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       ตามรายงานฉบับใหม่ของหน่วยงานจัด
อันดับความน่าเช่ือถือ Crisis คาดว่าการส่งออกกุ้ง
จากอินเดียจะมีมูลค่าเกินกว่า 7,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ภายในปี 2565 เพิ่มข้ึนสองเท่าจากปี 
2559 เนื่องจากกุ้งมีคุณภาพดี ผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลายมากขึ้ น  และมีผลผลิตจากการ
เพาะเล้ียงเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้น ท่ีเ ล้ียงใน 
Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha และ West 
Bengal นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์แปรรูปจะมีสัดส่วน
เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของการส่งออกอาหารทะเล

จากอินเดียท้ังหมด ในช่วงปีงบประมาณ 2556 - 
2557 อินเดียส่งออกกุ้ง ท้ังหมด 301 ,435 ตัน 
เพิ่มขึ้นเป็น 373,866 ตันในปี 2558 – 2559 ซึ่ง
ท าให้อินเดียแซงเวียดนามเป็นผู้น าส่งออกกุ้งราย
ใหญ่ ท่ี สุดของ โลก ตามรายงานของ Marine 
Products Export Development Authority : 
MPEDA) ในปี 2560 อินเดียได้รายได้จากการ
ส่งออกกุ้ง 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สูงกว่าการ
ส่งออกของเวียดนามซึ่งมีมูลค่าคงท่ี 3,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  

ญี่ปุ่น : ขยายการส่งออกอาหารทะเลไปจีนและเกาหลีใต้   

 รัฐบาลญี่ปุ่นสร้างห้องเย็นท่ีท่าเรือ 6 แห่ง
บนเกาะทางเหนือของฮอกไกโด เพื่อช่วยส่งเสริม
การส่งออกสินค้าเกษตรและประมง มีเป้าหมาย
ส่งออกสินค้าเกษตรและประมงเพิ่มขึ้นคิดเป็น
มูลค่า 8,860 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562 จาก
เดิมส่งออก 6,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 
โดยจะส่งออกเพิ่มไปยังจีนและเกาหลีใต้ รวมท้ัง
ยุ โ รปและสหรัฐฯ  ด้วยญี่ ปุ่ นคาดว่ าปริ มาณ      

ความต้องการสินค้าจากญี่ปุ่นจะเพิ่มข้ึน เมื่อความ
ตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจTrans-Pacific 
Partnership : TPP ซึ่ ง มี สม า ชิก เห ลืออยู่  1 1 
ประเทศ มีผลในปี 2562 นอกจากนั้นมีความตกลง
ใหม่ระหว่างญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปอีกด้วย จึงมีการ
เพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับการ
เพิ่มข้ึนของปริมาณส่งออกตามเป้าหมายดังกล่าว  

นิวซีแลนด์ : เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อขจัดการท าประมง IUU 

 องค์กร World wide fund for nature : 
WWF ร่ วมกับพันธมิ ตรหลายบริษัท  น า เสนอ
เทคโนโลยี ท่ี ช่วยขจัดประมง IUU และปัญหา        
สิทธิมนุษย์ โครงการเริ่มต้นในภูมิภาคมี WWF จาก
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฟิจิ ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยี
ส่ือสาร ConsenSys และบริษัทแปรรูปสินค้าประมง 
tuna Sea Quest Fifi Ltd.  
 โดย เป็ น โคร ง ก าร ท่ีท า ฐ านข้ อมู ลแบบ 
Blockchain โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสืบค้น
ย้อนกลับ ต้ังแต่ เรือประมงถึงห้างสรรพสินค้า 
ส าหรับอุตสาหกรรมทูน่าสดและแช่แข็งในพื้นท่ี

