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จีน
ปลายเดือนกุมภาพันธน้ี Gfresh ซึ่งเปนเครือขาย

ผูสงออกอาหารทะเลของออสเตรเลียจะลงนามความตกลงกับ
China Certification & Inspection ของจีนซึ่งมีสํานักงาน
สาขาในออสเตรเลีย (CCIC Australia) ในการตรวจสอบสินคา
อาหารทะเลกอนสงออก (Pre-shipment Inspection) และ
การตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของอาหารทะเลใหกับ
ผูสงออกของออสเตรเลีย ความตกลงดังกลาวจะชวยสราง
โอกาสและความเช่ือมั่นในการคาสินคาอาหารทะเลระหวางผู
สงออกอาหารทะเลของออสเตรเลียภายใตเครือขาย Gfresh
และผูบริโภคของจีน CCIC Australia ใหบริการตรวจสอบ
คุณภาพสินคากอนสงออกผานระบบออนไลนและการ
ตรวจสอบยอนกลับแหลงท่ีมาของสินคา ภายใตการกํากับดูแล
และการรับรองระบบโดยหนวยงานดานสุขอนามัยของจีน โดย
ใบรับรองท่ีไดจากการตรวจประเมินของ CCIC จะเปนท่ียอมรับ
ของหนวยงานศุลกากร ณ ทาเรือ หรือดานนําเขาของจีน ซึ่งจะ
ชวยอํานวยความสะดวกทางการคา เน่ืองจากการสงออก
อาหารทะเลจากออสเตรเลียไปจีนจะมีกระบวนการทาง
ศุลกากรและการตรวจกักกันสินคา ท่ียุงยากซับซอนและ
ใชระยะเวลานาน แมวาจะมีความตกลงการคาเสรี (FTA)
จีน-ออสเตรเลีย แลวก็ตาม

บังกลาเทศ
รัฐบาลบังกลาเทศมีแผนจัดทําแบรนดกุงกุลาดําเพ่ือ

สงเสริมการสงออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา หลังจากท่ีมูลคาการ
สงออกกุงกุลาดําของบังกลาเทศมีแนวโนมลดลง ภายใตแผน
ดังกล าวคณะเจ าหน า ท่ีของบั งกลาเทศ นําโดย Senior
Commerce Secretary จะเขารวมงานแสดงสินคา Seafood
Expo North America ( SENA) ท่ี จั ด ข้ึ น ท่ี เ มื อ งบอสตั น
สหรัฐอเมริกาในชวงเดือนมีนาคมน้ี เพ่ือเจรจาธุรกิจกับผูซื้อของ
สหรัฐฯ ท้ังน้ี ราคากุงแวนนาไมท่ีคอนขางต่ํา ทําใหความตองการ
กุงแวนนาไมในตลาดสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีความตองการกุง
กุลาดําลดลง ท้ังท่ีเปนกุงท่ีมีคุณภาพและรสชาติดี สมาคม
ผูสงออกกุงแชแข็งของบังกลาเทศ (BFFEA) จะจัดประชุม
รวมกับ National Fisheries Institute (NFI) ของสหรัฐฯ เพ่ือ
หาลูทางการขยายการสงออกกุงกุลาดําของบังกลาเทศในตลาด
สหรัฐฯ จากขอมูลของหนวยงาน Export Promotion
Bureau ของบั งกล า เทศ ป งบประมาณ 2557 -2558
บังกลาเทศสงออกกุงไปสหรัฐฯ มูลคา 35.26 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 28.40 จาก 49.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในปงบประมาณ 2556-2557 ขณะท่ีมูลคาการสงออกกุง
ท้ังหมดของบังกลาเทศเทากับ 509.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ลดลงรอยละ 7.35 จาก 550.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปงบประมาณ 2556-2557

อินเดีย
ภายใตแผนการขยายผลผลิตสัตว นํ้ าจากการ

เพาะเลี้ยงของหนวยงานสงเสริมการสงออกอาหารทะเลของ
อินเดีย (MPEDA) คาดวาผลผลิตสัตว นํ้าของอินเดียใน
ปงบประมาณ 2558-2559 จะขยายตัวรอยละ 10 – 15 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณกอน ปงบประมาณ 2557-2558
อินเดียมีผลผลิตกุงกุลาดํา 73,155 ตัน ขณะท่ีผลผลิตกุงขาว
แวนนาไม 353,413 ตัน หนวยงาน MPEDA ได ใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแกรัฐชายฝง
ท่ัวประเทศ รัฐเบงกอลตะวันตกเปนแหลงผลิตกุงกุลาดํา
รายใหญของอินเดีย คิดเปนรอยละ 73 ของผลผลิตกุงกุลาดํา
ท้ังหมดของประเทศ รองมาไดแก รัฐโอริสสา (รอยละ 13.77)
รัฐเกรละ (รอยละ 4.98) รัฐอันธรประเทศ (รอยละ 4.04) และ
รัฐคุชราต (รอยละ 2.98) ขณะท่ีรัฐอานธรประเทศเปนแหลง
ผลิตกุงแวนนาไมรายใหญของอินเดีย ผลผลิตการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้ารวมของอินเดียในชวงครึ่งแรกของปงบประมาณ 2558-
2559 ประมาณ 300,000 ตัน ขยายตัวรอยละ 10 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปงบประมาณกอน

