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อินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียใชเคร่ืองมือเบ็ดตวัด เพ่ือฟนฟูประมงทูนา 
 อินโดนีเซียเปนชาติท่ีทําประมงทูนาใหญท่ีสุดของ
โลก แตมีการทําประมงผิดกฎหมาย สต็อกปลาลดจํานวนลง
มาก  รั ฐบาลมี มาตรการต า งๆ  ท่ี เ ข ม งวด  เ พ่ื อปฏิ รู ป
อุตสาหกรรมประมงทูนา แมกระท่ังการระเบิดเรือตางชาติท่ีทํา
ประมงผิดกฎหมายในนานนํ้าอินโดนีเซีย ในชวง 5 ปท่ีผานมา 
สต็อกปลาในอินโดนีเซียเพ่ิมข้ึนสองเทา ปจจุบันประมงทูนา
ของอินโดนีเซียกาวข้ึนมาอีกข้ันหน่ึง โดยไดรับมาตรฐานระดับ 
gold standard ดานการปฏิบัติอยางยั่งยืน  
 บริษัท PT Crac Sorong ทําประมงทูนาทองแถบ
และครีบเหลือง โดยใชเบ็ดตวัด ไดรับการรับรองจาก Marine 
Stewardship Council (MSC) ดานการทําประมงอยางยั่งยืน 
ใหเปนตัวอยางของภาคประมงท่ีมี best practice มีเรือท่ีใช
เครื่องมือเบ็ดตวัด 35 ลํา จางงานชาวประมงทองถ่ิน 750 คน 
หาง Sainsbury’s และ Migros ตอบรับการซื้อสินคาและ
ผลิตภัณฑท่ีไดจากประมงเบ็ดตวัดของอินโดนีเซียแลว  

ญ่ีปุน 
โตเกียวเปดใหเขาชมการประมูลทูนาท่ีตลาดปลา

แหงใหม   
ตั้งแตเดือนตุลาคมท่ีผานมา การประมูลทูนา ท่ี

โตเกียวไดยายสถานท่ีจากตลาดปลา Tsukiji ไปยังท่ีแหงใหม 
ระยะทางประมาณ 2 ก.ม. จาก Koto Ward ผูท่ีประสงคเขา
ชมการประมูลปลา จะตองลงทะเบียนลวงหนาทางโทรศัพท
หรือเวบไซต Metropolitan Central Wholesale Market 
แลวจะใชวิธีการจับฉลากใหเขาชม ไดวันละ 120 ท่ีโดยไมเสีย
คาใชจาย  

มาเลเซีย 
บริษัทฟารมปลาของมาเลเซียจะไปต้ังคลัสเตอรในอุซเบกิซ
สถาน 
 บริษัท A Farm Agrotech Sdn Bhd วางโครงการ
สรางคลัสเตอรในเขต Khorezm ของอุซเบกิซสถาน เปนคลัส
เตอรฟารมปลาท่ีใหผลผลิตสูง ท้ังฟารมเพาะเลี้ยงปลาและลูก
พันธุ การผลิตอาหารปลาโปรตีนสูง การแปรรูปและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ บริษัทมีเทคโนโลยีการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีการผลิตปลามากกวา 10 ชนิด ปริมาณกวา 10 
ตันตอสัปดาห สงออกไปยังจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
นวัตกรรมการผลิตอาหารท่ีทําจากผลไมและผัก โดยเสริมแร
ธาตุท่ีสําคัญท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วของปลา   

 

มัลดิฟ 
 ตํารวจ และยามชายฝงคุมเขมการใชเคร่ืองมือลอ
ปลาในการทําประมง  
 รัฐมนตรีประมงและเกษตรมัลดิฟเพ่ิมการเฝาระวัง 
ควบคุม บังคับใชมาตรการกับการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย โดย
ใช drop-line และ trolling fishing ภายในรัศมี3 ไมลของ 
FADs ท่ีตัดตั้งสําหรับทําประมงเบ็ดตวัด และพบวาเรือประมง
ขนาดเล็ก ไดทําประมงดวยเครื่องมือประเภทน้ีเพ่ิมมากข้ึน  
 มัลดิฟมี FAD จํานวน 55 โครงขาย มีการติดตั้งมา
ตั้งแตป 2524 เพ่ือใชในการทดลองโปรแกรมการพัฒนาการทํา
ประมง   

