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สิงคโปร 
 หนวยงาน Agri-Food and Veterinary Authority 
(AVA) ของสิงคโปร สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตระดับฟารมใน
ทองถ่ิน มีการถายทอดเทคโนโลยี เสริมสรางความสามารถ 
และพัฒนาธุรกิจ โดยจูงใจใหเกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 
มีการจัดใหเดินทางไปศึกษาเทคโนโลยีในตางประเทศ ดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีดี มีใหคําปรึกษาเกษตรกรดานการใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับท่ีปรึกษาท่ีเช่ียวชาญดานน้ันๆ  

AVA ทําวิจัยดานการผลิตลูกพันธุปลาในระดับอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ (large-scale) เพ่ือเผยแพร ใหผูเพาะเลี้ยง รวมกับ
ผูเ ก่ียวของหลายฝาย ไดแกสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
นอกจากน้ันมีฝกงานใหนักศึกษาช้ันปท่ี 3 นําความรูมาใช
ปฏิบัติงานจริงในฟารม และจัดใหมีตลาดผลผลิตจากฟารมของ
เกษตรกร เพ่ือใหชาวสิงคโปรคุนเคยกับประโยชนท่ีไดจากการ
ซื้อสินคาภายในประเทศ   

ศรีลังกา 
 รัฐมนตรีประมงของศรีลังกา นําเสนอโปรแกรมลด
การสูญเสียหลังการจับ (post-harvest) เพ่ือรักษาคุณภาพของ
ปลาท่ีจับไดเพ่ือสงออก และภายในป 2563 ตองการใหภาค
ประมงมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ โดย
โปรแกรม หนวยงาน National Aquatic Resources 
Research and Development Agency (NARA) ทําการ
ประเมินผลเสียของคุณภาพปลาหลังการจับ พบวานาจะสูงถึง
รอยละ 40 – 60 ซึ่งเปนการสูญเสียท่ีไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ  
 โปรแกรมประกอบไปดวย  การ ใหความรู แก
ชาวประมง ปรับเรือใหมีความทันสมัย ใชเทคโนโลยีข้ันสูงใน
การทําประมง ใชนํ้าและนํ้าแข็งท่ีมีคุณภาพ พัฒนาการจับสัตว
นํ้าและข้ันตอนการขนสัตวนํ้าข้ึนจากเรือ รวมท้ังสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานหองเย็นบนชายฝง   

ไทย 
 กลุมผูเคลื่อนไหวดานการลดโลกรอน ตองการให
องคการอาหารและยา (FDA) เปดเผยรายช่ือผูนําเขาสัตวนํ้า
จาก Fukushima และ รานอาหารญี่ปุนท่ีใหบริการอาหาร
ทะเลท่ีนําเขามาจาก Fukushima พ้ืนท่ี ซึ่งไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณนิวเคลียรเมื่อป 2555 โดยประธานองคกรลด
โลกรอนตองการให FDA คุมครองสิทธิผูบริโภค ใหเลือกไดวา
จะรับประทานอาหารทะเลท่ีมาจากแหลงดังกลาวหรือไม 
หลังจากท่ีหนังสือพิมพ Japan Times รายงานวามีเรือสินคา
สัตวนํ้าจาก Fukushima ข้ึนทาท่ีไทย โดยสงออกสัตวนํ้าจาก
พ้ืนท่ีดังกลาวเปนครั้งแรกนับตั้งแต เกิดเหตุการณโรงไฟฟา
นิวเคลียรท่ี Fukushima เสียหายจากสึนามิ เมื่อป 2555  

 รองอธิบดีกรมประมง แจงวากรมประมงไดรับทราบ
วามีปลาซีกเดียว (flatfish) 100 กิโลกรัม และ sole 30 
กิโลกรัม นําเขามาจาก Fukushima เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม และ
สงไปยังรานอาหารญี่ปุนหลายแหงในกรุงเทพฯ ท้ังน้ีองคการ
อาหารและยาไดตรวจสอบหาการปนเปอนสารกัมมันตรังสีแลว 
พบวาปลาท่ีนําเขาถูกกฎหมาย ดังน้ันแนะนําใหผูบริโภคไมตอง
วิตกกังวลกับเรื่องน้ี     

