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บรูไน
รัฐมนตรีทรัพยากรและการทองเท่ียวของบรูไน

เปดเผยวา บริษัทเพาะเลี้ยงของจีนจะกอตั้งบริษัทรวมคา
(joint venture) กับผูประกอบการทองถ่ินของบรูไน เพ่ือ
เพาะเลี้ยง และสงออกปลาจะละเม็ดทอง หรือปลานวลจันทร
(golden pompano) คิดเปนมูลคา 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ตอป บริษัทช่ือ Hiseaton Fisheries (B) Sdn Bhd, จะนําปลา
วัยออน จากจีนไปเลี้ยงและแปรรูปท่ีบรูไน สหรัฐฯและ
ตะวันออกกลางเปนเปาหมายตลาดสงออกสําหรับผลิตภัณฑ
เพาะเลี้ยงสัตว นํ้า น้ี กรรมการบริษัทและรักษาการอธิบดี
กรมประมงบรูไนไดลงนามในความตกลง ท่ีกระทรวงทรัพยากร
และการทองเท่ียว และคาดวาการรวมทุนจะกอใหเกิดการจาง
งานประมาณ 100 ตําแหนง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 12,500 ไร

ฟจิ
ผลผลิตปลาจากการทําประมงชายฝงของฟจิ ลดลง

ดวยอัตรารอยละ 6 ในชวงป 2550-2557 ประมงพาณิชย
มีมูลคา 75 ลานเหรียญสหรัฐฯ และประมงชายฝงแบบยังชีพ
มีมูลคา 58 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขอมูลจากสถิติเศรษฐกิจประมง
ของประเทศหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก แสดงใหเห็นวา
ผลผลิตประมงชายฝงไมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ แมจะมีดัชนี
การเพ่ิมข้ึนของมาตรการตางๆ ในระดับนานาชาติแลวก็ตาม
ตามรายงานแจงวา ในป 2557 ผลผลิตประมงและการ
เพาะเลี้ยงในฟจิ มีมูลคาประมาณ 250.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ
คิดเปนรอยละ 1.83 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ท้ังน้ีจะมีการปรับขอมูลใหมโดยใชขอมูลปฐานชุดใหมในการ
เปรียบเทียบ

อินเดีย
หนวยงานดานความปลอดภัยอาหารของอินเดีย

(Food regulator Food Safty Standards Authority of
India : FSSAI) ไดทบทวนรายการชนิดพันธุปลาท่ีมีโอกาส
กอใหเกิดพิษจากสารฮิสตามีน และกําหนดปริมาณจํากัดของ
ส า รฮิ ส ต ามี น ในผลิ ตภัณฑ ป ร ะม ง  โ ดย เ สนอ ในร า ง
เอกสารแนบทาย ดานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
และรายช่ือพันธุปลา 50 ชนิด ท่ีมีโอกาสปนเปอนสารฮิสตามีน
อยางเชน ปลาทูแขกครีบยาว (Indian scad) ปลาสละเกล็ด
เหลี่ยม (talang queenfish) ปลาทูแขก (Atlantic horse
mackerel) ปลาบองกา (bonga shad) ปลากระโทง
(spearfish) ทูนาสคิปแจ็ก (skipjack tuna) และปลากระโทง
ดาบ (Swordfish) FSSAI ไดประกาศจํากัดปริมาณฮิสตามีน
ในผลิตภัณฑปลาอยางเชน ปลาดอง ปลาแชแข็ง ปลาชุบแปง

และปลาชุบเกล็ดขนมปง โดย FSSAI จะรับฟงขอคิดเห็นจาก
สาธารณะ 30 วัน กอนท่ีจะประกาศใชมาตรการควบคุมน้ี

มาเลเซีย
อัตราเงินเฟอของมาเลเซียสูงข้ึนรอยละ 2 เน่ืองจาก

ตนทุนคาอาหารสูงข้ึน โดยสํานักงานสถิติรายงานดัชนีราคา
ผูบริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคม เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 จากเดือน
เมษายน ตั้งแตเดือนมกราคม-พฤษภาคม อัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึน
รอยละ 2.9 จากชวงกอนหนา โดยดัชนีราคาผูบริโภคดาน
อาหาร เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของราคาอาหารกลุมปลา
และอาหารทะเล เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.6 ผักเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.3
ผลไมเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.1

