
จีน : ลงโทษผู้ลักลอบค้าอาหารทะเลอย่างผิดกฎหมาย  
ในร้านอาหารญี่ปุ่นบริเวณกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 
ถูกยกเลิก เนื่องจากการคัดค้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มผู้บริโภค 
แม้ว่าอาหารทะเลดังกล่าวได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก
หน่วยงานด้านสุขอนามัยของไทย รายงานข่ าวเผยว่ า  
เดิมจังหวัดฟูกูชิมะก าหนดจัดอีเว้นท์เพื่อแนะน าอาหารญี่ปุ่น 
ที่ปรุงจากปลาซีกเดียว ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อจากจังหวัดฟูกูชิมะ 
ในรา้นอาหารญี่ปุ่น 11 แห่ง ในกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 
2561 จังหวัดฟูกูชิมะใช้เวลาเตรียมงานกว่า 1 ปี รวมทั้งเชิญ
หัวหน้าพ่อครัวและเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ   
เยี่ยมชมท่าเรือโซมะในจังหวัดฟูกูชิมะ ดูงานด้านคุณภาพ   
และวิธีการตรวจสอบสารกัมมันตภาพรังสีตกค้างที่เข้มงวด      
แตต่อ้งยกเลกิไปในทีส่ดุ ขณะนีจ้งัหวดัฟกูชูมิะอยูร่ะหวา่งพจิารณา   
เชญิผูส้ือ่ขา่วไทยเยอืนฟกูชูมิะ เพือ่ดงูานดา้นการประมง และการ
ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีในอาหารทะเล  

 รฐับาลจีนลงโทษผู้ลกัลอบคา้อาหารทะเลผิดกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรมณฑลกวางตุ้งของจีนจับกุมแก๊งลักลอบ
น าเขา้ปลาอนิทร ีปลาจะละเมด็ และกุง้ขาวแวนนาไมผดิกฎหมาย      
ซึ่งท าเป็นขบวนการ โดยจ้างคนท้องถิ่นบริเวณชายแดนที่มีบัตร
ประจ าตัว “border resident” ซึ่งได้รับอนุญาตท าการค้าขาย
และเข้าออกบริเวณชายแดน ลักลอบน าเข้าดังกล่าว เจ้าหน้าที่
ไดจ้ับยึด และท าลายอาหารทะเลทีล่ักลอบน าเขา้มาจ านวนมาก        
ซึง่ส่วนใหญ่มาจากแอฟริกา เอกวาดอร์ อินโดนเีซีย โดยลักลอบ
น าเข้าผ่านทางเวียดนาม   

 รัฐมนตรีกระทรวงประมงของฟิจิประกาศจัดหาพื้นที่ 
200 เฮกตาร์ ในเมือง Korovatu จังหวัด Macuata ส าหรับ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากร่อย เพื่อลดการน าเข้า กระทรวงประมงของ
ฟิจิหันมาให้ความส าคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ขณะนี้อยู่
ระหว่างการก าหนดพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว คาดว่า
จะท าการเพาะเลี้ยงปลากระบอก เพื่อเป็นเหยื่อส าหรับการท า
ประมงเบ็ดราวทูน่าที่ปัจจุบันต้องน าเข้า รวมถึงการเพาะเลี้ยง
ปลานวลจันทร์ กุ้ง ซึ่งน าเข้าปีละประมาณ 20 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ความสนใจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในฟิจิขยายตัว
เพิ่มขึ้น ล่าสุดจีนเข้ามาลงทุนพฒันาดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าในฟจิ ิ
มลูคา่ 1 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ  

 ชาวประมงในจังหวัดฟูกูชิมะของญี่ปุ่นผิดหวังหลังจาก

ฟิจิ : ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อลดการน้าเข้า  

ญี่ปุ่น : ชาวประมงจังหวัดฟูกชูิมะผิดหวัง 
จากการยกเลิกงานอีเว้นท์โปรโมทซูชิที่กรุงเทพฯ  

ไต้หวัน : สภาพยุโรปจะแจ้งผลการพิจารณาว่าจะให้
ใบเหลืองประมง IUU แก่ไต้หวันหรือไม่ ภายใน 1 เดือน  

 สหภาพยุโรปจะใช้เวลา 1 เดือน พิจารณาว่าจะปลด
ใบเหลืองการท าประมง IUU ให้กับไต้หวันหรือไม่ หลังจาก
เจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปเดินทางเยือนไต้หวันเพื่อตรวจประเมิน
ระหว่างวันที่ 13 - 21 มีนาคม 2561 ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ของ
สหภาพยุโรปเดินทางเยือนไต้หวันปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจ
ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา IUU 
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 2 ปีครึ่ง ยุโรปให้ใบเหลือง 
โดยขึ้นบัญชีไต้หวันเป็นประเทศที่ไม่ให้ความรว่มมอืในการตอ่ตา้น
การท าประมง IUU คณะกรรมาธิการเกษตรของไต้หวัน (COA)     
ย้ าว่า กว่า 2 ปีที่ผ่านมาไต้หวันไดด้ าเนินการตามข้อก าหนดของ
สหภาพยุโรปในการปรับปรุงกฎระเบียบ การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
และการจัดการการท าประมงนอกน่านน้ าของไต้หวัน รวมทั้ง
หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง  
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เวียดนาม  : อตัราอากร AD ทีส่งู 
สง่ผลกระทบตอ่ผูส้ง่ออกปลาแพนกาเซยีส  

และขยายตัวมากกว่าร้อยละ 50 ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา 
ภายใต้ความตกลงดังกล่าว แอฟริกาใต้ส่งออกสินค้าประมงไป
สหภาพยุโรป โดยเสียภาษีน าเข้าอัตราร้อยละ 0 โดยมีปลาเฮค  
ซึง่คดิเปน็รอ้ยละ 40 ของสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมดของแอฟริกาใต้ 
และหมึกเป็นสินค้าส่งออกส าคัญ   กลุ่มผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม 

อยู่ระหว่างการพิจารณายื่นค าร้องต่อศาลการค้าระหว่าง
ประเทศของสหรัฐอเมริกา (US Court of International Trade) 
หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ประกาศผลทบทวน
อัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) ครั้งที่ 13 (POR 13) 
ส าหรับปลาแพนกาเซียสน าเข้าจากเวียดนาม สมาคมผู้ส่งออก
อาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) ออกแถลงการณ์คัดค้าน 
ผลการตดัสนิใจดงักลา่วของกระทรวงพาณชิยส์หรฐัฯ โดยกลา่ววา่     
ผลการประกาศอัตราตอบโต้การทุ่มตลาดดังกล่าวเป็นการ
ลงโทษ ไม่เป็นธรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งฝ่ายเวียดนาม
จะยื่นฟ้องศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ โดยเร็วที่สุด 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ 
ประกาศผลทบทวนอัตรา AD ครั้งที่ 13 ขั้นสุดท้าย ส าหรับ 
เนื้อปลาแพนกาเซียสแบบฟิลเล่แช่แข็งน าเข้าจากเวียดนาม 
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 ที่
อัตรา 2.29 - 7.74 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม ประเด็นดังกล่าว  
เป็นข้อพิพาททางการค้าล่าสุดระหว่างทั้งสองประเทศ ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ภายใต้นโยบายปกป้องทางการค้า
ภายในประเทศของผู้น าสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบัน 

 รัสเซีย/เกาหลีใต้ : ร่วมลงทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  

สหภาพยุโรป/แอฟริกาใต้ : ความตกลงการค้า 
กับสหภาพยุโรปช่วยขยายการส่งออกของแอฟริกาใต้  

แคนาดา : การส่งออกอาหารทะเลปี 2560 เพิ่มขึ้น  

 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (EPA) ระหว่างสหภาพ
ยุ โรปและ 6 ประเทศในแอฟริกาตอนใต้  ช่วยส่ ง เสริม
ภาคอุตสาหกรรมไวน์และอุตสาหกรรมประมงของประเทศ
แอฟริกาใต้  หลังจากที่ความตกลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้     
ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2559 ความตกลง EPA ระหว่างสหภาพยุโรป               
กับกลุ่มประเทศสหภาพศุลกากรแห่งแอฟริกาใต้ (SACU)  
(ประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ แอฟริกาใต้ บอตสวานา เลโซโท 
นามิเบีย และสวาซิแลนด์) และโมซัมบิก ช่วยขยายการส่งออก
และการค้ า ของประ เทศแอฟริ กา ใต้  ซึ่ ง ม ากกว่ า ครึ่ ง           
ของการสง่ออกสนิคา้ประมงของแอฟรกิาใตส้ง่ออกไปสหภาพยโุรป  
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 จากข้อมูลของกรมประมงและมหาสมุทรแคนาดา 
(DFO) ปี 2560 แคนาดาส่งออกสินค้าประมง 6.9 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 312 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 5 
จากปีก่อน เนื่องจากการส่งออกไปจีนและญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นมาก 
ร้อยละ 25 และ 13 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 
สินค้าประมงส่วนใหญ่ของแคนาดาส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 
มูลค่า  4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกส าคัญ       
ของแคนาดา ได้แก่ ล็อบสเตอร์ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ปู  snow/queen crab 1  พั น ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ฯ             
และปลาแซลมอนแอตแลนติก 909 ล้านเหรียญสหรัฐฯ        
ปี 2560 แคนาดาส่งออกสินค้าประมงไป 137 ประเทศทั่วโลก  

