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       ตามรายงานฉบับใหมของหนวยงานจัด

อันดับความนาเช่ือถือ Crisis คาดวาการสงออกกุง

จากอินเดียจะมีมูลคาเกินกวา 7,000 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ภายในป 2565 เพิ่มข้ึนสองเทาจากป 

2559 เนื่องจากกุงมีคุณภาพดี ผลิตภัณฑมีความ

หลากหลายมาก ข้ึน และมีผลผลิตจากการ

เพาะเล้ียงเพิ่ม ข้ึนจากการขยายพื้น ท่ีเ ล้ียงใน 

Andhra Pradesh, Gujarat, Odisha และ West 

Bengal นอกจากนั้นผลิตภัณฑแปรรูปจะมีสัดสวน

เพิ่มอีกรอยละ 15 ของการสงออกอาหารทะเล

จากอินเดียท้ังหมด ในชวงปงบประมาณ 2556 - 

2557 อินเดียสงออกกุง ท้ังหมด 301,435 ตัน 

เพิ่มข้ึนเปน 373,866 ตันในป 2558 – 2559 ซึ่ง

ทําใหอินเดียแซงเวียดนามเปนผูนําสงออกกุงราย

ใหญ ท่ี สุดของโลก ตามรายงานของ Marine 

Products Export Development Authority : 

MPEDA) ในป 2560 อินเดียไดรายไดจากการ

สงออกกุง 3,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ สูงกวาการ

สงออกของเวียดนามซึ่งมีมูลคาคงท่ี 3,000 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ  

ญี่ปุน : ขยายการสงออกอาหารทะเลไปจีนและเกาหลีใต   

 รัฐบาลญี่ปุนสรางหองเย็นท่ีทาเรือ 6 แหง

บนเกาะทางเหนือของฮอกไกโด เพื่อชวยสงเสริม

การสงออกสินคาเกษตรและประมง มีเปาหมาย

สงออกสินคาเกษตรและประมงเพิ่มข้ึนคิดเปน

มูลคา 8,860 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2562 จาก

เดิมสงออก 6,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 

โดยจะสงออกเพิ่มไปยังจีนและเกาหลีใต รวมท้ัง

ยุ โ รปและสหรัฐฯ  ด วยญี่ ปุ นคาดว าปริ มาณ      

ความตองการสินคาจากญี่ปุนจะเพิ่มข้ึน เมื่อความ

ตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจTrans-Pacific 

Partnership : TPP ซึ่ ง มี สม า ชิก เห ลืออยู  11 

ประเทศ มีผลในป 2562 นอกจากนั้นมีความตกลง

ใหมระหวางญี่ปุนกับสหภาพยุโรปอีกดวย จึงมีการ

เพิ่มส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อรองรับการ

เพิ่มข้ึนของปริมาณสงออกตามเปาหมายดังกลาว  

นิวซีแลนด : เทคโนโลยีการตรวจสอบยอนกลับเพื่อขจัดการทําประมง IUU 

 องคกร World wide fund for nature : 

WWF ร วมกับพันธมิ ตรหลายบริ ษัท  นํ า เสนอ

เทคโนโลยี ท่ีช วยขจัดประมง IUU และปญหา        

สิทธิมนุษย โครงการเริ่มตนในภูมิภาคมี WWF จาก

นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ฟจิ รวมกับบริษัทเทคโนโลยี

ส่ือสาร ConsenSys และบริษัทแปรรูปสินคาประมง 

tuna Sea Quest Fifi Ltd.  

 โดย เป น โคร ง ก าร ท่ี ทํ า ฐ านข อมู ลแบบ 

Blockchain โดยใชเทคโนโลยีดิจิตอลในการสืบคน

ยอนกลับ ต้ังแต เรือประมง ถึงหางสรรพสินคา 

สําหรับอุตสาหกรรมทูนาสดและแชแข็งในพื้นท่ี

แปซิฟกตอนกลางและตะวันตก ซึ่งจะชวยใหการ

จัดการหวงโซอุปทานดีข้ึน ผูอํานวยการ WWF 

นิวซีแลนดกลาววาโครงการนี้จะชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูคนและปกปองส่ิงแวดลอม  

