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ไทย 
 การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการการคาปลา 
ทูนาโลกครั้งท่ี 15 (the 15th INFOFISH World Tuna Trade 
Conference and Exhibition) จัดข้ึนระหวางวันท่ี 28-30 
พฤษภาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 
โดยมีผูเขารวมการประชุมมากกวา 600 คน และวิทยากรช้ันนํา
จากภาคอุตสาหกรรมปลาทูนาโลกเขารวมการอภิปราย
แลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับสถานการณการคาและการ
จัดการทรัพยากรปลาทูนาโลก การแกไขปญหาและความทา
ทายของภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังประเด็นดานการตลาด การ
พัฒนาเทคโนโลยีลาสุด การติดฉลากสิ่ งแวดลอม การ
ตรวจสอบยอนกลับ และความยั่งยืนของทรัพยากรปลาทูนา  
ซึ่งยังคงเปนประเด็นสําคัญของการประชุมในปน้ี  

จีน 
 คณะกรรมาธิการดานภาษีศุลกากรของคณะรัฐมนตรี
จีนไดประกาศลดภาษีนําเขา (MFN rate) สําหรับสินคาอุปโภค
บริโภคจํานวน 1,449 รายการ ซึ่งรวมถึงสินคาประมง โดยภาษี
นําเขาสินคาประมงเฉลี่ยลดลงจาก 15.2% เหลือ 6.9% มีผล
บังคับใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2561 การลดภาษีสินคาอุปโภค
บริโภคดังกลาวเปนไปตามแผนการเปดตลาดของจีน และมีข้ึน
หลังจากท่ีนายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
ตัดสินใจเดินหนาเรียกเก็บภาษีนําเขาจากจีนเพ่ิมข้ึน  

จีน 
 เรียกรองใหมีการหารือเก่ียวกับการติดฉลากสินคา
ปลาแซลมอนเพ่ือไมใหผูบริโภคเขาใจผิด หลังจากท่ีมีการ
โตเถียงเรื่องความแตกตางระหวางปลาแซลมอนและปลาเทราท 
ซึ่งกลายประเด็นรอนหลังจากมีรายงานขาววา ปลาแซลมอนหน่ึง
ในสามท่ีจําหนายภายในประเทศมาจากฟารมในบริเวณอางเก็บนํ้า 
Longyangxia ในมลทลชิงไห และมีประชาชนออกมากลาววาปลา
ท่ีเลี้ยงในทะเลสาบดังกลาวเปนปลาเทราท ไมใชปลาแซลมอน 
และไมเหมาะสมท่ีจะนํามารับประทานดิบ เน่ืองจากอาจมี
ปรสิตหรือพยาธิ ขณะท่ีสมาคมประมงจีนกลาววา ปลาแซลมอน
ในจีน โดยท่ัวไปหมายรวมถึงปลาแซลมอนแอตแลนติกและ
ปลาเทราท และกลาววาปลาจะมีปรสิตหรือไมน้ันไมไดข้ึนกับ
วาเปนปลาท่ีเลี้ยงในนํ้าจืดหรือนํ้าเค็ม แตข้ึนกับมาตรการดาน
สุขอนามัยท่ีใชในระหวางการเลี้ยงปลา ขณะท่ีปลาแซลมอนท่ี
จําหนายในซูเปอรมารเก็ต Carrefour ในจีน มีการติดฉลาก
ชัดเจน โดยระบุช่ือชนิดพันธุปลาและแหลงท่ีมาของปลา  

