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ออสเตรเลีย  
 รองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียประกาศวาจะระงับ
การนําเขาสินคากุง หลังจากตรวจพบโรคตัวแดงดวงขาวในกุง 
(WSSV) ในรัฐควีนสแลนด รัฐบาลกังวลวาโรคดังกลาวจะ
ระบาดไปยังฟารมกุงท่ัวประเทศ และสรางความเสียหายแก
อุตสาหกรรมกุงของออสเตรเลีย ซึ่งมีมูลคากวา 263 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ท้ังน้ี ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 มีรายงาน
พบโรคตัวแดงดวงขาวในฟารมกุง 4 แหง ในรัฐควีนสแลนด ซึ่ง
นับเปนครั้ งแรกท่ีพบการระบาดของโรคกุ งดั งกลาวใน
ออสเตรเลีย ขณะท่ีกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียยืนยันวา
ในชวงเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2559 พบกุงนําเขามีเช้ือ 
WSSV จํานวน 73 ล็อต และไดสงกลับหรือทําลายกุงดังกลาวแลว 
รัฐบาลจะหามการนําเขากุงจนกวาความเสี่ยงการระบาดของ
โรคดังกลาวจะลดลงเหลือนอยท่ีสุด แตมาตรการดังกลาวจะไม
หามการนําเขากุงปรุงสุก ท้ังน้ี ออสเตรเลียนําเขากุงดิบ
ประมาณ 36.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป  

ฟจ ิ
 เมื่อเร็วๆ น้ี ไดมีการจัดฝกอบรมการจัดตั้งโรงเพาะฟก
ปลานิลและการเพาะเลี้ยงปลานิลใหกับเกษตรกรของฟจิท่ี
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) กรุงเทพฯ ภายใตโครงการ 
Increasing Agricultural Commodities Trade project ซึ่ง
ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป เ ป น ผู ส นั บ ส นุ น เ งิ น ทุ น ใ ห กั บ  Pacific 
Community: SPC ซึ่งเปนองคการใหความชวยเหลือดาน
วิชาการและวิทยาศาสตรแกประเทศในภูมิภาคแปซิฟก ในอดีต
ฟจิมีฟารมเพาะเลี้ยงปลานิลประมาณ 300 แหง แตไดถูก
ทํ า ล า ย โ ด ย พ า ยุ ไ ซ โ ค ล น  Winston เ มื่ อ ต น ป  2 5 5 9 
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจําภูมิภาคแปซิฟกกลาววา 
การสรางความเขมแข็งในการผลิตลูกปลานิลและการจัดหาลูก
ปลานิลใหมี เ พียงพอในประเทศ จะชวยพัฒนาภาคการ
เพาะเลี้ยงปลานิล และสรางความยั่งยืนใหกับเกษตรกรในฟจิ  

อินเดีย 
 จากขอมูลของหนวยงานสงเสริมการสงออกอาหาร
ทะเลของอินเดีย (MPEDA) การนํากุงแวนนาไม ซึ่งเปนกุงชนิด
พันธุตางถ่ินเขามาเลี้ยงในอินเดียกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สําคัญในภาคอุตสาหกรรมกุงของประเทศ กุงแชแข็งเปนสินคา
อาหารทะเลสงออกสําคัญของอินเดีย ผลผลิตสวนใหญไดจาก
การเพาะเลี้ยงชายฝ ง ซึ่ งปจจุ บันมี กุ งสองชนิดพันธุหลัก 
ท่ีเลี้ยง ไดแก กุงขาวแวนนาไม และกุงกุลาดํา โดยกุงกุลาดํา 
จะเลี้ยงในบอแบบดั้งเดิมในรัฐเบงกอลตะวันตก รัฐโอริสา และ 

