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มาเลเซีย
องคกรพัฒนาการประมงแห งมาเล เซีย (The

Malaysian Fisheries Development Authority : LKIM) สั่ง
หามสงออกปลาทองถ่ินท่ีไดรับความนิยม เชน ปลาหางแข็ง
(torpedo scad) ปลาลัง (Indian mackerel) ปลาสีกุนตาพอง
(bigeye scad) ปลาซารดีน (sardine) และปลาตะเพียน
(bream) เพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอในชวงท่ีเกิดปรากฏการณ
เอลนีโญ (El Nińo) ประธานองคกรพัฒนาการประมงแหง
มาเลเซียแจงวา การดําเนินการดังกลาวมีผลตั้งแต 1 ธันวาคม
2558 ถึง 29 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาปลา
และปองกันการหาผลประโยชนจากการข้ึนราคาปลา แมจะมี
ขอเรียกรองจากชาวประมงท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพอากาศ
ท่ีรอนในชวงท่ีเกิดปรากฏการณเอลนีโญ ซึ่งสงผลใหราคาปลา
และผักมีความผันผวน

ออสเตรเลีย/เกาหลีใต
เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2559 ออสเตรเลียและเกาหลีใต

ไดรับการลดภาษีรอบท่ี 2 จากความตกลงการคาเสรี (free
trade agreements : FTAs) ฉบับใหมท่ีทําไวกับจีน การลด
ภาษีรอบแรกเกิดข้ึนเมื่อความตกลงท้ัง 2 ฉบับมีผลบังคับใช
ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2558 สินคาสงออกท่ีไดรับการลดภาษี
เพ่ิมเติม ไดแก อาหารทะเล อาหารแปรรูป ไวน เน้ือแกะ พืชสวน
วิตามิน และอาหารเพ่ือสุขภาพอ่ืน ๆ เมื่อความตกลงการคาเสรี
จีน-ออสเตรเลียมีผลบังคับใชโดยสมบูรณ จะทําใหสินคาเกษตร
ทรัพยากร พลังงาน และสินคาอุตสาหกรรม ของออสเตรเลียท่ี
สงออกไปจีนรอยละ 96 ไดรับการยกเวนภาษี (คิดเปนมูลคา
ประมาณ 6,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2557) ภายใตความตกลง
การคาเสรีเกาหลีใต-จีน สินคาหลายรายการจะไดรับการ
ลดภาษีเพ่ิมข้ึนเมื่อความตกลงมีผลบังคับใชอยางสมบูรณ
สินคาท่ีจีนนําเขาจากเกาหลีใตกวารอยละ 90 จะไดรับการ
ยกเวนภาษี ทําใหจีนกลายเปนคูคาท่ีสําคัญของเกาหลีใต
เน่ืองจากสินคาสงออกหน่ึงในสี่ของของเกาหลีใตจะถูกสงไปจีน

จีน
กวางโจว (Guangzhou) นําเขาปลาแซลมอนเปน

ครั้งแรก หลังจากความตกลงการคาเสรีระหวางออสเตรเลีย-จีน
มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2558 แซลมอนแชแข็ง
8.6 ตัน ไดมาถึงทาอากาศยานนานาชาติไปหยุนของเมืองกวางโจว
(Guangzhou Baiyan International Airport) เมื่อวันท่ี
22 ธันวาคม 2558 อัตราภาษีลดลงจากรอยละ 10 เหลือ
รอยละ 8 คิดเปนมูลคา 912 เหรียญสหรัฐฯ

อินเดีย
โครงสรางท่ีมีลักษณะดานบนเหมือนเรือจะนํามา

สร าง เปนหองเย็น ท่ี ถูกสุขอนามัยเ พ่ือจํ าหน ายสัตว นํ้ า
ท่ีหลากหลายกลางใจเมืองวิสาขาปตตนัม (Visakhapatnam)
ศูนยรวมการจําหนายสัตวนํ้าอนามัยแหงน้ีจะสรางเปนอาคาร
7 ช้ัน แบงการกอสรางเปน 2 ระยะ ตามพิมพเขียวท่ีจัดทําโดย
กรมประมง และไดสงขอเสนอโครงการไปยังคณะกรรมการ
พัฒนาการประมงแหงชาติ (National Fisheries Development
Board) เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนโครงการท้ัง 2 ระยะ ประมาณ
1.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ ศูนยรวมการจําหนายสัตวนํ้าอนามัยน้ี
จะมีเคานเตอรจําหนายสัตวนํ้าในรูปแบบตางๆ 40 คูหา
สวนระยะท่ีสองจะสรางเปนภัตตาคารท่ีมีมาตรฐานระดับโลก
เพ่ือใหบริการอาหารรสเลิศจากสัตวนํ้าท่ีหลากหลาย