ญี่ปุน
รัฐบาลญี่ปุนไดปรับปรุงระบบการออกใบรับรองการ

ประกอบอาหารสําหรับหัวหนาพอครัวอาหารญี่ปุนแบบดั้งเดิม
(washoku chef) ในตางประเทศใหยากข้ึน ระบบการออก
ใบรับรองใหมน้ีเปนความพยายามเพ่ือสรางความเช่ือมั่นดาน
คุณภาพและความสะอาดของอาหารญี่ปุน โดยเฉพาะอาหาร
จําพวกซู ชิและปลาดิบในรานอาหารญี่ปุ น ท่ัวโลก โดย
กําหนดใหหัวหนาพอครัวอาหารญี่ปุนในตางประเทศตองผาน
การอบรมในประเทศญี่ปุนกอนท่ีจะไดรับสถานะหัวหนาพอครวั
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงจากรัฐบาลญี่ปุน
การปรับปรุงระบบดังกลาวมีข้ึนเน่ืองจากความนิยมบริโภค
อาหารญี่ปุนในสหราชอาณาจักรท่ีเพ่ิมข้ึน เห็นไดจากเชน
รานอาหารญี่ปุน เชน YO! Sushi ซึ่งเปดใหบริการกวา 65
สาขา และรานราเมงตางๆ จํานวนมาก

ญี่ปุน
จากขอมูลของ National Federation of Agricultural

Co-operative Association (Zen-noh) เน่ืองจากในแตละ
พ้ืนท่ีหรือแตละจังหวัดของญี่ปุนมีการกําหนดมาตรฐาน
เก่ียวกับขนาดและรูปรางของสินคาผักและอาหารทะเล ทําให
สินคาผักและอาหารทะเลท่ีไมไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
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จีน
ปลายเดือนกุมภาพันธน้ี Gfresh ซึ่งเปนเครือขาย

ผูสงออกอาหารทะเลของออสเตรเลียจะลงนามความตกลงกับ
China Certification & Inspection ของจีนซึ่งมีสํานักงาน
สาขาในออสเตรเลีย (CCIC Australia) ในการตรวจสอบสินคา
อาหารทะเลกอนสงออก (Pre-shipment Inspection) และ
การตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของอาหารทะเลใหกับ
ผูสงออกของออสเตรเลีย ความตกลงดังกลาวจะชวยสราง
โอกาสและความเช่ือมั่นในการคาสินคาอาหารทะเลระหวางผู
สงออกอาหารทะเลของออสเตรเลียภายใตเครือขาย Gfresh
และผูบริโภคของจีน CCIC Australia ใหบริการตรวจสอบ
คุณภาพสินคากอนสงออกผานระบบออนไลนและการ
ตรวจสอบยอนกลับแหลงท่ีมาของสินคา ภายใตการกํากับดูแล
และการรับรองระบบโดยหนวยงานดานสุขอนามัยของจีน โดย
ใบรับรองท่ีไดจากการตรวจประเมินของ CCIC จะเปนท่ียอมรับ
ของหนวยงานศุลกากร ณ ทาเรือ หรือดานนําเขาของจีน ซึ่งจะ
ชวยอํานวยความสะดวกทางการคา เน่ืองจากการสงออก
อาหารทะเลจากออสเตรเลียไปจีนจะมีกระบวนการทาง
ศุลกากรและการตรวจกักกันสินคา ท่ียุงยากซับซอนและ
ใชระยะเวลานาน แมวาจะมีความตกลงการคาเสรี (FTA)
จีน-ออสเตรเลีย แลวก็ตาม

บังกลาเทศ
รัฐบาลบังกลาเทศมีแผนจัดทําแบรนดกุงกุลาดําเพ่ือ

สงเสริมการสงออกไปตลาดสหรัฐอเมริกา หลังจากท่ีมูลคาการ
สงออกกุงกุลาดําของบังกลาเทศมีแนวโนมลดลง ภายใตแผน
ดังกล าวคณะเจ าหน า ท่ีของบั งกลาเทศ นําโดย Senior
Commerce Secretary จะเขารวมงานแสดงสินคา Seafood
Expo North America ( SENA) ท่ี จั ด ข้ึ น ท่ี เ มื อ งบอสตั น
สหรัฐอเมริกาในชวงเดือนมีนาคมน้ี เพ่ือเจรจาธุรกิจกับผูซื้อของ
สหรัฐฯ ท้ังน้ี ราคากุงแวนนาไมท่ีคอนขางต่ํา ทําใหความตองการ
กุงแวนนาไมในตลาดสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีความตองการกุง
กุลาดําลดลง ท้ังท่ีเปนกุงท่ีมีคุณภาพและรสชาติดี สมาคม
ผูสงออกกุงแชแข็งของบังกลาเทศ (BFFEA) จะจัดประชุม
รวมกับ National Fisheries Institute (NFI) ของสหรัฐฯ เพ่ือ
หาลูทางการขยายการสงออกกุงกุลาดําของบังกลาเทศในตลาด
สหรัฐฯ จากขอมูลของหนวยงาน Export Promotion
Bureau ของบั งกล า เทศ ป งบประมาณ 2557 -2558
บังกลาเทศสงออกกุงไปสหรัฐฯ มูลคา 35.26 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงรอยละ 28.40 จาก 49.25 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในปงบประมาณ 2556-2557 ขณะท่ีมูลคาการสงออกกุง
ท้ังหมดของบังกลาเทศเทากับ 509.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ลดลงรอยละ 7.35 จาก 550.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปงบประมาณ 2556-2557