ฟลิปปนส
ฟลิปปนสจัดการประชุมเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าระดับ

นานาชาติ มีผูเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จาก
ท่ัวประเทศเขารวมประชุม ในระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม
ท่ีเมือง Dagupan จัดโดยสมาคมผูผลิต (Fish producers ,Inc
: PAFPI) รวมกับสํานักประมงและทรัพยากรทางทะเล เพ่ือ
พิจารณาแนวโนมและโอกาสของอุตสาหกรรมรวมกัน หัวหนา
หนวยงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า กรมประมงและทรัพยากร
ทางนํ้า กลาววาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญ
ของฟลิปปนส และมีสวนสําคัญในการเติบโตของภาคเกษตร
จึงใหความสําคัญกับการเพาะเลี้ยงสัตวอยางยั่งยืนเปนลําดับ
แรก รวมท้ังในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร หัวขอท่ีมีการ
พิจารณาในท่ีประชุมประกอบไปดวย สถานะ แนวโนม โอกาส
ความทาทายในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รวมท้ังผลของการ
เขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีตอการคาสินคาท่ีได
จากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ภายใตหัวขอหลักคือ ปจจัยท่ีนําไปสู
ความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าใหเปนไปตามความ
ตองการของตลาด “ Market Oriented Aquacultures :
Key to viable and resilient industry ”

สิงคโปร
หนวยงานดานเกษตร อาหารและปศุสัตว (The agri-

food and Veterinary Authority : AVA) กําลังดําเนินการ
ตามท่ีมีขอรองเรียนเก่ียวกับ การเพ่ิมนํ้าหนักกุงดวยการ
ฉีดเจลาตินเขาไปในหัวกุง สิงคโปรนําเขากุงมาจากแหลงตางๆ
อยางเชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม โฆษก AVA กลาววา
กุงสดหรือกุงแชแข็งนําเขา จะถูกตรวจสอบโดยการสุมตัวอยาง
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารท่ีกําหนด
การทดสอบตัวอยางครอบคลุมการปนเปอนสารเคมี จุลชีพ
ยาฆาแมลงตกคาง ยาปฏิชีวนะ ฮอรโมน และแบคทีเรีย
ซาโมเนลลา ผลิตภัณฑท่ีทดสอบไมผาน จะไมไดรับอนุญาตให
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บรูไน
รัฐมนตรีทรัพยากรและการทองเท่ียวของบรูไน

เปดเผยวา บริษัทเพาะเลี้ยงของจีนจะกอตั้งบริษัทรวมคา
(joint venture) กับผูประกอบการทองถ่ินของบรูไน เพ่ือ
เพาะเลี้ยง และสงออกปลาจะละเม็ดทอง หรือปลานวลจันทร
(golden pompano) คิดเปนมูลคา 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ตอป บริษัทช่ือ Hiseaton Fisheries (B) Sdn Bhd, จะนําปลา
วัยออน จากจีนไปเลี้ยงและแปรรูปท่ีบรูไน สหรัฐฯและ
ตะวันออกกลางเปนเปาหมายตลาดสงออกสําหรับผลิตภัณฑ
เพาะเลี้ยงสัตว นํ้า น้ี กรรมการบริษัทและรักษาการอธิบดี
กรมประมงบรูไนไดลงนามในความตกลง ท่ีกระทรวงทรัพยากร
และการทองเท่ียว และคาดวาการรวมทุนจะกอใหเกิดการจาง
งานประมาณ 100 ตําแหนง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 12,500 ไร

ฟจิ
ผลผลิตปลาจากการทําประมงชายฝงของฟจิ ลดลง

ดวยอัตรารอยละ 6 ในชวงป 2550-2557 ประมงพาณิชย
มีมูลคา 75 ลานเหรียญสหรัฐฯ และประมงชายฝงแบบยังชีพ
มีมูลคา 58 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขอมูลจากสถิติเศรษฐกิจประมง
ของประเทศหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก แสดงใหเห็นวา
ผลผลิตประมงชายฝงไมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ แมจะมีดัชนี
การเพ่ิมข้ึนของมาตรการตางๆ ในระดับนานาชาติแลวก็ตาม
ตามรายงานแจงวา ในป 2557 ผลผลิตประมงและการ
เพาะเลี้ยงในฟจิ มีมูลคาประมาณ 250.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ
คิดเปนรอยละ 1.83 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ท้ังน้ีจะมีการปรับขอมูลใหมโดยใชขอมูลปฐานชุดใหมในการ
เปรียบเทียบ