       การใชแอพพลิเคช่ันโทรศัพท ชวยใหผูบริโภค

สแกนท่ีบรรจุภัณฑอาหาร และทราบวาทูนาจับจาก

แหล ง ใด  ใช เรื อประเภทใด รวมถึงวิ ธีการ จับ 

เทคโนโลยีการเก็บฐานขอมูล แบบ Blockchain      

จะทําใหผูบริโภคมั่นใจไดวาทูนาท่ีซื้อไปถูกกฎหมาย 

ไมไดมาจากการใชแรงงานทาส หรือใชแรงงานท่ีอยู

ในสภาพท่ีไมเหมาะสม 
ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 



 สมาคมปลาแพงกาเซียสเวียดนามรายงาน

มูลคาสงออกป 2560 เกินกวา 1,750 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ  และพื้ น ท่ีฟาร ม เ ล้ียง เพิ่ ม ข้ึน ในเขต

สามเหล่ียมปากแมน้ําโขง โดยเพิ่มข้ึนรอยละ 14 

เปน 20,618 ไร และพื้นท่ีท่ีมีการจับ 21,343 ไร  

 

 

เพิ่มข้ึนรอยละ 7 การสงออกแพงกาเซียสเวียดนาม 

ไปยังตลาดจีนเพิ่มข้ึนเปนตลาดใหญสุดแทนท่ี

ตลาดสหรัฐฯ ปจจุบันปลาแพงกาเซียสราคา 1.24 

เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ในพื้นท่ีปากแมน้ํา 

และเปนระดับราคาท่ีสูงท่ีสุดในชวง 10 ปท่ีผานมา 

 

เกาหลีเหนือ : ยังสงออกอาหารทะเลไปจีน แมมีการควํ่าบาตร 

 พบเกาหลีเหนือสงอาหารทะเลไปขายใน

เขตทางตะวันออก เ ฉียง เหนื อของ จีน ท้ัง ท่ี

สหประชาชาติไดประกาศคว่ําบาตรทางการคา

เกาหลีเหนือแลว ผูคาปลีกชาวจีนท่ีตลาดใน

จังหวัด Jilin ใกลพรมแดนเกาหลีเหนือ ติดปาย

โฆษณาขอความวา “อาหารทะเลจากเกาหลี

เหนือ” ซึ่งมีปูมีชีวิตท่ีลักลอบนําเขามีราคาตํ่ากวา

ปูท่ีมาจากรัสเซียครึ่งหนึ่ง ไดแกปู Snow crabs 

ราคา 18 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ปูขนราคา 

24 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ผูคาปลีกบางราย 

มีการปดรานหลังจากมีการคว่ําบาตรในเดือน

สิงหาคมปท่ีผานมา หลังจากท่ีมีการประกาศคว่ํา

บาตรสินคาอาหารทะเลจากเกาหลีเหนือ แตบาง

รายกลับมาเปดใหม และปจจุบันพบวามีอาหาร

ทะเลใหซื้อได ทุกวัน โดยสินคามาจากทาเรือ

จังหวัด Liaoning ผูคากลาววาสินคาสัตวน้ําถูกขน

ถายจากเรือเกาหลีเหนือไปยังเรือจีน และมีการ

ลักลอบนําไปขายในเมือง Dongguan จังหวัด 

Liaoning     

ไทย : บริษัทไทยยูเนียนนําเสนอแนวทางการปฏิบัติท่ีดีสําหรับเรอืประมง 

เกาหลีใต : สงออกสินคาภายใตแบรนด K-Fish ไปจีน 

          รัฐบาลเกาหลีใตนําเสนอตราสัญลักษณ  

K-Fish เปนแบรนดสงออกประจําชาติ ในงาน

แสดงสินคาท่ี Shanghai ประเทศจีน และมีการ

สง เสริมการขายท่ีหาง Walmart อีกสองแหง 

อาหารทะเลจากเกาหลีใตประกอบดวยสินคา

อาหารทะเลตาง ๆ 11 ชนิด รวมท้ังทูนาและหอย

เปาฮื้อ มีการจดทะเบียนตราสินคาใน 36 ประเทศ 

รวมท้ังในสหรัฐฯ ญี่ปุน และยุโรป   

เวียดนาม : สงออกปลาแพงกาเซียสเพิ่มข้ึน 

 บริษัทไทยยูเนียนนําเสนอโปรแกรมการ

ปรับปรุงเรือประมง และการปฏิบัติท่ีดีสําหรับ

เรือประมง Vessel Code of Conduct (VCoC) 