อินโดนีเซีย
ขอมูลลาสุดของหนวยงานสถิติของอินโดนีเซีย

รายงานวา ภาคประมงเติบโตรอยละ 8.37 ในไตรมาส 3 ของ
ป 2558 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งสูงกวาการเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยรวมท่ีรอยละ 4.73 ในเดือนตุลาคม 2558 การสงออก
ผลิตภัณฑประมงของอินโดนีเซียมีมูลคา 244.6 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะท่ีการนําเขามีมูลคาเพียง 12.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เกินดุลการคา 232.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตลาดท่ีใหญท่ีสุดสําหรับ
ผลิตภัณฑประมงของอินโดนีเซีย ไดแก สหรัฐฯ (รอยละ 41)
รองลงมาคือ ญี่ปุน (รอยละ 16) ยุโรป (รอยละ 12) และ
อาเซียน (รอยละ 11) กุงยังคงเปนผลิตภัณฑสงออกหลัก
รองลงมาคือ ทูนา และปูมา (blue swimming crab) การ
สงออกกุงและผลิตภัณฑประมงอ่ืน ๆ คาดวาจะเพ่ิมข้ึน
ในป 2559 เน่ืองจากการเริ่มตนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งมี
เปาหมายเพ่ือสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะเปลี่ยนอาเซียนใหกลายเปน
ภูมิภาคเดียวกันท่ีมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
แรงงานฝมือ และทุน โดยเสรี นอกจากน้ี สหรัฐฯ ยังไดยกเลิก
การเก็บภาษีนําเขาสินคาประมงจากอินโดนีเซีย 34 รายการ
เมื่อกลางป 2558 ภายใตระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เปนการท่ัวไป

ญี่ปุน
เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 ญี่ปุนไดจัดการประมูล

ทูนาครั้งใหญมูลคาประมาณ 167,000 เหรียญสหรัฐฯ ท่ี
ตลาดซึกิจิ (Tsukiji market) ท่ีมีอายุ 80 ป ซึ่งเปนการประมูล
รอบสุดทายของปใหม ตลาดอาหารทะเลท่ีมีช่ือเสียงและ
ใหญท่ีสุดในโลกแหงน้ีจะถูกปดและยายไปท่ีศูนยการคาขนาดใหญ
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ทางใตของอาวโตเกียว (Tokyo Bayในเดือนพฤศจิกายน ป 2559
ทําใหรานคาท่ีเปนธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก (mom-and-pop
shops) หลายแหงท่ีอยูรอบนอกของตลาดและจําหนาย
ผลิตภัณฑสัตว นํ้า ท่ีหลากหลาย ตั้งแตหมึกแหง สาหราย
ไปจนถึงเน้ือวาฬ และคารเวียร ตองปดตัวลง

ญี่ปุน
ชวงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2558 การสงออก

สินคาเกษตร ปาไม และประมงมีมูลคาเกือบ 5.7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ทําลายสถิติการสงออกตลอดท้ังป 2557 ซึ่งมีมูลคา
5.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจากความตองการอาหารญี่ปุน
เพ่ิมข้ึนมาก รัฐบาลมีเปาหมายเพ่ิมการสงออกเปน 6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2559 แตอาจจะประสบความสําเร็จ
ในป 2558 เน่ืองจากการสงออกในชวง 11 เดือนแรกของ
ป 2558 เพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 22 โดยสงออกไปฮองกง ไตหวัน จีน
และสหรัฐฯ สูงข้ึนอยางชัดเจน การสงออกสินคาประมงเพ่ิมข้ึน
รอยละ 18.3 คิดเปนมูลคา 2.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ฟลิปปนส
ความหลากหลายของผลิตภัณฑและการขยายตลาด