บรูไน 

บริษัท Barranmundi Asia ผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจาก
สิงคโปรจะลงทุนมูลคา 300 ลานดอลลารบรูไน เพ่ือเลี้ยงปลา
กะพง หรือปลา barramundi ในกระชังขนาดใหญในทะเลเปด
ของบรูไน บริ ษัทฯ จะลงทุนสรางกระชังเ พ่ือเลี้ยงปลา 
kuhlbarra barramundi (selungsong) โดยใชเทคโนโลยีการ
เลี้ยงปลาแซลมอนจากนอรเวย โดยไดมีการลงนามบันทึกความ
เขาใจ (MoU) ระหวางกรมประมง กระทรวงทรัพยากรพ้ืนฐานและ
การทองเท่ียว (MPRT) ของบรูไน และบริษัท Barranmundi 
Asia Pte Ltd โดยบริษัทฯ จะลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีทางทะเล
ขนาด 6,613 เฮกตาร ในเขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า Nankivell 
Offshore Aquaculture Site รวมท้ังสรางโรงเพาะฟก โรงอนุบาล 
ลูกปลาเพ่ือผลิตลูกปลากะพงคุณภาพสูงเพ่ือเลี้ยงในกระชัง
นอกชายฝง และโรงงานแปรรูป บริษัทฯ จะไดรับจัดสรรท่ีดิน 
21 เฮกตาร ใน Sungai Mangsalut ใน Kompong Tanah 
Jambu เพ่ือดําเนินการดังกลาว  

สหภาพยุโรป 
สมาชิกรัฐสภาของสหภาพยุโรป (MEPs) กลาววา 

คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจําเปนตองสรางความมั่นใจวา
สินคาประมงเปนไปตามมาตรฐานการอนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากร และขอกําหนดดานสุขอนามัยของสหภาพยุโรป  
โดยบังคับใชมาตรการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สมาชิก
รัฐสภาฯ ยังเรียกรองใหคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและ
ประเทศสมาชิกเพ่ิมความพยายามเพ่ือใหมั่นใจวากฎระเบียบ 
ท่ีมีอยูใชบังคับตลอดหวงโซอุปทาน และใหตรวจสอบความ
เปนไปไดในกําหนดฉลากเพ่ือระบุวาเปนสินคาประมงของ
สหภาพยุโรป  

นอรเวย 
คาดวาราคาปลาแซลมอนจากการเพาะเลี้ยงของ

นอรเวยท่ีสงไปกรุงออสโลในชวงสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 
จะลดลงเหลือ 55 โครนนอรเวย/กก.(6.75 เหรียญสหรัฐฯ) 
จาก 63 - 34 โครนนอรเวย/กก. ในสัปดาหกอนหนา และคาดวา
จะลดลงอีก ปริมาณปลาแซลมอนท่ีเขาสูตลาดเพ่ิมข้ึนเปน
สาเหตุใหราคาลดลง 

สหรัฐอเมริกา 
บริษัท Dynamic Systems Inc. ไดออกโปรแกรม 

SIMBA ซึ่งเปนซอฟทแวรระบบการตรวจสอบยอนกลับและ
ระบบสินคาคงคลังแบบ real time สําหรับผูแปรรูปสัตวนํ้าท่ีมี
เปลือกแข็ง (shellfish) โปรแกรมดังกลาวจะชวยติดตามและ
ตรวจสอบยอนกลับตั้งแตสัตวนํ้าข้ึนทาไปจนถึงผลิตภัณฑ 
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ข้ันสุดทาย โดยมีระบบฐานขอมูลการจับสัตวนํ้า shellfish และ
เช่ือมโยงเขาระบบฐานขอมูลของโรงงานแปรรูปโดยอัตโนมัติ 
โปรแกรมดังกลาวยังชวยตรวจเช็คดุลสินคาและวัตถุดิบ 
เพ่ือมั่นใจวาปริมาณผลผลิตท่ีแปรรูปตรงกับปริมาณวัตถุดิบท่ี
เขาสูกระบวนการผลิต และยังชวยแกไขความถูกตองของขอมูล
กรณีท่ีใชวัตถุดิบปลาหลายชนิดรวมกัน นอกจากน้ี ยังสามารถ
ติดตามสินคาในแตละกลองท่ีขนสงในรถบรรทุกแตละคัน 