เพื่อใหเรือประมงท่ีบริษัทรับซื้อสินคามีความ

ชัดเจนและโปรงใส รวมถึงใหเกิดการพัฒนา

แรงงาน และจริยธรรมในภาคประมงโดยผูคา

วัตถุดิบใหกับไทยยูเนียนท้ังรายเกาและรายใหม

จะตองลงนามในสัญญา VCOC กับเรือประมงทุก

ลําท่ีเปนผูสงสินคาใหตลอดท้ังโซอุปทาน ท้ังนี้ไทย

ยูเนียนมีสิทธิรองขอตรวจสอบความถูกตองและ

ความสอดคลองจากผูสงสินคา ท่ีตองปฏิบัติตาม 

VCOC ผานผูตรวจสอบซึ่งเปนบุคคลท่ี 3 ณ จุดใด

ก็ตามท่ีเกิดรายการซื้อขายทางธุรกิจ และมี

ขอตกลงใหผูสงวัตถุดิบใหไทยยูเนียนตองเขา

โครงการปรับปรุงเรือ (Vessel Improvement 

Programme : VIP) เพื่อปรับปรุงจุดท่ียังบกพรอง

และไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เพื่อใหเรือ

สงสินคาสามารถแสดงถึงความโปรงใส ความ

นาเช่ือถือ และแกปญหาตาง ๆ ได 
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นอรเวย : การสงออกทะเลในป 2560 สูงถึง 11.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

 ในป  2560 การสงออกอาหารทะเลจาก

นอรเวยมีมูลคา  11,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณ 

2.6 ลานตัน มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 3 ปริมาณเพิ่มข้ึน

รอยละ 7 เมื่อเทียบกับป 2559 สมาคมอาหารทะเล

นอรเวย (Norwegian Seafood Council) รายงาน

สัดสวนมูลคาอาหารทะเลท่ีสงออกรอยละ 72 มาจาก

การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา รอยละ 28 มาจากประมงจับ 

เมื่อพิจารณาดานปริมาณรอยละ 40 มาจากการ

เพาะเล้ียง และรอยละ 60 มาจากประมงจับ มูลคา

การสงออกสัตวน้ําจากการเพาะเล้ียง 3,400 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 3.6 คิดเปนปริมาณ 1 

ลานตัน คงท่ีจากปกอนหนา การสงออกสินคาประมง

จากการจับปริมาณ 1.6 ลานตัน เพิ่มข้ึนรอยละ 12 

มูลคา 3,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 2.4 

แซลมอนยังคงเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญ มีสัดสวนคิด

เปนรอยละ 68 ของมูลคาการสงออกท้ังหมด และคิด

เปนรอยละ 38 ของปริมาณท้ังหมด โดยปริมาณ

สงออกแซลมอนเพิ่มข้ึนรอยละ 3 และมูลคาเพิ่มข้ึน

รอยละ 5 เมื่อเทียบกับป 2559 การสงออกปลาเทราต

ปริมาณลดลงรอยละ 42 มูลคาลดลงรอยละ 27 

เนื่องจากผูผลิต ใหความสนใจลดลงและตลาดรัสเซีย

ไมมีคําส่ังซื้อเขามา  

 ตลาดหลักของนอรเวยไดแกสหภาพยุโรป 

นําเขาอาหารทะเล 1.6 ลานตัน มูลคา 61,000 

นอรเวยโครน ปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 2 มูลคาคงท่ีจาก

