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ฮองกง
เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ศูนยความปลอดภัย

ของอาหาร (CFS) ภายใตกระทรวงอนามัยอาหารและสิ่งแวดลอม
ของฮองกง (Food and Environmental Hygiene Department)
ไดประกาศวาขณะน้ี CFS ไดดําเนินการเฝาระวังปูขน และพบ
ตัวอยางสินคาปูขนท่ีสุมจากรานคาปลีกแหงหน่ึงในฮองกงมี
ระดับสารไดออกซินและสาร polychlorinated biphenyls
(PCBs) เมื่อตนเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา เกินกวาระดับท่ี CFS
กําหนด ขณะท่ีกอนหนาน้ีไดตรวจพบการปนเปอนสารดังกลาวใน
ปูขนท่ีเลี้ยงในทะสาบ Taihu (ในจีนแผนดินใหญ) ท่ีนําเขามา
จํานวน 2 ตัวอยาง และไดระงับการนําเขาไปแลว

ฮองกง
ตลาดคาอาหารทะเล Tsukiji Yamataka ตั้งอยูบริเวณ

ทาเรือเฟอรรี่ Wan Chai ในฮองกง ซึ่งเปนสาขาของตลาดปลา
Tsukiji ท่ีโตเกียว ประเทศญี่ปุน ไดเปดอยางเปนทางการเมื่อ
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 ตลาดดังกลาวมีขนาด 11,000
ตารางฟุต ใหบรรยากาศเหมือนตลาดปลาในญี่ปุน และเปน
แหลงทองเท่ียวแหงใหมของฮองกง ตลาดดังกลาววางจําหนาย
สัตวนํ้าสั่งตรงจากตลาด Tsukiji ท่ีญี่ปุน ใหบริการท้ังตลาดคาสง
คาปลีก นอกจากน้ี ยังมีการสาธิตแลปลาทูนา และการปรุง
อาหารทะเลสดๆ ตามฤดูกาล โดยมุงใหบริการอาหารทะเล
คุณภาพดี ประสบการณการรับประทานอาหาร และ
สภาพแวดลอมเทียบเทากับตลาดปลา Tsukiji ในญี่ปุน

อินเดีย
ราคาสินคาสัตวนํ้าในรัฐเกรละของอินเดียมีแนวโนม

ลดลง โดยเฉพาะตลาดคาปลีก หลังจากรัฐบาลอินเดีย
ประกาศใชนโยบายยกเลิกธนบัตร 500 และ 1,000 รูป
(demonetization measures) ภาคการประมงในรัฐเกรละ
ซึ่งมีการจางงานท้ังทางตรงและทางออมกวา 400,000 คน
กําลังรอผลการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีจะขยายระยะเวลาการ
ชําระเงินดวยธนบัตรแบบเกาในสถานีบริการนํ้ามัน นโยบาย
ดังกลาวสงผลกระทบตอตลาดภายในประเทศ ราคาสินคาสัตวนํ้า
ท่ีลดลงสะทอนถึงกําลังซื้อท่ีต่ํา ผูคาสวนใหญประสบปญหาใน
การชําระเงินและทอนเงินใหกับลูกคาเน่ืองจากขาดแคลน
ธนบัตรท่ีหมุนเวียนอยูในตลาด และกระทบตอการดําเนิน
กิจกรรมในภาคการประมง รวมท้ังผูสงออกอาหารทะเลซึ่งตอง
อาศัยวัตถุดิบจากเรือประมง ปจจุบันมีเรือประมง 2,700 ลํา
ทําการประมงในชายฝงรัฐเกรละ และมีความตองการนํ้ามัน
ดีเซลมูลคา 437,332 เหรียญสหรัฐฯ ตอวัน เรือประมงหน่ึงลํา
ใชนํ้ามันประมาณ 1,822 – 2,187 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับการ

ออกเรือทําการประมงครั้งละ 5 - 8 วัน ขณะท่ีชาวประมงไม
สามารถซื้อนํามันดีเซลเน่ืองจากขาดแคลนธนบัตรท่ีหมุนเวียน
ในตลาด

