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จีน
ไทยสงออกกุงไปยังซีอาน(Xi’an) เมืองทางตะวันตก

ของจีน เมือง น้ีสามารถเข า ถึงอาหารทะเลนําเข าจาก
ตางประเทศ และอยูในรายช่ือ “green channel” ท่ีสามารถ
จัดการดานศุลกากรสําหรับการคาระหวางประเทศ สินคากุง
แ ว น า ไ ม จ า ก ไ ท ย ถู ก ส ง ไ ป โ ด ย เ ท่ี ย ว บิ น Shenzhen
กรุงเทพฯ – ซีอาน กอนหนาน้ีการนําเขาอาหารทะเลตองผาน
ทาเรือและสนามบินซึ่งมีอยูอยางจํากัด แตปจจุบันจีนอนุญาต
ใหเมืองเล็กตางๆ สามารถเปดรับสินคานําเขาไดมากข้ึน เพ่ือ
เพ่ิมรายไดจากการเก็บภาษีนําเขา

ญี่ปุน
กฎขอบังคับระหวางประเทศในการทําประมงทูนา

มีความเขมงวดมากข้ึน จากผลของปริมาณทูนาท่ีลดลง และ
การทําประมงเกินขนาด บริษัทญี่ปุนจึงมีการปรับตัวโดยการทํา
ฟารมทูนาบลูฟน บริษัท Sojitz ผูนําเขาทูนาแชแข็งสําหรับทํา
ซาชิมิ เปนบริษัทแรกท่ีลงทุนในธุรกิจฟารมทูนา บริษัทผูผลิต
อาหารทะเล Nissui กําลังศึกษาการทําฟารมทูนาบลูฟน
โดยวิธีการผสมเทียม และขุนตัวออนจนไดปลาเต็มวัย บริษัท
Nakatani Suisan ซื้อปลาวัยออนท่ีจับไดโดยชาวประมงจาก
มหาสมุทรแปซิฟก นอกเกาะ Shikoku และ เกาะ Oki แลว
นํามาเลี้ยงในกระชังเปนเวลา 2 เดือน เมื่อมีนํ้าหนักได 500
กรัม จึงสงตอไปเลี้ยงในกระชังฟารม บริษัท Maruha Nichiro
สงปลาสงทูนา บลูฟนจากฟารมไปยังตลาดคาสง และชองทาง
อ่ืนๆ อยางเชน ภัตตาคารในตางประเทศท่ีมีเมนูอาหารญี่ปุน
ในป 2553 บริษัท Maruha Nichiro เปนเอกชนรายแรกท่ี
ประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยง ทูนาบลูฟนระบบปดอยาง
สมบูรณ และไดรับการรับรองมาตรฐานทางการเกษตรของ
ญี่ปุน (Japanese Agricultural Standard : JAS) ในดาน
ตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑทูนาภายใต
เครื่องหมาย JAS เปนไปตามมาตรฐานท่ีรานคาปลีกกําหนด
บริษัท Toyota Tsusho รวมกับมหาวิทยาลัย Kindai และ
Kinki ผลิตทูนาบลูฟนในระดับอุตสาหกรรม และมีเปาหมาย
ขายทูนาท่ีไดจากฟารม ปริมาณ 240ตัน ใหแกหางสรรพสินคา
ภายในป 2563 มหาวิทยาลัย Kindai เปนผูเพาะเลี้ยงทูนาบลู
ฟนสําเร็จเปนแหงแรกของโลก

ฟลิปปนส
ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอรเต ใหสํานักประมง

และทรัพยากรทางทะเล (Bereau of Fisheries and Aquatic
resources) ภายใต กรมการเกษตร (Department of
Agriculture) ปรับข้ึนเปนระดับกรม เพ่ือใหมีหนวยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบโดยตรง ดานการจัดการประมงและทรัพยากรทาง

ทะเล ดานมาตรการควบคุมการจับสัตวนํ้า การสงวนและเพ่ิม
ปริมาณสัตวนํ้า การจัดการมลพิษในเขตชายฝง รวมถึงการวิจัย
และความรวมมือกับตางประเทศ ดานทูนา และความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีเปาหมายหลักคือการทําประมงท่ี
ยั่งยืน สําหรับประชาชนฟลิปปนส 104 ลานคน ทามกลาง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอไปอีกหลายป

รัสเซีย
รัฐมนตรีเกษตรของรัสเซีย เตรียมรางพระราช

กฤษฎีกา เพ่ือขยายเวลามาตรการหามนําเขาสินคาจาก
ประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ มายังรัสเซีย มาตรการน้ี
เร่ิมมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2557 และจะส้ินสุดป 2560
มาตรการครอบคลุมผลิตภัณฑตางๆ ไดแก เน้ือวัว สัตวนํ้า
นม ผลไม และ ผัก และจะมีการเพ่ิมเติมผลิตภัณฑอื่นๆ
อยางเชน นมท่ีปราศจากแลกโตส แซลมอน และลูกพันธุปลา
เทราต จากรายงานของสหภาพยุโรปเผยวา ผูผลิตอาหาร
แกปญหาการสูญเสียตลาดรัสเซีย ดวยการสงออกไปยัง
ประเทศท่ี 3 มากขึ้น รัฐมนตรีเกษตรของรัสเซียกลาววา
มาตรการหามสงสินคา สงผลดีตอผูผลิตสินคาเกษตร
ภายในประเทศ และรางกฎหมายจะตองไดรับการรับรองโดย
ประธานาธิบดีวลาดีมีร ปูติน กอนท่ีการขยายเวลาจะมีผล

สวิตเซอรแลนด/ไทย
ไทยเปนสมาชิกลําดับท่ี 77 ในการใหสัตยาบัน

ความตกลงดานแรงงานทางทะเล (Maritime Labour
Convention 2006 : MLC,2006) เพ่ือรวมมือ และบังคับใช
กฎหมาย ภายใตกลไกการตรวจสอบของรัฐเจาของธง การมี
ใบรับรองสภาพการทํางานของแรงงานบนเรือประมง ไดรับการ
สนับสนุนใหตรวจสอบโดยเรือของรัฐชายฝง มีเปาหมายเพ่ือ
ปกปองแรงงานบนเรือกวา 1.2 ลานคน มุงจัดการกับปญหา
ตามความเปนจริง ความตกลงน้ีจะเริ่มบังคับใชในวันท่ี 7
มิถุนายน 2560 กวารอยละ 90 ของเรือประมงท่ัวโลกเขารวม
ความตกลง MLC,2006 แลว

สหราชอาณาจักร
นักวิทยาศาสตรท่ีลอนดอน กําลังพัฒนาเครื่องมือ

ตรวจสอบชนิดสายพันธุปลา โดยมีทีมนําเครื่องสเปคโตรมิเตอร
อินฟราเรดในระดับโมเลกุล มาใชควบคู กับ ซอฟแวร
Fishazam เพ่ือจําแนกชนิดปลา นักพัฒนาหวังวาเครื่องมือน้ี
จะชวยอํานวยความสะดวกในตลาดปลา และวางแผนนํา
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จีน
ไทยสงออกกุงไปยังซีอาน(Xi’an) เมืองทางตะวันตก

ของจีน เมือง น้ีสามารถเข า ถึงอาหารทะเลนําเข าจาก
ตางประเทศ และอยูในรายช่ือ “green channel” ท่ีสามารถ
จัดการดานศุลกากรสําหรับการคาระหวางประเทศ สินคากุง
แ ว น า ไ ม จ า ก ไ ท ย ถู ก ส ง ไ ป โ ด ย เ ท่ี ย ว บิ น Shenzhen
กรุงเทพฯ – ซีอาน กอนหนาน้ีการนําเขาอาหารทะเลตองผาน
ทาเรือและสนามบินซึ่งมีอยูอยางจํากัด แตปจจุบันจีนอนุญาต
ใหเมืองเล็กตางๆ สามารถเปดรับสินคานําเขาไดมากข้ึน เพ่ือ
เพ่ิมรายไดจากการเก็บภาษีนําเขา