ภายในประเทศเปนกลยุทธหลักของบริษัท Central Seafoods
Inc.’s (CSI) ในการรักษาธุรกิจสงออกเอาไว ทามกลางการ
ลดลงของภาคการสงออกอาหารแปรรูปอยางมาก รายการสินคา
ปกติ ไดแก เน้ือปูบรรจุกระปอง เน้ือปูพาสเจอรไรสบรรจุกระปอง
กุงแชแข็ง และหอยเชลล บริษัทไดขยายรายการสินคาและ
นําเสนอสินคากุงปอกเปลือกและเด็ดหัวแชแข็ง เน้ือหอยเชลล
แชแข็ง และสินคาอ่ืน ๆ FoodPhil เปนแบรนดทองถ่ิน ท่ีสรางข้ึน
เพ่ือใหบริการดานอาหารในตลาดฟลิปปนส รายการสินคาของ
บริษัทรอยละ 60-70 จําหนายเพ่ือบริโภคภายในประเทศ
เมื่อหลายป ท่ีผานมา ผูสงออกมีสวนแบงของยอดขายใน
ตลาดทองถ่ินนอยกวารอยละ 1 แตปจจุบันมีสวนแบงยอดขาย
ท่ีรอยละ 10-12 ปริมาณการบริโภคภายในประเทศมีมากข้ึน
จึงผลักดันใหเกิดความตองการท่ีจะสงออกสินคาคุณภาพ
อยางไรก็ตาม สินคาอาหารแปรรูปสงออกลดลงมากถึงรอยละ 30
ตัวอยางเชน ความตองการเน้ือปูชะลอตัวลงโดยเฉพาะใน
ตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเปนตลาดหลักของบริษัทฯ

ไทย
ผูเลี้ยงและผูคากุงชาวไทยคาดการณวา แนวโนมการ

ผลิตและสงออกในป 2559 จะสดใส เน่ืองจากการฟนตัวจาก
ปญหาเรื่องโรคท่ีกอความเสียหายใหกับอุตสาหกรรมมาตั้งแต
ป 2555 ประกอบกับผลผลิตกุงท่ัวโลกนาจะลดลง สมาคมกุง
ไทยคาดวา ผลผลิตกุงของไทยจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ขณะท่ี
ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะอินเดียซึ่งเปนผูผลิตกุงรายใหญท่ีสุดของ
โลกนาจะผลิตไดนอยลงเน่ืองจากเผชิญกับปญหาเรื่องโรค
อยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยังคงกังวลกับอุปสรรคตาง ๆ
ท่ีไมใชภาษี โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรปในเรื่องการทําประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU fishing)
ขณะ ท่ีสหรั ฐฯ จั ด อันดับ ให ไทย เปนกลุ มประ เทศ ท่ีมี

สถานการณการคามนุษยในระดับเลวรายท่ีสุด (Tier 3) ตามท่ี
ระบุในรายงานการคามนุษยประจําป (Trafficking in Persons
report) ประธานสมาคมฯ ไดแสดงความกังวลเก่ียวกับอุปสรรค
ท่ีไมใชภาษี เน่ืองจากสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ไดระบุว า
ไทยมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมประมงอยูในเกณฑต่ํา
แมวาบริษัทสวนใหญในอุตสาหกรรมกุงไทยท่ีมีขนาดใหญจะมี
การบริหารจัดการและมีมาตรฐานดานแรงงานท่ีดี แตก็ยังคง
ไดรับผลกระทบ ประธานสมาคมฯ ไดเรียกรองใหรัฐบาลชวย
แกปญหาอุปสรรคท่ีไมใชภาษี ไดแก การรายงานการคามนุษย
ปญหา IUU และการเก็บอากรตอบโตการทุมตลาด ขณะท่ี
ยังไมมีความตกลงการคาเสรีกับสหภาพยุโรปและความลาชาใน
การเขารวมความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก
(Trans-Pacific Partnership : TPP) จะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอการเติบโตของอุตสาหกรรมกุงในอนาคต สมาคมฯ ได
พยากรณผลผลิตภายในประเทศปน้ีจะขยายตัวมากกวา
300,000 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 10 คิดเปนปริมาณ
260,000 ตัน และเพ่ิมข้ึนจากป 2556 รอยละ 13 คิดเปน
ปริมาณ 230,000 ตัน ผลผลิตกุงท่ัวโลกในป 2558 ประมาณ
2.04 ลานตัน ลดลงจากปกอนรอยละ 8 เน่ืองจากเกิด
โรคระบาดในหลายประเทศ เชน อินเดีย จีน และเวียดนาม
ทําใหผลผลิตลดลง ในชวง 10 เดือนแรกของป 2558 การ
สงออกกุงของไทยลดลงรอยละ 1.21 ปริมาณการคากุงของไทย
ในตลาดโลกลดลงเหลือ 127,871 ตัน มูลคาการสงออกกุง
ลดลงรอยละ 14.43 คิดเปนมูลคาการสงออก 1.22 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ

เวียดนาม
สมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม

(Viet Nam Association of Seafood Exports and
Producers : VASEP) รายงานวา ป 2558 เปนปท่ียากลําบาก
สําหรับผูสงออกอาหารทะเล เ น่ืองจากไม เปนไปตามท่ี
คาดการณไว การสงออกอาหารทะเลมีมูลคาประมาณ 6,700
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2557 รอยละ 14.5 ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลของเวียดนามสงออกไป 164 ประเทศท่ัวโลก
ป ท่ีผานมาหลายประเทศไดลดการนําเขา ประกอบดวย
ประเทศท่ีเปนตลาดหลัก เชน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุน
VASEP หวังวาการสงออกอาหารทะเลจะฟนตัวจากภาวะวิกฤติ
หลังจากการสงออกขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 6.3
คิดเปนมูลคา 7,120 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกหลัก
ไดแก กุงและทูนาท่ีสงออกไดมากกวาปกอน ขณะท่ีปลาทรา
(tra fish) ยังคงเผชิญกับความยากลําบากตอเน่ือง ผูสงออก
ปลาทราจะถูกขัดขวางจากอุปสรรคทางเทคนิค นอกเหนือจาก
การแขงขันท่ีรุนแรง และตนทุนปจจัยการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน

สหภาพยุโรป/เคนยา
สหภาพยุโรปอนุญาตใหเคนยาสงออกสัตวนํ้าและ

ผลิตภัณฑสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงไปยังสหภาพยุโรปหลังจาก
มีมาตรการหามนําเขา 2 ป ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวนํ้า
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เชิงพาณิชยของเคนยามีตลาดท่ีกวางข้ึน กอนหนาน้ีตลาด
สหภาพยุโรปอนุญาตใหนําเขาสัตวจากธรรมชาติ รวมถึง
ทะเลสาบตาง ๆ เชน ทะเลสาบวิคตอเรีย ผูเช่ียวชาญดาน
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าไดเปดอบรมใหแกครูฝก (trainer) ใน
เมืองนากูรู (Nakuru) เก่ียวกับสุขอนามัย และขอกําหนดอ่ืน ๆ
ของตลาดตางประเทศ ผูตรวจสอบสัตวนํ้าจํานวน 20 ราย จาก
พ้ืนท่ีตาง ๆ ของประเทศ ไดเขารวมการอบรมเปนเวลา 5 วัน
การอบรมน้ีเปนสวนหน่ึงของโปรแกรมการเขาถึงมาตรฐานและ
ตลาด (Standards and Market Access Programme :
SMAP) ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และดําเนินการ
โดยองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (The
United Nations Industrial Development Organisation)

บราซิล
สถาบั นด านภู มิ ศ าสตร และส ถิติ ของบราซิ ล

(Brazilian Institute of Geography and Statistics :
IBGE) ไดดําเนินการสํารวจชุมชนจํานวน 2,871 แหง ใน 27
รัฐ พบวา ผลผลิตสัตวนํ้าของบราซิลในป 2557 มีปริมาณ
474,300 ตัน เ พ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 20.9 การเลี้ยง
หอยนางรม หอยเชลล และหอยแมลงภู ไดผลดี ผลผลิตเพ่ิมข้ึน
รอยละ 14.1 คิดเปนปริมาณ 22,000 ตัน การเลี้ยงกุงเติบโต
รอยละ 0.5 ตอป มีผลผลิต 65,000 ตัน ผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศจากการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้า (Aquaculture
GDP) มีมูลคา 963 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงปลารอยละ 70.2 รองลงมาคือ กุงรอยละ 20.5
สวนปลานิลยังคงมีการเพาะเลี้ยงมากท่ีสุดในป 2557 มีปริมาณ
198,490 ตัน คิดเปนรอยละ 41.9 ของสัตวนํ้าท้ังหมดท่ีไดจาก
การเพาะเลี้ยง เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.3 เมื่อเทียบกับป 2556

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11 มกราคม – 15 มกราคม 2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย $1,000 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว $15.97 $15.97 $15.97
ขนาด31/40ตัว $15.15        $15.15 $15.15
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว $18.43 $15.97 -
ขนาด31/40ตัว $16.38 $15.56 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน CFR ญี่ปุน US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $11.30
ขนาด31/40ตัว - - $10.30
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย**
ขนาด26/30ตัว $4.85 $4.85 $ 4.85 $4.85 $4.85
ขนาด31/40ตัว - - - - $4.65

------------------
* หมายถึง ขนาด 36/40 ตัว
** กุงกุลาดําเดด็หัวแชแข็งเปนกอน CFR สหรฐัฯ (ราคาตอปอนด)
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