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อินเดีย
เมืองเบงกาลูรูของอินเดียมีการทําการตลาดปลาแบบ

ออนไลน โดยบริษัท Sashimi Food Pvt Ltd คาขายปลาผาน
ทางเวบไซต buyfish.in กิจการเริ่มกอตั้งในป 2556 เปดทํา
การท่ีเมืองเบงกาลูรู และจะเปดเพ่ิมท่ีเมืองมุมไบภายในเดือน
เมษายนน้ี ลูกคาสามารถสั่งซื้อปลาทางเวบไซตโดยการระบุ
รหัสพ้ืนท่ี แลวเวบไซตจะแสดงผลขอมูลปลาท่ีมีจําหนายใน
พ้ืนท่ีน้ันๆ หากซื้อผานทางแอพพลิเคช่ัน ในโทรศัพทมือถือ
แอพพลิเคช่ันจะเลือกสถานท่ี ท่ีลูกคาอยู แลวแสดงผลเฉพาะ
ผลิตภัณฑท่ีมีในพ้ืนท่ีน้ันๆ และบริษัทจะสงสินคาใหถึงท่ีบาน
นอกจากน้ียังมีการใหบริการเพ่ือเพ่ิมมูลคา อยางเชนบริการ
ลางทําความสะอาดปลา และหมักปลา เปนตน บริษัทมีคูคาท่ี
สงปลาให 40 ราย ประกอบดวยเกษตรกร เจาของเรือ ท้ังจาก
ฝงตะวันออกและตะวันตก มีพนักงาน 27 คน มีหองเย็นและ
ศูนยแปรรูป มีลูกค าประมาณ 1,800ราย ในเบงกาลู รู
การกอตั้งธุรกิจใชเงินทุนตนเอง มีเงินทุนหมุนเวียน 521,500
เหรียญสหรัฐฯ ตอป ปจจุบันมีปริมาณปลาท่ีขายในตลาด
เบงการูลูเทาน้ันปริมาณ 80-100 กิโลกรัมตอวัน

ศรีลังกา
สหภาพยุโรปหามนําเขาอาหารทะเลจากศรีลังกา

ทําใหการสงออกอาหารทะเลจากศรีลังกา ลดลงกวารอยละ 35
ในป 2558 การสงออกอาหารทะเลลดลงอยางตอเน่ืองมาตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2557 ในเดือนธันวาคม 2558 มูลคาการสงออก
ลดลงเหลือเพียง 15 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 31.2
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีมูลคาการสงออก
21.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ การสงออกอาหารทะเลท้ังป 2558 มี
มูลคา 163.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 35.5 เมื่อเทียบ
กับป 2557 ท่ีมีมูลคา 252.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ สหภาพยุโรป
หามนําเขาอาหารทะเลจากศรีลังกา ตั้งแตกลางเดือนมกราคม
2557 เน่ืองจากศรีลังกาไมสามารถจัดการปญหา การทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(IUU fishing) ตามท่ีสหภาพยุโรปกําหนด การหามนําเขา
อาหารทะเลจากศรีลังกา เริ่มมีผลตั้งแต 14 ม.ค. 2558 กอน
หนาน้ันศรีลังกาสงออกอาหารทะเลรอยละ 68 ไปสหภาพยุโรป
มูลคา 160 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป อีกรอยละ 32 สงออกไป
สหรัฐฯ ญี่ปุน และประเทศอ่ืนๆ ศรีลังกาสงออกปลากระ
โทงเทงสด แชเย็น และปลาทูนา เปนอันดับ 2 ในตลาดสหภาพ
ยุโรป มีมูลคา 81 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2556 ตั้งแตมีการ
หามนําเขา รัฐบาลไดจัดการกับปญหาท่ีเปนสาเหตุหามนําเขา
มีทีมประเมินทางเทคนิคจากสหภาพยุโรปมาท่ีศรีลังกาในเดือน
พฤศจิกายน เพ่ือประเมินความกาวหนาตามท่ีสหภาพยุโรป

