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จีน
รายงานสถิติประจําปของกระทรวงเกษตรกรุงปกก่ิง

ประเทศจีนคาดการณวา ในป 2563 ชาวจีนจะมีการบริโภค
อาหารทะเลปริมาณ 39 กิโลกรัมตอคนตอป เพ่ิมข้ึนรอยละ
37.9 จากป 2556 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 26 จากป 2549 จีนเปน
ประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก และมีการบริโภคอาหาร
ทะเลสูงสุดในโลกเชนกัน การบริโภคอาหารทะเลของชาวจีน
ในปจจุบันเพ่ิมข้ึนอยางมากเมื่อเทียบกับป 2533 ซึ่งมีการ
บริโภคเพียง 11.5 กิโลกรัม นอกจากน้ันพบวาการบริโภค
อาหารทะเลแปรรูปเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 8.8 ตอปในชวงป
2549 ถึงป 2554 อยางไรก็ตามตัวเลขท่ีคํานวณไดมีความ
แตกตางกันในแตละหนวยงาน เน่ืองจากใชการประมาณการ
จากปริมาณอาหารทะเลแทนการบริโภคท่ีแทจริง ซึ่งอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนได ในสวนของยอดขายทางออนไลนคิดเปน
สัดสวนรอยละ 4.8 ในป 2559 เพ่ิมข้ึนอยางมากจากป 2555
ซึ่งมีสัดสวนเพียงรอยละ 0.4 และคาดวาจะเพ่ิมเปนรอยละ 8
ในป 2561 ยอดขายของสดและอาหารทะเลโดยรวม เติบโต
รอยละ 255 ในชวงป 2555-2556 แตลดลงเปนรอยละ 117
ในชวงป 2556-2557 และคาดวาจะลดลงเหลือรอยละ 82 ใน
ป 2559

ฟจิ
ฟจิจัดประชุมประจําป Western and Central

Pacific Fisheries Commission : WCPFC) มีประเทศท่ีเปน
สมาชิกความตกลงนาอูรู (Parties to the Nauru Agreement :
PNA) เขารวมดวยโดยมีขอกังวลเก่ียวกับเรือประมงผิดกฎหมาย
“Blue boat” จากเวียดนาม ท่ีไมมีใบอนุญาต ในเขตประเทศ
แถบแปซิฟกตะวันตก และเขตประเทศสมาชิกกลุม PNA ไดแก
ปาลัว ปาปวนิวกินี กินี ไมโครนีเซีย รวมไปถึงออสเตรเลียและ
นิวคาเลโดเนีย ในสวนของไมโครนีเซียมีรายงานการจับ
เรือประมงผิดกฎหมายท่ีเขาสูนานนํ้าไมโครนีเซียได 9 ลํา
ชาวประมง 135 ราย มีการทําประมงผิดกฎหมายมาตั้งแตป
2557 ผูแทนจากไมโครนีเซียไดอุทธรณไปยัง WCPFC ใหชวย
ติดตามเรือผิดกฎหมายจากเวียดนาม ไมมีใบอนุญาตทําประมง
และไมติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) จากรายงานของ
เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายประมงแจงวา เรือเหลาน้ีทําประมง
ปลิงทะเล (sea cucumber) เวียดนามมีความรวมมือกับ
WCPFC แตไมไดเขารวมเปนสมาชิก ในการประชุมเวียดนาม
ไดเสนอใหมีการสื่อสารกันโดยตรงระหวางเวียดนามกับ
ประเทศหมูเกาะตางๆ อยางไรก็ตามประธานกลุมประเทศ
สมาชิก Nauru จะยื่นเรื่องอุทธรณในกรณีดังกลาวไปยัง

เวียดนามตอไป เน่ืองจากเห็นวาการดําเนินการยังไมบรรลุผล
ตามท่ีตองการ

อินโดนีเซีย
นอรเวยจัดงานมหกรรมอาหารทะเลนอรเวย และการ

ประชุมพบปะนักธุรกิจ (Norwegian Seafood Extravaganza)
เพ่ือใหความสัมพันธทางธุรกิจระหวางสองประเทศเขมแข็ง
และเพ่ือเพ่ิมสวนแบงตลาดปลาแซลมอนของนอรเวยในตลาด
อินโดนีเซีย ในงานมีรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม
และประธานรัฐวิสาหกิจและการวางแผนพัฒนาเขารวมงาน
มีการบริการอาหารทะเลท่ีทําจากแซลมอนนอรเวย สมาคม
ธุรกิจอินโดนีเซีย-นอรเวย รายงานวาปจจุบันนอรเวยสงออก
แซลมอนปริมาณมากไปญี่ปุน แตในตลาดอินโดนีเซียยังสงออก
ปริมาณไมมาก แตมีศักยภาพอีกมาก อินโดนีเซียตองการดึงดูด
นักลงทุนใหเขาไปลงทุน เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยรัฐบาลจัดใหมี
Exclusive zone เพ่ือใหธุรกิจมีความตอเน่ือง ไมติดขัด ทําให
กระบวนการลงทุนมีความสะดวกรวดเร็ว และมีการลดภาษี
ใหกับวัตถุดิบนําเขา