ญี่ปุน
กฎขอบังคับระหวางประเทศในการทําประมงทูนา

มีความเขมงวดมากข้ึน จากผลของปริมาณทูนาท่ีลดลง และ
การทําประมงเกินขนาด บริษัทญี่ปุนจึงมีการปรับตัวโดยการทํา
ฟารมทูนาบลูฟน บริษัท Sojitz ผูนําเขาทูนาแชแข็งสําหรับทํา
ซาชิมิ เปนบริษัทแรกท่ีลงทุนในธุรกิจฟารมทูนา บริษัทผูผลิต
อาหารทะเล Nissui กําลังศึกษาการทําฟารมทูนาบลูฟน
โดยวิธีการผสมเทียม และขุนตัวออนจนไดปลาเต็มวัย บริษัท
Nakatani Suisan ซื้อปลาวัยออนท่ีจับไดโดยชาวประมงจาก
มหาสมุทรแปซิฟก นอกเกาะ Shikoku และ เกาะ Oki แลว
นํามาเลี้ยงในกระชังเปนเวลา 2 เดือน เมื่อมีนํ้าหนักได 500
กรัม จึงสงตอไปเลี้ยงในกระชังฟารม บริษัท Maruha Nichiro
สงปลาสงทูนา บลูฟนจากฟารมไปยังตลาดคาสง และชองทาง
อ่ืนๆ อยางเชน ภัตตาคารในตางประเทศท่ีมีเมนูอาหารญี่ปุน
ในป 2553 บริษัท Maruha Nichiro เปนเอกชนรายแรกท่ี
ประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยง ทูนาบลูฟนระบบปดอยาง
สมบูรณ และไดรับการรับรองมาตรฐานทางการเกษตรของ
ญี่ปุน (Japanese Agricultural Standard : JAS) ในดาน
ตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑทูนาภายใต
เครื่องหมาย JAS เปนไปตามมาตรฐานท่ีรานคาปลีกกําหนด
บริษัท Toyota Tsusho รวมกับมหาวิทยาลัย Kindai และ
Kinki ผลิตทูนาบลูฟนในระดับอุตสาหกรรม และมีเปาหมาย
ขายทูนาท่ีไดจากฟารม ปริมาณ 240ตัน ใหแกหางสรรพสินคา
ภายในป 2563 มหาวิทยาลัย Kindai เปนผูเพาะเลี้ยงทูนาบลู
ฟนสําเร็จเปนแหงแรกของโลก

ฟลิปปนส
ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอรเต ใหสํานักประมง

และทรัพยากรทางทะเล (Bereau of Fisheries and Aquatic
resources) ภายใต กรมการเกษตร (Department of
Agriculture) ปรับข้ึนเปนระดับกรม เพ่ือใหมีหนวยงานท่ีดูแล
รับผิดชอบโดยตรง ดานการจัดการประมงและทรัพยากรทาง

ทะเล ดานมาตรการควบคุมการจับสัตวนํ้า การสงวนและเพ่ิม
ปริมาณสัตวนํ้า การจัดการมลพิษในเขตชายฝง รวมถึงการวิจัย
และความรวมมือกับตางประเทศ ดานทูนา และความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีเปาหมายหลักคือการทําประมงท่ี
ยั่งยืน สําหรับประชาชนฟลิปปนส 104 ลานคน ทามกลาง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอไปอีกหลายป

รัสเซีย
รัฐมนตรีเกษตรของรัสเซีย เตรียมรางพระราช

กฤษฎีกา เพ่ือขยายเวลามาตรการหามนําเขาสินคาจาก
ประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ มายังรัสเซีย มาตรการน้ี
เร่ิมมาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2557 และจะส้ินสุดป 2560
มาตรการครอบคลุมผลิตภัณฑตางๆ ไดแก เน้ือวัว สัตวนํ้า
นม ผลไม และ ผัก และจะมีการเพ่ิมเติมผลิตภัณฑอื่นๆ
อยางเชน นมท่ีปราศจากแลกโตส แซลมอน และลูกพันธุปลา
เทราต จากรายงานของสหภาพยุโรปเผยวา ผูผลิตอาหาร
แกปญหาการสูญเสียตลาดรัสเซีย ดวยการสงออกไปยัง
ประเทศท่ี 3 มากขึ้น รัฐมนตรีเกษตรของรัสเซียกลาววา
มาตรการหามสงสินคา สงผลดีตอผูผลิตสินคาเกษตร
ภายในประเทศ และรางกฎหมายจะตองไดรับการรับรองโดย
ประธานาธิบดีวลาดีมีร ปูติน กอนท่ีการขยายเวลาจะมีผล

สวิตเซอรแลนด/ไทย
ไทยเปนสมาชิกลําดับท่ี 77 ในการใหสัตยาบัน

ความตกลงดานแรงงานทางทะเล (Maritime Labour
Convention 2006 : MLC,2006) เพ่ือรวมมือ และบังคับใช
กฎหมาย ภายใตกลไกการตรวจสอบของรัฐเจาของธง การมี
ใบรับรองสภาพการทํางานของแรงงานบนเรือประมง ไดรับการ
สนับสนุนใหตรวจสอบโดยเรือของรัฐชายฝง มีเปาหมายเพ่ือ
ปกปองแรงงานบนเรือกวา 1.2 ลานคน มุงจัดการกับปญหา
ตามความเปนจริง ความตกลงน้ีจะเริ่มบังคับใชในวันท่ี 7
มิถุนายน 2560 กวารอยละ 90 ของเรือประมงท่ัวโลกเขารวม
ความตกลง MLC,2006 แลว

