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บังคลาเทศ 
 ในชวงปงบประมาณ 2560 - 2561การผลิตสัตวนํ้า
จาก 12 แหลงผลิตในเขต Brogra ของบังคลาเทศมีผลผลิตเกิน
กวาเปาหมายท่ีตั้งไว ท่ีปริมาณ 68,000 ตัน จากท่ีตั้งเปาไว 
47,800 ตันในฤดูกาลน้ี โดยเปนชนิดพันธุตางๆ รวมท้ังปลา
ทองถ่ิน เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไดรับความชวยเหลือจาก
หนวยงานประมงทองถ่ินใชพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวนํ้า 34,000 แหงท้ัง
ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวนํ้าตาม
ความตองการท่ีมากข้ึน เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงไดผลผลิต และ
ราคาดี เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.3 เหรียญสหรัฐฯ กลุมปลาตะเพียน 
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.2 เหรียญสหรัฐฯ กุงกิโลกรัมละ 5.1 
เหรียญสหรัฐฯ ปลา Moonfish 4.5 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
ปลา catfish 6.3 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม และปลา barbell 
4.8 เหรียญสหรัฐฯ เปนตน  

อินเดีย 
 ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาความยั่งยืนทางประมง
ทะเลของอินเดียจากสถาบันวิจัย Marine Fisheries 
Research Institute (CMFRI)  แนะนําใหยุติการอนุญาตใหมี
การจดทะเบียนเรือประมงเพ่ิมในนานนํ้าอินเดีย เพ่ือควบคุม
การทําประมงเกินศักยภาพ (over-capacity) โดยคาดหวังใหมี
การพัฒนาอยางยั่งยืน ตามเปาหมายของสหประชาชาติ (the 
Sustainable Development Goal 14 : SDG) นอกจากน้ันมี
การเสนอใหออกใบอนุญาตสําหรับเครื่องมือประมง และพ้ืนท่ี
สําหรับตอเรือ ใหมีการทบทวนการอุดหนุนประมงในภาค
ประมงทะ เล  การจั ดการทรัพยากรทางทะ เลอย า งมี
ประสิทธิภาพ การอุดหนุนประมงกอใหเกิดการทําประมงเกิน
ขนาด (overfishing) และการทําประมงผิดกฎหมาย ซึ่งควร
กําจัดใหหมดไป เพ่ือการพัฒนาประมงทะเลอยางยั่งยืน    

อินโดนีเซีย 
 รัฐมนตรีดานกิจการทางทะเล (Minister for 
Maritime Affairs) ของอินโดนีเซียจัดการประชุมระดับภูมิภาค
เรื่องการใชกฎหมาย เพ่ือตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย  
มีประเทศเขารวมไดแก กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี จีน เกาหลีใต ญี่ปุน 
สหรัฐฯ ประเทศในสหภาพยุโรป การประชุมวิชาการนานาชาติ
มีหัวขอการตอตานประมงผิดกฎหมาย อาชญากรรมทางดาน
ประมง ซึ่ งจัด ข้ึนในหลายประเทศ รัฐมนตรีประมงของ
อินโดนีเซียเนนย้ําวา การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และการควบคุม เปนอาชญากรรมท่ีเก่ียวของกับหลาย
ชาติ  ซึ่ ง โยงไปถึงปญหาการลักลอบต างๆ เชนการค า
ยาเสพยติด การคานํามันผิดกฎหมาย การคาสัตวหายาก และ

อาชญากรรมอ่ืนๆ  โดยรัฐมนตรีฯ คาดวาความเขาใจในสวนน้ี
จะชวยใหมีการระดมทีมผูเช่ียวชาญเพ่ือแนะแนวทางเพ่ือแกไข
ปญหาอาชญากรรมทางประมงอยางเปนระบบตอไป 

อิหราน 
 โครงการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในกระชัง โครงการใหญ
ท่ีสุดของอิหราน เริ่มตนโครงการแรกในจังหวัด Bushehr ทาง
ตอนใตของอิหรานซึ่งมีชายฝงทอดยาวไปตามอาวเปอรเซีย 
โครงการน้ีใชเงินลงทุน 25.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีการจางงาน 
186 ตําแหนง มีศักยภาพในการผลิตลูกพันธุ (fingerlings) 25 
ลานตัว และผลิตปลาไดปริมาณ 6,000 ตันตอป และอีกสอง
โครงการตอเน่ืองท่ีเหลือคือการแปรรูปและการทําบรรจุภัณฑ 
อยูในกระบวนการท่ีจะดําเนินการตอไปในอนาคต    