เมียนมา 
 โรงงานของเมียนมาอีก 2 แหงสงออกไปสหภาพ
ยุโรปได  

โรงงานแปรรูปสัตวนํ้าของเมียนมาไดรับอนุญาตให
สงออกไปสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึนอีก 2 แหง รวมเปนท้ังหมด 23 
แหง โดยอนุญาตใหสงออกเฉพาะสัตวนํ้าท่ีจับจากธรรมชาติ ไม
รวมสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง เน่ืองจากไมมีการรับรองวา
ปลอดจากสารเคมีตกคาง ท้ังน้ีเมียนมาสงออกปลา กุง และปู 
ไปยัง 40 ประเทศ รวมท้ังสหภาพยุโรป จีน ซาอุดิอารเบีย 
สหรัฐฯ ญี่ปุน สิงคโปร และไทย มีรายไดจากการสงออก 717 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงปงบประมาณ 2560 – 2561  

หมูเกาะมาแชล 
 ภาคีความตกลงนาอูรู (PNA) กําหนดใหมาตรการ 
VDS ครอบคลุมเรือประมงเบ็ดราวในแผนพัฒนาป 2562  
 ในป 2562 ภาคีความตกลงนาอูรูใหความสําคัญการ
จัดการเครื่องมือประมง (fish aggregating devices) มี
แผนการดําเนินงานกําหนดมาตรการกําหนดจํานวนวันทํา
ประมง (vessel day scheme : vds) ครอบคลุมการทํา
ประมงเบ็ดราว (longline fleets) และใหความสําคัญ 3 
ประเด็นไดแก 1.) ภาคี PNA มีความเขมแข็งมากข้ึน 2.) ภาคีมี
บทบาทมากข้ึนในการจัดการทูนาเขตรอน 3.) เพ่ิมโอกาสการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 

เวียดนาม 
เวียดนามมีโครงการสงออกปลาปกเปา 
คณะกรรมการจังหวัด Khanh Hoa ของเวียดนาม

อนุญาตใหบริษัทเอกชน จับ ซื้อ ขาย แปรรูป และสงออกปลา
ปกเปา (puffer fish) ซึ่งเปนสัตวนํ้าท่ีมีมูลคาสูง โครงการมี
เปาหมายจัดการ การจับ การแปรรูป การรับรองอาหาร
ปลอดภัย และการสกัดสารจากปลาเพ่ือใชประโยชนทาง
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การแพทย  คาดวาจะมีการซื้อขายปลาปกเปา 500 – 600 ตัน
ตอป จะมีสงออก 200 -240 ตัน คิดเปนมูลคา 258,000 
เหรียญสหรัฐฯ ตอป สงไปท่ีทาเรือ 4 แหง และใหมีการเฝา
ระวังโดยเจาหนาท่ีรัฐ  

สหภาพยุโรป 
 สหภาพยุโรปปรับกฎหมายดานการตรวจสอบเรือ 
เนื่องจากอังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป (BREXIT)    
 ทูตจากสมาชิกสหภาพยุโรป เขาประชุมในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการ และรับรองการประเมินหนวยงานท่ี
ทําหนาท่ีตรวจสอบเรือ (ship inspection organizations) 
ดานความปลอดภัยเรือและปองกันจากมลภาวะในทะเล เดิม
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปตองเขารวมในการประเมิน แตกฎ
ใหมอนุญาตใหองคกรท่ีไดรับการรับรองจากประเทศใดๆ ใน
สหภาพยุโรปสามารถทําการประเมินได ทําใหหนวยงาน
ตรวจสอบเรื่องดังกลาว ท่ีอังกฤษใหการสนับสนุนยังสามารถท่ี
จะปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจสอบตอไปได ถึงแมอังกฤษจะออก
จากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรปแลวก็ตาม  กฎใหมน้ีไดผาน
สภายุโรป และคณะกรรมาธิการยุโรปแลว ตอไปจึงตีพิมพใน
วารสารทางการของสหภาพยุโรป ซึ่งกฎใหมจะเริ่มใชในวันถัด
จากวันท่ีกฎหมายของสหภาพยุโรปไมมีผลบังคับกับอังกฤษ อีก
ตอไป  

สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกาบริโภคปลานิลลดลง 
 การบริโภคปลานิลของสหรัฐฯลดลงในชวงท่ีผานมา 
ในป 2560 ลดลง 10 ตัน เน่ืองจากความตองการของผูบริโภค
ลดลง แตสหรัฐฯยังคงเปนผูนําเขาปลานิลรายใหญท่ีสุด ขณะท่ี
รัสเซียบริโภคปลานิลเพ่ิมข้ึน ในป 2560 รัสเซียนําเขาเพ่ิม 4 
ตัน จากป 2559 และคาดวาความตองการปลานิลของรัสเซีย
จะเพ่ิมตอไปอีกจนถึงป 2565 ซึ่งเปนโอกาสของจีน ซึ่งเปน
ผูผลิตรายใหญท่ีสุด มีผลผลิต 2,000 ตันในป 2560 หรือคิด
เปนรอยละ 28 ของผลผลิตรวมท้ังโลก ขณะท่ีอียิปตและ
อินโดนีเซียมีผลผลิตรวมกันคิดเปนรอยละ 36 ของผลผลิต 
ปลานิลโลก จีน อียิปต อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ฟลิปปนส ไทย 
เวียดนาม บราซิล เม็กซิโก และอูกันดา มีผลผลิตรวมกันคิด
เปนรอยละ 90 ของผลผลิตปลานิลโลก  
 ผูนําเขากุงสหรัฐฯ ตองปฏิบัติตาม SIMP ภายใน 1 
มี.ค. 62 

เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ศุลกากรแจงใหผูนําเขา
กุงเริ่มตนการรายงานการปฏิบัติตามโปรแกรม Seafood 
Import Monitoring Program (SIMP) ขอมูลประกอบดวย 
เอกสารแสดงข้ันตอนการนําเขา (chain of custody) และตู
สินคาจะตองมีเอกสารการจับและการข้ึนทา มีการปดฉลากท่ี
เหมาะสม หากเอกสารไมครบตามท่ีกําหนดจะผอนผันใหจนถึง
วันท่ี 1 มีนาคม หลังจากน้ันจะเริ่มปฏิเสธการนําเขา  
 โปรแกรม SIMP เริ่มใชตั้งแต 1 มกราคม 2561 กับ
ปลาคอดแอตแลนติก สแน็ปเปอร ซอรดฟช และทูนา สําหรับ

กุงยังไมบังคับ เน่ืองจากผูเลี้ยงกุงสหรัฐฯยังไมไดยื่นเอกสาร
ดงักลาวเชนกัน ในปท่ีผานมาผูแทนสหรัฐฯ 11 ราย ใหเพ่ิมกุง
เขาไปในกฎหมายพาณิชย และประธานาธิบดีทรัมปไดลงนาม
เมื่อเดือนมีนาคมป 2561 

เปรู 
 เปรูคาดวาสินคาประมงจะเติบโตรอยละ 10  
 สมาคมการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของเปรู 
(ADEX) คาดวา ในป 2562 เปรูจะการสงออกผลิตภัณฑประมง
สําหรับการบริโภคเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 เน่ืองจากมีการสงออก
หมึกกลวย และหอยเชลลสูงข้ึน การสงออกหอยเชลลชวง 
มกราคม – ตุลาคม 2561 คิดเปนมูลคา 49 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.5  