อารเจนตินา 
หนวยงานดานสุขอนามัยพืชและสัตวของรัสเซีย 

(Rosselkhoznadzor) ไดเห็นชอบข้ึนทะเบียนบริษัทผูผลิตสัตวนํ้า 
ของอารเจนตินาเพ่ิมอีก 25 ราย ใหสามารถสงออกสินคามายัง
รัสเซียได ซึ่งกอนหนาน้ีมีบริษัทผูผลิตสัตวนํ้าของอารเจนตินา
จํานวน 28 รายท่ีไดรับข้ึนทะเบียนดังกลาวจากรัสเซีย บริษัทรายใหม 
ท่ีไดรับอนุญาตสวนใหญเปนผูผลิตและสงออกปลาแชแข็ง (ไมรวม
เพาะเลี้ยง) กุง และสัตวนํ้าครัสเตเชียนอ่ืนๆ เปนตน 

โคลอมเบีย 
จากขอมลูของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของ

โคลอมเบีย โคลอมเบียไดรับอนุญาตจากหนวยงานกํากับดูแล
คุณภาพสินคาประมงของเกาหลีใต (NFQS) ใหสามารถสงออก
กุงแชแข็ง ปลานิลเพาะเลี้ยง และลูกกุงระยะ larvae มายัง
เกาหลีใต ตั้งแต 1 พฤษภาคม 2561 และเกาหลีใตไดประกาศ
ยอมรับใบรับรอง Zoosanity Export Certificates ซึ่งทําให
โคลอมเบียสามารถสงออกปลาสวยงามไปเกาหลีใตไดตามเดิม 
กระทรวงเกษตรฯ กลาววาโคลอมเบียสงออกปลาสวยงามไป
เกาหลีใตมากกวา 15 ป ขณะท่ีกุงและปลานิลเพ่ิงไดรับอนุญาต
ใหสงออกไปตลาดน้ี  สวนการสงออกลูกกุงระยะ larvae เพ่ือ
นําไปเลี้ยงตอ ท่ีผานมาสงออกไปยังกัวเตมาลา เม็กซิโก เปรู 
ไทย เวียดนาม และฮองกง  

โอมาน  
 กระทรวงเกษตรและประมงของโอมานหามสงออก
สินคาปลา 4 ชนิดพันธุ เพ่ือใหมีผลผลิตเพียงพอภายในประเทศ 
กระทรวงฯ ไดหามสงออกปลาทูนาครีบเหลือง ปลา kingfish 
ปลาโอดํา และปลา jobfish ตามคําสั่ง Decision No. 1322018,  
the “Regulation of Sultanate’s Exports of Species of  
Fish” Law ซึ่งหามสงออกปลา 4 ชนิดดังกลาว และมีผลบังคับ
ใชตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 
อยางไรก็ตาม กฎหมายดังกลาวไมครอบคลุมผลิตภัณฑปลา
กระปอง และปลาทูนาครีบเหลืองและปลา jobfish แชแข็ง  
ซึ่งจัดเปนผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคา ท้ังน้ี อนุญาตใหสงออกปลาทูนา
ครีบเหลืองและปลา jobfish แชแข็งท่ีขนสงทางอากาศเทาน้ัน  
 
 
 