ปท่ีผานมา การสงออกไปเอเชียมีปริมาณ 539,000 

ตัน มูลคา 2,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มข้ึน

รอยละ 12 มูลคาเพิ่มข้ึนรอยละ 8 ตลาดสหรัฐฯ         

มี ก า ร เ ติ บ โ ต สู ง สุ ด คิ ด เ ป น มู ล ค า 5 ,700            

นอร เวย โครน เพิ่ม ข้ึนรอยละ 23 จากป  2559           

ซึ่งเปนตลาดใหญอันดับ 4 สําหรับป 2560     

สหรัฐอเมริกา : ภาคอุสาหกรรมอาหารทะเลดําเนินการตามนโยบายของประธานาธิบดีของสหรัฐฯ 

 หนวยงานด านประมงของสหรัฐฯ the 

National Fisheries Institute (NFI) ไ ด ใ ห

คว าม สํา คัญกับก าร ดํ า เนิน ตามน โยบายของ

ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ รวมท้ัง

ดานการนําเขาอาหารทะเล โดยสมาคมการคาอาหาร

ทะเลใหญท่ีสุดของสหรัฐฯ กลาววาบริษัทอาหารทะเล

ท้ัง เกือบ 300 แห ง ไดปฏิ บั ติตามนโยบายของ    

ทําเนียบขาวและคณะรัฐมนตรีในชวงปแรกของ

รัฐบาลนี้ มีการถอนตัวจากขอตกลงการคากับประเทศ

ในแปซิฟก การไมสานตอขอตกลงการคากับยุโรป 

และการเขารวมโปรแกรมเฝาระวังการนําเขาอาหาร 

ทะเล (the Seafood Import Monitoring Programmed 

: SIMP) 

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 2 / 2561 วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2561 

       อุปสงคการบริ โภคอาหารทะเลในจีนท่ีสูง         

ทํ า ใ ห ผู จั ด จํ า ห น า ย อ า ห า ร ท ะ เ ล ข อ ง จี น               

พยามยามตอบสนองตอความตองการดังกลาว        

บ ริ ษั ท Guoxing Foodstuffs Co. ซึ่ ง ต้ั ง อ ยู ใ น         

เมืองชิงเตา (Qingdao) ผลิตอาหารทะเลภายใต

เครื่องหมายการคา “Haimai” ไดรวมธุรกิจกับบริษัท 

Russian Fishery Co. เพื่อนําเขาปูจากรัสเซีย ขณะท่ี

บ ริ ษั ท  Qingdao Hai Xian Xiong Di Seafood 

Products Co. รวมกับบริษัท Wan Song Qingdao 

Food Co. ของจีน และบริษัท Ocean Leader ของ

ญี่ปุนจัดจําหนายและนําเขาอาหารทะเลประเภทเกี๊ยว

สไตลญี่ปุน 

จีน : รวมธุรกิจตลาดอาหารทะเลแปรรปูกับญี่ปุนและรัสเซีย 
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อินเดีย : รัฐบาลจัดทําแผนโรดแมป เพิ่มการสงออกอาหารทะเลเปนสองเทา  

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและ

อุตสาหกรรมของอินเดียกลาววา รัฐบาลเตรียมจัดทํา

แผนโรดแมป โดยต้ังเปาเพิ่มการสงออกอาหารทะเล

ของประเทศเปนสองเทาภายใน 2 - 3 ป ขางหนา 

รวม ท้ังกํ าหนดมาตรการเพื่ อ เพิ่ มผลผลิตการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําของประเทศ เสริมสรางศักยภาพ

ดานการตลาด และการจัดการหวงโซอุปทานอยาง

บูรณาการ กระทรวงพาณิชยฯ ไดมอบหมายให

หนวยงานพัฒนาการสงออกอาหารทะเลของอินเดีย 

(MPEDA) และสมาคมผูสงออกอาหารทะเลของ

อินเดีย กําหนดแผนยุทธศาสตร เพื่อเพิ่มความ

เขมแข็งใหกับภาคอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา

และประมงของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลเสนอท่ี

จะ จัด ต้ัง สํานักงานเพื่ อส ง เสริมการส งออกใน

ตางประเทศ 10 แหง ท่ัวโลก เพื่อสงเสริมและสราง

คุณคาของแบรนดสินคาอาหารทะเลของอินเดีย  

ญ่ีปุน : การจับปลาไหลญ่ีปุนวัยออนลดลง ทําใหราคาเพิ่มสูงข้ึน 

 จากขอมูลของหนวยงานประมง คาดการณ

วาการจับปลาไหลวัยออน หรือ glass eel ในญี่ปุน

จะลดลงตํ่ากวา 5.2 ตัน ซึ่งเปนสถิติตํ่าสุด ทําใหคาด

ว าร าคาปลาไหลในช วง เทศกาลกินปลาไหล 

“Midsummer Day of the Ox.” ซึ่ ง กํ าหนดจัด

ในชวงกลางปนี้จะเพิ่มสูงข้ึน ฤดูกาลจับปลาไหล        

วัยออนของญี่ปุนอยูในชวงเดือนธันวาคม – เมษายน 

โดยผลผลิตจะมากท่ีสุดชวงกลางเดือนมกราคม 

ปจจุบันราคาปลาไหลวัยออนอยูท่ี 32,350 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอกิโลกรัม หรือประมาณ 5.39 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอตัว ขณะท่ีราคาปลาไหลตัวเต็มวัยอยู ท่ี 

