6.40 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.35 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 9.90 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.15 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.40 5.55 
ขนาด 21/25ตัว 4.75 4.85 
ขนาด 26/30ตัว 4.40 4.45 
ขนาด 31/35ตัว 4.15 4.20 
ขนาด 41/50ตัว 4.00 4.05 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.90 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.85 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.80 
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