นอรเวย
ขณะน้ีผูช่ืนชอบอาหารทะเลสามารถเพลิดเพลินกับ

การรับประทานปลาแซลมอนจากมหาสมุทรแอตแลนติกและ
มหาสมุทรแปซิฟกตอนเหนือในรูปแบบอาหารอินเดีย เชน
‘Amritsari tawa salmon’ และ ‘Bengali yogurt mustard
salmon’ กงสุลใหญนอรเวย และคณะกรรมาธิการอาหาร
ทะเลของนอรเวยในอินเดียไดจัดงานสาธิตการทําอาหารใน
เมืองมุมไบ เพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑปลาแซลมอนเลี้ยงของ
นอรเวย โดยมีการสาธิตทําอาหารนานาชนิดจากปลาแซลมอน
ผลผลิตและการบริโภคปลาแซลมอนเลี้ยงท่ัวโลกประมาณ 2.4
ลานตัน นอรเวยมีสวนแบงตลาด 1.3 ลานตัน โดยรอยละ 95
ของปลาแซลมอนเลี้ยงจากนอรเวยสงออกไปยังยุโรป เอเชีย
และสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีป 2558 อินเดียบริโภคปลาแซลมอน
ประมาณ 45 ตัน

อินโดนีเซีย
ผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของอินโดนีเซียเขา

รวมงานแสดงสินคาอาหารทะเล Taiwan International
Fisheries & Seafood Show (TIFSS) 2016 ซึ่งจัดข้ึนระหวาง
วันท่ี 9 – 11 พฤศจิกายน 2559 ณ เมือง Kaohsiung ไตหวัน
หนวยงานพัฒนาการสงออกแหงชาติ (Directorate General for
National Exports Development) ในสังกัดกระทรวงการคา
รวมกับสํานักงานเศรษฐกิจและการคาของอินโดนีเซียในไตหวัน
ไดจัดสรางคูหาประจําชาติขนาด 72 ตารางเมตร มูลคา 9.78
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษัทผูผลิตและสงออกอาหารทะเล
ของอินโดนีเซีย 8 บริษัท รวมแสดงสินคาในงานดังกลาว
ภายในงานนอกจากผูซื้อจากไตหวันแลว ยังมีผูซื้อจากญี่ปุน
ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร จีน แคนาดา ฮอนดูรัส
และฟลิปปนสท่ีสนใจอาหารทะเลและตองการสั่งซื้อสินคาจาก
ผูจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลรายใหมๆ ของอินโดนีเซีย
นอกจากน้ี กระทรวงการคาฯ ยังสนับสนุนใหผูซื้อสั่งสินคา
โดยตรงจากผูผลิตและผูสงออกของอินโดนีเซียโดยไมผาน
นายหนา ท้ังน้ี มีผูเขารวมจัดแสดงสินคาในงานดังกลาวท้ังจาก
ไตหวันและตางประเทศ 328 ราย รวม 410 คูหา อาทิ เกาหลี
ใต  ญี่ปุน เ วียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เปรู  บราซิล
สหรัฐอเมริกา อินเดีย ไทย อิสราเอล บาหเรน และสหราช
อาณาจักร มีผู เข า เยี่ ยมชมงานท้ังชาวไตหวันและชาว
ตางประเทศมากกวา 8,500 คน ท้ังน้ี ในชวง 5 ปท่ีผานมา
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อินโดนีเซียสงออกสินคาประมงไปไตหวันเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.76
จากมูลคาการสงออก 62.33 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558

อินโดนีเซีย
ห น ว ย ง า น Directorate General for Product

Strengthening and Competitiveness สั ง กั ดก ระทรว ง
ประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซีย กลาววา ป 2559
อินโดนีเซียเปนผูสงออกกุงรายใหญอันดับหน่ึงไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกา กุงเปนสินคาประมงสงออกสําคัญของอินโดนีเซีย
ปริมาณและมูลคาการสงออกกุงของอินโดนีเซียในป 2558/2559
เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.84 และ 3.75 ตามลําดับ โดยสงออกไป
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.4 จีนเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.4 สหภาพ
ยุโรปเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 ญี่ปุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.4 และอาเซียน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.2 นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป
และจีน เปนตลาดสงออกกุงท่ีสําคัญของอินโดนีเซีย