32.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ราคาปลาไหลท่ี

แพงและหายาก ทํา ให ร านปลาไหลย า ง ซอส 

(kabayaki eel) อาจจะตองปดตัวลง ในชวง 10 ปท่ี

ผานมารานปลาไหลยางซอสในญี่ปุนกวาครึ่งตองปด

ตัว ลง  ทํ า ให ผู บ ริ โ ภค หันมาซื้ อปลา ไหลจาก

ซูเปอรมารเก็ตซึ่งมีราคาถูกกวา  

มาเลเซีย : อนุญาตทําการประมงน้ําลกึในรัฐซาบาห 

ญ่ีปุน : เรียกรองใหชาวประมงงดจับปลาทูนาแปซิฟกบลูฟนขนาดเล็ก 

 หนวยงานประมงของญี่ ปุนเรียกรองให

ชาวประมงงดจับปลาทูนาแปซิฟกบลูฟนขนาดเล็ก 

ซึ่งน้ําหนักนอยกวา 30 กิโลกรัม จนถึงส้ินเดือน

มิถุนายน 2561 ท้ังนี้ เพื่อใหปริมาณปลาท่ีจับไดไม

เกินโควตา 3,424 ตัน ท่ีญี่ปุนไดรับจัดสรร การทํา

ประมงปลาทูนาแปซิฟกบลูฟนอยูภายใตการบริหาร

จัดการประมง 

ระหวางประเทศ ผู เ ช่ียวชาญไดเ ตือนถึงการทํา

ประมงเกินขนาดและการรอยหรอของทรัพยากรปลา

ดังกลาว ต้ังแตเริ่มรอบโควตาการจับจนถึงเดือน

มกราคม 2561 ปริมาณปลาทูนาบลูฟนขนาดเล็กท่ี

จับไดของญี่ปุนรวมเทากับ 3,201 ตัน คิดเปนรอยละ 

93 ของโควตาท่ีไดรับจัดสรร  

 จากการสํารวจทรัพยากรประมงในนานน้ํา

ของรัฐซาบาหเมื่อเร็ว ๆ นี้ พบวาทรัพยากรประมง    

น้ําลึก โดยเฉพาะปลาผิวน้ํายังมีศักยภาพในการ

ขยายตัว สํานักงานประมงของรัฐซาบาหประกาศวา 

รัฐซาบาหยินดีตอนรับนักลงทุนท่ีสนใจทําการประมง

น้ําลึก จากสถิติชวง 10 ปท่ีผานมา (ป 2549 – 

2558) มาเลเซียมีปริมาณสัตวน้ํ า ท่ีจับได เฉล่ีย 

180,000 ตัน โดยผลจับในป 2549 เทากับ 176,314 

ตัน มูลคา 135.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีป 2558 

มีผลจับลดลงเปน 175,443 แตมูลคาเพิ่มข้ึนเปน 

230.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปจจุบันรัฐซาบาห            

มีเรือประมงน้ําลึก 51 ลํา ท่ีไดรับอนุญาตทําการ

ประมงซึ่ง ดําเนินการโดยผูประกอบการประมง

ทองถ่ิน  11 ราย  
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ฟลิปปนส : เจาหนาท่ีตรวจประเมินของรัสเซียเยือนโรงงานปลาทูนาแปรรูป  

 คณะผูเ ช่ียวชาญจากหนวยงานเฝาระวัง     

ด า น สุ ข อ น า มั ย พื ช แ ล ะ สั ต ว ข อ ง รั ส เ ซี ย 

(Rosselkhoznadzor) ไดเดินทางเยือนฟลิปปนส 

เพื่อตรวจประเมินโรงงานปลาทูนาแปรรูปและ

หนวยงานภาครัฐท่ีกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรม

ดังกลาว สําหรับการสงออกไปรัสเซีย เอกอัครราชทูต 

 

 