ญ่ีปุน 
 ปลา tra ของเวียดนามในหางสรรพสินคาของญี่ปุน
กลายเปนรายการสินคาท่ีหางฯใหความสําคัญ (Top value) 
วามีคุณภาพสูง ผูจัดการสินคาสัตวนํ้าของหาง AEON ในเขต 
Kanto และ Niigata ของญี่ปุน อธิบายวาสินคาท่ีจะไดเลือก
เขาไปอยูในรายการ top value ของหางฯ จะตองตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคท้ังในดานรสชาติ และกระบวนการ
ผลิตท่ีเปนไปตามท่ีกําหนด ปลา tra ของเวียดนามปรุงแบบ
เดียวกับเมนูปลาไหลของญี่ปุน ซึ่งเปนอาหารทองถ่ินในชวงฤดู
รอน การวางจําหนายในหาง AEON เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 
กลุมหางคาปลีกมีแผนท่ีจะเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑน้ีมากข้ึนใน
อนาคต ท่ีปรึกษาทางดานการคาและตัวแทนจากกระทรวง
การคาและอุตสาหกรรมของเวียดนามไดใหขอมูลวา การ
สงออกปลา tra จากเวียดนามไปญี่ปุนในป 2559 มีมูลคา 14 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และในชวง 5 เดือนแรกของป 2560 มี
มูลคา 7 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
 

กลุมประเทศในมหาสมุทรแปซิฟก 
 กลุมประเทศมหาสมุทรแปซิฟกพัฒนาการเฝาระวัง
เรือประมงทูนา โดยวิธีอิเลคทรอนิกสแบบใหม พ่ือพัฒนาความ
ถูกตองของขอมูลประวัติการจับทูนา ความโปรงใสในหวง 
โซอุปทาน และความปลอดภัยของผูสังเกตการณบนเรือ โดย
การใชแอพพลิเคช่ัน รายงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหกับ
เรือประมง และเจาหนาท่ีท่ีทาเรือ  
 การทําประมง IUU กอใหเกิดการจับปลามากเกิน
ขนาด กอใหเกิดความสูญเสียในภูมิภาคน้ีคิดเปนมูลคา 600 
ลานเหรียญสหรัฐฯตอป หนวยงาน Pacific Islands Forum 
Fisheries Agency พบวาเรือท่ีไดรับใบอนุญาตแตไมมีการ
รายงานและไมปฏิบัติตามกฎเรื่องสต็อกปลา เปนสาเหตุหลัก
ของการทําประมง IUU  
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 องคกร Pacific Community เปนผูพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน Onboard e-Reporting app สําหรับกัปตันเรือ
เพ่ือใชในการรายงานขอมูล การลงแรงการจับทูนา และสื่อสาร
กับแอพพลิเคช่ัน Observer e-Reporting App โดยใชระบบ
การจัดการขอมูล the Integrated Fisheries Information 
Management System : iFIMS) แอพพลิเคช่ันไดรับการทดสอบ
การใชโดยกลุมความตกลง Nauru Agreement (PNA) ซึ่งเปน
หนวยงานจัดการทรัพยากรทูนาในพ้ืนท่ี รวมท้ังเปนผูทําประมง
อวนลอมจับทูนา (purse seine) ท่ีไดรับการรับรองดานความ
ยั่งยืนรายใหญท่ีสุดของโลก   

มหาสมุทรแปซิฟ กทางตะ วันตกและแปซิฟ ก
ตอนกลางเปนท่ีอยูของทูนาหลากหลายสายพันธุ การจับทูนา
จากพ้ืนท่ีน้ีคิดเปนรอยละ 60 ของการจับทูนาท่ัวโลก การใช
เทคโนโลยีทางอิเลคทรอนิกสรายงานการจับจะชวยใหมีการ
รายงานไดทันที (real time) สําหรับการประมงทูนาซึ่งมีมูลคา 
7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป   
 PNA มีแผนใชการรายงานทางอิเลคทรอนิกส โดยมี
เปาหมายใหการทําประมงมีความยั่งยืน โดยขอมูลจะชวยให
ผูจัดการดานประมง รักษาจํานวนประชากรปลาไวได ในระดับ
ท่ีเหมาะสมกับท้ังพันธุปลาเปาหมาย และระบบนิเวศโดยรอบ  