แปซิฟิกตอนกลางและตะวันตก ซึ่งจะช่วยให้การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานดีขึ้น ผู้อ านวยการ WWF 
นิวซีแลนด์กล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้คนและปกป้องส่ิงแวดล้อม  
       การใช้แอพพลิเคช่ันโทรศัพท์ ช่วยให้ผู้บริโภค
สแกนท่ีบรรจุภัณฑ์อาหาร และทราบว่าทูน่าจับจาก
แหล่ง ใด  ใ ช้ เรื อประเภทใด รวมถึ งวิ ธีการจับ 
เทคโนโลยีการเก็บฐานข้อมูล แบบ Blockchain      
จะท าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าทูน่าท่ีซื้อไปถูกกฎหมาย 
ไม่ได้มาจากการใช้แรงงานทาส หรือใช้แรงงานท่ีอยู่
ในสภาพท่ีไม่เหมาะสม 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 



 สมาคมปลาแพงกาเซียสเวียดนามรายงาน
มูลค่าส่งออกปี 2560 เกินกว่า 1,750 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ  และพื้ น ท่ีฟาร์ ม เ ล้ียง เพิ่ มขึ้น ในเขต
สามเหล่ียมปากแม่น้ าโขง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 
เป็น 20,618 ไร่ และพื้นท่ีท่ีมีการจับ 21,343 ไร่  
 
 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 การส่งออกแพงกาเซียสเวียดนาม 
ไปยังตลาดจีนเพิ่มขึ้นเป็นตลาดใหญ่สุดแทนท่ี
ตลาดสหรัฐฯ ปัจจุบันปลาแพงกาเซียสราคา 1.24 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ในพื้นท่ีปากแม่น้ า 
และเป็นระดับราคาท่ีสูงท่ีสุดในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
 

เกาหลีเหนือ : ยังส่งออกอาหารทะเลไปจีน แม้มีการคว่ าบาตร 

 พบเกาหลีเหนือส่งอาหารทะเลไปขายใน
เขตทางตะวันออก เฉี ยง เหนือของ จีน ท้ัง ท่ี
สหประชาชาติได้ประกาศคว่ าบาตรทางการค้า
เกาหลีเหนือแล้ว ผู้ค้าปลีกชาวจีนท่ีตลาดใน
จังหวัด Jilin ใกล้พรมแดนเกาหลีเหนือ ติดป้าย
โฆษณาข้อความว่า “อาหารทะเลจากเกาหลี
เหนือ” ซึ่งมีปูมีชีวิตท่ีลักลอบน าเข้ามีราคาต่ ากว่า
ปูท่ีมาจากรัสเซียครึ่งหนึ่ง ได้แก่ปู Snow crabs 
ราคา 18 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ปูขนราคา 
24 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ผู้ค้าปลีกบางราย 

มีการปิดร้านหลังจากมีการคว่ าบาตรในเดือน
สิงหาคมปีท่ีผ่านมา หลังจากท่ีมีการประกาศคว่ า
บาตรสินค้าอาหารทะเลจากเกาหลีเหนือ แต่บาง
รายกลับมาเปิดใหม่ และปัจจุบันพบว่ามีอาหาร
ทะเลให้ซื้อได้ทุกวัน โดยสินค้ามาจากท่าเรือ
จังหวัด Liaoning ผู้ค้ากล่าวว่าสินค้าสัตว์น้ าถูกขน
ถ่ายจากเรือเกาหลีเหนือไปยังเรือจีน และมีการ
ลักลอบน าไปขายในเมือง Dongguan จังหวัด 
Liaoning     

ไทย : บริษัทไทยยูเนียนน าเสนอแนวทางการปฏิบัติท่ีดีส าหรับเรอืประมง 

เกาหลีใต้ : ส่งออกสินค้าภายใต้แบรนด์ K-Fish ไปจีน 

          รัฐบาลเกาหลีใต้น าเสนอตราสัญลักษณ์  
K-Fish เป็นแบรนด์ส่งออกประจ าชาติ ในงาน
แสดงสินค้าท่ี Shanghai ประเทศจีน และมีการ
ส่งเสริมการขายท่ีห้าง Walmart อีกสองแห่ง 
อาหารทะเลจากเกาหลีใต้ประกอบด้วยสินค้า

อาหารทะเลต่าง ๆ 11 ชนิด รวมท้ังทูน่าและหอย
เป๋าฮื้อ มีการจดทะเบียนตราสินค้าใน 36 ประเทศ 
รวมท้ังในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรป   

