
        ผูคาปลีกชาวจีนอาศัยชวงตรุษจีนเพิ่มยอดขาย

อาหารทะเล โดยขายอาหารทะเลท่ีปดฉลากไมถูกตอง เชน

ปู brown crabs จากแคนาดา ไอซแลนด รัสเซีย และ 

ไอรแลนด ปดฉลากเปนปูมาจากอังกฤษ ท่ีราคา 157 

เหรียญสหรัฐฯ หอยนางรมไอริชปดฉลากวามาจากฝร่ังเศส 

ผลิตภัณฑจากชิลีมักปดฉลากวามาจากสหรัฐอเมริกา    

เปนตน ซึ่งมักเปนตลาดขนาดเล็กท่ีพยายามสรางช่ือเพื่อทํา

ตลาดในจีน  

จีน : ติดฉลากปลอมแปลงสนิคา้สตัวน์ํ้ าในช่วงเทศกาลตรุษจีน 

จีน : การจราจรทีติ่ดขดัทําใหส้ตัวน์ํ้ าขาดแคลนชัว่คราว 

        ราคาสัตวนํ้าในจีนสูงข้ึนอยางรวดเร็วเมื่อสัปดาหท่ี

ผ า นมา  หลั ง จ ากรถบรร ทุ กสิ นค า จ าก  Guandong  

ท่ีพยายาม เข า ไป ยัง  Beijing และ  Shanghai พบกับ

การจราจรท่ีติดขัดในพื้นท่ี ซึ่งมีหิมะทางตอนกลางของจีน 

สถานีโทรทัศใน Henan Hunan และ Anhui แพรภาพ

สัตว นํ้าตายจากการขาดออกซิ เจนและนํ้า เน่ืองจาก

การจราจรท่ีติดขัดเปนเปนเวลานาน  

       ราคาปลาหนาฟารมสูงข้ึนจาก 4.27 เหรียญสหรัฐฯ 

เปน 4.58 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 500 กรัม ต้ังแตชวงตนเดือน

ธันวาคม ถึงสัปดาหแรกของเดือนมกราคม เน่ืองจากทาง

ตอนเหนือของจีนขาดแคลนปลาสดมีชีวิตขนาดใหญ ตนทุน

การจัดการขนสง (logistics cost) ทําใหราคาสัตวนํ้าใน 

Beijing สูงข้ึน ราคาขายสงท่ีตลาด Jingshen สูงสุดอยูท่ี 

5.69 เหรียญสหรัฐฯ ตอ 500 กรัม ปลาสดยังคงเปนสินคา

พื้นฐานในตลาดอาหารทะเลของจีน แตเน่ืองจากราคา  

ปลาสดสูงข้ึน ทําใหปลาแชเย็น แชแข็งทะลักเขามาเพิ่ม

โดยเฉพาะในพื้นท่ี ท่ีมีทาเรือ   

 

อินโดนีเซีย : ผ่อนปรนมาตรการหา้มทําประมงอวนลอ้มจับ 

        อินโดนีเซียบังคับใชกฎหมายหามทําประมงโดยใช

เค ร่ืองมืออวนลอมจับ (seine) แตต อมาไดผอนปรน 

การบังคับใชกฎหมายหลังจากการประทวงของชาวประมง 

โดยเมื่อวันท่ี 17 มกราคม รัฐมนตรีประมงประกาศขยาย

ระยะเวลาการปรับตัว (transition period) ออกไปโดยไมมี

กําหนด ในเขตพื้นท่ี Pantura ของรัฐชวา และไมหามทํา

ประมงโดยเคร่ืองมืออวนลอมจับช่ัวคราว โดยประกาศมีข้ึน

หลังจากท่ีประธานาธิบดี Joko Widodo ใหขอตกลงกับ   

ผูประทวงท่ี Pantura เพื่อยืดเวลาการบังคับใชกฎหมาย

ออกไป และใหความชวยเหลือชาวประมงดวยโปรแกรม

ชวยเหลือทางการเงิน 

       รัฐมนตรีประมงอินโดนีเซีย ไดออกมาตรการควบคุม

การใชเคร่ืองมือประมงอวนลอมจับ (Cantrang) มาต้ังแตป 

2558 เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือทําลายลางทรัพยากร และให

เวลาชาวประมงปรับตัวถึงป 2561 เพื่อเปลี่ยนไปทําประมง

ทางเลือกอ่ืน เพื่อลดการจับสัตว นํ้า ท่ีไมตองการ (by 

catch) และลดผลกระทบตอระบบนิเวศนทางทะเล รัฐบาล

ไดใหการสนับสนุนทางการเงินใหเปลี่ยนไปใชเคร่ืองมืออ่ืน 

และใหเวลาปรับตัวเกือบ 3 ป แตขณะน้ียังคงมีการทํา

ประมงอวนลอมจับโดยท่ัวไป มีเรืออวนลอมจับขนาดเล็ก

กวา 10 ตันกรอส (GT) ไมถึง 1 ใน 3 จากท้ังหมด 7,200 

ลํา ท่ีไดรับความชวยเหลือทางการเงิน โดยสวนใหญเรือ

เหลาน้ีจะทําประมงบริเวณชายฝงทางตอนเหนือของชวา 

เฉพาะปน้ีมีผูสมัครขอรับความชวยเหลือทางการเงินแลว 

3,900 ราย 

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบบัท่ี 3 / 2561 วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2561 

ปที 1 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561 
Volume 1 Number 2 April – June 2018 

