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ออสเตรเลีย 
 รายงานทางดานเกษตรและอาหารของรัฐทาสมาเนีย 
ออสเตรเลีย ในรอบป 2558-2559  การผลิตอาหารทะเลมี
มูลคา 911 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.4  ผลผลิต
สวนใหญไดแกปลาแซลมอนมูลคา 704 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 16 และมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 ขณะท่ี
กุงร็อคล็อบสเตอรมูลคา 95 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 
หอยเปาฮื้อมูลคา 83 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 การ
จางงานในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแซลมอนเพ่ิมข้ึน 5 เทา ตาม
รายงานของหนวยงานดานอุตสาหกรรมอาหารทะเลของ 
รัฐทาสมาเนีย 

อินเดีย 
 คว าม ต อ ง ก า ร กุ ง แ ล ะห มึ ก แ ช แ ข็ ง ใ น ตล า ด
ตางประเทศเพ่ิมข้ึน ทําใหการสงออกอาหารทะเลจากอินเดีย
ในชวงเดือน เมษายน – มิ ถุนายน ป2560 เ พ่ิมข้ึนเปน 
251,735 ตัน มูลคา 1,420 ลานเหรียญสหรัฐจากท่ีป 2559
สงออก 201,223 ตัน มูลคา 1,170 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
สหรัฐฯและเอเชียเปนตลาดนําเขาหลัก ตามมาดวยสหภาพ
ยุโรป ญี่ปุน และความตองการจากจีนเพ่ิมข้ึนอยางมากในชวง
ดังกลาว  
 การส งออกกุ งปริ มาณเ พ่ิม ข้ึนร อยละ 20.87 
มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 21.64 กุงแชแข็งยังคงเปนสินคาอาหาร
ทะเลสงออกรายการหลัก คิดเปนสวนแบงเชิงปริมาณรอยละ 
50.66 และรอยละ 74.90 โดยมูลคา รองลงมาคือหมึกแชแข็ง 
คิดเปนสวนแบงเชิงปริมาณรอยละ 7.82 และรอยละ 5.81 โดย
มูลคา เพ่ิมข้ึนรอยละ 40.25  
 สหรัฐฯ นําเขา 54,344 ตัน มูลคา 499.28 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสวนแบงรอยละ 35.05 เอเชียตะวันออก
เฉียงใตมีสวนแบงรองลงมามีสวนแบงรอยละ 31.26 อันดับ3 
สหภาพยุโรปรอยละ 14.70 อันดับ4 ญี่ ปุนรอยละ 6.68  
อันดับ5 เอเชียตะวันตกรอยละ 3.47 อันดับ6 จีนรอยละ 3.06 
และประเทศอ่ืนๆ รอยละ 5.79  

ญ่ีปุน 
 บริษัทอาหารทะเลสองแหงของญี่ปุนวางแผนขาย 
ทูนาบลูฟนท่ีไดจากฟารมเพาะเลี้ยงตลอดวงจรชีวิต บริษัท 
Kyokuyo จะเริ่มขายปลาในเดือนพฤศจิกายน ไปยังภัตตาคาร
ท่ีมีสาขาตางๆ และไปยังหางสรรพสินคาท่ัวท้ังญี่ปุนท่ีเนนขาย
ปลาสด ขณะท่ีบริษัท Nippon Suisan Kaisha จะเริ่มสงสินคา
ทูนาจากฟารม ในชวงฤดูหนาว และคาดวาจะสงสินคาได 500 

ตัน ในป 2561 และ 1,000ตันในปถัดไป ความเห็นจาก
เจาหนาท่ีอาวุโสดานประมงของญี่ปุนเห็นวา การมีทูนาบลูฟน
เพาะเลี้ยงไดในฟารมตลอดวงจรชีวิต เปนประโยชนตอการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ แตวาเรื่องตนทุนยังเปนอุปสรรคใน
การขยายการผลิต เน่ืองจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงปจจุบันใช
เวลา 3 ป เริ่มจากเพาะฟกไปถึงชวงท่ีขายปลาได และยังมี
สัดสวนปลาท่ีเพาะฟกไดจํานวนนอยท่ีเติบโตไปถึงขนาดท่ีจะ
สามารถสงเปนสินคาได ดังน้ันการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
อัตราการรอด และปจจัย อ่ืนๆ เปนสิ่ งสําคัญท่ีจะทําให
อุตสาหกรรมน้ีประสบความสําเร็จ  
 ในป 2545 มหาวิทยาลัย Kindai สามารถเพาะเลี้ยง
ปลาทูนาบลูฟนไดตลอดวงจรชีวิตเปนท่ีแรกในโลก และเริ่มมี
การขายทูนาบลูฟนจากการเพาะเลี้ยงในป 2558 โดย Maruha 
Nichiro 