ไทย 
 ไทยมีความพยายามในการตอตานการทําประมง 
IUU มาอยางตอเน่ือง อยางไรก็ตามคณะกรรมาธิการยุโรป 
(European Commission : EC) ยังคงสถานนะการเตือน หรือ
ใบเหลืองไว คณะกรรมาธิการฯ EC ไดช้ีแจงตอกระทรวง
เกษตรและสหกรณไทยวา ไทยควรมีการปฎิบัติในการควบคุม
ตอตานการทําประมง IUU เพ่ิมข้ึนมากกวาน้ี ท้ังน้ี 3 ปท่ีผาน
มากรมประมงไทย ไดดูแลเรื่องดังกลาวมาโดยตลอด  
  ตัวแทนจาก EC ไดมาเยือนประเทศไทยระหวางวันท่ี 
1 – 16 กรกฎาคม เพ่ือติดตามความกาวหนา เรื่องการจาง
แรงงานผิดกฎหมาย การใชเครื่องมือประมงผิดกฎหมายซึ่ง
กอใหเกิดการทําลายทรัพยากร และระบบตรวจสอบเฝาระวัง
กิจกรรมการทําประมง 

กรีซ 
 WWF (World wild Fund for nature) ศึกษาการ
บริโภคสัตวนํ้าของประเทศกลุมสหภาพยุโรป ท่ีอยูบริเวณทะเล
เมดิ เตอเรเ นียน ไดแก  โครเอเ ชีย ฝรั่ งเศส กรีซ อิตาลี 
สโลเวเนีย สเปน และ โปรตุเกส ภายใตโครงการ Seafood 
and the Mediterranean: Local Tastes, Global Markets 
จากผลการศึกษาพบวา ในพ้ืนท่ีเมดิเตอเรเนียนมีการบริโภค
สัตวนํ้าเฉลี่ย 33.4 กิโลกรัมตอคนตอป คาเฉลี่ยของประเทศ
สหภาพยุโรปอยูท่ี 22.9 และคาเฉลี่ยการบริโภคสัตวนํ้าของคน
ท่ัวโลกมีปริมาณ 19.2 กิโลกรัมตอคนตอป  การบริโภคของ
กรีซมีปริมาณ 19.6 กิโลกรัมตอคนตอป โดยรอยละ 66 ของ
สัตวนํ้าท่ีบริโภค มาจากการนําเขา รอยละ 22 มาจากฟารม
เพาะเลี้ยงทองถ่ิน และรอยละ 12 มาจากประมงทองถ่ิน การ

บริโภคของโปรตุเกสมีปริมาณ 56.8 กิโลกรัมตอคนตอป หรือ
มากกวา 1 กิโลกรัมตอคนตอสัปดาห รองลงมาคือสเปนมีการ
บริโภค 42.4 กิโลกรัมตอคนตอป นอกจากน้ันพบวาปลาท่ี
จําหนายในตลาดแถบเมดิเตอเรเนียนสวนใหญ เปนปลาท่ี
นําเขามาจากประเทศกําลังพัฒนา     

สหรัฐอเมริกา 
 วุฒิสมาชิกชาวอลาสกาของสหรัฐฯ ไดนําเสนอ
กฎหมายกําหนดใหระบุฉลากขอมูลแซลมอนท่ีมีการดัดแปลง
พันธุวิศวกรรม (Genetically Engineered Salmon: GE) โดย
กฎหมาย The Genetically Engineered Salmon Labeling 
Act กําหนดให มีกานตรวจรับรองรายงานการประเมินทาง
สิ่งแวดลอมโดยหนวยงานอิสระสําหรับปลาแซลมอนท่ีใช
สําหรับบริโภคท่ีมีการดัดแปลงพันธุวิศวกรรม โดยมีจุดประสงค
เพ่ือใหผูบริโภคไดรับรูขอมูล และขอเท็จจริงประกอบการ
ตัดสินใจซื้อแซลมอน ในเดือนธันวาคม 2558 วุฒิสมาชิกได
เสนอไมใหปลาแซลมอนท่ีเขาสูตลาด ตองมีการระบุฉลากให
ผูบริโภครับทราบ และตอมาในเดือนมกราคม 2559 FDA 
สหรัฐฯ กําหนดหามนําเขาแซลมอน GE หากไมมีการระบุบน
ฉลาก 