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์  24 



เมียนมา : การส่งออกทีล่ดลง ทําใหอุ้ตสาหกรรมกุง้ตอ้งพึง่พาเทคโนโลย ี

        หนวยงาน Japan International Cooperation Agency 

(JICA) รายงานการสงออกกุงจากเมียนมาไปญี่ปุน พบวา  

ผูสงออกกุงเมียนมา กําลังเผชิญกับสภาวะขาดแคลนกุง 

เน่ืองจากแหลงเลี้ยงตามธรรมชาติมีความเสื่อมโทรม และ

เทคนิคการผสมพันธุไมประสบความสําเร็จ นอกจากน้ัน

หนวยงานประมงของเมียนมาเพิ่มเติมวา ทรัพยากรประมง

ในเมียนมาขาดการสงวนรักษา ทําใหปลาและอาหารทะเล

มีปริมาณลดลง รวมไปถึงกุงสําหรับสงออกดวย ขณะท่ีภาค             

การเพาะเลี้ยงไดรับผลกระทบจากไวรัส ดังน้ันจําเปนตองมี

เทคนิคการผสมพันธุและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง ท่ี

เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตกุง  

       กระทรวงเกษตร ปศุสัตว และชลประทานของ 

เมียนมา กําลังดําเนินการรวมกับสมาคมประมง จัดทํา 

ร า ง แ ผ น พั ฒ น า ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว นํ้ า แ ห ง ช า ติ  

(National Aquaculture Development Plan : NADP)  

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว  

       เมียนมาสงออกกุงกวา 13,000 ตัน มูลคา 50 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ในปงบประมาณ 2559-2560 สวนใหญ

สงออกไป ญี่ปุน สิงคโปร จีน ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรต 

มาเลเซีย ฮองกง เวียดนาม อินเดีย สหภาพยุโรป และ 

สหรัฐฯ  

ฟิลิปปินส ์: ผลผลิตสตัวน์ํ้ าจากการจับลดลง ขณะทีผ่ลผลิตจากการเพาะเล้ียงเพิม่ขึ้ น  

           สํานักสถิติฟลิปปนส Phillipine Statistics Authority 

(PSA) รายงานผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในป 2560 

ปริมาณ 2.24 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 1.68 จากปกอนหนา 

คิดเปนสัดสวนเกินกวาคร่ึงของผลผลิตสัตวนํ้าท้ังหมด แต

ผลผลิตรวมลดลงรอยละ 1.04 ท้ังน้ีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ามี

ผลผลิตเพิ่มเน่ืองจากสภาพอากาศเหมาะสมทําใหเก็บ

สาหรายในพื้นท่ี Sulu และ Tawi – Tawi ไดผลผลิตเพิ่ม

ในเทอมท่ีสอง  

        อยางไรก็ตามสํานักงานสถิติรายงานผลผลิตสัตวนํ้า

เพื่อการคาและผลผลิตจากทองถ่ินลดลงรอยละ 6.89 และ 

1.05 ตามลําดับ สงผลใหผลผลิตสินคาประมงโดยรวมลดลง 

สัตวนํ้าท่ีสําคัญไดแก ปลาทูแขก (round scad) และกุง

กุลาดํามีผลผลิตลดลงรอยละ 11.89 และรอยละ 6.29 

ตามลําดับ แต ปลานวลจันทร ปลานิล ทูนาทองแถบและ

ครีบเหลือง มีผลผลิตเพิ่มข้ึน  

ปากีสถาน/จีน : นําเขา้อาหารทะเลโดยตรงจากปากีสถาน  

       เขตปกครองตนเอง Xinjiang Uyghur ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของจีนนําเขาอาหารทะเลโดยตรงจากปากีสถาน

ปริมาณ 1.1 ตัน ผานทางเขตเศรษฐกิจจีน - ปากีสถาน 

(China-Pakistan Economic Corridor : CPEC) ซึ่งไดรับ

ความสนใจมากข้ึน เน่ืองจากเขตเศรษฐกิจน้ีมีบทบาทใน

การสงเสริมดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวกในประเทศเอเชียใต  

       ในป 2560 จีนสงออกไปปากีสถาน 18,300 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และนําเขาจากปากีสถาน 1,800 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ โครงการสําคัญของจีน (China’s Belt and 

Road : B&R) จะชวยใหปากีสถานสงออกไปจีนเพิ่มและลด

การขาดดุลกับจีน แตจะตองมีการปรับปรุงระบบซอฟแวรท่ี

เกีย่วกับระบบการกักกันสินคา (quarantine) เพื่อเปดเปน

ชองทางสีเขียว สําหรับนําเขาสินคาจากปากีสถาน 
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       นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ของเวียดนาม

อนุมัติแผนปฏิบัติการแหงชาติดานอุตสาหกรรมกุงป 2568 

โดยมีเปาหมายใหกุงเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจ

และพัฒนาอยางย่ังยืน ตามแผนน้ีเปาหมายการสงออกกุง

เปน 5,500 ลานเหรียญสหรัฐฯในป 2563 และ 10,000 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2568 จากป 2559 และ 2560  

ซึ่งมีรายได 3,700 และ 3,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ  

       ในป 2559 การสงออกกุงของเวียดนามคิดเปนรอยละ 

52.1 ของการสงออกอาหารทะเลท้ังหมดในป 2560 คิด

เ ป น ร อ ย ล ะ  4 6 . 3  กุ ง ส ง อ อ ก ส ว น ใ ห ญ ม า จ า ก 

การเพาะเลี้ยง ในป  2563 มูลคาการสงออกกุ งจาก

ธรรมชาติคิดเปนรอยละ 5.5 ของการสงออกกุงท้ังหมด 

และจะลดลงเหลือรอยละ 3 ในป 2568 จาก ป 2559  

มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 7.2 คาดวาพื้นท่ีเลี้ยงกุงจะเพิ่มข้ึน