กําหนด และศรีลังกาตองปฏิบัติตามเพ่ือใหสหภาพยุโรป
ยกเลิกการหามนําเขา ทีมประเมินสนับสนุนใหศรีลังกามี
มาตรการท่ีจําเปนในการแกปญหาท่ีเก่ียวของกับมาตรการ
ตอตาน IUU fishing

ไทย
ศูนยบัญชาการแก ไขปญหาการทําประมงผิด

กฎหมาย (ศปมผ.) เปดเผยวากระบวนการแกไขปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
(IUU fishing) เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว โดยรัฐบาลไดออก
มาตรการเปนกฎหมายลําดับรอง 92 ฉบับ ท่ีเก่ียวของกับการ
ประมง โดยปรับใหเขากับสถานการณของประเทศ และ
สอดคลองกับคําแนะนําของสหภาพยุโรป ศปมผ. กําลังสราง
ความเขาใจเก่ียวกับมาตรการใหมใหกับผูประกอบการ และ
เจาของเรือ เพ่ือใหการประมงไทยเปนไปตามมาตรฐานสากล
โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

เวียดนาม
นักเศรษฐศาสตรคาดการณวา การลงนามความ

ตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก
(Trans-Pacific Partnership: TPP) เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ
2559 จะทําใหการสงออกอาหารทะเลจากเวียดนามไปยัง
สหรัฐฯ ญี่ปุน และประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน สหรัฐฯและ
ญี่ปุนเปนผูนําเขากุง และทูนา รายใหญท่ีสุดของเวียดนาม มี
มูลคารวมประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 และ
คาดวามูลคาการสงออกไปยังสองตลาดน้ี จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 15
ในป 2559 กอนท่ีเวียดนามจะเขารวมความตกลงการคาเสรี ผู
สงออกอาหารทะเลตองไดรับการรับรองมาตรฐานท่ีเขมงวด
อยางเชน BAP (Best Aquaculture Practices) ASC
(Aquaculture Stewardship Council) และ COC (Marine
Stewardship Council’s Chain of custody) ผูสงออก
อาหารทะเลเวียดนาม จึงมีความพรอมดานมาตรฐานตางๆ
เหลาน้ี นอกจากน้ันยังมีแรงจูงใจจากภาษีท่ีเปนศูนย ซึ่งจะชวย
เพ่ิมการลงทุนในธุรกิจอาหารทะเล การทําฟารม และการแปร
รูป เปนการชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

เวียดนาม
สหรัฐฯ แจงรายช่ือบริษัทท่ีสามารถสงออกปลาสวาย

catfish จาก 4 ประเทศรวมท้ังเวียดนามภายใตโปรแกรมการ
ตรวจสอบแบบใหม ในรายช่ือมีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใน
เวียดนาม 23 แหง ในจีน 19 แหง ในพมา 13 แหง และในไทย
7 แหง ตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป ปลาสวาย
catfish จะไดรับการตรวจสอบโดย Food Safety and
Inspection Service (FSIS) จากเดิมท่ีตรวจสอบโดย Food
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อินเดีย
เมืองเบงกาลูรูของอินเดียมีการทําการตลาดปลาแบบ

ออนไลน โดยบริษัท Sashimi Food Pvt Ltd คาขายปลาผาน
ทางเวบไซต buyfish.in กิจการเริ่มกอตั้งในป 2556 เปดทํา
การท่ีเมืองเบงกาลูรู และจะเปดเพ่ิมท่ีเมืองมุมไบภายในเดือน
เมษายนน้ี ลูกคาสามารถสั่งซื้อปลาทางเวบไซตโดยการระบุ
รหัสพ้ืนท่ี แลวเวบไซตจะแสดงผลขอมูลปลาท่ีมีจําหนายใน
พ้ืนท่ีน้ันๆ หากซื้อผานทางแอพพลิเคช่ัน ในโทรศัพทมือถือ
แอพพลิเคช่ันจะเลือกสถานท่ี ท่ีลูกคาอยู แลวแสดงผลเฉพาะ
ผลิตภัณฑท่ีมีในพ้ืนท่ีน้ันๆ และบริษัทจะสงสินคาใหถึงท่ีบาน
นอกจากน้ียังมีการใหบริการเพ่ือเพ่ิมมูลคา อยางเชนบริการ
ลางทําความสะอาดปลา และหมักปลา เปนตน บริษัทมีคูคาท่ี
สงปลาให 40 ราย ประกอบดวยเกษตรกร เจาของเรือ ท้ังจาก
ฝงตะวันออกและตะวันตก มีพนักงาน 27 คน มีหองเย็นและ
ศูนยแปรรูป มีลูกค าประมาณ 1,800ราย ในเบงกาลู รู
การกอตั้งธุรกิจใชเงินทุนตนเอง มีเงินทุนหมุนเวียน 521,500
เหรียญสหรัฐฯ ตอป ปจจุบันมีปริมาณปลาท่ีขายในตลาด
เบงการูลูเทาน้ันปริมาณ 80-100 กิโลกรัมตอวัน