 รัสเซียและเกาหลีใต้เห็นชอบด าเนินความร่วมมือการ
ท าประมงในพื้นที่เปิดในทะเลโอคอตสค์ (Sea of Okhotsk) 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและการเพาะเลีย้งสตัวน์้ า 
โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากเกาหลใีต้ที่สนใจลงทุน
โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเค็ม และการท าประมงในรัสเซีย 
ความตกลงดงักล่าวเหน็ชอบใหจ้ดัท าแผนการลงทุนรว่มระหว่าง
กันจนถึงปี 2563 รัสเซียและเกาหลีใต้ได้หารือความเป็นไปได้
ในการก าหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อควบคุมแหล่งก าเนิดสินค้า
ประมงทุกชนิดที่ท าการค้า หรือขนส่งเข้ามาในเขตดินแดน  
ของทั้งสองฝ่ายให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะมีการพิจารณา
ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมหารือระหว่างรัสเซีย - เกาหลีใต้
เพื่อบังคับใช้ความตกลงดังกล่าวให้มีผลในทางปฏิบัติในเดือน
กันยายน - ตุลาคม 2561  



สหรัฐอเมริกา : เห็นชอบให้กฎระเบียบ SIMP  
ครอบคลุมสินค้ากุ้ง  

 สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเห็นชอบผ่านกฎหมาย 
Omnibus Appropriations Bill ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ซึ่งมีข้อเสนอให้กฎระเบียบ Seafood Import Monitoring 
Program (SIMP) ใช้บังคับกับสินค้ากุ้งน าเข้ามายังสหรัฐฯ 
ผู้จัดการสมาคมผู้แปรรูปกุ้งสหรัฐอเมริกา (ASPA) กล่าวว่า 
กฎหมายดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาและมีผล 
ทางกฎหมายหลังประธานาธิบดีลงนาม กฎระเบียบ SIMP 
ก าหนดให้ผู้น าเข้าแจ้งข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า
อาหารทะเลน าเข้าจากแหล่งที่จับไปจนถึงการน าเข้ามายัง   
ด่านศุลกากรของสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า 

 Seafood Analytics ออก อุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิกส ์
ตวัใหม่ส าหรับวัด ประเมิน และเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกสส์ าหรับ
สัตว์น้ า เช่น ความยาว ความสูง สุขภาพ การเสื่อมสภาพ และ
วิเคราะห์องค์ประกอบของสัตว์น้ าแต่ละตัว เทคโนโลยีดังกล่าว
ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถวดัไดห้รอืเกบ็ขอ้มลูแบบ real - time ซึง่ข้อมูล
ดงักล่าวสามารถน ามาใช้ส าหรับเปรียบเทยีบ จดัท าแนวโน้มการ
เจรญิเตบิโต การวเิคราะหข์อ้มลูสขุภาพของสตัวน์้ าแตล่ะตวั  

 

   วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์211 
ปีที่ 1 ฉบับที ่3 กรกฎาคม – กันยายน 2561     

Volume 1 Number 3  July – September 2018 

ที่ ไ ด้ จ า กการท าประมง IUU และการปลอมแปลงฉลาก
สินค้าสัตว์น้ า (seafood fraud)  

รัฐมนตรีพาณิชย์ เกาหลีใต้ยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัย    
ขององค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องคณะกรรมการระงับ     
ข้อพิพาทของ WTO ให้ความเห็นว่ามาตรการของเกาหลีใต้   
ไม่เป็นไปตามข้อตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) 
กรณีเกาหลีใต้ห้ามน าเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่น และให้ญี่ปุ่น
ตรวจสอบสัตว์น้ าเพิ่มเติมจาก 8 แหล่ง ที่อยู่ ใกล้ฟูกูชิมะ     
หลังเหตุการณ์นิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะเมื่อปี 2554 และหลังจาก
เกาหลีใต้ออกมาตรการดังกล่าวแล้ว ญี่ปุ่นได้ส่งข้อร้องเรียน  
ไปยัง WTO เมื่อปี 2558 และได้แจ้งเวียนรายงานไปยัง
ประเทศสมาชิกทุกประเทศทราบในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
อย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีใต้ยังคงมาตรการดังกล่าวไว้ จนกว่า
จะสิ้นสุดขั้นตอนตรวจสอบ  

ตั้ งแต่ เดื อนมีนาคมปี  2554 เป็นต้นมา  ญี่ ปุ่ น
ส่งออกอาหารทะเลไปเกาหลี ใต้ปริมาณ 708,566 ตัน 
ใ น จ า น วน นี้ เ ก า หลี ใ ต้ ส่ ง ก ลั บ ร้ อ ย ล ะ  0 . 0 3  เ พื่ อ ใ ห้    
ญี่ ปุ่ น ต รวจสอบระดั บของค่ า กั มมั นตรั ง สี   

เกาหลีใต้ : WTO แจ้งเกาหลีใต้ว่ามาตรการห้ามน้าเข้า
อาหารทะเลจากฟูกูชิมะว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลง SPS  

 เกาหลีใต้ส่งออกอาหารทะเลเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 
ในช่วงไตรมาสแรกปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี  
ที่ผ่านมา การส่งออกทูน่าและสาหร่ายแห้งเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลส่งออกมีมูลค่า 560 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รายไตรมาสเป็นครั้งที่ 9 ติดต่อกัน และปริมาณส่งออกท าสถิติ
สูงขึ้น ญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดส่งออกอาหารทะเลใหญ่สุดของ
เกาหลีใต้ มีการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากยอดขายทูน่า 
สแปนนิชเมคเคอเรล และหอยนางรม เกาหลีใต้ส่งออกไปจีน
เพิ่มร้อยละ 13.6 คิดเป็น 86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการ
ส่งออกปูและทูน่า ทั้งนี้ทูน่าเป็นสินค้าทะเลส่งออกมากที่สุด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ช่วงไตรมาสแรก คิดเป็นมูลค่า 155 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และยอดขายผลิตภัณฑ์แช่แข็งไปยังฟิลิปปินส์ 
เอกวาดอร์ จีน และเม็กซิโก สูงขึ้นมากเช่นกัน  

เวียดนาม : เวียดนามส่งออกปลาแพนกาเซียส 

ไปยังอังกฤษเพิ่มขึ้น 

 สมาคมผูส้ง่ออกอาหารทะเลเวยีดนาม (VASEP) รายงานวา่
เนเธอรแ์ลนดแ์ละองักฤษ เปน็ผูน้ าเขา้ปลาแพนกาเซยีสเวยีดนาม
รายหลักในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป อังกฤษรายงานการ
น าเขา้ปลาแพนกาเซยีสเพิม่ขึน้ ในป ี2560  โดยเวยีดนามสง่ออก  



ปลาแพนกาเซียสมูลค่า 45.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปยังอังกฤษ 
คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด เพิ่มขึ้น    
ร้ อยละ  2 .5  จากปี  2559 ปลาจาก เวี ยดนามมี คู่ แข่ ง          
เป็นปลาเนื้อขาวชนิดอื่น ๆ เช่น คอดแช่แข็ง  แฮ็ดด็อก       
และพอลล็อคแช่แข็ง เวียดนามส่งออกปลาเนื้อขาวไปอังกฤษ
เป็นล าดับที่ 6 โดยไอซ์แลนด์และจีนมีการส่งออกปลาเนื้อขาว
ไปยังอังกฤษมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20 - 45 ของการน าเข้า
ทั้งหมดในปี 2561 คาดว่าการส่งออกปลาแพนกาเซียส 
เวียดนามไปอังกฤษจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเมื่อเทียบกับตลาด
อื่น ๆ ในสหภาพยุโรป ปลาแพนกาเซียสเวียดนามในตลาด
อังกฤษจะเติบโตต่อเนื่อง และเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัว  
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นอร์เวย์ : แซลมอนนอร์เวย์ส่งออกไปยังจีนลดลง 
เนื่องจากวันหยุดอีสเตอร์ 

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นอร์เวย์
ส่งออกแซลมอนสดไปจีน 176 ตัน สัปดาห์ก่อนหน้าส่งออก 
294 ตัน แต่เมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีที่ผ่านมา  
ส่งออกสูงขึ้น 30 ตัน การส่งออกช่วงนี้ได้รับผลกระทบจาก
วันหยุดอีสเตอร์ ในสัปดาห์ที่มีวันหยุดติดกัน 2 วัน ในนอร์เวย์  
ผู้ส่งออกแซลมอนนอร์เวย์เห็นว่าตลาดจีนส าคัญ เพราะช่วยให้
เกิดความสมดุลในผลผลิตแซลมอนที่ก าลังเติบโต ปริมาณ
ส่งออกโดยรวมลดลงเหลือ 11,469 ตัน จาก 17,778 ตัน 
ในช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้า ราคาส่งออกแซลมอน
นอร์เวย์สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 9.2 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม  
ช่วงสัปดาห์เดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ 8.03 เหรียญสหรัฐฯ/
กิโลกรัม 

ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป เ ป็ น ต ล า ด ส่ ง อ อ ก ใ ห ญ่ ที่ สุ ด         
ส าหรับแซลมอนนอร์ เวย์  คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 77.5        
ข อ ง ป ริ ม า ณ ส่ ง อ อ ก ทั้ ง ห ม ด  ใ น ช่ ว ง สั ป ด า ห์ สุ ด ท้ า ย             
ของเดือนมีนาคมลดลงจากร้อยละ 81.4 ในช่วงสัปดาห์      
ก่อนหน้า และเมื่อรวมกับที่ ส่ งออกไปจีนและเวียดนาม         
ในสัปดาห์นั้นส่งออกลดลงเหลือ 221 ตัน จาก 679 ตัน แต่การ
ส่งออกไปฮ่องกงเพิ่มขึ้นเป็น 274 ตัน จาก 182 ตัน ในช่วง
สปัดาหเ์ดยีวกนัของปทีีผ่า่นมา  

รัสเซีย : รัสเซียยกเลิกการห้ามน้าเข้าอาหารทะเล    
จากฟูกูชิมะ ประเทศญีปุ่่น 

หน่วยงานด้านสุขอนามัยสัตว์ของรัสเซีย (Russia’s 
Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance) ยกเลิกการห้ามน าเข้าอาหารทะเลจากพื้นที ่   
6 แห่งของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ได้แก่ Iwate  Miyagi  
Yamagata  Ibaraki  Chiba และ Niigata ก่อนหน้านีห้้ามน าเข้า 
เนือ่งจากเหตกุารณน์วิเคลยีรท์ี ่Fukushima เมือ่วนัที ่11 มนีาคม 
2554 และรัสเซียจะยอมน าเข้าอาหารทะเลจาก Fukushima 
ดว้ย หากมเีอกสารรบัรองการปราศจากการปนเปือ้น  
 จากผลการศึกษาของทบวงการพลังงานปรมาณ ู
ระหว่างประเทศ (the International Atomic Energy Agency : 
IAEA)  รัสเซียผ่อนปรนการห้ามน าเขา้สตัวน์้ าจากญีปุ่น่บางสว่น        
เมื่อเดอืนกรกฎาคม 2558 โดยอนุญาตให้น าเขา้ปลาแมคเคอเรล           
จาก Aomori ซึง่เคยเปน็พืน้ที ่ทีห้่ามน าเขา้กอ่นหนา้นี ้  

สหรัฐฯ : สหรัฐฯ ขึ้นภาษีมาตรการตอบโต้ 

การทุ่มตลาดกุ้งจากอินเดีย 

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เสนอพิจารณาทบทวน    
ในที่รัฐสภาฯ กรณีราคากุ้งแช่แข็งจากอินเดียขายในสหรัฐฯ    
ต่ ากว่ามูลค่าปกติ ในช่วงการทบทวนก าหนดภาษีมาตรการตอบ
โตก้ารทุม่ตลาด (period of review : 1 กมุภาพนัธ ์2559  -  31 มกราคม           
2560) และก าหนดให้ เพิ่มภาษีมาตรการตอบโต้การทุ่ม     
ตลาดกุ้งจากอินเดีย เดิมร้อยละ 0.84 เป็นร้อยละ 2.34 กุ้งจาก
อินเดียส่งออกไปสหรัฐฯ มากที่สุด ในปี 2559 - 2560 ส่งออก 
188,617 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 
จากปีก่อนหน้า โดยกุ้งที่บริโภคในสหรัฐฯ กว่าร้อยละ 30      
มาจากอินเดีย  

เอกวาดอร์ : อุตสาหกรรมกุ้งเอกวาดอร์เข้าร่วม
โปรแกรม SIMP ของสหรัฐฯ 

อุตสาหกรรมกุง้ของเอกวาดอร ์โดยสมาคมเพาะเลีย้งสตัวน์้ า              
และกลุม่ผูเ้ลีย้งกุง้อยา่งยัง่ยนื (Sustainable Shrimp Partnership : SSP)  



 National Measurement Institute (NMI) ซึ่ ง เป็น
หน่วยงานภาครัฐของออสเตรเลียในการก ากับดูแลการชั่งวัด
น้ าหนัก ได้ประกาศชี้แจงนโยบายการก าหนดน้ าหนักสุทธิของ
อาหารแช่เยือกแข็งในร้านค้าปลีก และการบรรจุภัณฑ์อาหาร
หลังจากหารือกับภาคอุตสาหกรรม มาตรการดั งกล่าว
ครอบคลุมสินค้าปลา ครัสตาเซีย และโมลุสก์ทุกชนิดที่มีการค้า 
แตไ่มร่วมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปู เชน่ ผลติภณัฑอ์าหารทะเลในน้ าซอส
หน่วยงาน NMI กล่าวว่านโยบายดังกล่าวก าหนดให้ใช้วิธีการ   

เข้าร่วมโปรแกรม the US Seafood Import Mornitoring 
Programme (SIMP) เป็นอีกก้าวที่ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อกุ้ง      
ที่ผลิตได้มาตรฐาน  

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมกุ้งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
รองรับโปรแกรม SIMP ของสหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90   
ของกุ้งที่บริโภคในสหรัฐฯ โดยเมื่อต้องปฏิบัติตามโปรแกรมนี้
อาจท าให้เกิดปัญหาติดขัดในการน าเข้ากุ้งขึ้นได้ โดยกฎหมาย
ผ่านแล้วในสหรัฐฯ และลงนามโดยประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป์ 
ก าหนดให้กุ้งน าเข้ามายังสหรัฐฯ ต้องสอดคล้องกับโปรแกรม 
SIMP ภายในปลายปี 2561 ซึ่งอาหารทะเลน าเข้าจะต้องมี
ข้ อมูลที่ แน่ชั ด เกี่ ย วกับผลิตภัณฑ์  ตั้ ง แต่ ข้ อมูลการจับ          
จนสินค้าเข้าสู่สหรัฐฯ   

เปรู : ชาวเปรูบริโภคสัตว์น้้าเพิ่มขึ้น 

นิคารากัว : นิคารากัวส่งออกกุ้งเพิ่ม เนื่องจากราคาดี 
และสินค้ากุ้งอยู่ในสต็อกปริมาณมาก  

ออสเตรเลีย : นโยบายการก้าหนดน้้าหนักสุทธ ิ

ของอาหารแช่เยือกแข็ง  

 ข้อมูลจาก the Centre for Export Procedures 
(CETREX) ช่วงไตรมาสแรกปี  2561 นิคารากัวส่งออกกุ้ ง
เพาะเลี้ยง 2,600 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 เมื่อเทียบกับช่วง 
ไตรมาสแรกป ี2560 คิดเป็นมูลค่ากว่า 16.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.4 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 
3 เดือนแรกปี 2560 มีการส่งออก 8.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
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"frozen fish method" หรือบางครั้งเรียก partial thawed 
method หรือ  test procedure 7.9 ในการระบุน้ าหนั ก
อาหารทะเลที่ไม่แปรรูป ซึ่งวิธีการนี้ไม่อนุญาตให้มีแผ่นน้ าแข็ง
รวมอยูใ่นน้ าหนกั กลา่วคอื ผลติภณัฑก์ุง้ทีร่ะบนุ้ าหนกั 1 กโิลกรมั     
จะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อละลายน้ าแข็งบางส่วนโดย
ไม่ให้เหลือแผ่นน้ าแข็งแล้วจะมีน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ซึ่งวิธีนี้จะใช้    
ในการตรวจสอบกรณีที่มีการร้องเรียน ทังนี้ ในปีงบประมาณ 
2561/2562 ซึ่งเริ่มต้นปีงบประมาณในเดือนกรกฎาคม NMI 
จะด าเนินการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่
เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค  

ราคาเฉลี่ยช่วงไตรมาสแรกอยู่ที่ 6 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม  
เพิ่ มจาก 4.1 เหรียญสหรัฐฯ/กิ โลกรัม ในช่วง เดียวกัน        
ของปี 2560 ประธานสมาคมประมงนิคารากัวให้ความเห็นว่า   
เนื่ องจากสินค้ ากุ้ งสะสมตั้ งแต่ เดื อนธันวาคมที่ผ่ านมา            
มีปริมาณมาก ด้านระดับปริมาณผลผลิตเทียบเท่าปีที่ผ่านมา 
และประเมินว่ า ในปี  2561 น่าจะเติบโตร้อยละ 5 - 6           
ในปี 2560 ส่งออกกุ้งเลี้ยง 87.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 16 จากปี 2559  