เปน 4,625,000 ไร ในป 2563 และเพิ่มเปน 5,000,000 ไร 

ในป 2568 ผลผลิตกุงในป 2563 คาดวาจะมีปริมาณ  

832,500 ตัน และในป 2568 จะมีผลผลิตกุงเพิ่มเปน 

1,153,000 ตัน ตามลําดับ เพิ่มข้ึนจากป 2559 ซึ่งมีผลผลิต 

668,814 ตั น  เ วี ย ด น า ม เ น น ผ ลิ ต กุ ง ข า ว แ ป ซิ ฟ ก 

(Litopenaeus vannamei) และกุ งกุลาดํา (Penaeus 

monodon) โดยวางแผนท่ีจะผลิตกุงขาวใหได 480,000 

และ 700,000 ตันในป 2563 และ ป 2568 ตามลําดับ 

เพิ่มข้ึนจาก 393,429 ตันในป 2559 ผลผลิตกุงกุลาดําเพิ่ม

เปน 320,000 และ 400,000 ตันในป 2563 และ ป 2568 

ตามลําดับ เพิ่มข้ึนจากป 2559 ซึ่งมีผลผลิต 263,85 ตัน 

             

เกาหลีใต ้: โควตาการทําประมงในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใตเ้พิม่ขึ้ น  

เวียดนาม : ตั้งเป้าเพิม่ผลผลิตและการส่งออกกุง้  

       เกาหลีใตไดรับโควตาทําประมงปลา jack mackerel 

ปริมาณ 7,385 ตัน ในพื้นท่ีแปซิฟกตอนใต เพิ่มข้ึนรอยละ 

17 จากปท่ีผานมา เน่ืองจากทรัพยากรมีความสมบูรณข้ึน  

จากการประชุม South Pacific Regional Fisheries 

Management Organization (SPRFMO) คร้ังท่ี 6   

ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงวนและการจัดการสัตวนํ้า 

ชนิดอื่นท่ีไมใชทูนา ในพื้นท่ีแปซิฟกตอนใต มีการพิจารณา

การใหโควตาทําประมงสําหรับปลา jack mackerel ทุกป 

ท้ังน้ีเกาหลีใตจับปลา jack mackerel ปริมาณ 6,000 ตัน

ตอปเพื่อสงออก 

       เดือนมกราคม 2561 นอรเวยสงออกอาหารทะเล

มูลคา 994.23 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ 198,000 ตัน 

มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ี

ผานมา ปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 13 การสงออกเพิ่มข้ึน

เน่ืองจากสงออกผลิตภัณฑปลาเน้ือขาวสูงข้ึน สวนการ

สงออกแซลมอนซึ่งมีสัดสวนมูลคาสูงสุดของมูลคาท่ีสงออก

ยังคงท่ีคิดเปน มูลคา 65.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ

สงออกแซลมอนคิดเปน 85,400 ตันเพิ่มข้ึนรอยละ 23 

ราคาแซลมอนสงออกลดลงจาก 9.3 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอกิโลกรัม เปน 7.37 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ยอดขาย

แซลมอนไปยังตลาดยุโรปเพิ่มข้ึน เน่ืองจากราคาลดลง โดย

ฝร่ังเศสเปนผูนําเขาหลัก ในเอเชียจีนเปนผูนําเขาหลัก 

นอรเ์วย ์: การส่งออกอาหารทะเลในเดือนมกราคมเพิม่ขึ้ น 

นอรเ์วย ์: การขนส่งทางอากาศขยายตวัจาการส่งออกอาหารทะเลทีเ่พิม่ขึ้ น  

 สนามบินออสโลรายงานการสงออกอาหารทะเลสด

จากนอรเวยเพิ่มข้ึนและทาอากาศยานออสโลเปนทาสงออก

สินคา ท่ีใหญ ท่ีสุดในพื้นท่ี  Nordic ผู ใหบริการสงออก 

Avinor รายงานวาปท่ีผานมา มีการขนสงสินคาทางอากาศ

จากสนามบินออสโลปริมาณ  185,000  ตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 

35 เมื่อเทียบกับป 2559 มีสายการบินหลายบริษัทเลือกใช

สนามบินออสโล เพื่อชวยยนระยะเวลาการขนสงและเพิ่ม

ศักยภาพไดมากข้ึน โดยในป 2560 นอรเวยสงออกอาหาร

ทะเล 230,000 ตัน รอยละ 39 จากจํานวนน้ี บินตรงจาก

นอรเวยท่ีสนามบินออสโล 
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        หนวยงานอาหารและยาของซาอุดิอารเบีย ระงับ 

การนําเขาสัตวนํ้าจากเวียดนามช่ัวคราว ตามรายงานโรค

สัตวนํ้าประจําไตรมาส ในพื้นท่ีเอเชียแปซิฟก ชวงเดือน 

เมษายน–มิถุนายน ขององคกรสุขภาพสัตวโลก (World 

Organization for Animal Health’s)  พบโรคสัตว นํ้ า 

จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยพบโรคจุดขาว

(white spot) และ acute hepatopancreatic necrosis 

disease ในเวียดนาม ซึ่งมาตรการฉุกเฉินของซาอุดิอารเบีย 

มีผลต้ังแต 30 มกราคม 2561 เปนตนมา  

  

       รัส เซียอนุญาตใหบริษัทอาหารทะเล 28 แห ง  

ของอารเจนตินาสงออกอาหารทะเลไปยังตลาดรัสเซีย  

โ ด ย มี ก า ร รั บ ร อ ง ห ลั ง จ า ก เ ส ร็ จ สิ้ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม 

Intergovernmental Commission for Economic – 

Commercial and Scientific – Technological Cooperation 

 

(Comixta) และ ขอตกลงดานประมงและการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าดานสุขอนามัยพืชและสัตว จะไดรับการลงนามเมื่อ

เอกสารขอบทและรายละเอียดไดรับการอนุมัติโดยรัฐมนตรี

ของท้ังสองประเทศ 

  

ซาอุดิอารเบยี : ระงบัการนําเขา้อาหารทะเลจากเวียดนามชัว่คราว 

อารเ์จนติน่า/รสัเซีย : อนุญาตบริษทัผูผ้ลิตอาหารทะเลของอารเ์จนตินารายใหม่ส่งออกไปรสัเซีย 