ศรีลังกา
สหภาพยุโรปหามนําเขาอาหารทะเลจากศรีลังกา

ทําใหการสงออกอาหารทะเลจากศรีลังกา ลดลงกวารอยละ 35
ในป 2558 การสงออกอาหารทะเลลดลงอยางตอเน่ืองมาตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2557 ในเดือนธันวาคม 2558 มูลคาการสงออก
ลดลงเหลือเพียง 15 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 31.2
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งมีมูลคาการสงออก
21.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ การสงออกอาหารทะเลท้ังป 2558 มี
มูลคา 163.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 35.5 เมื่อเทียบ
กับป 2557 ท่ีมีมูลคา 252.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ สหภาพยุโรป
หามนําเขาอาหารทะเลจากศรีลังกา ตั้งแตกลางเดือนมกราคม
2557 เน่ืองจากศรีลังกาไมสามารถจัดการปญหา การทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม
(IUU fishing) ตามท่ีสหภาพยุโรปกําหนด การหามนําเขา
อาหารทะเลจากศรีลังกา เริ่มมีผลตั้งแต 14 ม.ค. 2558 กอน
หนาน้ันศรีลังกาสงออกอาหารทะเลรอยละ 68 ไปสหภาพยุโรป
มูลคา 160 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป อีกรอยละ 32 สงออกไป
สหรัฐฯ ญี่ปุน และประเทศอ่ืนๆ ศรีลังกาสงออกปลากระ
โทงเทงสด แชเย็น และปลาทูนา เปนอันดับ 2 ในตลาดสหภาพ
ยุโรป มีมูลคา 81 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2556 ตั้งแตมีการ
หามนําเขา รัฐบาลไดจัดการกับปญหาท่ีเปนสาเหตุหามนําเขา
มีทีมประเมินทางเทคนิคจากสหภาพยุโรปมาท่ีศรีลังกาในเดือน
พฤศจิกายน เพ่ือประเมินความกาวหนาตามท่ีสหภาพยุโรป

กําหนด และศรีลังกาตองปฏิบัติตามเพ่ือใหสหภาพยุโรป
ยกเลิกการหามนําเขา ทีมประเมินสนับสนุนใหศรีลังกามี
มาตรการท่ีจําเปนในการแกปญหาท่ีเก่ียวของกับมาตรการ
ตอตาน IUU fishing

ไทย
ศูนยบัญชาการแก ไขปญหาการทําประมงผิด

กฎหมาย (ศปมผ.) เปดเผยวากระบวนการแกไขปญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
(IUU fishing) เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว โดยรัฐบาลไดออก
มาตรการเปนกฎหมายลําดับรอง 92 ฉบับ ท่ีเก่ียวของกับการ
ประมง โดยปรับใหเขากับสถานการณของประเทศ และ
สอดคลองกับคําแนะนําของสหภาพยุโรป ศปมผ. กําลังสราง
ความเขาใจเก่ียวกับมาตรการใหมใหกับผูประกอบการ และ
เจาของเรือ เพ่ือใหการประมงไทยเปนไปตามมาตรฐานสากล
โดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