 ผลส ารวจจาก the National Household Survey 
of Peru การบริโภคอาหารทะเลของชาวเปรูสูงขึ้นต่อเนื่อง 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จาก 12.9 กิโลกรัม/คน/ปี ในปี 2556 เปน็ 
14.5 กิโลกรมั/คน/ปี ในป ี2560 ซึง่มาจากผู้บริโภคนยิมสตัว์น้ า    
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ และทรัพยากรสัตว์น้ า
ส าหรับบริโภคโดยตรงมีเพิ่มขึ้น สัตว์น้ าที่เป็นที่นิยมส าหรับ 
ชาวเปรู ได้แก่ ปลาโบนิโต ฮอสเมคเคอเรล และเมคเคอเรล 
นอกจากนั้นในปี 2560 ค่าใช้จ่ายครัวเรือนส าหรับสินค้าสัตว์น้ า
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.5 ของค่าอาหารทั้งหมด เป็นร้อยละ 7 
และการบริโภคสัตว์น้ าน่าจะสูงขึ้นต่อไป เนื่องจากราคาถูกลง 
และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น    
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(DG MARE) มีก าหนดเดินทางเยือนเวียดนามเพื่อประเมินความ
พยายามการขจัดการท าประมง IUU ของเวียดนาม ในช่วง
กลางเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะน าไปสู่
การพิจารณาว่าสหภาพยุโรปจะให้ใบแดง ซึ่งห้ามการน าเข้า
สินค้าประมงจากเวียดนาม หรือคงใบเหลือง หรือยกเลิก
ใบเหลืองแก่เวียดนามต่อไป  

จีน : หาวัตถุดิบปลาแซลมอน 
ส้าหรับผลิตอาหารสตัว์เลี้ยง  

เวียดนาม/อินโดนีเซีย : ความร่วมมือระหว่างกัน 
เพ่ือต่อต้านการท้าประมง IUU  

 เวียดนามและอินโดนีเซียเห็นชอบความตกลงในการ
ก ากับดูแลการประมงในทะเลจีนใต้ร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายจะ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการท าประมงและประเด็นด้าน
กิจการทางทะเลอ่ืน ๆ ระหว่างกัน ความร่วมมือดังกล่าวเป็น
ความพยามล่าสุดของเวียดนามในการขจัดการท าประมง IUU 
หลั งจากที่ ได้ ใบ เหลืองแจ้ ง เตือนการท าประมง IUU         
จากสหภาพยุ โรปเมื่อปีที่ ผ่ านมา คณะเจ้าหน้าที่ จาก
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านกิจการทางทะเลและประมง  

ไอร์แลนด์ : มองหาตลาดใหม่หลัง Brexit  

ภาคอุตสาหกรรมการท าประมงในไอร์แลนด์เหนือ
ก าลังมองหาโอกาสการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าและขยายตลาด  
ใหม่ ๆ หลังจากการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
หรือ Brexit แต่ยังกังวลเกี่ยวกับอุปทานแรงงาน และความ
ราบรื่นทางการค้า หากออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 
บริษัท Seafish Northern Ireland ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม
ประมงของไอร์แลนด์กล่าวต่อคณะกรรมาธิการกิจการ
ไอร์แลนด์เหนือในนครเวสต์มินสเตอร์ว่า มีความกังวลเกี่ยวกับ
อุปสรรคทางการค้าทั้งมาตรการทางภาษีและที่มิ ใช่ภาษี 
ปจัจบุนัไอรแ์ลนดเ์หนอืมเีรอืประมง 375 ล า และชาวประมง 700 
ราย ผลผลติสตัวน์้ าทีจ่บัไดป้ลีะประมาณ 69.7 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
โดยครึ่งหนึ่งของผลผลิตขึ้นท่าที่ท่าเรือไอร์แลนด์เหนือ ขณะที่
สินค้าประมงแปรรูปมีมูลค่าประมาณ 122.7 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม โรงงานแปรรูปและชาวประมงกังวล
เกี่ยวกับการจัดหาแรงงาน หลังจากที่สหราชอาณาจักรถอนตัว
จากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แรงงานในเรือประมงของ
ไอร์แลนด์เหนือมากกว่าครึ่งมาจากนอกสหราชอาณาจักร 
แรงงานจ านวนมากเปน็ชาวฟลิปิปนิส ์และโรงงานแปรรปูสตัวน์้ า
พึ่งพาแรงงานจากสหภาพยุโรป ภาคอุตสาหกรรมประมงของ
ไอร์แลนด์เหนือเชื่อมั่นว่าการออกจากนโยบายการท าประมง
รว่มของสหภาพยโุรป จะท าใหไ้อรแ์ลนดเ์หนอืมโีอกาสจบัสตัวน์้ า
มากขึน้ และโอกาสใหม ่ๆ ในการขยายการคา้สตัวน์้ า ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นกฎหมายทะเลระหวา่งประเทศของมหาวิทยาลยั University 
of Hull กล่าวต่อคณะกรรมาธกิารฯ ว่า สหราชอาณาจักรยังคง
ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศ หลังจากที่สหราชอาณาจักรถอนตัวจากสหภาพยุโรป 
และไม่ได้หมายความว่าสหภาพยุโรปจะเร่งเจรจาความตกลง
ด้านประมงทวิภาคีกับไอร์แลนด์เหนือ   

มาเลเซีย : ชาวประมงในรัฐตรงักานู 
ได้ประโยชน์จากโครงการปะการังเทียม 

 ผู้ก่อตั้ งบริษัท Tianjin Lang Nuo Pet Food Co 
Ltd., คาดว่าจีนมีแนวโน้มความต้องการปลาแซลมอนส าหรับ
อาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวจีนชนชั้น
กลางนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ 
“cold dry salmon” ภายใต้แบรนด์ Ra Nova ของบริษัทฯ  
ค่อนข้างแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุซอง 300 กรัม    
ราคา 42.73 เหรียญสหรัฐฯ และขนาดบรรจุซอง 70 กรัม 
ราคา 12.55 เหรียญสหรัฐฯ  

ชาวประมงกว่า 8,000 ราย ในรัฐตรังกานู ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการจัดสร้างปะการังเทียมในเขต 3 – 5 ไมล์
ทะเลนอกชายฝั่ง ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ประธาน
คณะกรรมการบริหารสินค้าและการเพาะปลูก กระทรวงเกษตร
และการพัฒนาชนบท รัฐตรังกานูกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้
ด าเนินการจัดสร้างปะการังเทียมไปแล้วจ านวน 1,194 แท่ง ใช้
งบประมาณในการจัดสร้าง 2.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปะการัง
เทียมจะเป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลสัตว์น้ า รวมทั้งช่วยป้องกัน
ความเสียหายจากอวนลากที่ท าลายระบบนิเวศและพื้นทะเล 
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รัสเซีย : ราคาอาหารทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น  
ส่งผลให้การบริโภคอาหารทะเลลดลง  

สหราชอาณาจักร : คาดว่า Brexit จะท้าให้       
สหราชอาณาจักรจับสัตว์น้้าไดเ้พิ่มขึ้นและมีราคาถูกลง  

 

สหรัฐอเมริกา : สหรัฐอเมริกาอาจกลับเข้าร่วม 
ความตกลง TPP อีกครั้ง  

 สหรัฐอเมริกาอาจกลับเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) โดยล่าสุดนายโดนัลด์ ทรัปม์ 
ประธ านาธิ บดี ของสหรั ฐอ เมริ กา แจ้ ง ให้ คณะท า ง าน          
ด้านเศรษฐกิจของท าเนียบขาว และตัวแทนการค้าของสหรัฐฯ 
เตรียมตัวกลับเข้าไปเจรจาเงื่อนไขใหม่ ท่าทีดังกล่าวมีขึ้น 
หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและจีนประกาศขึ้นภาษีสินค้าน าเข้า
สินค้าหลายรายการ เพื่อตอบโต้ทางการค้าระหว่างกัน       
การพิจารณากลับเข้าร่วมความตกลง TPP นับเป็นการ
เปลี่ยนแปลงท่าทีอย่างมากของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา      
ซึ่งได้ลงนามในค าสั่งฝ่ายบริหาร (Executive Order) เพื่อถอน
สหรฐัอเมรกิาออกจากความตกลง TPP ในวนัแรกทีเ่ขา้รบัต าแหนง่
ประธานาธบิด ีในขณะที ่11 ประเทศสมาชกิ TPP ทีเ่หลอื ไดแ้กไ้ข
ความตกลง TPP และลงไดล้งนามความตกลงฉบบัแกไ้ขใหม ่หรือ 
CPTTP เมือ่เดอืนมนีาคมทีผ่า่นมา   
 การกลับมาเข้าร่วม TPP ของสหรัฐอเมริกาอาจเป็นไป
ได้ที่จะมีการน าประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการลงทุน กลับเข้ามาเจรจาใหม่ หลังจากที่มีการ
ระ งั บ ข้ อ ก า หนดดั ง กล่ า วหลั ง จ า กที่ ส ห รั ฐ ฯ  ถอน ตั ว            
จากความตกลง TPP  