เกาหลีใต 
 รัฐมนตรีกระทรวงทะเลและการประมงเกาหลีใต
รายงานการนําเขาอาหารทะเลมูลคา 3,970 ลานเหรียญ
สหรัฐฯในชวง 9 เดือนแรกของป 2560 สูงข้ึนรอยละ 12 จาก
ปกอนหนา เน่ืองจากความตองการกุงและแซลมอนสูงข้ึน และ
จากการจับหมึกไดลดลง ทําใหราคาหมึกสูงข้ึนรอยละ 62 โดย
ในชวงไตรมาส 3 เกาหลีใตนําเขาอาหารทะเลเพ่ิมข้ึนรอยละ 
14 มูลคา 1,330 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตการนําเขาปลา scabbardfish 
ลดลง เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีจับปลาเพ่ิมข้ึนในนานนํ้าทางตอนใตของ
เกาะเจจู สงผลใหปริมาณการจับปลาในนานนํ้าทองถ่ินไดเพ่ิม  
 จีนเปนผูสงออกอาหารทะเลรายใหญท่ีสุดไปยัง
เกาหลีใต มูลคา 860 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงรอยละ 0.2 
เมื่อเทียบกับปกอนหนา การนําเขาจากรัสเซียเพ่ิมข้ึนรอยละ 
29.6 เน่ืองจากมีความนิยมปู king crab และ ปลา codfish 
สูงข้ึน ขณะท่ีการนําเขาจากชิลีและเปรูเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.6 
และรอยละ 45.9 ตามลําดับ 

เวียดนาม 
 เวียดนามคาดวาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเติบโตรอยละ 6 และ
การสงออกผลิตภัณฑสัตวนํ้าจะเพ่ิมข้ึนคิดเปนมูลคา 9,000 ลาเหรียญ
สหรัฐฯ ภายในป 2563 ประธานาธิบดีเวียดนามตั้งเปาหมายภายใต
แผนการพัฒนาดานประมงอยางยั่งยืน ป 2559 – 2563  ใหความสําคัญ
กับผลิตภัณฑประมงท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง มีตราสินคาสําหรับกุง 
ปลา trafish หมึก หอย ปลานิล และ ทูนา โดยใหมีการฟนฟู
และพัฒนาหมูบานท่ีทําการแปรรูปสินคาสัตวนํ้าแบบดั้งเดิมให
มีการควบคุมคุณภาพการผลิตสินคาแปรรูป เพ่ือสนองความ
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ตองการท้ังตลาดในและตางประเทศ และแกปญหาอุปสรรค
ทางการคา และมีเปาหมายในการปกปองทรัพยากรทางนํ้าเปน
ประเด็นสําคัญสําหรับภาคอุตสาหกรรมประมง   

สหภาพยุโรป 
 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) 
ใหใบเหลืองแกเวียดนาม โดยเตือนวาการจัดการปญหาประมง IUU 
ของเวียดนามยังไมเพียงพอ เน่ืองจากยังขาดระบบการบังคับ
ผูกระทําผิดท่ีมีประสิทธิภาพ ในการปองกันไมใหมีกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับการทําประมง IUU  และยังขาดการปฏิบัติในเชิง
รูปธรรมเพ่ือแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมายของเรือประมง
เวียดนามในนานนํ้าประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังบริเวณรัฐท่ีเปน
ประเทศกําลังพัฒนาในบริเวณหมูเกาะมหาสมุทรแปซิฟก 
นอกจากน้ันเวียดนามยังขาดระบบควบคุมการข้ึนทาสัตวนํ้าท่ี
จะ ถูกนําไปแปรรูปในประเทศเ พ่ือส งออกไปยั งตลาด
ตางประเทศ รวมท้ังตลาดสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป
ดานสิ่งแวดลอม ทะเล และประมงแถลงวาการใหใบเหลืองแก
เวียดนามครั้งน้ีแสดงถึงการท่ีคณะกรรมาธิการตองการตอสูกับ
การทําประมงผิดกฎหมายของท้ังโลก โดยการใหใบเหลืองเปน
การใหโอกาสเ วียดนามในการกําหนดมาตรการภายใน
ระยะเวลาท่ีพอสมควรและคณะกรรมาธิการไดเสนอแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือใชแกไขปญหาในสวนท่ียังตองปรับปรุง  
 ตั้งแตป 2555 เปนตนมา คณะกรรมาธิการยุโรปไดมี
การหารือกับหนวยงานราชการเวียดนามอยางไมเปนทางการ 
และตอมาไดเชิญใหหนวยงานเขาสูกระบวนการเจรจาอยาง
เปนทางการ ในการนําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาว  