โลก : เอเชียครองตลาดการคา้กุง้โลก 

        เอเชียครองตลาดการคากุงโลกท้ังดานการผลิตและ

การบริโภคในการประชุม Global Seafood Marketing 

Conference ประจําป 2561 ท่ีไมอามี่ ฟลอริดา ดานการ

ผลิต อินโดนีเซีย เวียดนาม มีอัตราการเติบโตคงท่ี ไทยฟน

ตัวจากโรค EMS อินเดียคาดวาจะมีผลผลิตเพิ่มรอยละ 10 

ในป 2561 ในป 2560 ท้ัง 4 ประเทศรวมจีน มีผลผลิต 2.5 

ลานตัน จากผลผลิตกุงท้ังหมด 3.4 ลานตัน ดานการ

บริโภค การนําเขากุงของเอเชียเพิ่มข้ึนจากรอยละ 15  

ของผลผลิตโลกในป 2554 เปนรอยละ 35 ในป 2559 

เน่ืองจากจีนมีความตองการเพิ่มข้ึน  
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เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 สมาคมดานการตลาด

อาหารทะเลของรัฐอะแลสกา (Alaska Seafood 

Marketing Association: ASMI) ซึ่งต้ัง อยูในเมือง 

Juneau รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา ประกาศวาได

ร วม กั บ  InstagramersJapan (IGersJP) จั ดปร ะกวด

ภาพถาย "Nerimono Arrangement Photo Contest" 

ในกลุมผูใช Instagram ในญี่ปุน โดยผูเขารวมประกวด

สามารถสงภาพถายภายใน 15 กุมภาพันธ – 4 มีนาคม 

2561 โดยเปนภาพถายผลิตภัณฑซูริมิ เชน ลูกช้ินปลา 

chikuwa ลูกช้ินปลา kamaboko ปูอัด (kanikama) และ 

 

 

ไสกรอกปลาเปนตน ASMI กลาววา การประกวดภาพถาย

ดังกลาวนอกจากความสนุกสนานยังชวยสงเสริผลิตภัณฑ 

ซูริมิใหเปนท่ีรูจัก ปจจุบันซูริมิจากอะแลสกาใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตผลิตภัณฑซูริมิตาง ๆ ซึ่งนิยมนํามาทําโอเดง

(oden) ซึ่งเปนอาหารท่ีนิยมรับประทานในหนาหนาวของ

ญี่ปุน สําหรับการประกวดภาพถายผลิตภัณฑซูริมิผาน 

Instagram ผูท่ีชนะการประกวดจํานวน 5 รางวัล จะไดรับ

รางวัลเปนผลิตภัณฑอาหารทะเลจากอะแลสกา มูลคา 

10,000 เยน หรือ 94 เหรียญสหรัฐฯ  

 

 

     จากผลการสํารวจของ WWF-Hong Kong ซึ่งทําการ

สํารวจซูเปอรมารเก็ต 9 แหงในฮองกง พบวา รอยละ 82 

ของผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ีทําการสํารวจไมไดใหขอมูลท่ี

สํา คัญแกผูบริโภค และจากการวิเคราะห  DNA โดย 

University of Hong Kong เมื่อเดือนธันวาคม 2559 

พบวา มี 4 กรณีท่ีฝาฝน กฎหมาย Trade Descriptions 

Ordinance ของฮองกง และมี 1 กรณีท่ีจําหนายสินคา 

ในราคาสู ง เกินจริง เ น่ืองจากบิดเ บือนขอมูลฉลาก  

การบิดเบือนฉลากสินคาสัตวนํ้าหรือใหขอมูลท่ีไมเพียงพอ  

 

อาจหลบซอนตนทุนดานสิ่งแวดลอมจากการทําประมง 

ผิดกฎหมาย หรือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีขาดการควบคุม 

ขอมูลเกี่ยวกับชนิดพันธุ ท่ีมาของสินคา และวิธีการผลิต 

เปนขอมูลสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคทราบวาอาหารทะเล

ดังกลาวไดมาดวยวิธีการท่ีย่ังยืนตอสิ่งแวดลอมหรือไม  

เชนซูเปอรมารเก็ตในฮองกงยังขาดการใหขอมูลท่ีถูกตอง

เกี่ยวกับสินคาอาหารทะเลท่ีจําเปนตอความปลอดภัยของ

ผูบริโภคและการปกปองทรัพยากรสัตวนํ้า 

  
 

 แอปพลิเคชันใหม Hai Yang Yi Yuan Lai (Seafood 

Snapshot) ชวยใหชาวประมงสามารถจําหนายปลาไหล

และปลาเกาจับจากธรรมชาติใหกับผูบริโภคผานการ

ประมูลออนไลน แอปพลิเคชันดังกลาวพัฒนาโดยบริษัท 

Zhejiang Zhong Xing Guang Dianzi Science & 

Technology Co. หรือรูจักภายใตแบรนด Link Radar 

โดยสามารถดาวนโหลดไดท่ี iTunes และ Google Play 

และรับประกันความปลอดภัยดานการเงิน นอกจากสัตวนํ้า

สองชนิดดังกลาว ชาวประมงยังสามารถจําหนายกุงและ

ปลา croaker ผานแอปพลิเคชันน้ีดวย  

ฮ่องกง : การติดฉลากอาหารทะเลทีถู่กตอ้งช่วยปกป้องสตัวท์ะเลทีถู่กคุกคาม 

จีน : แอปพลิเคชนัประมูลสตัวน์ํ้ าออนไลน ์

  
 

ญีปุ่่ น :  แข่งขนัประกวดภาพถ่ายผลิตภณัฑซู์ริมิผ่าน Instagram 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบบัท่ี 4 / 2561 วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 