เวียดนาม : ส่งออกปลาแพงกาเซียสเพิ่มขึ้น 

 บริษัทไทยยูเนียนน าเสนอโปรแกรมการ
ปรับปรุงเรือประมง และการปฏิบัติท่ีดีส าหรับ
เรือประมง Vessel Code of Conduct (VCoC) 
เพื่อให้เรือประมงท่ีบริษัทรับซื้อสินค้ามีความ
ชัดเจนและโปร่งใส รวมถึงให้เกิดการพัฒนา
แรงงาน และจริยธรรมในภาคประมงโดยผู้ค้า
วัตถุดิบให้กับไทยยูเนียนท้ังรายเก่าและรายใหม่
จะต้องลงนามในสัญญา VCOC กับเรือประมงทุก
ล าท่ีเป็นผู้ส่งสินค้าให้ตลอดท้ังโซ่อุปทาน ท้ังนี้ไทย
ยูเนียนมีสิทธิร้องขอตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสอดคล้องจากผู้ส่งสินค้า ท่ีต้องปฏิบัติตาม 
VCOC ผ่านผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลท่ี 3 ณ จุดใด
ก็ตามท่ีเกิดรายการซื้อขายทางธุรกิจ และมี
ข้อตกลงให้ ผู้ส่งวัตถุดิบให้ไทยยูเนียนต้องเข้า
โครงการปรับปรุงเรือ (Vessel Improvement 
Programme : VIP) เพื่อปรับปรุงจุดท่ียังบกพร่อง
และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อให้เรือ
ส่งสินค้าสามารถแสดงถึงความโปร่งใส ความ
น่าเช่ือถือ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
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นอร์เวย์ : การส่งออกทะเลในปี 2560 สูงถึง 11.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 ในปี 2560 การส่งออกอาหารทะเลจาก
นอร์เวย์มีมูลค่า  11,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ 
2.6 ล้านตัน มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2559 สมาคมอาหารทะเล
นอร์เวย์ (Norwegian Seafood Council) รายงาน
สัดส่วนมูลค่าอาหารทะเลท่ีส่งออกร้อยละ 72 มาจาก
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ร้อยละ 28 มาจากประมงจับ 
เมื่อพิจารณาด้านปริมาณร้อยละ 40 มาจากการ
เพาะเล้ียง และร้อยละ 60 มาจากประมงจับ มูลค่า
การส่งออกสัตว์น้ าจากการเพาะเล้ียง 3,400 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 คิดเป็นปริมาณ 1 
ล้านตัน คงท่ีจากปีก่อนหน้า การส่งออกสินค้าประมง
จากการจับปริมาณ 1.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 
มูลค่า 3,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 
แซลมอนยังคงเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ มีสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าการส่งออกท้ังหมด และคิด

เป็นร้อยละ 38 ของปริมาณท้ังหมด โดยปริมาณ
ส่งออกแซลมอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2559 การส่งออกปลาเทราต์
ปริมาณลดลงร้อยละ 42 มูลค่าลดลงร้อยละ 27 
เนื่องจากผู้ผลิต ให้ความสนใจลดลงและตลาดรัสเซีย
ไม่มีค าส่ังซื้อเข้ามา  
 ตลาดหลักของนอร์เวย์ได้แก่สหภาพยุโรป 
น าเข้าอาหารทะเล 1.6 ล้านตัน มูลค่า 61 ,000 
นอร์เวยโ์ครน ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 มูลค่าคงท่ีจาก
ปีท่ีผ่านมา การส่งออกไปเอเชียมีปริมาณ 539,000 
ตัน มูลค่า 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ตลาดสหรัฐฯ         
มี ก า ร เ ติ บ โ ต สู ง สุ ด คิ ด เ ป็ น มู ล ค่ า 5 ,700            
นอร์ เวย์ โครน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี  2559           
ซึ่งเป็นตลาดใหญอ่ันดับ 4 ส าหรับปี 2560     