สหภาพยุโรป / ไตหวัน 
 ใกลจะถึงเวลาท่ีสหภาพยุโรปจะสงทีมประเมินผล
มาตรการของไตหวันในการยุติประมง IUU ซึ่งการยกเลิกใบเหลือง
ข้ึนอยูกับความพยายามของไตหวันและมาตรการท่ีไดนําไป
ปฏิบัติในการแกปญหาประมง IUU คณะกรรมาธิการยุโรป 
ใหใบเหลืองแกไตหวัน เมื่อเดือนตุลาคม 2558 และไดรับการ
เตือนวาเปนประเทศท่ีเสียงท่ีจะไดรับการระบุวาไมใหความ
รวมมือในการตอตานการทําประมง IUU 

นอรเวย / อินเดีย  
 กวาสองทศวรรษ ท่ีมีการใหบริการอาหารทะเลจาก
นอรเวยในภัตตาคารหรูหราของอินเดีย แตอินเดียยังคงมีการ
นําเขาอาหารทะเลจากนอรเวยนอย เน่ืองจากภาษีนําเขาสูง 
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย Norwegian Seafood Council 
จึงพยายามท่ีจะสงเสริมการสงออกไปยังอินเดียเพ่ิมข้ึน และได
มีการจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นโดยมีเอกอัครราชทูตจากนอรเวย
เขารวม เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจในอาหารทะเลจาก
นอร เวย  โดยงานจัดในเมืองหลวงของอินเดียเ พ่ือสราง
ความสัมพันธท่ีดี ในงานมีการนําเสนอแซลมอนสดท่ีจับจากฟ
ยอรดของนอรเวย นอกจากน้ันยังประกอบไปดวยบุฟเฟอาหาร

ทะเลชนิดต างๆ  โดยมีการ นําแซลมอนปรุ ง เปน เมนู ท่ี
หลากหลาย  
 สมาคมอาหารทะเลของนอรเวยเปนสวนหน่ึงของ
กระทรวงการคาและประมง ทําหนาท่ีรวมกับผูสงออกในการ
สงเสริมอาหารทะเลจากนอรเวยไปท่ัวโลก มีภารกิจในการ
รักษาและพัฒนาตลาดใหมๆ สรางมูลคาใหกับอาหารทะเลของ
ประเทศเพ่ือสนับสนุนใหเกิดประโยชนกับผูสงออก 
       สหรัฐอเมริกา/เวียดนาม 
 หนวยงาน The US National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) ชักชวนใหผูแปรรูป 
ผูนําเขา และผูสงออกเวียดนามตอตานการทําประมง IUU ตาม
ขอกําหนดฉบับใหมท่ีจะมีผลในปหนา โดยไดกลาวถึงในงาน
สัมมนาเรื่องการเฝาระวังการนําเขาอาหารทะเล (Seafood 
Import Monitoring Program : SIMP) จัดโดย NOAA 
รวมกับ สมาคมผูผลิตและผูสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม 
ในงานสัมมนาไดกลาวถึงขอกําหนดใหมีการรายงานขอมูล และ
นําเขาสัตวนํ้าและผลิตภัณฑสัตวนํ้าท่ีมีความสําคัญและเสียงท่ี
จะเปนสัตวนํ้าจากการทําประมง IUU มีสัตวนํ้า 13 ชนิดท่ี
จะตองเฝาระวังไดแก ปลาคอดแอตแลนติก ปู Blue crab 
โลมา (Mahi Mahi) ปลาเกา grouper ปู king crab ปลาคอด
แปซิฟก ปลากะพงแดง red snapper ปลิงทะเล ปลาฉลาม 
กุง ปลา swordfish และทูนาอัลบาคอร โดยกําหนดบังคับใช
ตั้งแต 1 มกราคม 2561 สําหรับสัตวนํ้าตามรายการขางตน  

เปรู 
 รัฐมนตรีกระทรวง Ministry of Production (PRODUCE) 
ของเปรูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูตรวจสอบ (inspector) 
หนวยงาน General Directorate of Supervision, 
Inspection and Sanction ถือเปนสวนหน่ึงของนโยบายใน
การเสริมสรางความเขมแข็งในการตอตานการทําประมง IUU 
เปาหมายเพ่ือท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนอยางเชนการเฝาระวังการจับปลากะตักมากเกินไป การ
ควบคุมเรือตางประเทศ และมาตรการรัฐเจาของทา (Port 
State Measures) โดยกระทรวงมีการรณรงคใหมีการทํา
ประมงและบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ ทําใหประชาชน
ไดรับทราบเก่ียวกับการปดฤดูกาลการทําประมง การจํากัด
ขนาดสัตวนํ้า และการปกปองพันธุสัตวนํ้า 