เวียดนาม 
 การสงออกอาหารทะเลจากเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปชวง
เดือนมกราคมป 2561 พัฒนาข้ึน รายไดจากการสงออกอาหารทะเลสวน
ใหญเพ่ิมข้ึน หลังจากผานชวงท่ีซบเซาไปแลว เน่ืองจากสหภาพฯ ให
ใบเหลือง ประมง IUU ของเวียดนาม สมาคมผูผลิตและผูสงออกอาหาร
ทะเลของเวียดนาม (VASEP) รายงานวาการสงออกทูนาฟนตัว มีรายได 41 
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 21 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมป 
2560 เติบโตแครอยละ 1 
 ปจจุบันเวียดนาม รวมกับหลายภาคสวนดําเนินการเพ่ือใหได
ใบเขียว เพ่ือสงออกอาหารทะเลเวียดนามไปตลาดสหภาพยุโรป โดยบริษัท
อาหารทะเลตางๆของเวียดนาม ติดประกาศไวหนาโรงงานแปรรูปวา  
“Commitment against IUU fishing” (ตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย) 
เพ่ือแสดงถึงความตั้งใจของภาคธุรกิจท่ีรวมตอตานประมง IUU และ
ปกปองช่ือเสียงการสงออกอาหารทะเล ของอุตสาหกรรมประมงเวียดนาม 

สหภาพยุโรป / สหรัฐฯ 
 สหรัฐฯไมทําการคาสัตวนํ้ามีเปลือก (shellfish) กับ
สหภาพยุโรปเปนเวลาเกือบ 8 ป แตเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2561 
ท่ีผานมา องคการอาหารและแยะ (FDA) ของสหรัฐฯเสนอให
ประกาศการควบคุมความปลอดภัย (safty control) ของสหภาพ
ยุโรปวาเทียบเทากับมาตรฐานของสหรัฐฯ และสหรัฐฯจะเปด
ใหนําเขา shellfish จากสหภาพยุโรปไดอีกครั้ง โดยจะเริ่ม
นําเขาจากเนเธอรแลนด และ สเปน เปนลําดับแรก และ
สหรัฐฯสามารถสงออก shellfish ไปยุโรปไดเชนกัน เมื่อ
ขอ เสนอผานแลวจะมีการส งออกจากรัฐวอชิงตันและ 
เมสซาชูเซ็ต และทางคณะกรรมาธิการยุโรปอยูระหวาง
ดําเนินการยื่นขอเสนอ safty level ของสหภาพยุโรปเชนกัน  
 การดําเนินการของ FDA สหรัฐฯ และคณะกรรมาธิการ 
ยุโรปในครั้งน้ี ชวยทําใหเกิดตลาดใหม และรายไดเพ่ิมแก
อุตสาหกรรม shellfish ของท้ังสองประเทศ ซึ่งผลผลิตมีมูลคา 
500 ลานเหรียญสหรัฐฯตอป  อุตสาหกรรม shellfish ทาง
ตะวันออกของสหรัฐฯ มีขนาด 360 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
เติบโตเพ่ิมเปน 2 เทาในชวง 5 ปท่ีผานมา FDA จะเปดรับ
ความคิดเห็นจากสาธารณะเปนระยะเวลา 75 วัน กอนลง
ประกาศตอไป และจะมีการเพ่ิมรายช่ือประเทศในสหภาพยุโรป
ท่ีไดรับอนุญาตสงออก shellfish ไปยังสหรัฐฯ ตอไป   
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รัสเซีย 
 เมื่อปลายเดือนมกราคมท่ีผานมา นายดีมิทรี เมดเว
เดฟ นายกรัฐมนตรีของรัสเซียลงนามในกฎหมายเรื่อง รัฐบาล
รัสเซียกําหนดกรอบการกระจายโควตาทําประมงสําหรับเรือ
ตางชาติในนานนํ้ารัสเซียรูปแบบใหม โดยหนวยงาน Russia’s 
Federal Agency for fisheries เปนผูจัดสรรโควตา ตาม
คําแนะนําท่ีเสนอโดยคณะทํางานรวมกัน ท่ีอยูระหวางการ
จัดตั้ง ท่ีจะพิจารณาการใหโควตา โดยพิจารณาจากความ
ตองการของบริษัทประมงภายในรัสเซีย กฎหมายมีผลวันท่ี 
 1 เมษายน 2561 

