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บังคลาเทศ
กระทรวงประมงและปศุสัตวไดจัดตั้งกองทุนเงินทุน

หมุนเวียน (revolving fund) 447,261 ลานเหรียญสหรัฐฯ
โดยมี The United states Agency for international
Development (USAID) เปนผูสนับสนุน รัฐบาลไดริเริ่ม
โครงการพัฒนาประมงชายฝง เพ่ือพัฒนการประกอบอาชีพ
และความเปนอยูของชาวประมงชายฝงเพ่ือพัฒนาความมั่นคง
ทางอาหาร โดยใชวิธีจัดการประมงจากขอมูลท่ีไดจากการวิจัย
โครงการ 5 ป มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพชุมชนทองถ่ิน
โดยเฉพาะกลุมผูหญิง เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการใช
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน และลดผลกระทบจากสภาวะโลก
รอน คาดวาโครงการน้ีจะชวยสงวนรักษาปลาฮิลซา ซึ่งกําลังลด
จํานวนลงอยางรวดเร็ว กอนหนาน้ีปริมาณสต็อกปลาฮิลซา
ลดลงอยางมากเน่ืองจากแหลงท่ีอยูเสื่อมโทรม และมีการทํา
การประมงเกินขนาด และเพ่ือใหชาวประมงท่ีพ่ึงพาการทํา
ประมงปลา Hilsa มีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน

ฮองกง
องคการตลาดปลารวมกับกรมประมงของฮองกง ได

นํา QR-code มาใชกับผลผลิตท่ีไดจากฟารมท่ีไดรับการรับรอง
ในระบบ (Accredited Fish Farm Scheme : AFFS) โดยจะ
มีขอมูลการไดรับการรับรอง และขอมูลสําหรับตรวจสอบ
ยอนกลับ เ พ่ือใหผูบริ โภคสามารถรับขอมูล ท่ีเ ก่ียวของ
อยางเชนแหลงกําเนิดของผลิตภัณฑ การทดสอบความ
ปลอดภัยอาหาร และเบอรโทรศัพทติดตอฟารมปลาท่ีผลิต
แอพพลิเคช่ันมีช่ือ วา “Local Fresh” ควบคุมโดยองคการ
สะพานปลา ผูบริโภคสามารถใชแอพพลิเคช่ันสั่งซื้อปลา
คุณภาพจากตลาดทองถ่ิน และมีบริการสง นอกจากน้ัน
แอพพลิเคช่ันยังใหขอมูล เก่ียวกับสินคาประมงทองถ่ิน รายการ
สงเสริมการขายและเมนูอาหาร องคการฯจะมีการตรวจสอบ
ปริมาณสินคาอยางใกลชิด เพ่ือใหการใชแอพพลิเคช่ันเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

อินเดีย
รัฐมนตรีประมงอินเดีย รายงานวารัฐบาลมีนโยบาย

สงเสริมการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าจืด เพ่ือแกปญหาทรัพยากร
ประมงทะเลมีปริมาณลดลง รัฐมนตรีกลาวในพิธีเปดงาน Aqua
green Mart ท่ีรัฐ Pancharat วา รัฐบาลมีการวางแผนพัฒนา
สงเสริมการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า เน่ืองจากเปนภาคการผลิตท่ีเพ่ิม
การจางงานจํานวนมาก รัฐ Pancharat ตองการลูกพันธุ 120
ลานตัวตอป เพ่ือสงเสริมโรงเพาะฟกปลานํ้าจืด ในขณะท่ี
ปจจุบันผลิตไดเพียง 20 ลานตัว ท่ีเหลือนําเขาจากรัฐ Andhra
Pradesh นอกจากน้ีรัฐบาลสนับสนุนการทําเกษตรแบบ

ผสมผสาน (integrated farming) อีกดวย และจะมี
Aqua green Mart เปนพ้ืนท่ีจําหนายสินคาถาวรสําหรับ
เกษตรกร และผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีเขารวมในโครงการ

ญี่ปุน
ผูวาการนครโตเกียว ประกาศเลื่อนการยายตลาด

คาสงปลา Tsukiji ไปยังท่ีใหมท่ี Toyosu site เน่ืองจาก
สถานท่ีท่ีจะยายไป มีปญหาเรื่องดินปนเปอน จึงตองรอผลการ
ตรวจสอบดินในเดือนมกราคม 2560 ผูคาท่ีทําธุรกิจคาสงปลา
ทูนาท่ีตลาด Tsukiji ไมเห็นดวยกับการยายไปท่ีใหมเน่ืองจาก
กังวลเรื่องดิน และเกรงวาสิ่งอํานวยความสะดวกจะไมเพียงพอ
นอกจากน้ันชวงเวลาในการยายตรงกับ ฤดูกาลท่ีมีการทํากําไร
จากการขายมากท่ีสุดอีกดวย

ตลาด Tsukiji เปนตลาดคาสงปลาทูนาใหญท่ีสุดใน
โลก นักทองเท่ียวนิยมมาชมการประมูลปลาทูนาในตอนเชา
ตลาดแหงน้ีมีขนาด 230,000 ตารางเมตร เปดทําการมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2478