ฮอนดูรัส : ภาคการท้าประมงขนาดเล็กยังคงขยายตัว  

 การบริโภคอาหารทะเลเฉลี่ยของรัสเซียลดลงมากกว่า
ครึง่หนึง่ สาเหตจุากราคาทีเ่พิม่สงูขึน้ อปุสงคอ์าหารทะเลราคาสงู  
ลดลงมาก การบรโิภคปลาแซลมอนลดลง 5 เทา่ ในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา 
ปัจจุบันสัตว์น้ าที่นิยมบริโภคในรัสเซีย คือ ปลาเฮอร์ริ่ง ซึ่งเป็น
ปลาราคาถูก ปีที่ผ่านมามีการบริโภคเกือบ 400,000 ตัน 
รองลงมา ไดแ้ก ่ปลาคอ็ด มกีารบรโิภค 300,000 ตนั ปลา pollock  
และปลาแซลมอน humpback และปลาแซลมอน chum     
จากราคาค้าปลีกสัตว์น้ าที่เพิ่มขึ้นมาก ท าให้ชาวรัสเซียบริโภค
อาหารทะเลลดลง และหันมาบริโภคสัตว์น้ าราคาถูกเพิ่มขึ้น 
ราคาสตัวน์้ าในป ี2561 สงูกวา่ป ี2557 ถงึ 2 – 3  เทา่  

จากการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกจิเมือ่เร็ว ๆ นี ้เปดิเผยว่า      
การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ท าให้
เรือประมงสหภาพยุโรปไม่สามารถท าประมงในน่านน้ าของ 
สหราชอาณาจักร จะส่งผลให้เรือประมงของสหราชอาณาจักร
จั บ สั ต ว์ น้ า ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น  แ ล ะท า ใ ห้ ร า ค า สั ต ว์ น้ า ล ดล ง        
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสองในสามของสัตว์น้ าที่บริโภคใน 
สหราชอาณาจักรมาจาการน าเข้า อาจท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 
เนื่องจากอุปสรรคทางการค้าที่เพิ่มขึ้นจาก Brexit นอกจากนี้ 
ราคาสัตว์น้ าที่ลดลง อาจท าให้รายได้ของชาวประมงลดลง 
ภาพรวม ผลการศกึษายงัแสดงใหเ้หน็วา่ การปดิพรมแดนนา่นน้ า
ของสหราชอาณาจกัรอาจจะท าใหผู้บ้รโิภคและภาคอตุสาหกรรม
ประมงของทัง้สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปเสยีประโยชน ์
นอกจากนี ้การน าเขา้สตัวน์้ าของสหภาพยโุรปเปน็สองเทา่ของการ
สง่ออก สตัวน์้ าน าเขา้ 5 ชนดิหลกั ได้แก่ ปลาค็อด ปลาทูน่า กุ้ง 
ปลาแซลมอน และปลาแฮดด็อก ผลกกระทบของ Brexit     
ต่อการค้าอาจท าให้ราคาสินค้าสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น และอาจส่งผล
กระทบต่อฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของสหราชอาณาจักร  
ซึง่สว่นใหญส่ง่ออก และโรงงานแปรรปูสตัวน์้ าทีพ่ึง่พาวตัถดุบิน าเขา้   

 ส านักงานเลขาธิการเกษตรและปศุสัตว์ของฮอนดูรัส 
(SAG) ได้ เผยแพร่ข้อมูลส าคัญเกี่ ยวกับภาคการประมง                  
ขนาดเล็ก ซึ่ งท ารายได้ปีละ 2,356 ล้านเหรียญสหรัฐฯ         
และมี ชาวประมงกว่า 17,000 คน ทั้ งนี้  คาดการณ์ว่ า
ภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ้น และราคาสัตว์น้ าจะเพิ่ม       
สูงขึ้น ชาวประมงได้เสนอแนวทางการพัฒนาภาคการประมง
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง เพื่อให้ผลตอบแทน
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การท าประมงน้ าจืดยังมีความส าคัญต่อ
ชุมชนท้องถิ่น แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค เช่น ผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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โมซัมบิก / มาดากัสการ์ : ความตกลงเพื่อต่อต้าน 
การท้าประมงทูน่าผดิกฎหมาย  

ยูกันดา : เสียตลาดสัตว์น้้าใหจ้นี  

 คณะกรรมาธกิารประมงแห่งเอเชยีแปซฟิกิ (Asia - Pacific 
Fisheries Commission : APFIC) แถลงในการประชุมกรอบ
ความร่วมมือครั้งที่ 35 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ให้ภาค
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีการจัดการอย่างรับผิดชอบ 
รวมถึ งฟื้ นฟูและเติบ โตอย่ างยั่ งยืน  (sustainable blue 
growth) มีตัวแทนจาก 16 ประเทศเข้าร่วม และองค์กร
ระหว่างประเทศ 10 แห่ง  
 ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนการจับสัตว์น้ า
คิดเป็นร้อยละ 55 และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าคิดเป็นร้อยละ 90 
ของโลก ดังนั้นการพัฒนาให้ภาคประมงจับและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า ในภูมิภาคนี้   มีการฟื้นฟูและเติบโตอย่างยั่ งยืน 

  

เอเชีย – แปซิฟิก : APFIC ผลักดันให้ภาคประมง 

และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามีความย่ังยืน  

 รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง ท ะ เ ล  น้ า จื ด       
และประมงของโมซัมบิก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ประมงของมาดากัสการ์ แสดงความประสงค์ที่จะลงนาม
ข้อตกลงเพื่อต่อต้านการท าประมงปลาทูน่าผิดกฎหมาย
ในน่านน้ าของทั้งสองประเทศ  โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือ
ถึ งกรอบความร่ วมมือระหว่ างกันแล้ว  และจะลงนาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างกันเร็ว ๆ นี้  กระทรวงประมง
ของมาดากัสการ์ จะใช้ดาวเทียม เรดาร์ และตรวจสอบ 
ณ  ท่ า เ รื อ  ใ น ก า ร ข จั ด ก า ร ท า ป ร ะ ม ง ผิ ด ก ฎ ห ม า ย       
ในมหา สมุ ท รอิ น เดี ย  ซึ่ ง มี ก า รจั บปล าทู น่ า ถึ ง ร ะดั บ
ป ริ ม า ณ สู ง สุ ด ข อ ง ผ ลผ ลิ ต สั ต ว์ น้ า ที่ ยั่ ง ยื น ที่ ก า ห น ด 
(maximum sustainable limit) ทั้ ง นี้ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ      
ณ ท่ า เรือมีบทบาทส า คัญ ในกา รขจั ด ก า รท า ป ระม ง      
ผิดกฎหมาย  โดยการตรวจสอบ เรื อประมง  เอกสา ร 
รวมทั้งสินค้าสัตว์น้ าที่บรรทุก  

จากขอ้มลูของส านกังานสถติแิห่งชาตขิองเคนยา ระบวุา่ 
ยกูนัดาสญูเสยีตลาดสง่ออกสตัวน์้ าในภมูภิาคแอฟรกิาตะวนัออกใหก้บั
จีนในช่วงปีที่ผ่านมา สินค้าสัตว์น้ าส่งออกของจีนยังคงไหลเข้าสู ่   
ตลาดแอฟริกาตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปลานิล    
ซึ่งจีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ข้อมูลของส านักงานสถิติ
แห่งชาติของเคนยา ปี 2560 เคนยาน าเข้าสตัวน์้ ามลูคา่ 22    
ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้ 10 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จากปี 2559 
เคนยาน าเขา้สตัวน์้ าจากยกูนัดา แทนซาเนยี  และอนิเดยีเปน็หลกั 
ก่อนที่จีนจะกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่มายังภูมิภาคนี้ ปี 2560 
จีนส่งออกปลานิลไปเคนยามากกว่า 357,000 ตัน มูลค่า       
11 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ จากขอ้มลูของสมาคมผูแ้ปรรปูและสง่ออก        
สัตว์น้ าของยูกันดา ปลานิลราคาถูกจากจีน และการแข่งขัน       
ทีไ่มเ่ปน็ธรรม โดยเฉพาะในตลาดส่งออกหลักของยูกันดา เช่น 
รวันดา และคองโก ยังคงเป็นปญัหาหลัก และมีรายงานระบวุ่า 
แทนซาเนีย ซึง่ควบคมุดูแลพืน้ที่กว่าคร่ึงของทะเลสาบวิกตอเรีย 
น าเขา้สตัวน์้ าจากจนี 8 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 โดย
หลกั  ๆน าเขา้ปลาซาบะ ปลาทแูขก ปลาซารด์นีส ์และปลานลิแชแ่ขง็  

จึงมีความส าคัญ ทั้งต่อด้านความมั่นคงทางอาหาร การได้รับ
สารอาหารของประชาชน การประกอบอาชพี และเศรษฐกจิโดยภาพรวม 
ตามเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน (SDG Goals) ในปี 2573  

อินเดีย : ผลผลิตกุ้งอินเดียเตบิโตร้อยละ 10 

 FAO GlOBEFISH รายงานคาดการณ์ว่าผลผลิตกุ้ง
อินเดียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี 2561 หากปัจจัยด้านสภาพ
อากาศเอื้ออ านวย ในปี 2560 การส่งออกกุ้งจากอินเดียไป
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 คิดเป็นปริมาณ 214,400 ตัน 
เนื่องจากภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (anti - dumping tariffs) 
ลดลง และตลาดสหรัฐอเมริกาให้การยอมรับกุ้งจากอินเดียมาก
ขึ้น คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณนี้ อินเดียจะมีผลผลิตกุ้งจาก
การเพาะเลีย้ง 700,000 ตนั และจะสงูขึน้ถงึ 1 ลา้นตนั ในป ี2563  