เวียดนาม
นักเศรษฐศาสตรคาดการณวา การลงนามความ

ตกลงหุนสวนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก
(Trans-Pacific Partnership: TPP) เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ
2559 จะทําใหการสงออกอาหารทะเลจากเวียดนามไปยัง
สหรัฐฯ ญี่ปุน และประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน สหรัฐฯและ
ญี่ปุนเปนผูนําเขากุง และทูนา รายใหญท่ีสุดของเวียดนาม มี
มูลคารวมประมาณ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 และ
คาดวามูลคาการสงออกไปยังสองตลาดน้ี จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 15
ในป 2559 กอนท่ีเวียดนามจะเขารวมความตกลงการคาเสรี ผู
สงออกอาหารทะเลตองไดรับการรับรองมาตรฐานท่ีเขมงวด
อยางเชน BAP (Best Aquaculture Practices) ASC
(Aquaculture Stewardship Council) และ COC (Marine
Stewardship Council’s Chain of custody) ผูสงออก
อาหารทะเลเวียดนาม จึงมีความพรอมดานมาตรฐานตางๆ
เหลาน้ี นอกจากน้ันยังมีแรงจูงใจจากภาษีท่ีเปนศูนย ซึ่งจะชวย
เพ่ิมการลงทุนในธุรกิจอาหารทะเล การทําฟารม และการแปร
รูป เปนการชวยเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
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and Drug Administration (FDA) ท้ังน้ีในชวงเปลี่ยนผาน 18
เดือน FSIS จะทําการตรวจซ้ําอีกครั้ง และสุมตรวจสอบท่ี
ทานําเขา เวียดนามสงออกปลาสวาย catfish 11,770 ตันไป
สหรัฐฯ ในเดือนมกราคมมีมูลคา 32.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ
คิดเปนปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 24.5 และมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ
4.1 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

สหรัฐอเมริกา
สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐฯ เสนอรางกฎหมายใหระบุ

คําวา “genetically engineered” หรือ “GE” กับปลา
ซัลมอนดัดแปลงพันธุวิศวกรรม รางกฎหมายน้ีพิจารณารวมกับ
the US Food and Drug Administration (US FDA) กอน
หนาน้ีการระบุคําวา “ปลาดัดแปลงพันธุกรรม” ใหทําโดย
สมัครใจ ไมบังคับ นอกเหนือจากขอกําหนดใหระบุขอความบน
ฉลากแลว ยังกําหนดใหเลขาธิการกรมสุขภาพและอนามัย
ดําเนินการใหบุคคลท่ี 3 ทบทวนการตัดสินใจใหซัลมอนของ
AquAdvantage เหมาะสมสําหรับการบริโภค ซึ่งการทบทวน
จะมุงเนนดานผลทางนิเวศวิทยา และความปลอดภัยในการ
บริโภค

สหรัฐอเมริกา
นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

ไดลงนามในกฎหมาย ท่ีบัญญัติเก่ียวกับการหามนําเขาปลาท่ี
จับโดยแรงงานทาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือปดชองโหว
ในกฎหมายภาษีศุลกากรท่ีใชมากวา 85 ป แตไมสามารถทําให
สินคาท่ีผลิตจากแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก หมดไปจาก
สหรัฐฯ ได เจาหนาท่ีกําลังเตรียมการเพ่ือบังคับใชขอหาม
ภายใตบทบัญญัติใหมน้ี กฎหมายศุลกากรป 2473 ใหอํานาจ
ดานศุลกากรในการปองกันสินคาท่ีสงสัยวาผลิตโดยใชแรงงาน
บังคับ โดยมีการบังคับใชครั้งสุดทายในป 2543 รวมมีการ
บังคับใชเพียง 39 ครั้ง โดยอางเหตุผลดานความตองการในการ
บริโภค (Consumptive demand) และสินคาไมเพียงพอกับ
ความตองการภายในประเทศ จึงจําเปนตองนําเขาโดยไมคํานึง
วาสินคาผลิตไดมาโดยวิธีการอยางไร ดังน้ันกฎหมาย Trade
Facilitation and Trade Enforcement Act จึงยกเลิกการ
อางเหตุผลดังกลาว เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายมีความ
เขมงวดมากข้ึน

สหรัฐอาหรับเอมิเรต
หลังจากกระทรวงสิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า