สหรัฐอเมริกา : ภาคอุสาหกรรมอาหารทะเลด าเนินการตามนโยบายของประธานาธิบดีของสหรัฐฯ 

 หน่วยงาน ด้านประมงของสหรัฐฯ the 
National Fisheries Institute (NFI) ไ ด้ ใ ห้
ความส า คัญกับก ารด า เนิน ตามน โยบายของ
ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ รวมท้ัง
ด้านการน าเข้าอาหารทะเล โดยสมาคมการค้าอาหาร
ทะเลใหญ่ท่ีสุดของสหรัฐฯ กล่าวว่าบริษัทอาหารทะเล
ท้ัง เกือบ 300 แห่ง ไ ด้ปฏิบั ติตามนโยบายของ    

ท าเนียบขาวและคณะรัฐมนตรีในช่วงปีแรกของ
รัฐบาลนี้ มีการถอนตัวจากข้อตกลงการค้ากับประเทศ
ในแปซิฟิก การไม่สานต่อข้อตกลงการค้ากับยุโรป 
และการเข้าร่วมโปรแกรมเฝ้าระวังการน าเข้าอาหาร 
ทะเล (the Seafood Import Monitoring Programmed 
: SIMP) 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 2 / 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

       อุปสงค์การบริ โภคอาหารทะเลในจีนท่ีสูง         
ท า ใ ห้ ผู้ จั ด จ า ห น่ า ย อ า ห า ร ท ะ เ ล ข อ ง จี น               
พยามยามตอบสนองต่อความต้องการ ดังกล่าว        
บ ริ ษั ท Guoxing Foodstuffs Co. ซึ่ ง ต้ั ง อ ยู่ ใ น         
เมืองชิงเต่า (Qingdao) ผลิตอาหารทะเลภายใต้
เครื่องหมายการค้า “Haimai” ได้ร่วมธุรกิจกับบริษัท 

Russian Fishery Co. เพื่อน าเข้าปูจากรัสเซีย ขณะท่ี
บ ริ ษั ท  Qingdao Hai Xian Xiong Di Seafood 
Products Co. ร่วมกับบริษัท Wan Song Qingdao 
Food Co. ของจีน และบริษัท Ocean Leader ของ
ญี่ปุ่นจัดจ าหน่ายและน าเข้าอาหารทะเลประเภทเกี๊ยว
สไตล์ญี่ปุ่น 

จีน : ร่วมธุรกิจตลาดอาหารทะเลแปรรปูกับญี่ปุ่นและรัสเซีย 
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อินเดีย : รัฐบาลจัดท าแผนโรดแมป เพิ่มการส่งออกอาหารทะเลเป็นสองเท่า  

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมของอินเดียกล่าวว่า รัฐบาลเตรียมจัดท า
แผนโรดแมป โดยตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกอาหารทะเล
ของประเทศเป็นสองเท่าภายใน 2 - 3 ปี ข้างหน้า 
รวมท้ังก าหนดมาตรการเพื่ อ เพิ่ มผลผลิตการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าของประเทศ เสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการตลาด และการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
บูรณาการ กระทรวงพาณิชย์ฯ ได้มอบหมายให้

หน่วยงานพัฒนาการส่งออกอาหารทะเลของอินเดีย 
(MPEDA) และสมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลของ
อินเดีย ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
และประมงของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลเสนอท่ี
จะจัด ต้ังส านักงานเพื่ อ ส่งเสริมการส่งออกใน
ต่างประเทศ 10 แห่ง ท่ัวโลก เพื่อส่งเสริมและสร้าง
คุณค่าของแบรนด์สินค้าอาหารทะเลของอินเดีย  

ญี่ปุ่น : การจับปลาไหลญี่ปุ่นวัยอ่อนลดลง ท าให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น 