รัฐเกรละ ขณะท่ีกุงแวนาไมสวนใหญจะเลี้ยงในรัฐอันธรประเทศ 
รัฐคุชราต และรัฐทมิฬนาฑู ชวงป 2558-2559 อินเดียมีผลผลิต
กุงแวนาไม 409,000 ตัน โดยนําเขาพอแมพันธุจากตางประเทศ 
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการกักกันพอแมพันธุกุงในรัฐ
เชนไน ภายใตการดูแลของศูนยเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า Rajiv Gandhi 
Centre for Aquaculture (RGCA) นอกจากน้ีหนวยงาน MPEDA 
ไดพัฒนาลูกพันธุกุงคุณภาพดีใหกับเกษตรกร และแมวาสินคา
กุงของอินเดียถูกมาตรการตอบโตการทุมตลาด (AD) จาก
สหรัฐอเมริกา แตอินเดียยังคงเปนผูสงออกกุงรายใหญไปตลาด
สหรัฐฯ รวมท้ังตลาดญี่ปุนและสหภาพยุโรป ขณะท่ีกุงกุลาดํา
สงออกไปตลาดญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดเฉพาะกลุมและไดราคาดี 

อินเดีย 
 จากผลการศึกษาของสถาบัน Central Marine 
Fisheries Research Institute (CMFRI) มาตรการยกเลิก
พันธบัตร 500 และ 100 รูป ของรัฐบาลไมสงผลกระทบตอการ
ทําประมงมากนัก แตกระทบตอการบริโภคและการคาปลีกของ
ประเทศ จากการสํารวจผลกระทบของมาตรการดังกลาวโดย 
CMFRI ซึ่งทําการสํารวจในบริเวณทาข้ึนสัตวนํ้าและตลาดสัตวนํ้า
ในเขต Ernakulum ในเมืองโคชิ (Kochi) พบวา ผูคาปลีก และ
ผูบริโภคไดรับผลกระทบจากมาตรการดังกลาว เน่ืองจาก
ธุรกรรมการชําระเงินดวยเงินสดหยุดชะงัก และขาดแคลน
ธนบัตรยอย 

อินโดนีเซีย  
 กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซีย
ไดจัดสรรงบประมาณ 104.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับจัดซื้อ
เรือประมงใหม 1,080 ลํา ทําประกันชีวิตใหกับชาวประมง 
500,000 คน และบูรณะทาเรือ 7 แหง ซึ่งขณะน้ีกระทรวงฯ 
ไดสั่งซื้อเรือประมงแลว คาดวาจะไดรับในเดือนมิถุนายน หรือ
กรกฎาคมน้ี โดยจะจัดสงเรือดังกลาวใหกับสหกรณชาวประมง 
170 แหงท่ัวประเทศ สําหรับการทําประกันชีวิต ป 2559 
กระทรวงฯ ไดออกกรมธรรมประกันชีวิตใหกับชาวประมง
จํานวน 490,000 ราย จากชาวประมงท่ีจดทะเบียน 969,000 ราย 
และขณะน้ีกระทรวงฯ รวมกับหนวยงานประกันของรัฐ
ดําเนินการออกกรมธรรมใหกับชาวประมงท่ีเหลือภายใน 
ป 2560 สําหรับทาเรือ 7 แหงท่ีจะทําการบูรณะ ไดแก ทาเรือ 
Zam-zaman ในจาการตา ทาเรือ Bitung ในสุลาเวสีเหนือ 
ทาเรือ Untia ในสุลาเวสีใต ทาเรือ Cikidang และ Cianjur ใน
ชวาตะวันตก ทาเรือ Pengambengan ในบาหลี และทาเรือ 
Sendang Biru ชวาตะวันออก  
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ฟลิปปนส 
 จากขอมูลของหนวยงาน Bureau of Fisheries and 
Aquatic Resources ระดับความพอเพียงของสัตวนํ้า (fish 
sufficiency level) ในจังหวัด Pangasinan ของฟลิปปนส 
มากกวารอยละ 200 ซึ่งชวยชดเชยชองวางการขาดแคลนสัตวนํ้า
จากมาตรการรื้อถอนกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสาบ Laguna de 
Bay ภายในป 2561 จังหวัดดังกลาวปอนสัตวนํ้าใหกับเขต 
Metro Manila ประมาณ 140 ตัน/วัน ผลผลิตสวนใหญเปน
ปลานวลจันทร โดยคิดเปนรอยละ 60 ของปริมาณสัตวนํ้าท่ี
จําหนายในเขตน้ี และจากการรื้อถอนกระชังเลี้ยงปลาใน
ทะเลสาบ Laguna de Bay จะทําใหจังหวัด Pangasinan เปน
แหลงจัดหาผลผลิตสัตว นํ้า ท่ีสําคัญให กับ  Metro Manila 
ทะเลสาบ Laguna de Bay ผลิตปลานวลจันทรและปลานิล 
ปละ 400,000 ตัน คิดเปนรอยละ 70 ของความตองการสัตวนํ้าใน
เกาะลูซอนและบางสวนของเกาะวิสายาส จากขอมูลของ
สํ า นั ก งานส ถิติ แห งชาติ  ช ว งป  2556 -2558  จั งห วัด 
Pangasinan มีผลผลิตปลานวลจันทรเฉลี่ย 106,857 ตัน/ป 
กลายเปนผูผลิตปลานวลจันทรรายใหญของประเทศ และมี
ผลผลิตปลานิลเฉลี่ย 10,821 ตัน ปจจุบันราคาคาสงปลา
นวลจันทรเฉลี่ย 2 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ราคาคาปลีกเฉลี่ย 2.5 
เหรียญสหรัฐฯ/กก. สวนราคาคาสงปลานิลเฉลี่ย 1.6 เหรียญ
สหรัฐฯ/กก ราคาคาปลีกเฉลี่ย  2 เหรียญสหรัฐฯ/กก. 
นอกจากน้ี จังหวัด Pangasinan ยังสามารถขยายพ้ืนท่ีการ
เพาะเลี้ยงชายฝงไดอีก  