อินเดีย
หนวยงานดานความปลอดภัยอาหารของอินเดีย

(Food regulator Food Safty Standards Authority of
India : FSSAI) ไดทบทวนรายการชนิดพันธุปลาท่ีมีโอกาส
กอใหเกิดพิษจากสารฮิสตามีน และกําหนดปริมาณจํากัดของ
ส า รฮิ ส ต ามี น ในผลิ ตภัณฑ ป ร ะม ง  โ ดย เ สนอ ในร า ง
เอกสารแนบทาย ดานมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร
และรายช่ือพันธุปลา 50 ชนิด ท่ีมีโอกาสปนเปอนสารฮิสตามีน
อยางเชน ปลาทูแขกครีบยาว (Indian scad) ปลาสละเกล็ด
เหลี่ยม (talang queenfish) ปลาทูแขก (Atlantic horse
mackerel) ปลาบองกา (bonga shad) ปลากระโทง
(spearfish) ทูนาสคิปแจ็ก (skipjack tuna) และปลากระโทง
ดาบ (Swordfish) FSSAI ไดประกาศจํากัดปริมาณฮิสตามีน
ในผลิตภัณฑปลาอยางเชน ปลาดอง ปลาแชแข็ง ปลาชุบแปง

และปลาชุบเกล็ดขนมปง โดย FSSAI จะรับฟงขอคิดเห็นจาก
สาธารณะ 30 วัน กอนท่ีจะประกาศใชมาตรการควบคุมน้ี

มาเลเซีย
อัตราเงินเฟอของมาเลเซียสูงข้ึนรอยละ 2 เน่ืองจาก

ตนทุนคาอาหารสูงข้ึน โดยสํานักงานสถิติรายงานดัชนีราคา
ผูบริโภค (CPI) เดือนพฤษภาคม เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 จากเดือน
เมษายน ตั้งแตเดือนมกราคม-พฤษภาคม อัตราเงินเฟอเพ่ิมข้ึน
รอยละ 2.9 จากชวงกอนหนา โดยดัชนีราคาผูบริโภคดาน
อาหาร เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของราคาอาหารกลุมปลา
และอาหารทะเล เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.6 ผักเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.3
ผลไมเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.1

ฟลิปปนส
ฟลิปปนสจัดการประชุมเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าระดับ

นานาชาติ มีผูเก่ียวของกับอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จาก
ท่ัวประเทศเขารวมประชุม ในระหวางวันท่ี 7-8 กรกฎาคม
ท่ีเมือง Dagupan จัดโดยสมาคมผูผลิต (Fish producers ,Inc
: PAFPI) รวมกับสํานักประมงและทรัพยากรทางทะเล เพ่ือ
พิจารณาแนวโนมและโอกาสของอุตสาหกรรมรวมกัน หัวหนา
หนวยงานดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า กรมประมงและทรัพยากร
ทางนํ้า กลาววาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญ
ของฟลิปปนส และมีสวนสําคัญในการเติบโตของภาคเกษตร
จึงใหความสําคัญกับการเพาะเลี้ยงสัตวอยางยั่งยืนเปนลําดับ
แรก รวมท้ังในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร หัวขอท่ีมีการ
พิจารณาในท่ีประชุมประกอบไปดวย สถานะ แนวโนม โอกาส
ความทาทายในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รวมท้ังผลของการ
เขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีตอการคาสินคาท่ีได
จากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ภายใตหัวขอหลักคือ ปจจัยท่ีนําไปสู
ความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าใหเปนไปตามความ
ตองการของตลาด “ Market Oriented Aquacultures :
Key to viable and resilient industry ”