        จากข อมู ล ของสหพันธ ป ระมงของ เ มี ยนม า 

ซาอุดิอาระเบียระงับการนําเขาอาหารทะเลจากเมียนมา

ช่ัวคราว หนวยงานอาหารและยาของซาอุดิอาระเบียได

ระงับการนําเขาผลิตภัณฑสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง จาก 

เมียนมา บังกลาเทศ อินเดีย และเวียดนาม มาตรการ

ดังกลาวเปนไปตามกฎระเบียบของหนวยงานอาหารและยา

ของซาอุดิอาระเบีย  

 

เมียนมา/ซาอุดิอาระเบยี : ระงบัการนําเขา้อาหารทะเลจากเมยีนมาชัว่คราว 
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        จากขอมูลของสมาคมผูสงออกอาหารทะเลของ

เวียดนาม (VASEP) ป 2560 เวียดนามสงออกปลา tra 

หรือปลา pangasius ไปสหราชอาณาจักร 45.7 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 2.5 จากปกอน โดยสงออก

ไปสหราชอาณาจักร เปนอันดับ 6 รองจากสงออกไป

ไอซแลนด จีน นอรเวย เดนมารก และรัสเซีย  

 

 

ท้ังน้ี สหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด เปนผูนํา

เขาปลา tra จากเวียดนาม รายใหญ 2 อันดับแรกใน

สหภาพยุโรป ขณะท่ีไทยเปนผูนําเขารายใหญในอาเซียน 

โดยป 2560 ไทยนําเขาปลา tra จากเวียดนาม 51 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ  

  

 

       นางเออรนา โซลเบิรก นายกรัฐมนตรีนอรเวยได

พบปะกั บนายชินโซ  อะ เบะ นายก รั ฐมนตรีญี่ ปุ น 

ณ กรุง โตเกียว  เพื่อกระ ชับความสัมพันธ ระหว า ง 

สองประเทศ ผูนําท้ังสองประเทศไดหารือเพื่อเสริมสราง

ความรวมมือท่ีใกลชิดระหวางกัน รวมท้ังผลประโยชน

ทางการคารวมกันระหวางท้ังสองฝาย ซึ่งรวมถึงการคา

สินคาอาหารทะเล นายกรัฐมนตรีนอรเวยยังพบปะกับเชฟ

ซูชิช่ือดังและเรียนรูวัฒนธรรมเกี่ยวกับซูชิของญี่ปุน  

 

        เกาหลีใตจะย่ืนอุทธรณคําตัดสินขององคการการคา

โลก (WTO) เกี่ยวกับมาตรการหามนําเขาอาหารทะเลจาก

ญี่ปุนจากกรณีการเกิดภัยพิบัติโรงงานไฟฟานิวเคลียร 

Fukushima ร่ัวไหล รัฐบาลเกาหลีกลาววาการย่ืนอุทธรณ

ดังกลาวเพื่อปกปองสุขภาพและความปลอดภัยของ

ประชาชน และจะยังคงหามนําเขาอาหารทะเลจากญี่ปุน

ตอไป แมวา WTO ไดประกาศ คําตัดสินโดยระบุวาคําสั่ง

หามนําเขาอาหารทะเลจากญี่ปุนของเกาหลีใตขัดตอหลัก

กฎเกณฑการคาโลก โดยเลือกปฏิบัติและเปนอุปสรรคตอ

การคา ป 2556 เกาหลีใตหามนําเขาอาหารทะเลจาก  

8 จังหวัดของญี่ ปุน ซึ่งอยูใกลกับพื้นท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติ

โรงงานไฟฟานิวเคลียร Fukushima Daiichi ร่ัวไหลเมื่อป 

2554 และกําหนดใหการนําเขาสินคาอาหารจากญี่ปุนตองมี

ใบรับรองวาไมมีการปนเปอนสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งในป 

2558 ญี่ ปุนได ย่ืนฟอง WTO ตอกรณีท่ีเกาหลี ใตออก

มาตรการหามนําเขาดังกลาว  

เวียดนาม : ส่งออกปลา pangasius ไปสหราชอาณาจักรเพิม่ขึ้ น 

เกาหลีใต ้: เตรียมยืน่อุทธรณคํ์าตดัสนิของ WTO 

นอรเ์วย/์ญีปุ่่ น : ผูน้ําของทั้งสองประเทศหารือดา้นการคา้ระหว่างกนั 

      หนวยงานดานสุขอนามัยและคุณภาพสินคาเกษตร

และอาหารของอารเจนตินา (SENASA) แจงวา เจาหนาท่ี

จากคณะกรรมาธิการยุโรปดานสุขอนามัยและความ

ปลอดภัยของอาหาร (DG-SANTE) ไดตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารทะเลของอารเจนตินา 

เจ าหน า ท่ีของสหภาพยุโรปไดตรวจประเมินสถาน

ประกอบการอาหารทะเลในเมือง Comodoro Rivadavia, 

Puerto Deseado, Trelew และ Puerto Madryn  

ในอารเจนตินา ท่ีสงออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรป 

เจาหนาท่ีของอารเจนตินากลาววา ผลการตรวจประเมิน

ดังกลาวเปนไปในทิศทางบวก ท้ังน้ี SENASA จะไดรับ

รายงานสรุปผลการประเมินจากสหภาพยุโรปและ

ขอเสนอแนะการปรับปรุงใหเปนไปตามกฎระเบียบของ

สหภาพยุโรป  

อารเ์จนตินา : คณะผูแ้ทนจากสหภาพยุโรปตรวจประเมินระบบความปลอดภยัสนิคา้อาหารทะเล 
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      จากรายงานของหนวยงานประมงและเพาะเลี้ยง   

สัตวนํ้าของชิลี (Subpesca) ป 2560 ชิลีสงออกอาหาร

ทะเล 5.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 19.6  

โดยเปนอาหารทะเลแชแข็ง รอยละ 51.3 ปลาปน รอยละ 

17.1 และอาหารทะเลสดแชเย็น รอยละ 16.8  ราคา

สงออกอาหารทะเลแชแข็งเฉลี่ยเพิ่มข้ึนรอยละ 21.1 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปกอน สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออก

อ า ห า ร ท ะ เ ล ร า ย ใ ห ญ ข อ ง ชิ ลี  คิ ด เ ป น สั ด ส ว น 

รอยละ 30 ของปริมาณการสงออกอาหารทะเลรวมของชิลี

รองลงมา ไดแก ญี่ปุนรอยละ 18.4 บราซิลรอยละ9.9  

จีนรอยละ 7.5 รัสเซียรอยละ 5.2 และสเปนรอยละ 3.4 

โดยการสงออกไปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนขยายตัวเพิ่มข้ึน

รอยละ 19 และ 39 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน 

ดานการผลิต ผลผลิตอาหารทะเลของชิลี ป 2560 เทากับ 

1.15 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 18 จากปกอน โดยผลผลิต

สวนใหญเปนปลาแอตแลนติก แซลมอน  สัดสวนรอยละ 

50.6 ผลผลิตเพิ่มข้ึน รอยละ 15.2 รองลงมา ไดแก 

หอยแมลงภู รอยละ 29.3 และปลาแซลมอนสายพันธุ 

coho รอยละ 11.7  

ชิลี : มูลค่าการส่งออกอาหารทะเล  2560 ขยายตวั 19.6% 

โลก : เครื่องมือเพือ่สนบัสนุนการทําประมงอย่างยัง่ยนื 

       ศูนย อํานวยความสะดวกทางการคาและธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกสของสหประชาชาติไดจัดทํา Fisheries 

Language for Universal Exchange (FLUX) เพื่อ เปน

มาตรฐานการจัดทําหรือพัฒนาขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

ดานการประมง โดยอยูบนพื้นฐานของระบบเปด ไมเสีย

คาธรรมเนียม และเปนมาตรฐานโลก ซึ่งจะทําใหสามารถ

แลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานการประมงระหวางกัน 

FLUX จะชวยใหองคการจัดการทรัพยากรประมงสามารถ

เขาถึงขอมูลจากเรือประมง เชน การระบุตัวตนของเรือ

และเสนทางเดินเรือ ขอมูลการทําประมง การข้ึนทา    

สัตวนํ้า การจําหนายสัตวนํ้า และใบอนุญาตทําการประมง 

ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือท่ีนําไปสูการอนุรักษและความย่ังยืน

ของมหาสมุทร (ตามเปาหมาย SDG ขอ 14) โดยจะมีคณะ

ผูเ ช่ียวชาญดานการประมงอยางย่ังยืน ประกอบดวย       

ผูมีสวนได เสียจากภาครัฐ และเอกชน ท้ังจากภาค 

อุตสาหกรรมประมง สถาบันการศึกษา และภาคสังคม 

รวมจัดทํามาตรฐานดังกลาว ท้ังน้ี ไดมีการประชุมคณะ

ผูเช่ียวชาญดังกลาวไปเมื่อวันท่ี 29 - 30 มกราคม 2561 

โดยมีผูแทนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก UNTAD,FAO,  

UN Environment และผู แทนจา กองค ก า รจั ด กา ร

ทรัพยากรประมง รวมแลกเปลี่ยนประสบการณและ 

ใหขอเสนอแนะแกคณะผูเช่ียวชาญและผูแทนจากประเทศ

ตาง ๆ ในการจัดทํามาตรฐานดังกลาว  
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      รัฐมนตรีประมงของศรีลังกา นําเสนอโปรแกรมลดการ

สูญเสียหลังการจับ (post-harvest) เพื่อรักษาคุณภาพของ

ปลาท่ีจับไดเพื่อสงออก และภายในป 2563 ตองการใหภาค

ประมงมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ 

โดยโปรแกรม หนวยงาน National Aquatic Resources 

Research and Development Agency (NARA) ทําการ

ประเมินผลเสียของคุณภาพปลาหลังการจับ พบวานาจะสูง

ถึงรอยละ 40–60 ซึ่ ง เปนการสูญเสีย ท่ีไมกอให เกิด

ประโยชนใด ๆ  

      โปรแกรมประกอบไปดวย การใหความรูแกชาวประมง 

ปรับเรือใหมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการ      

ทําประมง ใชนํ้าและนํ้าแข็งท่ีมีคุณภาพ พัฒนาการจับสัตว

นํ้าและข้ันตอนการขนสัตวนํ้าข้ึนจากเรือ รวมท้ังสิ่งอํานวย

ความสะดวกดานหองเย็นบนชายฝง 

       หนวยงาน Agri – Food and Veterinary Authority 

(AVA) ของสิงคโปร สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตระดับฟารมใน

ทองถ่ิน มีการถายทอดเทคโนโลยี เสริมสรางความสามารถ 

และพัฒนาธุรกิจ โดยจูงใจใหเกษตรกรสมัครเขารวม

โครงการ มีการจัดใหเ ดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีใน

ตางประเทศ ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี มีใหคําปรึกษา

เกษตรกรดานการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับท่ีปรึกษาท่ี

เช่ียวชาญดานน้ัน ๆ 

             

           

      AVA ทํา วิจั ยด านการผลิตลูกพัน ธุปลาในระ ดับ

อุตสาหกรรม ขนาดใหญ (large-scale) เพื่อเผยแพร ใหผู

เ พ า ะ เ ลี้ ย ง  ร ว ม กั บ ผู เ กี่ ย ว ข อ งหล า ยฝ า ย  ไ ด แ ก

สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน นอกจากน้ันมีฝกงานให

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 นําความรูมาใชปฏิบัติงานจริงในฟารม 