สหราชอาณาจักร
นักวิทยาศาสตรท่ีลอนดอน กําลังพัฒนาเครื่องมือ

ตรวจสอบชนิดสายพันธุปลา โดยมีทีมนําเครื่องสเปคโตรมิเตอร
อินฟราเรดในระดับโมเลกุล มาใชควบคู กับ ซอฟแวร
Fishazam เพ่ือจําแนกชนิดปลา นักพัฒนาหวังวาเครื่องมือน้ี
จะชวยอํานวยความสะดวกในตลาดปลา และวางแผนนํา
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ฐานขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห ไปใชประโยชนกับรัฐบาล และ
ผูคาปลีก ในการใหบริการคําแนะนําท่ีนาเช่ือถือแกตลาดปลา

แคนาดา/จีน
ใน 5 ป ท่ีผานมา แคนาดาสงออกอาหารทะเลไปจีน

มีอัตราการเติบโตรอยละ 15-20 ตอป สภาธุรกิจแคนาดา-จีน
คาดวาความตกลงการคาเสรีซึ่งมีข้ึนในเดือนมิถุนายน จะทําให
การสงออกจากแคนาดาไปจีน เพ่ิมข้ึน 2 เทา ภายในป 2573
และจะเพ่ิมการจางงานในแคนาดาอีก 25,000 ตําแหนง จีนจะ
ใชการเจรจาแบบเดียวกับท่ีทําความตกลงการคาเสรีกับ
ออสเตรเลีย ในป 2558 ซึ่งทําใหจีนเขาถึงสินทรัพย และแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากของออสเตรเลีย และจีน
ตองการใหแคนาดา สรางสายสงพลังงาน ไปสูชายฝงแปซิฟก
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของความตกลง FTA ขณะท่ีแคนาดาตองการ
ใหจีน ซื้อสินคาจากแคนาดามากข้ึน เพ่ือลดการขาดดุลการคา
ท่ีแคนาดา มีตอจีน

ฮอนดูรัส
ธนาคารกลางฮอนดูรัสรายงาน การสงออกกุงไตร

มาสแรกป 2559 มีมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 56.5 ปริมาณเพ่ิมข้ึน
รอยละ 92.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา
เน่ืองมาจากธุรกิจทองถ่ิน ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติใน
การเพาะเลี้ยงกุงท่ีดีและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
(best aquaculture practices and biosecurity) ประกอบ
กับราคากุ งฮอนดูรัส  ลดลงจาก 6.78 เหรียญสหรัฐฯ
เหลือ 5.53 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ตลาดสงออกท่ีสําคัญ
ไดแก สหรัฐฯ เม็กซิโก และอเมริกากลาง

โลก
ความตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาของทา ในการ

ปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และขาดการควบคุม The agreement on Port
State Measures (PSMA) ไดรับการรับรองโดย องคการ
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)เมื่อป2552
และมีผลผูกพัน มุงเนนไปท่ีการทําประมงผิดกฎหมาย มี 25
ประเทศสมาชิก ความตกลงเริ่มตนบังคับใชอยางเปนทางการ
เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา ประเทศสมาชิก ไดแก
ออสเตรเลีย บารบาดอส ชิลี คอสตาริกา คิวบา โดมินิกา
สหภาพยุโรป กาบอง กินี กายานา ไอซแลนด มอริเชียส
โมซัมบิก เมียนมาร  นิวซีแลนด นอร เวย  โอมาน พาลัว
เกาหลีใต เซนตคิทส เนวิส ซีเชลล โซมาเลีย แอฟริกาใต
ศรีลังกา ซูดาน ไทย ตองกา สหรัฐอเมริกา และ วานูอาตู
การตอบรับขอตกลงอยางเปนทางการโดยประเทศสมาชิกจะมี
ข้ึน และมาตรการจะเปนประโยชน ในระดับนานาชาติ ในการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ในป 2573 เพ่ือสงวน
รักษา และใชประโยชนมหาสมุทรอยางยั่งยืน โดยมีเปาหมาย
ไปท่ีการตอตาน การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และการควบคุม (IUU Fishing)

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 13 มิถุนายน–20มิถุนายน2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย $1,450 /ตัน
ทูนาในน้ํามันบรรจกุระปองไปยุโรป ของไทย
(skj-chunk) 48x185g. ราคา FOB  $35-36.00
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว $20.31 $20.08 $ 20.31
ขนาด31/40ตัว $ - $18.47 $ 20.31
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เปรู อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย จีน
ขนาด26/30ตัว $5.45 $5.00      $4.50 $4.50 $4.40
ขนาด31/35ตัว $4.40  $4.25 $4.25 $4.15  $3.95

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน
เวียดนาม อินเดีย ไทย

ขนาด26/30ตัว $10.80 $ - -
ขนาด31/40ตัว $9.00 $ - -

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