เวียดนาม
ผูนําเขา Artemia และผูผลิตลูกพันธุกุงของเวียดนาม

รองเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี  เรื่องการเ ก็บภาษีนําเขา
Artemia ในอัตรารอยละ 5 ซึ่งจะกระทบกับอุตสาหกรรม
เพาะพันธุกุง รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท
(The Ministry of Agriculture and Rural Development : MARD)
และสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนามเห็นวา
อัตราภาษีน้ีไมสมเหตุสมผล ท้ังน้ีเมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2559
MARD รัฐมนตรีฯ ไดสงหนังสือแจงไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือ
ขอใหพิจารณาลดภาษีนําเขา Artemia เปนศูนย โดยใหเหตุผล
วา Artemia เปนอาหารกุงท่ีดีท่ีสุด ขณะท่ีอาหารชนิดอ่ืนๆ
มีภาษี เปนศูนย  ปจจุบัน Artemia ในเ วียดนามมีราคา
90 -157 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม หากมีภาษีนําเขารอยละ 5
จะสงผลใหราคากุงสูงข้ึนเน่ืองจากตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน หรือ
อาจทําใหธุรกิจตองหันไปใชผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ แทน

เนเธอรแลนด
Information Resources Inc. (IRI) ทําวิจัยตลาด

พบวา ในป 2558 อาหารทะเล ท่ีวางขายในหางสรรพสินคา
ของเนเธอรแลนด ท่ี ไดรับการรับรองโดย Aquaculture
Stewardship Council (ASC) มียอดขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 150
ในชวงป 2557-2558 และยอดขายรวมของผลิตภัณฑท่ีไดรับ
การรับรองโดย ASC และ Marine Stewardship Council
(MSC) เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 คิดเปนมูลคา 607 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  มีสวนแบงรอยละ 45 ของอาหารทะเลท่ีวางขาย
ท้ั งหมด ในห า งสรรพสิ นค า แสดง ให เห็ นว า ผู บ ริ โ ภค
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เน เธอร แลนดมี ความตองการสิ นค าปลาสดจากตู แ ช
ท่ีมีตรารับรอง เพ่ิมข้ึนสองเทาจากปท่ีผานมา

บริษัท Pacifical ไดผลิตคูมือการทําประมงทูนาท่ีมี
ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Accountability Guidelines)
โดยครอบคลุมเรือประมงกวา 300 ลํา ท่ีเก่ียวของกับการทะ
ประมง และอุตสาหกรรมการขนสงทูนา โดยมีความมุงหวังท่ีจะ
รักษาสวัสดิภาพของลูกเรือกวา 5,000 คน บนเรือทําประมง
และเรือขนสงทูนา ในนานนํ้ากลุมประเทศแปซิฟกท่ีอยู ภายใต
ความตกลง NAURU

ชิลี
ในงาน Seafood Expo Asia 2016 ท่ีฮองกง บริษัท

จากประเทศชิลี ไดไปจัดแสดงสินคาตางๆ เชน หอยแมลงภู
สาหรายทะเล ปลาแซลมอนแอตแลนติก หอยเมน หอยเปาฮื้อ
(Abalone) และหมึกเปนตน ชิลีมีการเลี้ยงหอยแมลงภู และมี
การแปรรูปในพ้ืนท่ีทางตอนใตของประเทศ ปจจุบันชิลีเปน
ประเทศผูสงออกหอยแมลงภู และแซลมอนฟลเล รายใหญ
ท่ีสุด เปนผูสงออกวุนท่ีทําจากสาหราย (agar-agar) และปลา
กระโทงดาบ (Swordfish) รายใหญเปนอันดับสอง และเปนผู
สงออกสาหรายทะเลรายใหญเปนอันดับ 3 ในป 2558 การ
สงออกอาหารทะเลมีมูลคา 4,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงออก
ไปจีน 296.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ สงออกไปฮองกง 33.4 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ผูประกอบการชิลีพัฒนาผลิตภัณฑจากสาหราย
ทะเลเปนอาหารแปรรูปชนิดตางๆ เชน สาหรายแหง สาหราย
เค็ม แยมสาหราย และสินคาคุณภาพสูงอ่ืนๆ

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 14กันยายน–19กันยายน2559
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย 1,550 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB 30
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย      ไทย
ขนาด 21/25ตัว 25.06 22.16 25.06
ขนาด 26/30ตัว 21.68 19.27 21.68
ขนาด 31/ 40ตัว - 17.35 -
กุงแวนนาไมปอกเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

อนิโดนีเซีย อินเดีย      ไทย
ขนาด 31/40ตัว - - 21.68
ขนาด 41/50ตัว - - 21.68
ขนาด 51/60ตัว - - 20.24
ขนาด 61/70ตัว - - 19.27
ขนาด 71/909ตัว - - 17.83
กุงกุลาดําเด็ดหัวมีเปลือกแชแข็ง 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด21/25ตัว $29.39        $26.02 -
ขนาด26/30ตัว $26.50 $24.09 -
ขนาด31/40ตัว $21.13 $20.72 -
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง ในสหรัฐฯ
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐตอปอนด)

เอกวาดอร อินเดีย   อินโดนีเซีย   ไทย จีน
ขนาด21/25ตัว 6.15 5.10     5.10 5.10  5.30
ขนาด26/30ตัว 5.75     4.70 4.70 4.40 4.40
ขนาด31/35ตัว 4.90 4.55 4.55        4.25  3.95
ขนาด41/50ตัว 4.30 3.80    3.95        3.95 -
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็ ในสหรัฐฯ

อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย
ขนาด21/25ตัว 6.00 - 6.00    6.00 6.05
ขนาด26/30ตัว - 5.85 - - -
ขนาด31/40ตัว - 5.70 - - -

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