และจัดใหมีตลาดผลผลิตจากฟารมของเกษตรกร เพื่อให

ชาวสิงคโปรคุนเคยกับประโยชนท่ีไดจากการซื้อสินคา

ภายในประเทศ   

ศรีลงักา : มาตรการรกัษาคุณภาพสตัวน์ํ้ าและลดการสูญเสยีหลงัการจับ 

สงิคโปร ์: รฐับาลร่วมกบัภาคอุตสาหกรรมเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า ส่งเสริมความมัน่คงทางอาหาร 

  
 

ไทย : กิจกรรมต่อตา้นการนําเขา้อาหารทะเลจาก Fukushima 

      กลุมผู เคลื่อนไหวดานการลดโลกรอนตองการให

องคการอาหารและยา (FDA) เปดเผยรายช่ือผูนําเขา   

สัตวนํ้าจาก Fukushima และรานอาหารญี่ปุนท่ีใหบริการ

อาหารทะเลท่ีนําเขามาจาก Fukushima พื้นท่ี ซึ่งไดรับ

ผลก ระทบจ าก เห ตุก า รณ นิ ว เคลี ย ร เ มื่ อ ป  2555  

โดยประธานองคกรลดโลกรอนตองการให FDA คุมครอง

สิทธิผูบริโภค ใหเลือกไดวาจะรับประทานอาหารทะเลท่ีมา

จากแหลงดังกลาวหรือไม หลังจากท่ีหนังสือพิมพ Japan 

Times รายงานวามีเรือสินคาสัตวนํ้าจาก Fukushima  

ข้ึนทาท่ีไทย โดยจะสงออกสัตวนํ้าจากพื้นท่ีดังกลาวเปน

คร้ังแรกนับต้ังแต เกิดเหตุการณโรงไฟฟา นิวเคลียร 

ท่ี Fukushima เสียหายจากสึนามิ เมื่อป 2555  

      รองอธิบดีกรมประมง แจงวากรมประมงไดรับทราบวา

มีปลาซีกเดียว (flatfish) 100 กิโลกรัม และ sole 30 

กิโลกรัม นําเขามาจาก Fukushima เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 

และสงไปยังรานอาหารญี่ปุนหลายแหงในกรุงเทพฯ ท้ังน้ี

องคการอาหารและยาไดตรวจสอบหาการปนเปอนสาร

กัมมันตรังสีแลว พบวาปลาท่ีนําเขาถูกกฎหมาย ดังน้ัน

แนะนําใหผูบริโภคไมตองวิตกกังวลกับเร่ืองน้ี 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบบัท่ี 5 / 2561 วนัท่ี 15 มีนาคม 2561 
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การสงออกอาหารทะเลจากเวียดนามไปยังสหภาพ

ยุโรปชวงเดือนมกราคมป 2561 พัฒนาข้ึน รายไดจากการ

สงออกอาหารทะเลสวนใหญเพิ่มข้ึน หลังจากผานชวงท่ี  

ซบเซาไปแลว เน่ืองจากสหภาพ ฯ ใหใบเหลืองประมง IUU 

ของเวียดนาม สมาคมผูผลิตและผูสงออกอาหารทะเลของ

เวียดนาม (VASEP) รายงานวาการสงออกทูนาฟนตัว  

มีรายได  41 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม ข้ึนรอยละ 21  

เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมป 2560 เติบโตแครอยละ 1 

ปจจุบันเวียดนาม รวมกับหลายภาคสวนดําเนินการ

เพื่อใหไดใบเขียว เพื่อสงออกอาหารทะเลเวียดนามไปตลาด

สหภาพยุโรป โดยบริษัทอาหารทะเลตาง ๆ ของเวียดนาม 

ติดประกาศไวหนาโรงงานแปรรูปวา “Commitment 

against IUU fishing” (ตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย) 

เพื่อแสดงถึงความต้ังใจของภาคธุรกิจท่ีรวมตอตานประมง 

IUU และปกป อง ช่ือ เสี ย งกา รส งออกอาหารทะ เล  

ของอุตสาหกรรมประมงเวียดนาม 

เวียดนาม : การส่งออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรปปรบัตวัดีขึ้ น  

สหภาพยุโรป/สหรฐัฯ : เสนอใหเ้ปิดนําเขา้สตัวน์ํ้ า shellfish จากสหภาพยุโรปไดอี้กครั้ง 

       สหรัฐ ฯ ไมทําการคาสัตวนํ้ามีเปลือก (shellfish) กับ

สหภาพยุโรปเปนเวลาเกือบ 8 ป แตเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 