ไตหวัน 
จากขอมูลของหนวยงานอาหารและยาของไตหวัน 

(FDA) ไตหวันออกฎระเบียบใหมเก่ียวกับฉลากสินคาอาหาร 
ภายใต กฎหมาย Food Safety and Sanitation Act เ พ่ื อ
ปรับปรุงความปลอดภัยดานอาหารและคุมครองสิทธิผูบริโภค 
มีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2560 ครอบคลุมเรื่องฉลาก
สินคาปลาค็อด ช็อกโกแลต และลูกเดือย ระเบียบดังกลาว
กําหนดใหปลาชนิดพันธุ Gadiformes เทาน้ันท่ีใหระบุในฉลาก
วาเปนปลาค็อด (cod) เน่ืองจากท่ีผานมาตรวจพบสินคาปลา
กะพง (seabass) และปลา Greenland halibut ท่ีจําหนายใน
ไตหวัน ติดฉลากวาเปนปลาค็อด ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง 
ท้ังน้ี ผูฝาฝนกฎระเบียบดังกลาวจะถูกปรับระหวางเการอย – 
หน่ึงแสนกวาเหรียญสหรัฐฯ   

เวียดนาม 
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค าของ

เวียดนาม (MoIT) กลาวในการประชุมสัมมนาเก่ียวกับการ
บังคับใชความตกลงการคาเสรีเวียดนาม-เกาหลีใต (KV-FTA) 
ซึ่งจัดโดย Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA) 
แ ล ะ  KV-FTA Support Centre โ ด ย ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
หนวยงานศุลกากรของเกาหลีใต วาผูสงออกเวียดนามตอง

เขาใจและใชประโยชนเก่ียวกับกฎแหลงกําเนิดสินคาภายใต 
KV-FTA และใหภาคเอกชนของเวียดนามใหความสําคัญกับ
กระบวนการไดมาซึ่งแหลงกําเนิดสินคา เ พ่ือสามารถใช
ประโยชนจากสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต FTA ดังกลาว 
การประชุมสัมมนาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
ตระหนักรูและเปนชองทางแลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับ
การใชสิทธิประโยชนภายใตความตกลงฯ ใหกับผูนําเขาและ
สงออกของท้ังสองฝาย และเพ่ือสามารถบรรลุเปาหมายการ
เพ่ิมมูลคาการคาระหวางกันเปน 70 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 
2560 หนวยงานท่ีเก่ียวของของท้ังสองประเทศจะใหความ
ชวยเหลือทางดานเทคนิคและกฎหมายแกภาคธุรกิจ เพ่ือ
สนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลง KV-FTA ซึ่งขณะน้ีมีผล
บังคับใชมา 1 ป  โดยในชวงสามไตรมาสแรกของป 2559 
มูลคาการคาระหวางเวียดนามและเกาหลีใตเพ่ิมข้ึนรอยละ 
11.8 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