โลก 
 WTO เพ่ิมแรงกดดันจีนตัดสินใจเร่ืองการอุดหนุน
ประมง 
 การเจรจาระหวางสมาชิก WTO เรื่องการขจัดการ
อุดหนุนประมง มีความเขมขนข้ึนหลังจากท่ี WTO ประกาศ วา
จะตองบรรลุขอตกลงภายในปลายป 2562 เพ่ือใหทันการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีในป 2563 ท่ีคาซัคสถาน ซึ่งจีนมีสวน
สําคัญท่ีจะทําใหขอตกลงน้ีบรรลุตามเปาหมาย เน่ืองจากจีน
เปนผูทําประมงรายใหญท่ีสุดในแงปริมาณ และจีนแสดงทาที
ยินดีเขารวมการเจรจา โดยยอมลดจํานวนเรือทําประมงนอก
นานนํ้าใหอยูในระดับเดียวกับป 2559 และจะลดการชวย
อุดหนุนนํ้ามันแกเรืออวนลากรอยละ 40 ท่ีระดับป 2558 
อยางไรก็ตามการลดการอุดหนุนเรือประมงอวนลากของจีนมี
ผลเฉพาะเรือท่ีทําประมงในนานนํ้าจีนเทาน้ัน ไมรวมเรือประมง
นอกนานนํ้า และจีนยังมีการสรางศูนยการแปรรูปและกระจาย
สินคาสัตวนํ้าขนาดใหญ ในพ้ืนท่ีการจับสัตวนํ้าท่ีไดจากการทํา
ประมงนอกนานนํ้าอีกดวย  

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 28  ม.ค. –  7 ก.พ. 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,250 /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 - 25.33 
ขนาด 16/20ตัว - 21.71 
ขนาด 21/25ตัว 17.19 18.54 
ขนาด 26/30ตัว 15.83 16.73 
ขนาด 31/40ตัว 15.38 14.47 
ขนาด 41/50ตัว - 14.47 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 21/25ตัว 22.61 - 
ขนาด 26/30ตัว 19.90 18.09 
ขนาด 31/40ตัว 18.99 17.19 
ขนาด 41/50ตัว 18.09 16.28 
ขนาด 51/60ตวั 17.19 16.28 
ขนาด 61/70ตัว 17.19 15.83 
ขนาด 71/90ตัว 16.28 15.38 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 

อินเดีย บังคลาเทศ 
(จับธรรมชาติ) 

ขนาด Un/6ตัว 21.00 - 28.00 
ขนาด 6/8ตัว          20.00 - 26.00 
ขนาด 8/12ตัว        18.00 - 23.60 
ขนาด 13/15ตัว 16.00 - 19.25 
ขนาด 16/20ตัว 14.00 15.10 16.50 
ขนาด 21/25ตัว 11.00 - - 
ขนาด 26/30ตัว      11.00 - - 
ขนาด 31/40ตัว      9.50 - - 
ขนาด 41/50ตัว      9.00 - - 
ขนาด 51/60ตัว 8.00 - - 
ขนาด 61/70ตัว 7.00 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - - - 
ขนาด Un/12 ตัว - - - 
ขนาด Un/15 ตัว - - - 
ขนาด 16/20 ตัว - - - 
ขนาด 21/25 ตัว - - - 
ขนาด 26/30 ตัว - - - 
ขนาด 31/35 ตัว - - - 

ขนาด 36/40 ตัว - 4.65 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.40 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 - - 
16/20 - - 
21/25 - - 
26/30 - - 
31/35 - - 
ขนาด 36/40 ตัว 3.35 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.10 3.50 
ขนาด 51/60 ตัว 2.90 3.45 
ขนาด 61/70 ตัว 2.85 - 
ขนาด 71/90 ตัว 2.85 - 
ขนาด 91/110 ตัว 2.75 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 18.10 - 
ขนาด 6/8 ตัว 17.25 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.65 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.60 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 6.90 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 6.05 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.00 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 9.75 - 
ขนาด Un/15ตัว 6.90 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.20 5.35 
ขนาด 21/25ตัว 4.50 4.70 
ขนาด 26/30ตัว 4.25 4.30 
ขนาด 31/35ตัว 4.05 4.00 
ขนาด 41/50ตัว 3.90 3.80 
ขนาด 51/60 ตัว - 3.65 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.60 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.55 
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