สิงคโปร
หนวยงานดานเกษตร อาหารและปศุสัตว (The agri-

food and Veterinary Authority : AVA) กําลังดําเนินการ
ตามท่ีมีขอรองเรียนเก่ียวกับ การเพ่ิมนํ้าหนักกุงดวยการ
ฉีดเจลาตินเขาไปในหัวกุง สิงคโปรนําเขากุงมาจากแหลงตางๆ
อยางเชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม โฆษก AVA กลาววา
กุงสดหรือกุงแชแข็งนําเขา จะถูกตรวจสอบโดยการสุมตัวอยาง
เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารท่ีกําหนด
การทดสอบตัวอยางครอบคลุมการปนเปอนสารเคมี จุลชีพ
ยาฆาแมลงตกคาง ยาปฏิชีวนะ ฮอรโมน และแบคทีเรีย
ซาโมเนลลา ผลิตภัณฑท่ีทดสอบไมผาน จะไมไดรับอนุญาตให
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นําเขา และบังคับตามกฎหมายใหทําลาย และระงับใบอนุญาต
ประธานสมาคมผูคาสัตวนํ้าของสิงคโปร กลาววายังไมเคยเจอ
กรณีดังกลาว ดานหางสรรพสินคา Fair price ยืนยันกับลูกคา
วา ไดมีการทํางานรวมกับ AVA และไมมีสินคาท่ีไมผานการ
รับรองโดยทางการ

ไตหวัน
รัฐบาลไตหวัน กําหนดใหการทําประมงนํ้าลึกตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย และไมละเมิดขอกําหนดตางๆ 19 รายการ
อยางเชนการทําประมงโดยไมมีใบอนุญาต ไมติดตั้งเครื่องระบุ
ตําแหนงเรืออัตโนมัติ หรืออุปกรณท่ีใชสื่อสารขณะทําประมง
ลุกล้ําเขตนานนํ้าของชาติอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตกอน จับหรือ
ขายปลาท่ีหามจับ บิดเบือนขอมูลการจับ ปฏิเสธหรือขัดขวาง
เจาหนาท่ีในการตรวจสอบเรือ ผูท่ีละเมิดขอกําหนดดังกลาวจะ
ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ตามขนาดของเรือ โดยเรือขนาด
500 ตันข้ึนไป จะถูกปรับ 186,172 – 930,861 เหรียญสหรัฐฯ
ขนาดระหวาง 100-500 ตัน จะถูกปรับ 124,114 – 620,574
เหรียญสหรัฐฯ ขนาดระหวาง 50-100 ตัน จะถูกปรับ 62,057-
310,287 เหรียญสหรัฐฯ และขนาดนอยกวา 50 ตัน จะถูก
31,028-155,143 เหรียญสหรัฐฯ

เวียดนาม
เวียดนามสงออกปลาแพนกาเซียสดอรรี่  ไปจีน

เพ่ิมข้ึนในชวง 5 เดือนแรกของป 2559 คิดเปนมูลคาเกือบ 95
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 73 จากปกอน จีนเปนหน่ึง
ในสามผูนําเขาปลาแพนกาเซียสดอรรี่รายใหญ นอกเหนือจาก
สหรัฐฯและสหภาพยุโรป สมาคมปลาแพนกาเซียสดอรรี่ของ
เวียดนาม รายงานวาการสงออกไปบราซิลเพ่ิมข้ึนรอยละ
118.3 คิดเปน 32.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ การสงออกรวมท้ัง
หมดในชวง 5 เดือนแรกของป มีมูลคา 650.3 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.5 จากชวงเดียวกันของปกอน สหรัฐฯ
ยังคงเปนผูนําเขาสูงสุดมูลคา 152 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
รอยละ 23.4 ของการสงออกท้ังหมด เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.9 จาก
ชวงเดียวกัน การสงออกไปสหภาพยุโรปมีมูลคา 109.3 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ผูนําเขามากท่ีสุดในสหภาพยุโรป 4 อันดับแรก
ไดแก สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด สเปน และ เยอรมัน
คาดวาภายในสิ้นป การสงออกจะมีมูลคา 1,500 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 5 จากปท่ีผานมา จากนโยบายภาษี
ตอตานการทุมตลาดของสหรัฐฯ (anti-dumping tax)
การตรวจสอบอยางเครงครัด และการแขงขันกับปลาเน้ือขาว
ชนิดอ่ืนๆ สงผลใหการสงออกปลาแพนการเซียสดอรรี่ลดลดง
ท้ังน้ีผลิตภัณฑแพนกาเซียสดอรรี่ของเวียดนามสงออกจําหนาย
ไปกวา 100 ประเทศ