ฟลิปปนสประจํารัสเซียกลาวแสดงความเช่ือมันวา 

ผลิตภัณฑปลาทูนาของฟลิปปนสจะไดรับการยอมรับ

จากรัสเซีย นอกจากการตรวจประเมินดังกลาว        

ยังตองดําเนินการอื่น ๆ เชน การแลกเปล่ียนขอมูล 

และการประชุมผูเช่ียวชาญ เพื่อท่ีจะสามารถสงออก

สินคาดังกลาวไปรัสเซียได   

 เวียดนาม : การสงออกปลาทูนาไปสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน 

 ต้ังแตตนปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 

2560 เวียดนามสงออกผลิตภัณฑปลาทูนาไป

สหภาพยุโรปรวม 123.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มข้ึนรอยละ 31.8 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยสงออกไปเยอรมนีเพิ่มข้ึนถึง

รอยละ 37.5 ผลิตภัณฑท่ีเวียดนามสงออกไปสภาพ

ยุโรปสวนใหญเปนเนื้อปลาทูนาลอยดหรือเนื้อปลา

ทูนาฟลเลแชแข็ง รองลงมาเปนปลาทูนากระปอง 

เปนท่ีนาสังเกตวาปจจุบันการสงออกปลาทูนามี

ชีวิต/สด/แชแข็ง ของเวียดนามขยายตัวเพิ่มข้ึน 

ขณะท่ีการสงออกปลาทูนากระปองลดลง เมื่อ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

 จากขอมูลสถิติของหนวยงาน International 

Trade Center (ITC) ในชวง 8 เ ดือนแรกของป 

2560 สหภาพยุโรปนําเขาผลิตภัณฑปลาทูนา 3.25 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 20.7 จาก

ชวงเดียวกันของปกอน ในชวงครึ่งแรกของป 2560 

สเปน อิตาลี และฝรั่งเศสเปนผูนําเขารายใหญใน

สหภาพยุโรป โดยชวง 8 เดือนแรกของป 2560 

สหภาพยุโรปนําเขาปลาทูนากระปอง/แปรรูป คิด

เปนร อยละ  72 .4–83  ของมู ลค าการนํ า เข า

ผลิตภัณฑปลาทูนาท้ังหมดของสหภาพยุโรป ราคา

ปลาทูนาแปรรูปนําเขาเฉล่ียในตลาดหลัก เชน 

สเปน เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เพิ่มข้ึน

มากกวาในป 2558 และ 2559 ปจจุบันเวียดนามมี

สวนแบงตลาดปลาทูนาในเยอรมนีคอนขางสูง    

สหภาพยุโรป/อินเดีย : รวมแกไขปญหาสารปฏิชีวนะตกคางในกุง  

 กําหนดการประชุมหารือระ ดับสูง

ระหวางผู มีสวนได เ สียในภาคอุตสาหกรรม

อาหารทะเลของอิน เ ดียและสหภาพยุ โรป 

ระหวางวันท่ี 27 - 29 มกราคม 2561 เพื่อหารือ

แนวทางการแกไขปญหาสารปฏิชีวนะตกคางใน

กุงของอินเดีย การปรับปรุงมาตรฐานความ

ปลอดภัยของอาหารใหสอดคลองกับกฎระเบียบ

ของสหภาพยุโรป และเพื่ออํานวยความสะดวก

ทางการคาระหวางกัน  

 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ท่ีผานมา 

เจาหนาท่ีของสหภาพยุโรปไดเดินทางเยือน

อินเดีย เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมการผลิต

อาหารทะเลสงออกของอินเดีย ซึ่ งผลการ

ตรวจสอบคุณภาพสินคากุงเปนท่ีนาพอใจ เมื่อป 

2559 สหภาพยุโรปเพิ่มความเขมงวดในการ

ตรวจสอบสินคาประมงจากอินเดีย ณ ดาน

นําเขา จากเดิมท่ีสุมตรวจรอยละ 10 เปนรอยละ 

50 เพื่อควบคุมการสงออกกุงท่ีปนเปอนสาร

ปฏิชีวนะจากอินเดีย  
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สหรัฐอเมริกา : คาดป 2561 ตลาดกุงล็อบสเตอรและปูมีชีวิตขยายตัว   