 จากข้อมูลของหน่วยงานประมง คาดการณ์
ว่าการจับปลาไหลวัยอ่อน หรือ glass eel ในญี่ปุ่น
จะลดลงต่ ากว่า 5.2 ตัน ซึ่งเป็นสถิติต่ าสุด ท าให้คาด
ว่ าราคาปลาไหลใน ช่วง เทศกาลกินปลาไหล 
“Midsummer Day of the Ox.” ซึ่ ง ก าหนดจัด
ในช่วงกลางปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้น ฤดูกาลจับปลาไหล        
วัยอ่อนของญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน 
โดยผลผลิตจะมากท่ีสุดช่วงกลางเดือนมกราคม 
ปัจจุบันราคาปลาไหลวัยอ่อนอยู่ท่ี 32,350 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 5.39 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อตัว ขณะท่ีราคาปลาไหลตัวเต็มวัยอยู่ ท่ี 
32.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ราคาปลาไหลท่ี
แพงและหายากท า ให้ ร้ านปลาไหลย่ า ง ซอส 
(kabayaki eel) อาจจะต้องปิดตัวลง ในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่านมาร้านปลาไหลย่างซอสในญี่ปุ่นกว่าครึ่งต้องปิด
ตัว ลง  ท า ให้ ผู้ บ ริ โ ภคหันมาซื้ อปลา ไหลจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีราคาถูกกว่า  

มาเลเซีย : อนุญาตท าการประมงน้ าลกึในรัฐซาบาห์ 

ญี่ปุ่น : เรียกร้องให้ชาวประมงงดจับปลาทูน่าแปซิฟิกบลูฟินขนาดเล็ก 

 หน่วยงานประมงของญี่ปุ่นเรียกร้องให้
ชาวประมงงดจับปลาทูน่าแปซิฟิกบลูฟินขนาดเล็ก 
ซึ่งน้ าหนักน้อยกว่า 30 กิโลกรัม จนถึง ส้ินเดือน
มิถุนายน 2561 ท้ังนี้ เพื่อให้ปริมาณปลาท่ีจับได้ไม่
เกินโควตา 3,424 ตัน ท่ีญี่ปุ่นได้รับจัดสรร การท า
ประมงปลาทูน่าแปซิฟิกบลูฟินอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการประมง 

ระหว่างประเทศ ผู้เ ช่ียวชาญได้เตือนถึงการท า
ประมงเกินขนาดและการร่อยหรอของทรัพยากรปลา
ดังกล่าว ต้ังแต่เริ่มรอบโควตาการจับจนถึงเดือน
มกราคม 2561 ปริมาณปลาทูน่าบลูฟินขนาดเล็กท่ี
จับได้ของญี่ปุ่นรวมเท่ากับ 3,201 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
93 ของโควตาท่ีได้รับจัดสรร  

 จากการส ารวจทรัพยากรประมงในน่านน้ า
ของรัฐซาบาห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบว่าทรัพยากรประมง    
น้ าลึก โดยเฉพาะปลาผิวน้ ายังมีศักยภาพในการ
ขยายตัว ส านักงานประมงของรัฐซาบาห์ประกาศว่า 
รัฐซาบาห์ยินดีต้อนรับนักลงทุนท่ีสนใจท าการประมง
น้ าลึก จากสถิติช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2549 – 
2558) มาเลเซียมีปริมาณสัตว์น้ า ท่ีจับได้เฉล่ีย 

180,000 ตัน โดยผลจับในปี 2549 เท่ากับ 176,314 
ตัน มูลค่า 135.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีปี 2558 
มีผลจับลดลงเป็น 175,443 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 
230.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันรั ฐซาบาห์            
มีเรือประมงน้ าลึก 51 ล า ท่ีได้รับอนุญาตท าการ
ประมงซึ่งด าเนินการโดยผู้ประกอบการประมง
ท้องถิ่น  11 ราย  
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ฟิลิปปินส์ : เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของรัสเซียเยือนโรงงานปลาทูน่าแปรรูป  

 คณะผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานเฝ้าระวัง     
ด้ า น สุ ข อ น า มั ย พื ช แ ล ะ สั ต ว์ ข อ ง รั ส เ ซี ย 
(Rosselkhoznadzor) ได้เดินทางเยือนฟิลิปปินส์ 
เพื่อตรวจประเมินโรงงานปลาทูน่าแปรรูปและ
หน่วยงานภาครัฐท่ีก ากับดูแลภาคอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ส าหรับการส่งออกไปรัสเซีย เอกอัครราชทูต 
 