 

   วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส ์217 
ปีที่ 1 ฉบับที ่3 กรกฎาคม – กันยายน 2561     

Volume 1 Number 3  July – September 2018 

นิวซีแลนด์ : ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 

ของนิวซีแลนด์จ้าเป็นต้องน้าเข้าแซลมอน 

จากแอตแลนติกอย่างต่อเนื่อง 

 บริษัท  NZ King Salmon ผู้ท าฟาร์ม เพาะ เลี้ ย ง
แซลมอนใน Marlborough Sounds เริ่มน า เข้าแซลมอน
แอตแลนติกจากนอร์เวย์และแคนาดาในเดือนเมษายน 2561 
ผู้บริหารบริษัทรายงานความต้องการแซลมอนในประเทศ 
705,000 ตันต่อปี ปริมาณแซลมอนไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการที่ เพิ่มขึ้น จากพื้นที่ ไม่ เพียงพอต่อการท าฟาร์ม
เพาะเลี้ยง และอุณหภูมิน้ าสูงกว่าปกติ จึงต้องน าเข้าแซลมอน
มาเพิม่ และอาจเปน็การน าเขา้ตอ่เนือ่งไปตลอด โดยมกีารประเมนิ     
ว่าปัจจุบัน ยังต้องการแซลมอนอีก 20 - 30 ตัน/สัปดาห์  

สหราชอาณาจักร : สหราชอาณาจักรคาด บรรลุข้อตกลง
หลังถอนตัวจากสมาชิกสหภาพยุโรป จะให้ประโยชน์แก่
ชาวประมงเป็นมูลค่า 724 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

0.456 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ความเสียหายดังกล่าวท าให้
ปริมาณผลผลิตปลานวลจันทร์ทะเล ที่เข้าสู่เมืองหลวงมะนิลา          
และเมอืงใกลเ้คยีงลดลง  เนือ่งจาก Pangasinan เปน็พืน้ทีผ่ลติหลกั          
คดิเปน็ร้อยละ 27.27 ของผผลผลติทัง้หมดตัง้แต่ป ี2556 - 2558           
โดยผลผลิตจากเมือง Anda Bolinao และ Sual คิดเป็นร้อยละ 
80 ของผลผลิตทั้งปี  
 ทั้ งนี้ ได้ก าหนดห้ามไม่ ใ ห้เก็บสต็อกปลาจากบ่อ     
และกระชังในพื้นที่เป็นการชั่วคราว และให้หยุดเพาะเลี้ยงปลา
ในบ่อและกระชังเป็นเวลา 5 เดือน ในพื้นที่บริเวณช่องแคบ 
Kakiputan เพื่อให้น้ าได้มีการระบาย  

สเปน : สเปนแต่งตัง้รัฐมนตรีคนใหม่  

ด้านเกษตรและประมง 

อย่างไรก็ตามการที่มีผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มเข้ามามากขึ้นใน       
โซ่อุปทาน อาจท าให้สินค้าล้นตลาดและราคาลดลงอย่างมากได้  
FAO รายงานผลผลิตกุ้ งจากการเพาะเลี้ ยงรวมทั้ ง โลก         
2.9 – 3.5 ลา้นตนั สว่นใหญร่อ้ยละ 75 – 80 มาจากเอเชยีแปซฟิกิ 
ความต้องการกุ้งเปลี่ยนจากตลาดฝั่งตะวันตกมาเป็นตะวันออก 
โดยเฉพาะจากจีน การน าเข้าจากตลาดหลัก 7 แห่ง มีปริมาณ 
2.3 ลา้นตนั เพิม่จากป ี2559 คดิเปน็รอ้ยละ 15 ถงึแมผ้ลผลติกุ้ง     
จากฟาร์มมีมากขึ้น แต่ราคาในตลาดต่างประเทศคงที่ตลอดปี 
2560 และราคาในประเทศสงูกวา่ราคาสง่ออก กุง้ขาวแวนนาไมขนาด 
100 ตวั/กโิลกรมั ราคา 3.9 เหรยีญสหรฐัอเมรกิา/กโิลกรมั และความ
ตอ้งการในตลาดสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น จีนน าเข้าจากอินเดียเพิ่ม 
เนือ่งจากมกีารแกไ้ขปญัหาการน าเขา้กุง้อยา่งผดิกฎหมายจากเวยีดนาม           

 เลขาธิการสมาพันธ์ประมงของสเปน (CEPESCA) 
กล่าวถึงความร่วมมือกับทางการ หลังจากมีการแต่งตั้งรัฐมนตรี
คนใหม่ ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยพัฒนาภาคการประมงใน
หลายด้านทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม
รัฐมนตรีจะต้องเข้ามาดูแลด้านการขาดแคลนคนเรือ แผนการ
จดัการในพืน้ทีท่ะเลเมดเิตอเรเนยีน และนา่นน้ าตะวนัตก โดยจะม ี    
ผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในเดือนมกราคม 2562 และเป้าหมาย          
การท าสต็อกสัตว์น้ าตามค่า MSY (maximum sustainable yield) 
ภายในปี 2563 การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ รวมถึง   
ความตกลงด้านประมงฉบับปรับปรุง ระหว่างสหภาพยุโรป        
และประเทศอืน่ ๆ อยา่งเชน่ โมรอ็คโค กนิ ีBissua และมอรทิาเนยี     
และการเจรจานโยบายประมงรว่ม (new common fisheries policy : 
CFP) กองทุนประมงยุ โ รป  (European Fisheries Fund)       
และกฎระเบียบในการควบคุมใหม่ของประเทศอื่น ๆ  

ฟิลิปปินส์ : ฟิลิปปินส์สูญ 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาจาก
กรณีปลาตายในพื้นที่เพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ของประเทศ 

 อากาศที่ร้อนจัดและฝนตกหนักในฟิลิปปินส์ ท าให้   
ผู้เพาะเลีย้งปลานวลจันทร์ทะเล (milkfish) หรอื “bangus” เมือง   
Anda และ Bolinao ในจังหวัด Pangasinan ได้รับความเสียหาย       
คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา กระชังและบ่อปลา 
172 แห่ง ทางตอนเหนือของช่องแคบ Kakiputan ได้รับความ
เสียหายจากการที่ปลาตายในพื้นที่อื่นใกล้ ๆ Bolinao มีบ่อ
ปลา 67 จากทั้งหมด 250 บ่อ ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่า   

 Marine Scotland รายงานผลการศึ กษาพบว่ า    
เมือ่สหราชอาณาจกัรถอนตวัจากการเปน็สมาชกิสหภาพยโุรปแลว้ 
ชาวประมงในสก็อตแลนด์จะได้รับผลประโยชน์ มีมูลค่า 724 
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และเกิดการจ้างงาน 5,000 ต าแหน่ง 
และการคงสถานะการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปและประเทศอ่ืน ๆ   
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เอกวาดอร ์: รฐัมนตรกีระทรวงการคา้ตา่งประเทศ 
ของเอกวาดอรแ์ละสภาหอการคา้ดา้นเพาะเลีย้งสตัวน้้์า 

ตดัสนิใจตอบโตท้างกฎหมาย ตามกรอบ WTO กบัมาตรการ  
ของบราซลิ ทีห่า้มน้าเขา้กุ้งจากเอกวาดอรเ์ปน็การชัว่คราว  

 เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา บราซิลตกลงเปิดตลาด
กุง้ให้กบัเอกวาดอรอ์กีครัง้ หลงัจากหา้มน าเขา้มาเปน็เวลา 20 ป ี    
และในเดือนมกราคมปี 2561 เอกวาดอร์ส่งออกกุ้งไปบราซิล 
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ศาลสูง 
ของเอกวาดอร์ได้มีมาตรการที่เอื้อต่อผู้ผลิตชาวบราซิล โดยมี
เงื่อนไขว่ากุ้งจากเอกวาดอร์ที่จะน าเข้าไปยังบราซิลต้องมีข้อมูล 
ศึกษาด้านความเสี่ยงในการน าเข้า (import risk study)  ทั้งนี้ 

จีน/สหรัฐอเมริกา : จีนเตรียมขึ้นภาษีน้าเข้า 
กุ้งล็อบสเตอร์จากสหรฐัฯ 

รวมถึงการพัฒนาการให้โควตาประมง จะท าให้เศรษฐกิจของ 
สก็อตแลนด์ดีขึ้น แต่ในการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีอื่น ๆ    
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นกรณีที่แย่สุดคือ การไม่บรรลุข้อตกลง
ทางการค้ากับสหภาพยุโรปและกับประเทศอื่น ๆ และไม่ได้รับ
โควตาท าประมงเพิ่ ม ก็จะก่อให้ เกิดความสูญเสีย  114       
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และเลิกจ้างงาน 429 อัตรา  
 จากกรณีต่าง ๆ ที่ท าการศึกษาความเป็นไปได้ รัฐบาล 
สก็อตแลนด์ต้องการให้บรรลุข้อตกลง เหมือนกับที่นอร์เวย์   
ท าความตกลงกับสหภาพยุโรป ซึ่งท าให้สก็อตแลนด์ได้โควตา
การท าประมงเพิ่ม โดยจะออกจากการเข้าร่วมนโยบายประมง
ร่วม (Common Fisheries Policy : CFP) แต่ยังคงเป็นสมาชิก          
ในตลาดยุ โ รป เดียว  (European single market) ในเขต
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area)  