โอมาน 
 สํานักงานสถิติโอมาน The national Centre for 
Statistics and Information : NCSI) รายงานป 2559 มี
ปริมาณสัตวนํ้า 279,610 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.7 จากป 2558 
ซึ่งมีปริมาณ 257,172 ตัน การสงออกคิดเปนมูลคา 152.5 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 20.4 จากป 2558 ซึ่ง
สงออก 126.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
 สัตวนํ้าจากการประมงแบบดั้งเดิมคิดเปนปริมาณ 
277,014 ตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ซึ่งมีปริมาณ 254,767 ตัน 
สัตวนํ้าจากการจับเชิงพาณิชยมีปริมาณ 163 ตัน ลดลงรอยละ 
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22.4 สัตวนํ้าท่ีข้ึนทาตลอดแนวชายฝงเพ่ิมข้ึนเปน 2,330 ในป 2559 
จาก 2,024 ตันในป 2558 สัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงมี 103 ตัน ลดลงรอย
ละ 39.4 เมื่อเทียบกับป 2558 ซึ่งมีปริมาณ 170 ตัน ในป 2559 จํานวน
การตอสัญญาใบอนุญาตการทําประมงมีจํานวน 7,545 ฉบับ เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 88 จากป 2558 ซึ่งม ี4020 ฉบับ การออกใบอนุญาตการทําประมงใหม
จํานวน 1320 ฉบับ ในป 2558 มี 1,337 ฉบับ 
 

ราคาสนิคาประมงระหวางวันท่ี 25 ต.ค – 4 พ.ย. 2560 
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย                   $ 2,350 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย                          $ 2,500 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย ไทย 
ขนาด13/15ตัว - $ 26.73 - 
ขนาด16/20ตัว -   $ 20.59 - 
ขนาด21/25ตัว - $ 17.96 - 
ขนาด26/30ตัว - $ 15.77 - 
ขนาด31/ 40ตัว - $ 14.90 - 
กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญ่ีปุน 
 อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย 
ขนาด26/30ตัว - - $ 21.03 
ขนาด31/40ตัว - - $ 19.28 
ขนาด41/50ตัว - - $ 17.96 
ขนาด51/60ตัว - - $ 17.09 
ขนาด61/70ตัว - - $ 16.65 
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 
ขนาดUn/6ตัว $ 22.90 - $ 24.15 
ขนาด6/8ตัว          $ 22.30 - $ 23.30 
ขนาด8/12ตัว        $ 21.20 - $ 21.30 
ขนาด13/15ตัว $ 18.20 - $ 16.30 
ขนาด16/20ตัว $ 17.10 $ 16.00 - 
ขนาด21/25ตัว $ 16.10 - - 
 เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ 
ขนาด26/30ตัว      $ 15.10 - - 
ขนาด31/40ตัว      $ 13.10 - $ 13.30 
ขนาด41/50ตัว       $ 12.10 - - 
ขนาด51/60ตัว  $ 10.10 - - 
ขนาด61/70ตวั           $ 9.10 - - 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 อินโดนีเซีย เอกวาดอร อินเดีย 
ขนาดUn/15 $ 7.35 - - 
ขนาด16/20ตัว $ 5.65 $ 6.50   $ 5.65 
ขนาด21/25ตัว $ 4.80 $ 5.30   $ 4.80 
ขนาด26/30ตัว $ 4.50 $ 4.35   $ 4.50 
ขนาด31/35ตัว $ 4.10 $ 4.20 $ 4.10 
ขนาด36/40ตัว $ 4.05 $ 4.00 $ 4.05 
ขนาด41/50ตัว - $ 3.95 - 
ขนาด51/60ตัว  $ 3.70 $ 3.80 $ 3.70 
ขนาด61/70ตัว - $ 3.70 - 
ขนาด71/90ตัว - $ 3.40 - 
ขนาด91/110ตัว - $ 2.90 - 
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เวียดนาม บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนเีซีย ไทย 

ขนาด4/6 $ 14.00 - $ 14.85 $ 14.75 $ 14.75 
ขนาด6/8ตวั $ 13.25 - $ 13.25 $ 13.15 $ 13.15 
ขนาดUn/12ตัว $ 11.00 - $ 10.90 $ 10.85 $ 10.85 
ขนาด13/15ตัว  $ 8.50 - $ 8.65 - - 
ขนาด16/20ตัว - - $ 8.25 $ 8.05 $ 8.05 
ขนาด21/25ตัว - - $ 7.55 - - 
ขนาด26/30ตัว - $ 6.40 $ 6.50 - - 
ขนาด31/35ตัว - $ 5.75 $ 5.90 - -  

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