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จีน 
แอปพลิเคชันใหม Hai Yang Yi Yuan Lai (Seafood 

Snapshot) ชวยใหชาวประมงสามารถจําหนายปลาไหลและ
ปลาเกาจับจากธรรมชาติใหกับผูบริโภคผานการประมูลออนไลน 
แอปพลิเคชันดังกลาวพัฒนาโดยบริษัท Zhejiang Zhong Xing 
Guang Dianzi Science & Technology Co.หรือรูจักภายใต
แบรนด Link Radar โดยสามารถดาวนโหลดไดท่ี iTunes และ 
Google Play และรับประกันความปลอดภัยดานการเงิน 
นอกจากสัตวนํ้าสองชนิดดังกลาว ชาวประมงยังสามารถ
จําหนายกุงและปลาcroaker ผานแอปพลิเคชันน้ีดวย  

ฮองกง 
จากผลการสํารวจของ WWF-Hong Kong ซึ่งทําการ

สํารวจซูเปอรมารเก็ต 9 แหงในฮองกง พบวา รอยละ 82 ของ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลท่ีทําการสํารวจลมเหลวในการใหขอมูลท่ี
สําคัญแกผูบริโภค และจากการวิเคราะห DNA โดย University 
of Hong Kong เมื่อเดือนธันวาคม 2559 พบวา มี 4 กรณีท่ีฝาฝน 
กฎหมาย Trade Descriptions Ordinance ของฮองกง และมี  
1 กรณีท่ีจําหนายสินคาในราคาสูงเกินจริง เน่ืองจากบิดเบือน
ขอมูลฉลาก การบิดเบือนฉลากสินคาสัตวนํ้าหรือใหขอมูลท่ีไม
เพียงพอ อาจหลบซอนตนทุนดานสิ่งแวดลอมจากการทําประมง
ผิดกฎหมาย หรือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีขาดการควบคุม ขอมูล
เก่ียวกับชนิดพันธุ ท่ีมาของสินคา และวิธีการผลิต เปนขอมูล
สําคัญท่ีทําใหผูบริโภคทราบวาอาหารทะเลดังกลาวไดมาดวย
วิธีการท่ียั่งยืนตอสิ่งแวดลอมหรือไม เชนซูเปอรมารเก็ตใน
ฮองกงยังขาดการใหขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับสินคาอาหารทะเล
ท่ีจําเปนตอความปลอดภัยของผูบริ โภคและการปกปอง
ทรัพยากรสัตวนํ้า 

ญ่ีปุน 
 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2561 สมาคมดานการตลาด
อาหารทะเลของรัฐอะแลสกา (Alaska Seafood Marketing 
Association: ASMI) ซึ่งตั้งอยูในเมือง Juneau รัฐอะแลสกา 
สหรัฐอเมริกา ประกาศวาไดรวมกับ InstagramersJapan 
(IGersJP) จัดประกวดภาพถาย "Nerimono Arrangement 
Photo Contest" ในกลุ ม ผู ใ ช  Instagram ในญี่ ปุ น  โ ด ย
ผูเขารวมประกวดสามารถสงภาพถายภายใน 15 กุมภาพันธ – 
4 มีนาคม 2561 โดยเปนภาพถายผลิตภัณฑซูริมิ  เชน 
ลูกช้ินปลา chikuwa ลูกช้ินปลา kamaboko ปูอัด (kanikama) 
และไสกรอกปลา เปนตน ASMI กลาววา การประกวดภาพถาย

ดังกลาวนอกจากความสนุกสนาน ยังชวยสงเสริมผลิตภัณฑ 
ซูริมิใหเปนท่ีรูจัก ปจจุบันซูริมิจากอะแลสกาใชเปนวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภณัฑซูริมติางๆ ซึ่งนิยมนํามาทําโอเดง (oden) ซึ่ง
เปนอาหารท่ีนิยมรับประทานในหนาหนาวของญี่ปุน สําหรับ
การประกวดภาพถ า ยผลิ ตภัณฑ ซู ริ มิ ผ าน  Instagram  
ผูท่ีชนะการประกวดจํานวน 5 รางวัล จะไดรับรางวัลเปน
ผลิตภัณฑอาหารทะเลจากอะแลสกา มูลคา 10,000 เยน หรือ 
94 เหรียญสหรัฐฯ  