เม็กซิโก / ฮอนดูรัส : การเปิดตลาดให้กุ้งจากฮอนดูรัส
เข้าสู่เม็กซิโกยังคงล่าช้า 

แช่เย็น แช่แข็ง ในอัตรารอ้ยละ 25 มาตรการตอบโต้ดังกล่าวมีขึ้น
หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ประกาศขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนอีกระลอก ป ี2560 จนีน าเข้า 
กุง้ลอ็บสเตอรจ์ากสหรัฐอเมริกา 142.4 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 
108.3 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมาจีนและสหรัฐอเมริกา
เป็นคู่ค้าอาหารทะเลที่ส าคัญ นอกจากกุ้งล็อบสเตอร์แล้ว จีนยัง   
จะขึ้นภาษีน าเข้าสินค้าอาหารทะเลอื่น ๆ ได้แก่ ปลาแซลมอน    
ปลาทูน่า และปู เป็นต้น ปี 2560 สหรัฐอเมริกาน าเข้าอาหารทะเล
จากจีนมากกว่า 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ส่งออกอาหาร
ทะเลไปจีน 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 เม็กซิโกยังคงสถานะห้ามน าเข้ากุ้งสดจากฮอนดูรัส 
ถงึแมม้กีารเจรจาระหวา่งรฐับาลฮอนดรูสักบัหนว่ยงานผูม้อี านาจ        
ในเมก็ซโิกแลว้กต็าม โดยหนว่ยงานรบัรองคณุภาพดา้นสขุอนามยั       
และความปลอดภัยด้านอาหาร และการเกษตรของเม็กซิโก     
มีข้อก าหนดใหม่ส าหรับกุ้งที่มาจาก Choluteca และ Valle 
ทางตอนใต้ของฮอนดูรัสให้ปฏิบัติตาม หนึ่งในมาตรการต่าง ๆ 
ได้แก่ การก าหนดให้โรงงานที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังเม็กซิโก
ต้องมีการจดทะเบียนกับ Information System of Cunsultation      
of Authorized Plants (SICPA)  และล็อตสินค้าต้องได้รับการ
ระบุจ าแนกอย่างเหมาะสม ไม่มีสินค้าพลอยจับได้ (by - catch) 
และได้รับการรับรองจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 
มาตรการดังกล่าว ท าให้กุ้งส่งออกจากฮอนดูรัสไปเม็กซิโกลดลง
อย่างมาก ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 มีการส่งออก 
268,573 ปอนด ์มลูคา่ 1.16 ล้านเหรียญสหรฐัอเมรกิา เทียบกับ     
4.27 ล้านปอนด์ในปีก่อนหน้า สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     
ของฮอนดูรัส คาดว่าฮอนดูรัสจะสูญเสียกว่า 19.1 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา จากการถูกระงับการน าเข้ากุ้งสดซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 
ที่ผ่านมา โดยถือเป็นมาตรการเบื้องต้นจากกรณีที่มีโรคระบาด 
(Yellow head disease : YHB)  

เอกวาดอร์ส่งออกกุ้งไปบราซิลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 - 15 
ของการส่ งออกกุ้ งทั้ งหมด  คิ ด เป็นมู ลค่ า  300  - 350          
ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา/ปี   

 มาตรการทางภาษีที่จีนจะใช้ตอบโต้สหรัฐอเมริกา 
รวมถงึแผนการขึน้ภาษนี าเขา้กุง้ลอ็บสเตอร ์เจา้หนา้ทีจ่นีกลา่วว่า
กุ้งล็อบสเตอร์เป็นหนึ่งในสินค้าร้อยกว่ารายการที่จีนจะขึ้นภาษี
น าเข้ากับสหรัฐฯ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคมนี้ คาดว่า
มาตรการดงักลา่วจะสง่ผลกระทบตอ่ภาคอตุสาหกรรมอาหารทะเล
ของสหรัฐอเมริกา โดยจีนจะขึ้นภาษีน าเข้ากุ้งล็อบสเตอร ์ มีชีวิต สด 
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อินเดีย : สิ่งอ้านวยความสะดวก 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแห่งใหม่  

เวียดนาม : หนังปลา catfish – การส่งออกที่สดใส  

ปลาทูน่าเลี้ยงจากฟาร์มในเกาหลีใต้พร้อมออกวาง
จ าหน่าย ซึ่ ง เป็นข่าวดีส าหรับผู้ที่ชื่นชอบรับประทานซูช ิ 
อปุสงคใ์นประเทศทีส่งูท าใหช้าวประมงพยายามเพาะเลีย้งปลาทนูา่ 
แต่ต้องประสบปัญหาอย่างมากทั้งจากพายุไต้ฝุ่นและฤดูหนาว 
ที่รุนแรง หลังจากลองผิดลองถูกในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา 
สมาคมประมง Hongjin Fishing Association กล่าวว่า สามคมฯ 
ประสบความส าหรับในการเลี้ยงปลาทูน่าครีบน้ าเงินในกระชัง   
เปน็เวลา 22 เดอืน นอกชายฝัง่เมอืงทงยอง (Tongyeon) ซึ่งห่างจาก      
กรงุโซลไปประมาณ 370 กโิลเมตร ปลาทนูา่ทีเ่ลีย้งไดม้นี้ าหนกัเฉลีย่ 
ตวัละ 30 กโิลกรมั และจ านวน 30,000 ตนั พรอ้มออกจ าหนา่ยในปนีี ้ 

กระทรวงมหาสมุทรและประมงกล่าวว่า จะสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงปลาดังกล่าว และ
ขยายสาธารณูปโภคที่จ าเป็นในการเพาะเลี้ยงปลาทูน่าในที่
กกัขังเพื่อการค้า ทั้งนี้ หากสามารถผลิตปลาทูน่าเพื่อทดแทนได้
ร้อยละ 85 ของปลาทูน่าครีบน้ าเงินที่จับได้ จะสร้างรายได้
ประมาณ 90 – 270 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เกาหลีใต้ : พร้อมออกจ้าหน่ายปลาทูน่าจากการเลี้ยงเร็ว ๆ นี้  

 หน่วยงานพัฒนาการส่งออกอาหารทะเลของอินเดีย
(MPEDA) จดัตัง้โรงเพาะฟกัและอนบุาลสตัวน์้ าใน Vallarpadam 
เมืองโคชิ (Kochi) รัฐเกรละ มีศักยภาพการผลิตลูกสัตว์น้ า  
2 ล้านตัว โดยสามารถผลิตสัตว์น้ า 6 ชนิดพันธุ์ ไดแ้ก ่กุง้กลุาด า 
ปลากะพงเอเชีย ปลา pompano ปลาช่อนทะเล ปลานิล     
ที่ปรับปรุงพันธุ์ และปูทะเล อินเดียได้น ากุ้งแวนนาไมซึ่งเป็น
ชนิดพันธุต์่างถิ่นเขา้มาเลีย้งเป็นครั้งแรกในปี 2552 และปัจจุบัน
กลายเป็นสินค้าส่งออกส าคัญของอินเดีย อย่างไรก็ตาม  
กุ้งกุลาด ายังเป็นที่ต้องการในตลาดสหภาพยุโรปและจีน     
และสามารถเพิม่รายไดจ้ากการสง่ออกไดร้อ้ยละ 20 จากขอ้มลูสถติ ิ
อินเดียส่งออกกุ้งแวนนาไมเพิ่มขึ้นจาก 570,000 ตัน ในปี 
2559 - 2560 เป็น 700,000 ตัน ในปี 2560 - 2561  

มาเลเซีย : ผ่อนคลายมาตรการออกใบอนุญาตน้าเข้า 
เพ่ือเพ่ิมอุปทานสัตว์น้้าในประเทศ  

ภาคอุตสาหกรรมเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนคลาย
มาตรการออกใบอนุญาตการน าเข้าอาหารทะเลในระยะสั้น เพือ่
เพิ่มอุปทานอาหารทะเลในประเทศ และให้ราคาอาหารทะเล             
ในประเทศลดลง สมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลของมาเลเซียกล่าวว่า 
รัฐบาลสามารถผ่อนคลายมาตรการให้น าเข้าสัตว์น้ าได้ตาม    
ที่จ าเป็น เนื่องจากผู้น าเข้ามีข้อมูลการบริโภค ทั้งนี้ราคาสัตว์น้ า
ในมาเลเซียเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบริโภคสัตว์น้ าต่อคนที่เพิ่มขึ้น   