(Ministry of Environment and water resource) ประกาศ
บังคับใชกฎหมายควบคุมเรืออวนลาก มีผลตั้ งแต วัน ท่ี
1 มีนาคม 2559 สงผลใหราคาปลาสูงข้ึนในตลาดสหรัฐอาหรับ
เอมิเรต เน่ืองจากขาดแคลนปลาสดเขาสูตลาด ปลา kingfish
ราคา 10.89 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เทียบกับปกอนราคา
6.8 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ปลาเการาคา 8.17 เหรียญ
สหรัฐฯตอกิโลกรัม กุงราคาสูงถึง 21.78 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม ผูคาแจงวาธุรกิจไดรับความเดือดรอน จากการขาด
แคลนปลาสด ผูคารายยอยตองขายปลาท่ีไดจากการนําเขาจาก

ประเทศเพ่ือนบาน อยางเชนโอมาน ดานชาวประมงตางชาติ
ไดรับผลกระทบจากขอจํากัดน้ี ทําใหตองหยุดพักและกลับไปสู
ประเทศตนเองเปนเวลา 2-3 เดือน รัฐมนตรีกระทรวง
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรนํ้า ไดใชมาตรการเขมงวดในการ
ออกใบอนุญาตใหมสําหรับเรือประมง และควบคุมการจับปลา
ดวยวิธีการท่ีผิดกฎหมาย เพ่ือปองกันทรัพยากรประมงในสหรัฐ
อาหรับ เอมิ เ รต ถูกทําลาย ซึ่ งจะกระทบตอรายไดของ
ชาวประมง นอกจากน้ันการทําประมงเกินขนาด ก็เปนสาเหตุ
ของการเสื่อมสภาพของทรัพยากรปลาท่ีไดรับความนิยม เมื่อ
สองปท่ีผานมา รัฐมนตรีไดออกขอกําหนดเรื่องขนาดของ
เครื่องมือจับปลา เน่ืองจากปรมิาณปลาในนานนํ้าสหรัฐอาหรับ
เอมิเรต ลดลงอยางมาก

สหรัฐอาหรับเอมิเรต
สหรัฐอาหรับเอมิเรต มีการบังคับใชกฎหมายหาม

ขาย หามทําการตลาดหรือนําเขาปลา emperor และ
rabbitfish ตามคําสั่งท่ี 501/2558 ออกโดยกระทรวงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดลอม (Ministry of
climate change and environment) ซึ่งรวมสินคาท่ีสงกลับ
คืนไปยังตางประเทศ (re-export) ดวย เน่ืองจากชวงน้ีเปนฤดู
ผสมพันธุและใหกฎหมายมีผลถึงเดือนเมษายน หนวยงานดาน
สิ่งแวดลอมในเมืองอาบูดาบี ไดประกาศใหชาวประมงทราบ
แลว โดยDubai Fisherman’s Society ไดสงขอความให
สมาชิกและสหกรณตลาดปลาทราบเพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งน้ี ผูท่ี
ละเมิดคําสั่งจะตองถูกปรับ และถูกเพิกถอนใบอนุญาตหากจับ
ไดอีกเปนครั้งท่ีสอง

------------------

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11มีนาคม–15มีนาคม2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย $1,400 /ตัน
ทูนาในน้ํามันบรรจกุระปองไปยุโรป ของไทย
(skj-chunk) 48x185g. ราคา FOB  $35-36.00
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว $19.41 $19.41 $19.41
ขนาด31/40ตัว $18.55        $18.55 $18.55
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เปรู อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย จีน
ขนาด26/30ตัว $4.85 $4.65      $4.40    $4.45  $4.40
ขนาด31/35ตัว $3.90  $3.90 $3.95 - $3.95

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน
เวียดนาม อินเดีย ไทย

ขนาด26/30ตัว $10.80 $ - -
ขนาด31/40ตัว $9.80 $ - -
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กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)
อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย**

ขนาด26/30ตัว $4.95 $ - $ $ $4.85
ขนาด31/40ตัว - - - - $4.70

------------------
* หมายถึง ขนาด 36/40 ตัว
** กุงกุลาดําเดด็หัวแชแข็งเปนกอน CFR สหรฐัฯ (ราคาตอปอนด)

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 5/2559
15 มีนาคม 2559