ญี่ปุน
ขณะน้ีอยูในชวงทายของฤดูการจับปลาแซลมอน

สายพันธุ chum (chum salmon หรือ autumn salmon)
และผลผลิตปลาท่ีจับไดต่ําสุดในรอบ 30 ปท่ีผานมา จากการ
สํารวจของสถาบันวิจัย Hokkaido National Fisheries Research
Institute ป 2559 ปลาแซลมอนสายพันธุ chum ท่ีจับได
ท้ังหมดในญี่ปุนจนถึงเดือนตุลาคม เทากับ 23.21 ลานตัว นอยกวา
ปท่ีผานมารอยละ 30 ไมเพียงแตผลผลิตการจับปลาดังกลาวใน
นานนํ้าของฮอกไกโด ซึ่งเปนแหลงจับปลาแซลมอนท่ีสําคัญ
ท่ีลดลง ปริมาณปลาท่ีจับไดบริเวณชายฝงทะเลซังริคุใน
เกาะฮอนชูและชายฝงทะเลญี่ปุนยังลดลงดวยเชนกัน ฤดูการจับ
ปลาแซลมอนยังคงมีตอไปจนถึงสิ้นปน้ี เน่ืองจากปลาแซลมอน
วายลงใต แตปริมาณปลาท่ีจับไดคงไมเพ่ิมข้ึนมากนัก คาดวา
ผลผลิตปลาแซลมอนท่ีจับไดในปน้ีจะอยูท่ีประมาณ1/3 ของ
ปริมาณท่ี เคยจับได สู งสุ ด 88.79 ล านตั ว  ในป 2539
ปลาแซลมอนท่ีจับไดคอนขางต่ํา ทําใหราคาขายสงปลา
ดังกลาวเ พ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในชวงปลายป ท่ีมี อุปสงคสูง
เน่ืองจากนิยมใหเปนของขวัญและนํามาปรุงอาหารสําหรับชวง
เ ทศก าล ป ใ หม (osechi dish) ราคาปลาแซลมอนเค็ ม
‘aramakizake’ ซึ่งนิยมใหเปนของขวัญในชวงเทศกาลปใหม
ของบริษัท Showa Foods Ltd. ท่ีตลาดปลา Tsukiji โตเกียว
ในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 อยูท่ีตัวละ 88.7 เหรียญ
สหรัฐฯ ปจจุบันราคาขายสงปลาแซลมอนสายพันธุ chum
เฉลี่ยในตลาดปลา Tsukiji สูงกวาชวงปกอน 1.5 เทา ขณะท่ี
ราคาในบางวันสูงข้ึนเปน 2 เทาของปกอน นอกจากน้ี ยังขาดแคลน
ไขปลาแซลมอนเชนกัน โดยชวงเดือนตุลาคม 2559 มี
ไขปลาแซลมอนเขามายังตลาดปลา Tsukuji ลดลงรอยละ 15
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีราคาขายสง
ไขปลาแซลมอนเฉลี่ยอยูท่ี 47.90 เหรียญสหรัฐฯ/กก. เพ่ิมข้ึน
รอยละ 18 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

มาเลเซีย
ผลิตภัณฑ ‘Sate Lumek’ ซึ่งทําจากปลาหัวยุง (Ikan

Lumek หรือ Harpadon nehereus) จะกลายเปนสินคาซิกเนเจอร
ของตําบล Sebuyau (Sarawak) เชนเดียวกับผลิตภัณฑปลา
‘Terubok’ (ปลา shad fish ชนิดหน่ึง) ผลิตภัณฑดังกลาวเปน
ผลจากความรวมมือระหวางกระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ผูประกอบการ การคา และการลงทุนของซาราวัค (MIETI
Sarawak) และสถาบนัวิจัยและพัฒนาการเกษตรของมาเลเซีย
(Mardi) ผลิตภัณฑ ‘Sate Lumek’ ไดถูกพัฒนาข้ึนหลังจากท่ี
Mardi ทําการวิจัยเปนระยะเวลา 9 เดือน และไดออกแนะนํา
เมื่อตนเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา โดยนับเปนผลิตภัณฑลําดับท่ี 2
ท่ีพัฒนาข้ึนโดยกระทรวงพัฒนาอุตสาหกรรมฯ และ Mardi ตอ
จากผลิตภัณฑ ‘Pulut Panggang’ (ขาวเหนียวปง) ของเกาะ
Sibu ท้ังสองผลิตภัณฑเปนสินคามูลคาเพ่ิมและมีอายุการเก็บ
รักษาคอนขางนานประมาณ 8 เดือน ประกอบกับวัตถุดิบปลา
ท่ีใชอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคม – กันยายน
ทําใหสินคาดังกลาวมีศักยภาพเชิงพาณิชย หนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวของสนับสนุนใหชาวประมงและชุมชนในทองถ่ินเห็น
ศักยภาพของผลิตภัณฑดังกลาว โดยใชประโยชนจากปลาท่ีมี
อยู อุดมสมบูรณ นอกจากน้ี รัฐบาลจะใหความชวยเหลือ
ชาวบาน/ชุมชนทองถ่ินจัดตั้งธุรกิจขนาดเล็ก พรอมกับไดมีการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเมืองขนาดเล็ก เชน Lundu, Betong,
Sri Aman, Sebuyau, Marudi, Kapit, Bau และ Sibu เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินการดังกลาว มูลคาการลงทุนนิคม
อุตสาหกรรมขนาด 50 เอเคอร อยู ท่ีประมาณ 11.2 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