เคนยา
รัฐบาลเขต Kisumu ของเคนยา เรียกตรวจสอบปลา

นําเขาจากจีน เน่ืองจากเกรงวา ปลาจํานวนมากท่ีเขามาสู
ตลาด Kisumu อาจไมเหมาะสมสําหรับการการบริโภค โดย
เจาหนาท่ีกรมสุขภาพ ไดเก็บตัวอยางปลาเพ่ือตรวจสอบใน

หองปฏิบัติการ ขณะน้ีเจาหนาท่ียังไมแนใจวาปลาปริมาณมาก
เขามาสูตลาดทองถ่ินไดอยางไร และเพ่ิมเติมวาผูนําเขาควรตอง
แนบเอกสารนําเขาท่ีจําเปนดวย บริษัทแปรรูปปลาของ
Kisumu ลดการผลิตลง เน่ืองจากปลาจากทะเลสาบวิคตอเรีย
ขาดแคลน จึงหันมานําเขาสินคาจากจีนแทน บริษัท East
African Sea Food Limited (EASF) ซึ่งแปรรูปปลา Nile
Perch จากทะเลสาบวิคตอเรีย เพ่ือสงออกไปยังสหภาพยุโรป
ไดนําเขาปลานิลจากจีนมายังตลาด Kisumu ในชวง 3 เดือน
ท่ีผานมา เพ่ือแกปญหาการขาดแคลน ปลาแชแข็งนําเขาจาก
จีน มีราคาลดลงเหลือ 19.70 เหรียญสหรัฐฯ ตอกลอง
ใน 1 กลองมี 60 ช้ิน นํ้าหนัก 200-300 กรัมตอช้ิน คิดเปน
ราคาตอช้ินประมาณ 0.30 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถูกกวาปลานิล
ทองถ่ิน ท่ีขายในราคา 1-2 เหรียญสหรัฐฯ ตอช้ิน

โลก
หนวยงาน Marine Stewardship Council (MSC)

ไดนําเครื่องมือในการจัดการความยั่งยืน สําหรับการทําประมง
ขนาดเล็กในประเทศกําลังพัฒนามาใช โดยเปนการแนะนํา
แนวทางโดยสรุป สําหรับผูท่ี ทํางานดานประมง และกําลัง
พัฒนาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน และตองการไดรับการรับรองโดย
MSC เครื่องมือน้ีมีขอมูลท่ีสามารถปฏิบัติตาม ใหตรงตาม
ขอกําหนดของ MSC ได เพ่ือใหไดรับการรับรองมาตรฐานเปน
เวลา 15 ป มีการนํารองการใชเครื่องมือน้ี ใน แอฟริกา และ
อินเดีย มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผูแทนจากรัฐบาล
นักวิทยาศาสตร และผูเก่ียวของกับการทําประมงขนาดเล็ก
และไดเพ่ิมกลไกความชวยเหลือทางดานเทคนิค และการ
ประเมินศักยภาพ ใหกับประเทศกําลังพัฒนาอีกดวย

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12กรกฎาคม–19กรกฎาคม2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย $1,400 /ตัน
ทูนาในน้ํามันบรรจกุระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB  $30
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว $ - $19.14 $ -
ขนาด31/40ตัว $ - $17.44 $ -
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เปรู อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย จีน
ขนาด26/30ตัว $5.65  $5.05      $4.45    $4.45  $4.40
ขนาด31/35ตัว $4.50 $4.25      $4.10    $4.15  $3.95

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน
เวียดนาม อินเดีย ไทย

ขนาด26/30ตัว $9.50 $ - -
ขนาด31/40ตัว $8.50 $ - -
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กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)
อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย**

ขนาด26/30ตัว $- $ 4.15 - - -
ขนาด31/40ตัว - - 6.5 - -

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