เมียนมา/ซาอุดิอาระเบีย 
จากข อมู ล ขอ งสห พันธ ป ร ะม งขอ ง เ มี ย นม า 

ซาอุดิอาระเบียระงับการนําเขาอาหารทะเลจากเมียนมา
ช่ัวคราว หนวยงานอาหารและยาของซาอุดิอาระเบียไดระงับ
การนําเขาผลิตภัณฑสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงจากเมียนมา 
บังกลาเทศ อินเดีย และเวียดนาม มาตรการดังกลาวเปนไป
ตามกฎระเบียบของหนวยงานอาหารและยาของซาอุดิอาระเบีย  

เกาหลีใต 
 เกาหลีใตจะยื่นอุทธรณคําตัดสินขององคการการคา
โลก (WTO) เก่ียวกับมาตรการหามนําเขาอาหารทะเลจาก
ญี่ปุนจากกรณีการเกิดภัยพิบัติโรงงานฟานิวเคลียร Fukushima 
รั่วไหล รัฐบาลเกาหลีกลาววาการยื่นอุทธรณดังกลาวเพ่ือ
ปกปองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน และจะยังคง
หามนําเขาอาหารทะเลจากญี่ปุนตอไป แมวา WTO ไดประกาศ 
คําตัดสินโดยระบุวาคําสั่งหามนําเขาอาหารทะเลจากญี่ปุนของ
เกาหลีใตขัดตอหลักกฎเกณฑการคาโลก โดยเลือกปฏิบัติและ
เปนอุปสรรคตอการคา ป 2556 เกาหลีใตหามนําเขาอาหาร
ทะเลจาก 8 จังหวัดของญี่ปุน ซึ่งอยูใกลกับพ้ืนท่ีเกิดเหตุภัย
พิบัติโรงงานไฟฟานิวเคลียร Fukushima Daiichi รั่วไหลเมื่อป 
2554 และกําหนดใหการนําเขาสินคาอาหารจากญี่ปุนตองมี
ใบรับรองวาไมมีการปนเปอนสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งในป 
2558 ญี่ปุนไดยื่นฟอง WTO ตอกรณีท่ีเกาหลีใตออกมาตรการ
หามนําเขาดังกลาว  

เวียดนาม 
จากขอมูลของสมาคมผูสงออกอาหารทะเลของ

เวียดนาม (VASEP) ป 2560 เวียดนามสงออกปลา tra หรือ
ปลา pangasius ไปสหราชอาณาจักร 45.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.5 จากปกอน โดยสงออกไปสหราชอาณาจักร 
เปนอันดับ 6 รองจากสงออกไปไอซแลนด จีน นอรเวย เดนมารก 
และรัสเซีย ท้ังน้ี สหราชอาณาจักร และเนเธอรแลนด เปน 
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ผู นําเขาปลา tra จากเวียดนาม รายใหญ 2 อันดับแรก 
ในสหภาพยุโรป ขณะท่ีไทยเปนผูนําเขารายใหญในอาเซียน  
โดยป 2560 ไทยนําเขาปลา tra จากเวียดนาม 51 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ  

นอรเวย/ญ่ีปุน 
นางเออรนา โซลเบิรก นายกรัฐมนตรีนอรเวยได

พบปะกับนายชินโซ อะเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว 
เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศ ผูนําท้ังสอง
ประเทศไดหารือเพ่ือเสริมสรางความรวมมือท่ีใกลชิดระหวางกัน 
รวมท้ังผลประโยชนทางการคารวมกันระหวางท้ังสองฝาย  
ซึ่งรวมถึงสินคาอาหารทะเล นายกรัฐมนตรีนอรเวยยังพบปะ
กับเชฟซูชิช่ือดังและเรียนรูวัฒนธรรมเก่ียวกับซูชิของญี่ปุน  