2561 ท่ีผานมา องคการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐฯ 

โดยย่ืนเสนอใหประกาศการควบคุมความปลอดภัย (safty 

control) ของสหภาพยุโรปวาเทียบเทากับมาตรฐานของ

สหรัฐฯ และสหรัฐฯ จะเปดใหนํา เขา shellfish จาก

สหภาพยุโรปไดอีกคร้ัง โดยจะเร่ิมนําเขาจากเนเธอรแลนด 

และ สเปน เปนลําดับแรก และสหรัฐฯ สามารถสงออก 

shellfish ไปยุโรปไดเชนกัน เมื่อขอเสนอผานแลวจะมีการ

สงออกจาก รัฐวอชิง ตัน และเมสซาชู เซ็ต และทาง

คณะกรรมาธิการยุโรปอยูระหวางดําเนินการย่ืนขอเสนอ 

safty level ของสหภาพยุโรป เชนกัน 

      การดําเนินการของ FDA สหรัฐฯ และคณะกรรมาธิการ 

ยุโรปในคร้ังน้ี ชวยทําใหเกิดตลาดใหม และรายไดเพิ่มแก

อุตสาหกรรม shellfish ของท้ังสองประเทศ ซึ่งผลผลิต 

มีมูลคา 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป อุตสาหกรรม 

shellfish ทางตะ วันออกของสห รัฐฯ มีขนาด 360  

ลานเหรียญสหรัฐฯ และเติบโตเพิ่มเปน 2 เทาในชวง 5 ป 

ท่ีผานมา FDA จะเปดรับความคิดเห็นจากสาธารณะเปน

ระยะเวลา 75 วัน กอนลงประกาศตอไป และจะมีการเพิ่ม

รายช่ือประเทศในสหภาพยุโรปท่ีไดรับอนุญาตสงออก 

shellfish ไปยังสหรัฐ ฯ ตอไป   

รสัเซีย : กําหนดกฎระเบยีบการจัดสรรโควตาสาํหรบัเรือประมงต่างชาติใหม่ 

      เมื่ อปลายเ ดือนมกราคม ท่ีผ านมา  นายดีมิท รี  

เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีของรัสเซียลงนามในกฎหมาย

เร่ือง รัฐบาลรัสเซียกําหนดกรอบการกระจายโควตา 

ทํ า ป ร ะ ม ง สํ า ห รั บ เ รื อ ต า ง ช า ติ ใ นน า น นํ้ า รั ส เ ซี ย 

รูปแบบใหม โดยหนวยงาน  Russia’s Federal Agency 

for fisheries เปนผูจัดสรรโควตา ตามคําแนะนําท่ีเสนอ

โดยคณ ะ ทํ า งา นร ว มกั น  ท่ี อ ยู ร ะห ว า ง กา ร จั ด ต้ั ง  

ท่ีจะพิจารณาการใหโควตา โดยพิจารณาจากความตองการ

ของบริษัทประมงภายในรัสเซีย กฎหมายมีผลวัน ท่ี  

1 เมษายน 2561 
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       ในป 2561 รองรัฐมนตรีดานประมงและเพาะเลี้ยง

สัตว นํ้าของเปรู มีแผนกระตุนการสงออกสินคาจาก 

การเพาะเลี้ยงสัตว นํ้า  โดยใชกฎหมายสงเส ริมและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าเพื่อกระตุนภาคการผลิต  

โดยอํานวยความสะดวกใหแกบริษัทเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

และใหลดภาษีการคา  (General Sales Tax : IGV ) 

จากนโยบายดังกลาว ในชวงป 2553 ถึง 2557 ภาคการ

เพาะเลี้ยงเติบโตรอยละ 20 ตอป และเติบโตรอยละ 17  

ในปท่ีผานมา และคาดวาจะเติบโตอีกในปน้ี เน่ืองจากมี 

การลงทุนในภาคการผลิตเพิ่มข้ึน รายการสินคาสงออก

หลัก ไดแก หอยเชลล กุง ปลาเทราต และ ปลา paiche  

มีตลาดสงออกท่ีสําคัญ คือ ยุโรป และสหรัฐฯ  

เปรู : สนบัสนุนการส่งออกสตัวน์ํ้ าจากการเพาะเล้ียง 

      หนวยงานดานประมงของซีเชลส เร่ิมใชมาตรการให

เรืออวนลอมจับ (purse seiner vessels) ของซีเชลสจับ

ปลาทูนาครีบเหลืองไดไมเกิน 2,555 ตัน ตามแผนฟนฟู

ส ต็ อ ก ทู น า ค รี บ เ ห ลื อ ง ข อ ง  Indian Ocean tuna 

Commissions Resolution 17/01 ท้ังน้ีหนวยงานประมง

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนําล็อกบุคแบบใหม และ

แบบฟอรมรายงานการนําสัตวนํ้าข้ึนทาท่ีปรับปรุงแลวมาใช

ในการรายงานและการเฝาระวัง เพื่อใหเกิดความสอดคลอง

กับมาตรการท่ีกําหนด โดยเรือตองรายงานปริมาณทูนาท่ี

จะนําข้ึนฝงกอนออกเรือคร้ังตอไป ไมเชนน้ันเรือจะไมไดรับ

อนุญาตใหเขาฝง แตถามีการรายงานตามมาตรการน้ีอยาง

เหมาะสม จะไดโควตาเพิ่มรอยละ 30 ซึ่งจะใหในชวงเดือน 

เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมในปน้ี 

ซีเชลล ์: มาตรการใหม่เพือ่ควบคุมการจับปลาทูน่าครีบเหลือง 

      สถานการณจับทูนาในป  2559 พบ รอยละ 78      

มาจากสต็อกท่ีมีปริมาณปลาสมบูรณดี โดยยังอยูในระดับท่ี

ไมเปลี่ยนแปลงจากการรายงานคร้ังกอนหนา ตามรายงาน

สต็อกทูนาเดือนกุมภาพันธ 2561 โดย International 

Foundation for sustainability of fishery product 

(ISSF) พบสต็อกทูนาสคิปแจ็คมีปริมาณอยูในเกณฑปกติ

ทุกมหาสมุทร โดยปริมาณเกินกวาคร่ึงหน่ึงของปริมาณการ

จับในป 2559 แตมีรายงานสต็อก ทูนาเซาเทิรนบลูฟน

เปลี่ยนไป จากสีสมเปนสีเหลืองตามเกณฑในการวัดของ

ระดับความสมบูรณ  ประมาณการปริมาณทูนาอยูท่ีระดับตํ่า 

ท่ีรอยละ 13 ของปริมาณท่ียังไมถูกจับ แตคาดวาสต็อกจะ

เพิ่ม เน่ืองจากมีมาตรการการจัดการ (a Harvest Strategy) 

โดยคณะกรรมาธิการ ทูนาบลูฟน (the commission for 

the Conservation of Southern Bluefin Tuna) 

รับผิดชอบดานการควบคุมสต็อกปลาเซาเทิรนบลูฟน 

อยางไรก็ตามยังมีการทําประมงเกินขนาด (overfished) 

กับปลาทูนาบลูฟนแปซิฟก, ทูนาสคิปแจ็คจากมหาสมุทร

แอตแลนติก 

โลก : ปลาทูนาท่ีจับไดรอยละ 78 มาจากสต็อกท่ีมีปริมาณปลาสมบูรณดี 
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