กานา 

 กระทรวงประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของกานา
เตรียมประกาศปดฤดูการทําประมงในกานา ซึ่งนับเปนกาว
สําคัญท่ีนําไปสูการทําประมงอยางยั่ งยืน โดยจะชวยให
ทรัพยากรสัตวนํ้าท่ีรอยหรอไดฟนตัว ขณะท่ีการแกไขปญหา
การสูญเสียหลังการจับ และการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุ
หีบหอสัตวนํ้าเพ่ือจําหนาย โครงการ Sustainable Fisheries 
Management Project ของ USAID ไดปรับปรุงโรงงานแปรรูป 
และศูนยสาธิตการพัฒนาสัตวนํ้าของสมาคม Central and 
Western Fishmongers Improvement Association (CEWEFIA) 
จากเดิมท่ีเปนโรงรมควันปลา ไดรับการปรุงให เปนสถาน
ประกอบการแปรรูปสัตวนํ้าตามมาตรฐานระหวางประเทศ  
เพ่ือเปนศูนยฝกอบรมและสาธิตการแปรรูปสัตวนํ้าตามแนว
ปฏิบัติการแปรรูปและบรรจุผลิตภัณฑสัตวนํ้าท่ีดี  

 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 พฤษภาคม –  
6 มิถุนายน 2561  

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึน้ไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,840/ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด 8/12 ตัว     -    - 
ขนาด 13/15 ตัว     - $30.88 
ขนาด 16/20 ตัว $31.34       $27.70 
ขนาด 21/25 ตัว $28.16 $24.07 
ขนาด 26/30 ตัว $25.89  $23.16 
ขนาด 31/40 ตัว $20.44 $18.62 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                      ฟลิปปนส/มาเลเซีย       อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว       -      $25.43      
ขนาด 16/20 ตัว       $23.16   $16.82     
ขนาด 21/25 ตัว      $22.25  $16.35 
ขนาด 26/30 ตัว        $19.18  $14.99      
ขนาด 31/40 ตัว    $17.71  $14.08 
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กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด 21/25 ตัว          -    -  
ขนาด 26/30 ตัว          - $18.62  
ขนาด 31/40 ตัว $19.98 $17.71 
ขนาด 41/50 ตัว $19.07   $16.80  
ขนาด 51/60 ตัว $17.71 $15.89 
ขนาด 61/70 ตัว $17.26 $15.44 
ขนาด 71/90 ตัว $16.80      -  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย     บังกลาเทศ 
ขนาด UN/6 ตัว  $21.50        -   - 
ขนาด  6/8 ตัว  $21.00        -   -        
ขนาด  8/12 ตัว $20.20        -   - 
ขนาด 13/15 ตัว $17.70  -   - 
ขนาด 16/20 ตัว  $15.20       $15.60 $16.00 
ขนาด 21/25 ตัว   $13.50 -   $14.00 
ขนาด 26/30 ตัว     $12.50 -  $13.75 
ขนาด 31/40 ตัว $11.00 -  $13.20 
ขนาด 41/50 ตัว  $10.20    -   - 
ขนาด 51/60 ตัว     $9.20 -   -  
ขนาด 61/70 ตัว $8.00 -   -  

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                    เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $16.50 
ขนาด 6/8 ตัว $15.50 
ขนาด Un/12 ตัว $10.60 
ขนาด 13/15 ตัว $8.45 
ขนาด 16/20 ตัว $7.90 
ขนาด 21/25 ตัว  $7.20 
ขนาด 26/30 ตัว $6.30 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.10 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.80  $4.75 
ขนาด 21/25 ตัว $4.60 $3.95 
ขนาด 26/30 ตัว $4.15 $3.80 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.70 $3.75 
 
 

      (ตอ)          อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด 36/40 ตัว  $3.45     $3.65 
ขนาด 41/50 ตัว $3.35 $3.55 
ขนาด 51/60 ตัว $3.20     - 
ขนาด 61/70 ตัว  $3.15     - 
ขนาด 71/90 ตัว  $3.15        - 
ขนาด 91/110 ตัว  $3.15      - 

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

ขนาด 8/12 ตัว   $10.20     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.15     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.45 $6.00 
ขนาด 21/25 ตัว $4.65 $5.20 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.40 $5.00 
ขนาด 31/40 ตัว $4.30 $4.55 
ขนาด 41/50 ตัว $4.10 $4.20 
ขนาด 51/60 ตัว    - $4.00 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.95 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.85 
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