อารเจนตินา  
 หนวยงานดานสุขอนามัยและคุณภาพสินคาเกษตร
และอาหารของอารเจนตินา (SENASA) แจงวา เจาหนาท่ีจาก
คณะกรรมาธิการยุโรปดานสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหาร (DG-SANTE) ไดตรวจสอบระบบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑอาหารทะเลของอารเจนตินา เจาหนาท่ีของสหภาพ
ยุโรปไดตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารทะเลในเมือง 
Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, Trelew และ 
Puerto Madryn ในอารเจนตินา ท่ีสงออกอาหารทะเลไป
สหภาพยุโรป เจาหนาท่ีของอารเจนตินากลาววา ผลการตรวจ
ประเมินดังกลาวเปนไปในทิศทางบวก ท้ังน้ี SENASA จะไดรับ
รายงานสรุปผลการประเมินจากสหภาพยุโรปและขอเสนอแนะ
การปรับปรุงใหเปนไปตามกฎระเบียบของสหภาพ 

ชิล ี
จากรายงานของหนวยงานดานประมงและเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าของชิลี (Subpesca) ป 2560 ชิลีสงออกอาหารทะเล 
5.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.6 โดยเปนอาหาร
ทะเลแชแข็ง รอยละ 51.3 ปลาปน รอยละ 17.1 และอาหาร
ทะเลสดแชเย็น รอยละ 16.8  ราคาสงออกอาหารทะเลแชแข็ง
เฉลี่ ย เ พ่ิม ข้ึนรอยละ 21.1 เมื่ อ เปรียบเ ทียบกับปกอน 
สหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกอาหารทะเลรายใหญของชิลี คิด
เปนสัดสวนรอยละ 30 ของปริมาณการสงออกอาหารทะเลรวม
ของชิล ีรองลงมา ไดแก ญี่ปุนรอยละ 18.4 บราซิลรอยละ 9.9 
จีน รอยละ 7.5 รัสเซียรอยละ 5.2 และสเปนรอยละ 3.4 โดย
การสงออกไปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 
19 และ 39 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน  

ดานการผลิต ผลผลิตอาหารทะเลของชิลีป 2560 
เทากับ 1.15 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 จากปกอน โดย
ผลผลิตสวนใหญเปนปลาแอตแลนติกแซลมอน สัดสวนรอยละ
50.6 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.2 รองลงมา ไดแก หอยแมลงภู 
รอยละ 29.3 และปลาแซลมอนสายพันธุ coho รอยละ 11.7  

 
 