สหรัฐอเมริกา 
คณะกรรมการอนุรักษสัตวนํ้าและสัตวปาของรัฐ

ฟลอริดา (FWC) ประกาศวา ขณะน้ีนักตกปลาสามารถชวยให
ขอมูลเก่ียวกับปลานํ้าจืดชนิดพันธุตางถ่ินในฟลอริดา โดย 
FWC รวมกับหนวยงาน US Fish and Wildlife Service และ
Fishbrain ซึ่งเปนแอปพลิชันและเครือขายโซเชียลเน็ตเวิรค
สําหรับนักตกปลาท่ีใหญท่ีสุดของโลก FWC เชิญชวนผูใช 
แอปพลิเคชัน Fishbrian รวมใหขอมูลเก่ียวกับสัตวนํ้าตางถ่ิน
ในระบบนิเวศของรัฐฟลอริดา 15 ชนิดพันธุ และไดจัดทํา
รายช่ือและรายละเอียดท่ีจําเปนเก่ียวกับสัตวนํ้าตางถ่ินท่ีสนใจ 
สําหรับนักตกปลาในการสังเกต เพ่ือบันทึกขอมูลเมื่อเจอปลา
ดังกลาวลงในแอปพลิเคชัน Fishbrain ซึ่งแอพลิเคชันดังกลาว
จะชวยใหผูใชสามารถบันทึกสถานท่ี เวลา ชนิดพันธุ และรูปภาพ
ของสัตวนํ้าตางถ่ินท่ีพบหรือท่ีจับได ฟลอริดาเปนรัฐนํารองท่ีใช 
แอปพลเิคชัน Fishbrain เพ่ือชวยจัดการดานสิ่งแวดลอม และ
เพ่ือลดผลกระทบจากชนิดพันธุสัตวนํ้าตางถ่ิน แอปพลิเคชัน 
Fishbrain จะชวยคาดการณการตกปลาโดยอาศัยขอมูลการ
จับจริง ชวยในการติดตามชนิดสัตวนํ้า สามารถแบงปนขอมูล
ระหวางเพ่ือนนักตกปลา และชวยหาแหลงตกปลาใหมๆ  