ฟลิปปนส
ราคาสินคาเพ่ิมสูงข้ึนหลังจากท่ีรัฐบาลมาเลเซียออก

มาตรการหามทําการคาขายระหวางรัฐซาบาหกับฟลิปปนส
เมื่อเดือนมีนาคม 2559 หลังจากท่ีมีการลักพาตัวลูกเรือชาว
มาเลเซียในเขตนานนํ้าบริเวณรัฐซาบาหของมาเลเซียและเกาะ
Tawi Tawi ในตอนใตของมินดาเนาในฟลิปปนส เขตตอนใต
ของมินดาเนามีการนําเขาสินคาจากรัฐซาบาหมาเปนเวลากวา
หลายศตวรรษ ปจจุบันรายไดรอยละ 70 ของเกาะ Tawi Tawi
พ่ึงพาการคากับรัฐซาบาหของมาเลเซีย มาตรการดังกลาวสงผล
กระทบตอรายไดของชาวประมง ซึ่งเปนอาชีพหลักในพ้ืนท่ี
ดังกลาว จากท่ีพอคาปลาเคยจําหนายสัตวนํ้าใหชาวมาเลเซียใน
ราคาท่ีสูง รายไดเฉลี่ย 1,000 เหรียญสหรัฐฯ/ สัปดาห แตหลังจาก
มีมาตรการดังกลาว รายไดเฉลี่ยลดลงเหลือ 300 เหรียญ
สหรัฐฯ ชาวประมงและชาวบานในพ้ืนท่ีดังกลาวเรียกรองให
รัฐบาลฟลิปปนสและมาเลเซียยกเลิกมาตรการหามคาขาย
ระหวางกัน
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นอรเวย
คาดวาราคาปลาแซลมอนเลี้ยงเฉลี่ยของนอรเวยจะ

ลดลงมาอยูท่ี 7 เหรียญสหรัฐฯ/ กก. ขณะท่ีราคาปลาแซลมอน
เมื่อชวงกลางเดือนพฤศจิกายนท่ีผานมา เพ่ิมข้ึนเปน 7.9 เหรียญ
สหรัฐฯ/กก. ความแตกตางระหวางราคาท่ีผูขายเต็มใจท่ีจะขาย
กับราคาท่ีผูบริโภคตองการซื้ออยางมีนัยสําคัญ ทําใหการ
คาดการณราคาปลาในอนาคตไมแนนอน ปริมาณผลผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึนเปนปจจัยหลักท่ีทําใหราคาลดลง ราคาปลาแซลมอน
เลี้ยงของนอรเวยในป 2559 คอนขางผันผวน โดยเพ่ิมข้ึนสูงสุด
ในเดือนกรกฎาคมท่ีผานมาอยูท่ี 9.3 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.
เน่ืองจากความตองการเพ่ิมข้ึนขณะท่ีผลผลิตลดลง หลังจากน้ัน
ราคาลดลงมาท่ี 5.8 เหรียญสหรัฐฯ/ กก. กอนท่ีจะปรับสูงข้ึน
อีกครั้ง ตนทุนการเลี้ยงปลาแซลมอนในนอรเวยเพ่ิมข้ึนมาก
ในชวงไมก่ีปมาน้ี ตนทุนเฉลี่ยเทากับ 3.6 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.
นอรเวยเปนผูสงออกและผูผลิตปลาแซลมอนรายใหญอันดับ
หน่ึงของโลก บริษัทผูผลิตรายใหญของนอรเวย ไดแก Marine
Harvest, Salmar, Leroy Seafood, Grieg Seafood และ
Norway Royal Salmon คาดการณวาผลผลิตแซลมอนของ
โลกในป 2559 จะลดลงรอยละ 6 – 7 เน่ืองจากผลิตท้ังในนอรเวย
และชิลี ซึ่งเปนผูผลิตปลาแซลมอนอันดับสองของโลก ลดลง

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 28 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม
2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,450 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $25.53 $22.89 -
ขนาด31/40ตัว $22.01 $21.13 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $10.50
ขนาด31/40ตัว - - $9.50
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย บงักลาเทศ
ขนาด26/30ตัว - $6.65 - $6.05
ขนาด31/40ตัว - $5.95 - $5.95
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