 ปลา catfish เป็นหนึง่ในสินคา้สง่ออกหลกัของเวยีดนาม      
มีมูลค่าส่งออกปีละ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และล่าสุด  
หนังปลา catfish ซึ่งเหลือทิ้ง ยังสามารถพัฒนาเป็นสินค้า
ส่งออก ในแต่ละวันโรงงานแปรูปปลา catfish จะผลิตหนังปลา 
ได้วันละ 5 – 8 ตัน ซึ่งถูกขายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในราคา 0.45 
เหรยีญสหรฐัฯ/กโิลกรมั แตต่ัง้แตป่ ี2560 บรษิทั Cỏ May Enterprise       
ในจังหวัด Dồng Tháp บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน่้ าโขง ไดเ้ริม่
สง่ออกหนงัปลาไปยงัสงิคโปรใ์นราคา 1 เหรียญสหรฐัฯ/กโิลกรัม 
เพือ่น ามาแปรรปูเปน็หนงัปลาทอดกรอบส าหรบับรโิภค จ าหนา่ย
ในราคา 6 เหรยีญสหรัฐฯ /ถุง ขนาด 230 กรัม บริษัทฯ ส่งออก  
หนงัปลา 50 – 60 ตนั/เดอืน และวางแผนทีจ่ะขยายทัง้การแปรรปู  
ปลา catfish และส่งออกหนังปลาดังกล่าว และมีแผนที่จะตั้ง
โรงงานแปรรปูหนงัปลาทอดกรอบ  ป ี2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้าก
การส่งออกหนังปลา catfish ประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   
และตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีนี้ ขณะที่
บริษัท Gò Dàng ได้สร้างโรงงานแปรรูปวัสดุเศษเหลือจากปลา 
catfish และสง่ออกผลติภณัฑท์ีไ่ดไ้ปยงัเกาหลใีต ้สงิคโปร ์และจนี  

สิงคโปร์ : Umitron Pte. Ltd ประกาศเพ่ิมงบวิจัย 8.2 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 Umitron Pte. Ltd ธรุกจิ startup ดา้นเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้ง         
สตัวน์้ าประกาศจะเพิม่ทนุ 8.2 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของธุรกิจ และพัฒนาด้านงานวิจัย ซึ่งใช้เทคโนโลย ี   
และนกัวจิยัจากประเทศญีปุ่น่ ลา่สดุบรษิทัฯ ไดเ้ปดิตวั “UmiGarden” 
ซึง่ออกแบบเพือ่ความเหมาะสม ในการให้อาหารสตัวน์้ า โดยผา่นระบบ
การบันทึกภาพปลาในน้ าและวัดรูปแบบพฤติกรรมของปลา     
ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ตระหนักว่าการให้อาหารที่เหมาะสมเป็นปญัหา
และความทา้ทายส าหรบัภาคการเพาะเลีย้งสตัวน์้ าทีข่ยายตวั  
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เนเธอร์แลนด์ : เทคโนโลยี blockchain  
ในภาคอุตสาหกรรมผลิตปลาทนู่า 

สหรัฐอเมริกา : การน้าเข้าอาหารทะเลในปี 2560 
เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา  

สมาชิกสมาคมผูผ้ลติหอยสแกลลอ็ปของสหรัฐอเมริกา 
ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอให้ช่วย      
เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกไปสหภาพยุโรป โดยกล่าวว่า
ความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างแคนาดาและสหภาพยุโรป  
ท าใหผู้ส้ง่ออกของสหรฐัอเมรกิาเสยีเปรยีบการแขง่ขนักบัแคนาดา 
สมาคมฯ ตอ้งการใหร้ฐับาลฟืน้ฟกูารเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับ
สหภาพยโุรปโดยเรว็ ป ี2559 สหรฐัอเมรกิาสง่ออกหอยสแกลลอ็ป      
แชแ่ขง็รวม 153.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่มากกวา่ 1 ใน 3 สง่ออก           
ไปเนเธอร์แลนด์ ขณะที่การส่งออกหอยสแกลล็อปสดในปี 2559   
เทา่กบั 21.5 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ สว่นใหญส่ง่ออกไปแคนาดา และฝรัง่เศส  

สหรัฐอเมริกา : สมาคมผูผ้ลติหอยสแกลลอ็ปของสหรัฐฯ 
สนับสนุนอัตราภาษีน้าเข้าที่เปน็ธรรม  

กลุ่ มประ เทศสมาชิกความตกลงนา อูรู  ( PNA)  
8 ประเทศ ซึ่งมีปริมาณปลาทูน่าที่จับได้คิดเป็นร้อยละ 25  
ของปริมาณการจับปลาทูน่าโลก ได้ประกาศในการประชุม 
SeaWeb Sustainable Seafood Summit ณ เมืองบาร์เซโลนา 
ว่าจะออกแผนการใช้เทคโนโลยี blockchain ส าหรับสินค้า 
ปลาทนูา่ทัง้หมดของประเทศสมาชกิ PNA ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก    
Marine Steward Council (MSC) ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 
2561 สินค้าดังกล่าวจ าหน่ายภายใต้แบรนด์ Pacifical  

การประกาศดังกล่าวแสดงถึงจุดยืนด้านการตลาดของ 
Pacifical บริษัทจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าซึ่งจัดตั้งโดย
กลุม่ประเทศ PNA ในฐานะผูบ้กุเบกิการใชเ้ทคโนโลย ีblockchain       
ในภาคอุตสาหกรรมปลาทูน่า ซึ่งมีมูลค่ากว่า 42 พนัลา้นเหรยีญ
สหรัฐฯ ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ของส านักงาน PNA กล่าวว่า   
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Atato ผู้ให้บริการ blockchain       
ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย โดยใชเ้ทคโนโลย ีEthereum’s blockchain 
smart contract, IPFS decentralized storage และระบบการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัของบรษิทั Pacifical ระบบดงักลา่วจะครอบคลมุ   
หว่งโซอ่ปุทานปลาทนูา่ทีจ่บัไดก้วา่ 35 ลา้นตวั และผูบ้รโิภคมากกวา่ 
200 ลา้นราย จาก 23 ประเทศ ทีบ่รโิภคปลาทนูา่ของบรษิทั Pacifical  
ในแตล่ะป ีจะสามารถตดิตามและตรวจสอบแหลง่ทีม่าของปลาทนูา่ 
ตลอดสายการผลิตได้ด้วยเทคโนโลยี Ethereum blockchain 

 จากขอ้มลูสถติ ิสหรฐัอเมรกิาน าเขา้อาหารทะเล ป ี2560 
เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มขาดดุลการค้า
อาหารทะเลเพิม่ขึน้ จากขอ้มลูของหนว่ยงานบรหิารสมุทรศาสตร์
และบรรยากาศแห่งชาตสิหรฐัอเมรกิา (NOAA) ป ี2560 สหรฐัอเมรกิา
น าเข้าอาหารทะเลมากกว่า 21.5 พันล้านเหรยีญสหรฐัฯ ขณะที่
ส่งออกเพียง 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2560 สหรัฐอเมริกา 
ขาดดลุการคา้อาหารทะเลเพิม่ขึน้มากกวา่รอ้ยละ 10 เมือ่เปรยีบเทยีบ     
กบัป ี2559 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยส์หรฐัฯ กลา่ววา่รฐับาล    
ให้ความส าคัญในการการลดการขาดดุลการค้า น่านน้ าของ
สหรฐัอเมรกิาเปน็แหลง่ทีอ่ยูข่องสตัวน์้ าส าคญั เชน่ Alaska Pollock       
และกุ้ง New England lobster แต่มีการน าเข้าอาหารทะเล      
ถงึรอ้ยละ 90 เพือ่บรโิภคภายในประเทศ  

หมู่เกาะแฟโร : ความตกลงการค้ากับรัสเซียจะช่วย
ขยายการส่งออกอาหารทะเลของประเทศ 

จากข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า 
หมูเ่กาะแฟโรตัง้เปา้สามารถลงนามความตกลงการคา้เสรกีบัรสัเซยี       
และประเทศอืน่ ๆ ในสหภาพเศรษฐกจิยเูรเชีย (EEU) ได้ภายในปี 
2562 การจัดท าความตกลงดังกล่าวจะท าให้หมู่เกาะแฟโร
สามารถรักษาสถานภาพการเปน็ผูส้่งออกสินค้าประมงรายใหญ ่       
ไปรสัเซยี แทนทีน่อรเ์วยซ์ึง่ถกูรสัเซยีใชม้าตรการตอบโตก้ารคว่ าบาตร
ตัง้แตป่ ี2557 จากขอ้มลูสถติเิปน็ทางการแสดงใหเ้หน็วา่การสง่ออก
ปลาแซลมอนจากการเพาะเลี้ยงช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของ  
หมู่เกาะแฟโรในปี 2559 ขยายตัว หมู่เกาะแฟโรส่งออกอาหาร
ทะเลไปรัสเซียประมาณ 380 ล้านเหรียญสหรัฐฯ /ปี  

อุรุกวัย : เจรจาเพื่อส่งออกอาหารทะเลไปจีนและเกาหลีใต ้ 

กรมทรัพยากรน้ าของอุรุกวัย (DINARA) แถลงถึง 
ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาดจีนและเกาหลีใต้ สัตว์น้ าสง่ออก
ส าคัญของอุรุกวัยในปัจจุบัน ได้แก่ ปลาเฮค และปลาโครเกอร ์       
ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ บราซิล สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย   
และกาบอง ทั้งนี้  หน่วยงาน DINARA ยืนยันความคืบหน้า     
ในการเจรจาเพื่อส่งออกสัตว์น้ าสดไปจีน  