 ขอมูลจากการสัมมนา Global Seafood 

Marketing Conference ใ น เ มื อ ง ไ ม อ า มี            

รัฐฟลอริดา ซึ่ ง จัดโดยสถาบันประมงแหงชาติ         

ของสหรัฐอเมริกา แนวโนมราคาสัตวน้ําจําพวก 

shellfish ในป 2560 ยังคงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะจาก

ยอดขายของรานคาปลีกและสวนแบงตลาดท่ี

เพิ่มข้ึน ยกเวนกุงล็อบสเตอร โดยราคาปู snow 

crab สูง ข้ึนมาก แมวาการบริโภคจะลดลงราคา       

เนื้อปูสูงข้ึน เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ขณะท่ี

ราคาเนื้อกุงล็อบสเตอรในป 2560 ลดลงมาก แมวา

อุปทานลดลง และราคากุงล็อบสเตอรมีชีวิตในชวง

ครึ่งหลังของป 2560 ลดลง  

 

 แนวโนมป 2561 คาดการณวากฎระเบียบ       

Seafood Import Monitoring Program ( SIMP) 

ของสหรัฐอเมริกาท่ีใชบังคับกับสินคาปูนําเขาสวน

ใหญ ต้ังแต 1 มกราคม 2561 จะสงผลกระทบตอ

ตลาดสัตวน้ํา shellfish ของสหรัฐฯ และคาดวา

ในชวงปใหมตลาดสัตวน้ํ า shellfish มี ชีวิตจะ

ขยายตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากอุปสงคท่ีเพิ่มข้ึน และ

สงผลให  ราคาเพิ่ม ข้ึน ปจจุบันอุปสงค สัตวน้ํ า 

shellfish มี ชีวิตท่ีเพิ่ม ข้ึน ไดแก  ปู Dungeness 

crab ปู  king crab และกุ ง ล็อบสเตอร  ขณะ ท่ี          

ปู snow crab เปนสินคาหลักท่ีวางจําหนายใน

รานคาปลีกและรานอาหาร  

อารเจนตินา : การสงออกสินคาประมงทํารายไดเกือบ 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

 จากขอมูลของหนวยงานสถิติแหงชาติ 

(INDEC) ป 2560 อารเจนตินาสงออกสินคาประมง

มูลคา 1,959 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 

16.5 จาก 1,682 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปกอน โดย

สงออกสัตวน้ํ าสด/แช เย็น/แชแข็งเทากับ 1.7 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 20 จาก 1.4 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในปกอน ขณะท่ีสงออกสัตว

น้ํ าแปรรูป 260 ลานเหรียญสหรัฐฯ ผลจับกุ ง 

Pleoticus muelleri ของอารเจนตินาในป 2560 

คอนขางสูง สงผลใหการสงออกกุงขยายตัว ปริมาณ

และมูลคาการสงออกกุงเทากับ 200,000 ตัน และ 

1.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 65 ของ

มู ลค า ก า รส ง ออก  ขณะ ท่ีส ง ออกหมึ ก  Illex 

argentines เพิ่มข้ึนเปน 80,000 ตัน มูลคา 190 

ล า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ  แ ล ะ ส ง อ อ ก ป ล า เ ฮ ก  

(Merluccius hubbsi) 103,000 ตัน มูลค า  245 

ลานเหรียญสหรัฐฯ คงท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  

บราซิล : รัฐบาลหามสงออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรปช่ัวคราว  

          จากขอมูลของกระทรวงเกษตร ปศุสัตว 

และการผลิตของบราซิล (MAPA) บราซิลประกาศ

หามสงออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรปช่ัวคราว 

ต้ังแตวันท่ี 3 มกราคม 2561 หลังจากการตรวจ

ประเมินพบวาไมสอดคลองกับกฎระเบียบดาน

ความปลอดภัยของอาหารของสหภาพยุโรป ท้ังนี้ 

 

เพื่อปองกันการระงับการนําเขาอาหารทะเลจาก

สหภาพยุโรป สหภาพยุโรปไดทําการตรวจประเมิน

บริษัทสงออกอาหารทะเลของบราซิลเมื่อเดือน

กันยายน 2560 และแจงเตือนถึงความลมเหลวของ

ภาคอุตสาหกรรมในการแยกกิจกรรมการจับและ

การเพาะเล้ียงออกจากกัน   
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