โลก 
ศูนย อํานวยความสะดวกทางการคาและธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกสของสหประชาชาติไดจัดทํา Fisheries Language 
for Universal Exchange (FLUX) เพ่ือเปนมาตรฐานการจัดทํา
หรือพัฒนาขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานการประมง โดยอยูบน
พ้ืนฐานของระบบเปด ไมเสียคาธรรมเนียม และเปนมาตรฐานโลก 
ซึ่งจะทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดานการ
ประมงระหวางกัน FLUX จะชวยใหองคการจัดการทรัพยากร
ประมงสามารถเขาถึงขอมูลจากเรือประมง เชน การระบุตัวตน
ของเรือและเสนทางเดินเรือ ขอมูลการทําประมง การข้ึนทา
สัตวนํ้า การจําหนายสัตวนํ้า และใบอนุญาตทําการประมง  
ซึ่งจะเปนเครื่องมือท่ีนําไปสูการอนุรักษและความยั่งยืนของ
มหาสมุทร (ตามเปาหมาย SDG ขอ 14)  โดยจะมีคณะ
ผูเช่ียวชาญดานการประมงอยางยั่งยืน ประกอบดวยผูมีสวนได
เสียจากภาครัฐและเอกชน ท้ังจากภาคอุตสาหกรรมประมง 
สถาบันการศึกษา และภาคสังคม รวมจัดทํามาตรฐานดังกลาว 
ท้ังน้ี ไดมีการประชุมคณะผูเช่ียวชาญดังกลาวไปเมื่อวันท่ี 29 - 30 
มกราคม 2561 โดยมีผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 
UNTAD, FAO, UN Environment และผูแทนจากองคการ
จัดการทรัพยากรประมง รวมแลกเปลี่ยนประสบการณและให
ขอเสนอแนะแกคณะผูเช่ียวชาญและผูแทนจากประทศตางๆ 
ในการจัดทํามาตรฐานดังกลาว  
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 26 กุมภาพันธ – 8 มีนาคม 
2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,475/ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                            อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด 8/12 ตัว $41.77    - 
ขนาด 13/15 ตัว $33.42 $32.95 
ขนาด 16/20 ตัว $31.56       $30.17 
ขนาด 21/25 ตัว    -  $26.92 
ขนาด 26/30 ตัว $27.85  $25.53 
ขนาด 31/40 ตัว $21.35 $20.42 
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กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                      ฟลิปปนส/มาเลเซีย       อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว       -      $26.92      
ขนาด 16/20 ตัว           -   $20.89     
ขนาด 21/25 ตัว           -  $17.64 
ขนาด 26/30 ตัว         -  $16.71      
ขนาด 31/40 ตัว     -  $15.78        

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 21/25 ตัว          - $25.53  
ขนาด 26/30 ตัว          - $20.89  
ขนาด 31/40 ตัว  - $19.96  
ขนาด 41/50 ตัว $22.28   $19.03   
ขนาด 51/60 ตัว $21.35 $18.10 
ขนาด 61/70 ตัว $20.42 $17.17 
ขนาด 71/90 ตัว $19.03 $16.71 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย     บังกลาเทศ 
ขนาด UN/6 ตัว  $21.80        -   - 
ขนาด  6/8 ตัว  $21.20        -   -        
ขนาด  8/12 ตัว $20.40        -   - 
ขนาด 13/15 ตัว $17.50  -   - 
ขนาด 16/20 ตัว  $16.50       $15.80 $15.55 
ขนาด 21/25 ตัว   $15.50 -   $14.55 

ขนาด 26/30 ตัว     $14.50 -  $13.75 
ขนาด 31/40 ตัว $12.50 -  $13.20 
ขนาด 41/50 ตัว  $11.50    -   - 
ขนาด 51/60 ตัว     $10.00 -   -  
ขนาด 61/70 ตัว $8.50 -   -  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $16.50            
ขนาด 6/8 ตัว $14.40     
ขนาด Un/12 ตัว $11.00      
ขนาด 13/15 ตัว $8.60     
ขนาด 16/20 ตัว $8.20         
ขนาด 21/25 ตัว  $7.50     
ขนาด 26/30 ตัว $6.70     
 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.50  
ขนาด 16/20 ตัว   $6.30  $5.20   
ขนาด 21/25 ตัว $5.10 $4.55  
ขนาด 26/30 ตัว $4.65 $4.25  
ขนาด 31/35 ตัว  $4.30 $4.05    
ขนาด 36/40 ตัว  $4.00     $3.95  
ขนาด 41/50 ตัว $3.80 $3.90     
ขนาด 51/60 ตัว $3.60     - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.55     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.55        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $3.20      - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
                     แกะเปลือกไวหาง (PTO)   แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 

ขนาด 8/12 ตัว   $10.50    -   
ขนาด Un/15 ตัว     $7.50    -  
ขนาด 16/20 ตัว $5.95 $6.05  
ขนาด 21/25 ตัว $5.10 $5.20  
ขนาด 26/30 ตัว  $4.90 $5.05    
ขนาด 31/40 ตัว $4.50 $4.65 
ขนาด 41/50 ตัว $4.40 $4.50 
ขนาด 51/60 ตัว    - $4.30  
ขนาด 61/70 ตัว   - $4.15    
ขนาด 71/90 ตัว   - $4.10        
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