 

ฟิลิปปินส์ประจ ารัสเซียกล่าวแสดงความเช่ือมันว่า 
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของฟิลิปปินส์จะได้รับการยอมรับ
จากรัสเซีย นอกจากการตรวจประเมินดังกล่าว        
ยังต้องด าเนินการอื่น ๆ เช่น การแลกเปล่ียนข้อมูล 
และการประชุมผู้เช่ียวชาญ เพื่อท่ีจะสามารถส่งออก
สินค้าดังกล่าวไปรัสเซียได้   
 เวียดนาม : การส่งออกปลาทูน่าไปสหภาพยุโรปเพิ่มข้ึน 

 ต้ังแต่ต้นปีจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 
2560 เวียดนามส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าไป
สหภาพยุโรปรวม 123.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกไปเยอรมนีเพิ่มข้ึนถึง
ร้อยละ 37.5 ผลิตภัณฑ์ท่ีเวียดนามส่งออกไปสภาพ
ยุโรปส่วนใหญ่เป็นเนื้อปลาทูน่าลอยด์หรือเนื้อปลา
ทูน่าฟิลเลแช่แข็ง รองลงมาเป็นปลาทูน่ากระป๋อง 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่าปัจจุบันการส่งออกปลาทูน่ามี
ชีวิต/สด/แช่แข็ง ของเวียดนามขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ขณะท่ีการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 จากข้อมูลสถิติของหน่วยงาน International 
Trade Center ( ITC) ในช่วง 8 เ ดือนแรกของปี 

2560 สหภาพยุโรปน าเข้าผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า 3.25 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.7 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 
สเปน อิตาลี และฝรั่งเศสเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ใน
สหภาพยุโรป โดยช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 
สหภาพยุโรปน าเข้าปลาทูน่ากระป๋อง/แปรรูป คิด
เ ป็นร้ อยละ  72 .4–83  ของมู ลค่าการน า เ ข้ า
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าท้ังหมดของสหภาพยุโรป ราคา
ปลาทูน่าแปรรูปน าเข้าเฉล่ียในตลาดหลัก เช่น 
สเปน เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้น
มากกว่าในปี 2558 และ 2559 ปัจจุบันเวียดนามมี
ส่วนแบ่งตลาดปลาทูน่าในเยอรมนีค่อนข้างสูง    

สหภาพยุโรป/อินเดีย : ร่วมแก้ไขปัญหาสารปฏิชีวนะตกค้างในกุ้ง  

 ก าหนดการประชุมหารือระ ดับสูง
ระหว่าง ผู้มี ส่วนได้เสียในภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของอิน เ ดียและสหภาพยุ โรป 
ระหว่างวันท่ี 27 - 29 มกราคม 2561 เพื่อหารือ
แนวทางการแก้ไขปัญหาสารปฏิชีวนะตกค้างใน
กุ้งของอินเดีย การปรับปรุงมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาหารให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป และเพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างกัน  
 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ีผ่านมา 

เจ้าหน้าท่ีของสหภาพยุโรปได้เดินทางเยือน
อินเดีย เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมการผลิต
อาหารทะเลส่งออกของอินเดีย ซึ่ งผลการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้ากุ้งเป็นท่ีน่าพอใจ เมื่อปี 
2559 สหภาพยุโรปเพิ่มความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบสินค้าประมงจากอินเดีย ณ ด่าน
น าเข้า จากเดิมท่ีสุ่มตรวจร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 
50 เพื่อควบคุมการส่งออกกุ้งท่ีปนเปื้อนสาร
ปฏิชีวนะจากอินเดีย  
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สหรัฐอเมริกา : คาดปี 2561 ตลาดกุ้งล็อบสเตอร์และปูมีชีวิตขยายตัว   