เปรู 
 ในป 2561 รองรัฐมนตรีดานประมงและเพาะเลี้ยง
สัตว นํ้าของเปรู มีแผนกระตุนการสงออกสินคาจากการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยใชกฎหมายสงเสริมและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือกระตุนภาคการผลิต โดยอํานวยความ
สะดวกใหแกบริษัทเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และใหลดภาษีการคา 
(General Sales Tax : IGV) จากนโยบายดังกลาว ในชวงป 
2553 ถึง 2557 ภาคการเพาะเลี้ยงเตบิโตรอยละ 20 ตอป และ
เติบโตรอยละ 17 ในปท่ีผานมา และคาดวาจะเติบโตอีกในปน้ี 
เน่ืองจากมีการลงทุนในภาคการผลิตเพ่ิมข้ึน รายการสินคา
สงออกหลักไดแก หอยเชลล กุง ปลาเทราต และ ปลา paiche 
มีตลาดสงออกท่ีสําคัญคือยุโรป และ สหรัฐฯ  

ซีเชลส 
 หนวยงานดานประมงของซีเชลส เริ่มใชมาตรการให
เรืออวนลอมจับ (purse seiner vessels) ของซีเชลสจับปลาทู
นาครีบเหลืองไดไมเกิน 2,555 ตัน ตามแผนฟนฟูสต็อกทูนา
ครีบเหลืองของ Indian Ocean tuna Commissions Resolution 
17/01 ท้ังน้ีหนวยงานประมงและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนํา 
ล็อกบุคแบบใหม และแบบฟอรมรายงานการนําสัตวนํ้าข้ึนทาท่ี
ปรับปรุงแลวมาใชในการรายงานและการเฝาระวัง เพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองกับมาตรการท่ีกําหนด โดยเรือตองรายงาน
ปริมาณทูนาท่ีจะนําข้ึนฝง กอนออกเรือครั้งตอไป ไมเชนน้ันเรือ
จะไมไดรับอนุญาตใหเขาฝง แตถามีการรายงานตามมาตรการ
น้ีอยางเหมาะสม จะไดโควตาเพ่ิมรอยละ 30 ซึ่งจะใหในชวง
เดือน เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมในปน้ี 

โลก 
 สถานการณจับทูนาในป 2559 พบรอยละ 78 มา
จากสต็อกท่ีมีปริมาณปลาสมบูรณดี โดยยังอยูในระดับท่ีไม
เปลี่ยนแปลงจากการรายงานครั้งกอนหนา ตามรายงานสต็อก
ทูนาเดือนกุมภาพันธ 2561 โดย International Foundation 
for sustainability of fishery product (ISSF) พบสต็อก 
ทูนาสคิปแจ็คมีปริมาณอยูในเกณฑปกติทุกมหาสมุทร โดย
ปริมาณเกินกวาครึ่งหน่ึงของปริมาณการจับในป 2559 แตมี
รายงานสต็อก ทูนาเซาเทิรนบลูฟนเปลี่ยนไป จากสีสมเปนสี
เหลืองตามเกณฑการวัดระดับความสมบูรณ ประมาณการ
ปริมาณทูนาอยูท่ีระดับต่ํา ท่ีรอยละ 13 ของปริมาณท่ียังไมถูก