ฮอนดูรัส 
 ธนาคารกลางฮอนดูรัสรายงานการสงออกปลานิล 
ฟลเล (tilapia fillets) ในชวง 4 เดือนแรกป 2560 ปริมาณ 
3,027.5 ตัน มูลคา 17.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากชวง
เดียวกันของปกอนหนา ซึ่งสงออก 3,550 ตัน มูลคา 20.8 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 ฮอนดูรัสสงออกปลานิลไปยัง
สหรัฐฯ ยุโรป และ เอเชีย ปริมาณ 8,865.7 ตัน ไดรับเงินตรา
จากตางประเทศ 50.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ ราคาสงออกเฉลี่ย 
5.74 เหรียญสหรัฐฯ ฮอนดูรัสผลิตปลานิลกวา 26 ลานปอนด
ในแตละป และเปนผูสงออกปลานิลฟลเลรายใหญไปยังสหรัฐฯ 
เมื่อเทียบกับประเทศในอเมริกาใตอ่ืนๆ ตั้งแตป 2557 เปนตน
มาฮอนดูรัสสงออกปลานิลมากกวาเอกวาดอรและคอสตาริกา 
ซึ่งเปนผูสงออกท่ีสําคัญสําหรับสินคาชนิดน้ี และปจจุบัน FAO 
รายงานวาฮอนดูรัสเปนผูผลิตปลานิลอยูใน 20 ลําดับแรก เปน
การสงออกปลานิลเปนแบบสด แชเย็นท้ังตัว แชแข็งท้ังตัว ปลา
ฟลเลสด ปลาฟลเลแหง ปลาหมักเกลือ และปลาไมรมควันใน
นํ้าเกลือ  
   แซมเบีย 
 หนวยงานพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของแซมเบีย 
(ADAZ) ตองการใหรัฐบาลออกมาตรการควบคุมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสัตวนํ้านําเขา เพ่ือปองกันผลกระทบดานสุขภาพตอ
คนและสัตวนํ้าเน่ืองจากมีการแพรระบาดของเช้ือไวรัส (lake 
virus) โดยแซมเบียนําเขาสัตวนํ้าสวนใหญมาจากเอเชีย
ตะวันออก เน่ืองจากสัตวนํ้าในประเทศขาดแคลน 
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ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 26 ก.ค. – 5 ส.ค. 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,950 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,300 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย ไทย 
ขนาด13/15ตัว - $ 27.28 - 
ขนาด16/20ตัว 23.76   $ 22.00 - 
ขนาด21/25ตัว 21.56 $ 18.92 - 
ขนาด26/30ตัว 20.24 $ 17.60 - 
ขนาด31/ 40ตัว 17.60 $ 14.96 - 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญ่ีปุน 
 อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย 
ขนาด26/30ตัว - $ 21.12 $ 20.68 
ขนาด31/40ตัว - $ 20.24 $ 18.92 
ขนาด41/50ตัว - $ 18.92 $ 18.04 
ขนาด51/60ตัว - $ 17.16 $ 17.60 
ขนาด61/70ตัว - $ 17.16 $ 16.72 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 
ขนาดUn/6ตัว $ 21.80 - $ 25.00 
ขนาด6/8ตัว          $ 21.50 - $ 23.70 
ขนาด8/12ตัว        $ 17.50 - $ 21.75 
ขนาด13/15ตัว $ 16.50 - $ 17.70 
ขนาด16/20ตัว $ 15.50 $ 15.10 $ 14.70 
ขนาด21/25ตัว $ 14.50 - - 
ขนาด26/30ตัว      $ 12.90 - - 
ขนาด31/40ตัว      $ 11.70 - - 
ขนาด41/50ตัว       $ 9.90 - - 
ขนาด51/60ตัว  $  8.92 - - 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 อินโดนีเซีย เอกวาดอร อินเดีย 
ขนาด16/20ตัว $ 5.90 - $ 6.00 
ขนาด21/25ตัว $ 5.20 $ 5.65 $ 5.25 
ขนาด26/30ตัว $ 4.65 $ 4.70 $ 4.75 
ขนาด31/35ตัว $ 4.15 $ 4.40 $ 4.20 
ขนาด36/40ตัว $ 4.10 $ 4.20 $ 4.15 
ขนาด41/50ตัว $ 4.00 $ 4.05 $ 4.00 

ขนาด51/60ตัว  $ 3.80 $ 3.90 $ 3.80 
ขนาด61/70ตัว - $ 3.85 - 
ขนาด71/90ตัว - $ 3.40 - 
ขนาด91/110ตัว - $ 2.90 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนเีซีย ไทย 

ขนาด4/6 $ 14.00 - $ 14.90 $ 14.85 $ 14.85 
ขนาด6/8ตวั $ 12.50 - $ 12.35 - - 
ขนาดUn/12ตัว $ 10.80 - $ 10.90 10.85 10.85 
ขนาด13/15ตัว $ 8.40 - $ 8.65 - - 
ขนาด16/20ตัว - - $ 8.10 $ 8.05 $ 8.05 
ขนาด21/25ตัว - - $ 7.40 7.40 7.40 
ขนาด26/30ตัว - $ 6.40 6.40 - - 
ขนาด31/35ตัว - $ 5.75 $ 5.75 - -  

------------------ 
ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี14/2560                   
        1 สิงหาคม 2560 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ทูน่าในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องไปสหรัฐฯ ของไทย