โคลัมเบีย 
 หนวยงานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแหงชาติ
โคลัมเบีย (AUNAP) ประกาศหามจับกุงท้ังในเขตนํ้าตื้นและนํ้าลึก
บริเวณนานนํ้ามหาสมุทรแปซิฟกของโคลัมเบีย ระหวางวันท่ี 
15 มกราคม – 15 มีนาคม 2560 ในจังหวัด Valle del 
Cauca, Choco และ Nariño มาตรการดังกลาวมี ข้ึนเ พ่ือ
คุมครองกุงนํ้าตื้นในนานนํ้ามหาสมุทรแปซิฟกของประเทศ  
ซึ่งรวมถึงกุงขาว กุงกุลาดํา กุง seabob และ กุง titi ในชวงท่ีมี
กุงวัยออนจํานวนมาก รวมท้ังคุมครองกุงนํ้าลึกชนิดหลักๆ 
ไดแก kolibri shrimp, pink shrimp, brown shrimp และ 
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northern nylon shrimp ซึ่งอยูในชวงผสมพันธุและวางไข  
โดยหามจับ ข้ึนทา เก็บสะสมในคลังสินคา แปรรูป จําหนาย 
และขนสง หรือเคลื่อนยายกุงดวยวิธีการใดๆ ในนานนํ้า
มหาสมุทรแปซิฟกของประเทศและพ้ืนท่ีท่ีกําหนด สําหรับ
จังหวัดอ่ืนท่ีไมไดครอบคลุมในประกาศหามจับกุงดังกลาว
อนุญาตใหจําหนายกุงนํ้าตื้นและกุงนํ้าลึกได หากใบอนุญาต
การจําหนายแสดงวากุงดังกลาวจับกอนในชวงท่ีหามจับกุง 
และยังอนุญาตใหสามารถจําหนายกุงทองถ่ินและกุงนําเขาได
ในจังหวัด Valle, Choco, Nariño และ Cauca ยกเวนในเขต
พ้ืนท่ีชายฝงแปซิฟก (เขต Jurado, Solano Bay, Nuqui, 
Pizarro, and the coast of San Juan, Buenaventura, 
Lopez de Micay, Timbiqui, Guapi, Salahonda และ 
Tumaco) 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 – 17 มกราคม 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,680 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย 
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                          อินโดนีเซีย       อินเดีย      
ขนาด13/15ตัว           $31.91         $28.93                
ขนาด16/20ตัว           $29.78        $25.53           
ขนาด21/25ตัว           $27.65          $24.67           
ขนาด26/30ตัว           $25.53         $22.55          
ขนาด31/40ตัว           $22.12          $19.57   

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงใน
ญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                         อินเดีย    อินโดนีเซีย    ไทย          
ขนาด13/15ตัว $24.67         - - 
ขนาด16/20ตัว  $20.42 - -  
ขนาด21/25ตัว   $17.87  -  - 
ขนาด26/30ตัว     $16.17 -  - 
ขนาด31/40ตัว $14.46 -  - 
ขนาด41/50ตัว  $13.61    -  -         

 

 

 

 

 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม      อินเดีย  
ขนาด6/8ตัว  $20.90        -           
ขนาด8/12ตัว $18.90        -  
ขนาด13/15ตัว $15.90  -  
ขนาด16/20ตัว  $13.20         $15.40   
ขนาด21/25ตัว   $11.90 -  
ขนาด26/30ตัว     $10.90 -   
ขนาด31/40ตัว $9.90 -   
ขนาด41/50ตัว  $8.90    -  
ขนาด51/60ตัว     $8.50 -   
ขนาด61/70ตัว $7.70 -   

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehoue, New York) 
                       เวียดนาม  บงักลาเทศ   อินเดีย    อินโดนีเซีย    ไทย   
ขนาด6/8ตัว $12.60    -           - $12.65  $12.65     
ขนาดUn/12ตัว $10.50    -  $11.10     -             - 
ขนาด13/15ตัว $8.50 $8.50 $8.75    $8.60       $8.60         
ขนาด16/20ตัว $8.00 $7.95   $8.25 $8.20     $8.20 
ขนาด21/25ตัว  $7.10 $7.10       -         $7.20      $7.20 
ขนาด26/30ตัว $6.75 $6.10      -            -             - 
ขนาด31/40ตัว     -         $5.90       -         $5.85   $5.85 

กุงแวนนาไมแชเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)      
(ราคา Ex-warehoue, New York) 

                     อินโดนีเซีย     เอกวาดอร       อินเดีย           
ขนาดUn/12ตัว $9.95            -    - 
ขนาดUn/15ตัว  $6.75   -      $6.75 
ขนาด16/20ตัว   $5.85    - $5.90  
ขนาด21/25ตัว $4.85 $5.90 $4.90 
ขนาด26/30ตัว $4.40 $5.00 $4.50 
ขนาด31/35ตัว  $4.35 $4.50 $4.35     
ขนาด36/40ตัว  $4.25     $4.25 $4.25 
ขนาด41/50ตัว $3.95 $4.05 $3.95   
ขนาด51/60ตัว $3.75 S3.75 $3.75 
ขนาด61/70ตัว  $3.65    $3.70 $3.65 
ขนาด71/90ตัว    -    $3.2           - 
ขนาด91/110ตัว    -    $2.85    - 
           

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