 ข้อมูลจากการสัมมนา Global Seafood 
Marketing Conference ใ น เ มื อ ง ไ ม อ า มี            
รัฐฟลอริดา ซึ่ ง จัดโดยสถาบันประมงแห่งชาติ         
ของสหรัฐอเมริกา แนวโน้มราคาสัตว์น้ าจ าพวก 
shellfish ในปี 2560 ยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจาก
ยอดขายของร้านค้าปลีกและส่วนแบ่งตลาดท่ี
เพิ่มข้ึน ยกเว้นกุ้งล็อบสเตอร์ โดยราคาปู snow 
crab สูงขึ้นมาก แม้ว่าการบริโภคจะลดลงราคา       
เนื้อปูสูงขึ้น เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ขณะท่ี
ราคาเนื้อกุ้งล็อบสเตอร์ในปี 2560 ลดลงมาก แม้ว่า
อุปทานลดลง และราคากุ้งล็อบสเตอร์มีชีวิตในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2560 ลดลง  
 

 แนวโน้มปี 2561 คาดการณ์ว่ากฎระเบียบ       
Seafood Import Monitoring Program ( SIMP) 
ของสหรัฐอเมริกาท่ีใช้บังคับกับสินค้าปูน าเข้าส่วน
ใหญ่ ต้ังแต่ 1 มกราคม 2561 จะส่งผลกระทบต่อ
ตลาดสัตว์น้ า shellfish ของสหรัฐฯ และคาดว่า
ใน ช่วงปีใหม่ตลาดสัตว์น้ า shellfish มี ชีวิตจะ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากอุปสงค์ท่ีเพิ่มข้ึน และ
ส่งผลให้  ราคาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันอุปสงค์สัตว์น้ า 
shellfish มี ชีวิตท่ีเพิ่มขึ้น ไ ด้แก่  ปู  Dungeness 
crab ปู  king crab และกุ้ ง ล็อบสเตอร์  ขณะ ท่ี          
ปู snow crab เป็นสินค้าหลักท่ีวางจ าหน่ายใน
ร้านค้าปลีกและร้านอาหาร  

อาร์เจนตินา : การส่งออกสินค้าประมงท ารายได้เกือบ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 จากข้อมูลของหน่วยงานสถิ ติแห่งชาติ 
(INDEC) ปี 2560 อาร์เจนตินาส่งออกสินค้าประมง
มูลค่า 1,959 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
16.5 จาก 1,682 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อน โดย
ส่งออกสัตว์น้ าสด/แช่เย็น/แช่แข็ง เท่ากับ 1.7 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 1.4 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีก่อน ขณะท่ีส่งออกสัตว์
น้ าแปรรูป 260 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลจับกุ้ ง 
Pleoticus muelleri ของอาร์เจนตินาในปี 2560 

ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การส่งออกกุ้งขยายตัว ปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกกุ้งเท่ากับ 200,000 ตัน และ 
1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 65 ของ
มูล ค่ าก าร ส่ ง ออก  ขณะ ท่ี ส่ ง ออกหมึ ก  Illex 
argentines เพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ตัน มูลค่า 190 
ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ  แ ล ะ ส่ ง อ อ ก ป ลา เ ฮ ก  
(Merluccius hubbsi) 103,000 ตัน มูลค่า 245 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ คงท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน  

บราซิล : รัฐบาลห้ามส่งออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรปช่ัวคราว  

          จากข้อมูลของกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ 
และการผลิตของบราซิล (MAPA) บราซิลประกาศ
ห้ามส่งออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรปช่ัวคราว 
ต้ังแต่วันท่ี 3 มกราคม 2561 หลังจากการตรวจ
ประเมินพบว่าไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัยของอาหารของสหภาพยุโรป ท้ังนี้ 
 

เพื่อป้องกันการระงับการน าเข้าอาหารทะเลจาก
สหภาพยุโรป สหภาพยุโรปได้ท าการตรวจประเมิน
บริษัทส่งออกอาหารทะเลของบราซิลเมื่อเดือน
กันยายน 2560 และแจ้งเตือนถึงความล้มเหลวของ
ภาคอุตสาหกรรมในการแยกกิจกรรมการจับและ
การเพาะเล้ียงออกจากกัน   
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