จับ แตคาดวาสต็อกจะเพ่ิม เน่ืองจากมีมาตรการการจัดการ  
(a Harvest Strategy) โดยคณะกรรมาธิการ ทูนาบลูฟน (the 
commission for the Conservation of Southern Bluefin 
Tuna) รับผิดชอบดานการควบคุมสต็อกปลาเซาเทิรนบลูฟน 
อยางไรก็ตามยังมีการทําประมงเกินขนาด (overfished)กับ
ปลาทูนาบลูฟนแปซิฟก, ทูนาสคิปแจ็คจากมหาสมุทรอินเดีย 
และบ๊ิกอายจากมหาสมุทรแอตแลนติก  

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12  มี.ค. – 22 มี.ค. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,500 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,300 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB $ 30 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 

 อินโดนีเซีย อินเดีย 
ขนาด 8/12ตัว 42.02 - 
ขนาด 13/15ตัว 34.55 33.15 
ขนาด 16/20ตัว 30.82 29.88 
ขนาด 21/25ตัว 28.95 26.62 
ขนาด 26/30ตัว 28.02 25.68 
ขนาด 31/40ตัว 21.95 20.08 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว - 26.62 
ขนาด 16/20ตัว 26.15 20.55 
ขนาด 21/25ตัว 23.35 17.74 
ขนาด 26/30ตัว 21.01 16.81 
ขนาด 31/40ตัว 18.68 15.88 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 21/25ตัว 25.21 25.68 
ขนาด 26/30ตัว 22.41 21.01 
ขนาด 31/40ตัว 21.48 20.08 
ขนาด 41/50ตัว 21.01 19.14 
ขนาด 51/60ตวั 19.61 18.21 
ขนาด 61/70ตัว 19.14 17.28 
ขนาด 71/90ตัว 17.74 - 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.80 - 27.80 
ขนาด 6/8ตัว          21.20 - 25.00 
ขนาด 8/12ตัว        20.40 - 23.00 
ขนาด 13/15ตัว 17.30 - 19.10 
ขนาด 16/20ตัว 16.30 15.80 16.30 
ขนาด 21/25ตัว 15.30 - - 
ขนาด 26/30ตัว      14.30 - - 
ขนาด 31/40ตัว      12.30 - - 
ขนาด 41/50ตัว      11.30 - - 
ขนาด 51/60ตัว 10.00 - - 
ขนาด 61/70ตัว 8.50 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.60 12.40 
ขนาด Un/12 ตัว - 12.60 11.60 
ขนาด Un/15 ตัว 9.10 8.30 8.20 
ขนาด 16/20 ตัว 7.20 7.10 7.05 
ขนาด 21/25 ตัว 6.20 6.45 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.95 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.75 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 5.40 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 5.20 - 
 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 ตัว - 6.45 
ขนาด 16/20 ตัว 6.30 5.10 
ขนาด 21/25 ตัว 5.10 4.55 
ขนาด 26/30 ตัว 4.65 4.30 
ขนาด 31/35 ตัว 4.25 4.00 
ขนาด 36/40 ตัว 3.95 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.80 3.90 
ขนาด 51/60 ตัว 3.55 3.75 
ขนาด 61/70 ตัว 3.50 - 
ขนาด 71/90 ตัว 3.50 - 
ขนาด 91/110 ตัว 3.25  
 

กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 16.50 - 
ขนาด 6/8 ตัว 14.95 - 
ขนาด Un/12 ตัว 11.00 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.60 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 8.20 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 7.50 - 
ขนาด 26/30 ตัว 6.60 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 10.50 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.50 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.95 6.05 
ขนาด 21/25ตัว 5.10 5.20 
ขนาด 26/30ตัว 4.90 5.05 
ขนาด 31/35ตัว 4.50 4.60 
ขนาด 41/50ตัว 4.40 4.50 
ขนาด 51/60 ตัว - 4.25 
ขนาด 61/70 ตัว - 4.15 
ขนาด 71/90 ตัว - 4.10 
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