ญี่ปุน
ญี่ปุนตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีในอาหารทะเลท่ีจับ

จากเขต Fukushima พบวาอยูในระดับต่ํา ในการตรวจสอบ
ระหวางวันท่ี 11-28 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งนับเปนครั้งแรก
ตั้งแตเ กิดวิกฤติโรงไฟฟานิวเคลียรป 2554 ปลาท่ีตรวจ
ประกอบดวย 1.bass 2.rockfish และ 3.stone flounder
ซึ่งรัฐบาลกลางไดประกาศหามขายปลาเหลาน้ีไปกอนหนาน้ี
จากรายงานของรัฐบาลทองถ่ินเขต Fukushima พบวาคาการ
ตรวจสอบกัมมันตภาพรังสี cesium ไมพบในตัวอยาง โดยมี
การตรวจสอบตัวอยางปลาและหอย 186 ชนิดจํานวน 40,000
ตัวอยางใน 5 ปท่ีผานมา  พบวารอยละ 90 ของตัวอยางมีการ
ปนเปอน กัมมันตภาพรังสี Cesium เกินกวาระดับปลอดภัยท่ี
100 เบคเคอเรลตอกิโลกรัม แตปริมาณสัดสวนปลาและหอย
ท่ีมีการปนเปอนเริ่มลดลงในแตละป การตรวจตั้งแตเดือน
เมษายนปท่ีผานมา แสดงระดับสารพิษในตัวอยางอยูในระดับท่ี
ปลอดภัย การตรวจสอบครอบคลุม 30 พ้ืนท่ี ท่ีความลึก 5
เมตร หางจากชายฝง 100 เมตร และครอบคลุมพ้ืนท่ีในรัศมี
20 กิโลเมตรจากโรงงานท่ีเกิดเหตุ

มาเลเซีย
หนวยงาน The Fisheries Development Authority of

Malaysia (LKIM) เปดตัวสินคาปลาสดแชแข็งในช่ือ “Q Fish”
ผูอํานวยการ LKIM กลาวดวยวาการใชช่ือ Q Fish เปนการรับรองวา
เปนปลาแชแข็งมีคุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล ไดแก 1.Chub
mackerel 2.yellowstripe scad 3.Indian mackerel 4.Sardine
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5.torpedo scad 6.tilapia 7.catfish โดยมีการเปดตัวตราสินคา
Q Fish ในงานเอกซโปรอาหารทะเลป 2559 (Malaysian Seafood
Exposition) ร วมกับงานแสดงสินค าเกษตรนานาชาติ
งานพืชสวนพืชไร  และงานทองเท่ียวเชิ งเกษตร จัดข้ึนท่ี
The Malaysia Agro Exposition Park Serdang (MAEPS) ระหวาง
วันท่ี 1-11 ธันวาคม 2559

ศรีลังกา
กระทรวงประมงและการพัฒนาทรัพยากรทางนํ้าของ

ศรีลังการายงานวา ชาวศรีลังกาบริโภคปลาเพ่ิมข้ึนอยางมากใน
ชวง 4 ปท่ีผานมา ป 2559 มีการบริโภคเพ่ิมข้ึนเปน 46.7
กรัมตอคนตอวัน จาก 42.9 กรัมในป 2557 และ 43.2 กรัมใน
ป 2558 เน่ืองจากมีผลผลิตปลาเพ่ิมข้ึน และชาวศรีลังกามี
แนวโนมบริโภคปลาแทนเน้ือมากข้ึน เมื่อป 2552 ชาวศรีลังกา
บริโภคปลาเพียง 22 กรัมตอคนตอวัน อยางไรก็ตามปริมาณ
การบริโภคปลาท่ีเพ่ิมข้ึนยังไมถึงเปาหมายท่ีตั้งไว 60 กรัมตอ
คนตอวัน ตามเกณฑขององคการอนามัยโลก (WHO) ท่ีแนะนํา
ใหบริโภคเพ่ือปองกันภาวะขาดสารอาหาร อยางไรก็ตาม
ชองทางการจําหนายปลายังจํากัดอยูเฉพาะบางบริษัท เชน
Ceylon Fisheries Corporation ท้ังน้ีรัฐบาลตองการใหมี
ชองทางการจําหนายเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหมีปลาสดพรอมจําหนาย
ใหกับผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน

นอรเวย
ผู ใหบริการขนส งทางอากาศสนามบินออสโล

ประเทศนอรเวย เห็นถึงความตองการอาหารทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน
อยางรวดเร็ว จึงพิจารณาสรางศูนยขนสงอาหารทะเลทาง
อากาศแหงใหม  ผูใหบริการในสนามบิน (Avinor) รวมกับ
ผูสงออกทําการศึกษาความเปนไปไดในการสรางอาคารคารโก
สําหรับอาหารทะเลแหงใหมขนาด 15,000 ตารางเมตร
เน่ืองจากปจจุบันเท่ียวบินท่ีบินตรงจากนอรเวยมีไมเพียงพอตอ
ความตองการในการขนสงอาหารทะเลไปยังเอเชียและอเมริกา
เหนือ คาดวาการสงออกอาหารทะเลจากนอรเวยจะเติบโตรอย
ละ 500 ในอีก 20-30 ปขางหนา หนวยงาน Norwegian
Seafood Federation (NSF) ตองการใหสนามบินออสโลเปน
ศูนยกลางการขนสงทางอากาศ เน่ืองจากพ้ืนท่ีอยูใกลกับแหลง
กระจายสินคาในประเทศ ประกอบกับมีเท่ียวบินระหวางทวีป
เพ่ิมข้ึน ผูอํานวยการของ NSF กลาววาอาหารทะเลมีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของนอรเวย และมีศักยภาพในการสรางมูลคาเพ่ิม
อีกมาก ท้ังน้ีปลาแซลมอนเปนสินคาท่ีใชการขนสงทางอากาศ
เปนอันดับหน่ึงของยุโรป และผูใหบริการขนสงไดเปดใหบริการ
เพ่ิมเติมจากสนามบินในชวงท่ีผานมาเพ่ือสนับสนุนการเติบโต
ของอุตสาหกรรม

เปรู
กระทรวงการผลิตของเปรู (Ministry of Production)

สั่งปดโรงงานปลา Anchovy 20 แหง หลังชาวประมงนําปลา
Anchovy ข้ึนทามากกวาปริมาณท่ีกําหนด และใหมีการระงับ
การดําเนินงานในเขตพ้ืนท่ีการประมง 4 แหง ตามคําแนะนํา

ของสถาบัน Instituteo del Mar del Peru (IMARPE)
มีผูตรวจสอบ ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการ สงวนรักษา
ปลา Anchovy และพบวาปลา Anchovy ขนาดเล็กถึงขนาด
12 เซนติเมตร มีปริมาณมากกวาปลาขนาด 13.5 เซนติเมตร
อยูรอยละ 11.24 อยางไรก็ตามการจับลูกปลาจนถึงปจจุบันมี
ปริมาณนอยกวาเมื่อเทียบกับป 2553 ป 2555 และป 2558
ขณะท่ีหนวยงาน National institute of Statistics and
Information (INEI) รายงานวาผลผลิตปลาในเปรูเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 3.43 ในเดือนตุลาคม เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในป 2558

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 14ธ.ค. –21ธ.ค. 2559
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)
ทูนาสคิปแจ็คขนาด 1.8 กก./ชิ้นขึ้นไป
CFR ไทย 1,600 /ตัน
ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก./ชิน้ขึน้ไป
CFR ไทย 1,900 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB 30
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย      ไทย
ขนาด 16/20ตัว 23.13 - 23.13
ขนาด 21/25ตัว 20.07 20.07 -
ขนาด 26/30ตัว 19.64 19.20 19.64
ขนาด 31/ 40ตัว 16.15         16.15 16.15
ขนาด 41/50ตัว - 15.71 -
กุงแวนนาไมปอกเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย      ไทย
ขนาด 26/30ตัว - - 18.76
ขนาด 41/50ตัว - - 17.89
ขนาด 51/60ตัว - - 17.02
ขนาด 61/70ตัว - - 16.15
กุงกุลาดําเด็ดหัวมีเปลือกแชแข็ง 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ
ขนาด8/12ตัว 18.70 - 21.85
ขนาด13/15ตัว 15.70 - 17.85
ขนาด16/20ตัว 13.00 15.30 12.00
ขนาด21/25ตัว 11.70 - -
ขนาด26/30ตัว 10.70 - -
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง ในสหรัฐฯ
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐตอปอนด)

เอกวาดอร อนิเดีย  อินโดนีเซีย ไทย จีน
ขนาด21/25ตัว 6.05 4.90 4.90 4.95   4.80
ขนาด26/30ตัว 5.20 4.60 4.55 4.60 4.40
ขนาด31/35ตัว 4.65 4.50 4.40        4.30 4.25
ขนาด41/50ตัว 4.75 4.05    4.00 4.05 3.90
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ขนาด51/60ตัว 3.85 - 3.75        3.75 -

กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็ ในสหรัฐฯ
อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย

ขนาด21/25ตัว 7.10 - 7.10      7.10 7.10
ขนาด26/30ตัว 6.65 6.65 - - 6.65
ขนาด31/40ตัว 5.95     5.95 - - 5.95

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

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี23/2559
16 ธันวาคม 2559