อินเดีย
ภายใตแผนการขยายผลผลิตสัตว นํ้ าจากการ

เพาะเลี้ยงของหนวยงานสงเสริมการสงออกอาหารทะเลของ
อินเดีย (MPEDA) คาดวาผลผลิตสัตว นํ้าของอินเดียใน
ปงบประมาณ 2558-2559 จะขยายตัวรอยละ 10 – 15 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณกอน ปงบประมาณ 2557-2558
อินเดียมีผลผลิตกุงกุลาดํา 73,155 ตัน ขณะท่ีผลผลิตกุงขาว
แวนนาไม 353,413 ตัน หนวยงาน MPEDA ได ใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าแกรัฐชายฝง
ท่ัวประเทศ รัฐเบงกอลตะวันตกเปนแหลงผลิตกุงกุลาดํา
รายใหญของอินเดีย คิดเปนรอยละ 73 ของผลผลิตกุงกุลาดํา
ท้ังหมดของประเทศ รองมาไดแก รัฐโอริสสา (รอยละ 13.77)
รัฐเกรละ (รอยละ 4.98) รัฐอันธรประเทศ (รอยละ 4.04) และ
รัฐคุชราต (รอยละ 2.98) ขณะท่ีรัฐอานธรประเทศเปนแหลง
ผลิตกุงแวนนาไมรายใหญของอินเดีย ผลผลิตการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้ารวมของอินเดียในชวงครึ่งแรกของปงบประมาณ 2558-
2559 ประมาณ 300,000 ตัน ขยายตัวรอยละ 10 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปงบประมาณกอน

ญี่ปุน
รัฐบาลญี่ปุนไดปรับปรุงระบบการออกใบรับรองการ

ประกอบอาหารสําหรับหัวหนาพอครัวอาหารญี่ปุนแบบดั้งเดิม
(washoku chef) ในตางประเทศใหยากข้ึน ระบบการออก
ใบรับรองใหมน้ีเปนความพยายามเพ่ือสรางความเช่ือมั่นดาน
คุณภาพและความสะอาดของอาหารญี่ปุน โดยเฉพาะอาหาร
จําพวกซู ชิและปลาดิบในรานอาหารญี่ปุ น ท่ัวโลก โดย
กําหนดใหหัวหนาพอครัวอาหารญี่ปุนในตางประเทศตองผาน
การอบรมในประเทศญี่ปุนกอนท่ีจะไดรับสถานะหัวหนาพอครวั
เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงจากรัฐบาลญี่ปุน
การปรับปรุงระบบดังกลาวมีข้ึนเน่ืองจากความนิยมบริโภค
อาหารญี่ปุนในสหราชอาณาจักรท่ีเพ่ิมข้ึน เห็นไดจากเชน
รานอาหารญี่ปุน เชน YO! Sushi ซึ่งเปดใหบริการกวา 65
สาขา และรานราเมงตางๆ จํานวนมาก

ญี่ปุน
จากขอมูลของ National Federation of Agricultural

Co-operative Association (Zen-noh) เน่ืองจากในแตละ
พ้ืนท่ีหรือแตละจังหวัดของญี่ปุนมีการกําหนดมาตรฐาน
เก่ียวกับขนาดและรูปรางของสินคาผักและอาหารทะเล ทําให
สินคาผักและอาหารทะเลท่ีไมไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด
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ถูกจัดเปนสินคา ท่ีไม ไดมาตรฐาน ‘non-standard’ เ พ่ือ
สงเสริมใหมีการใชประโยชนจากสินคาดังกลาว ปจจุบันไดมี
การนําสินคาผักและอาหารทะเลท่ีไมไดมาตรฐานดังกลาวมา
จําหนายออนไลน โดยจําหนายในราคาท่ีถูกกวาสินคาปกติ
รอยละ 10-20

เดนมารก
เดนมารกหันมาสนใจฟลิปปนสในฐานะประเทศท่ีมี

โอกาสดานการประมง รวมท้ังสนับสนุนเครื่องมือและ
เทคโนโลยีการประมง และการตลาดสําหรับสินคาประมงใหกับ
ฟลิปปนส เดนมารกมีเรือประมง 4,500 ลํา แตมีเพียง 150 ลํา
ท่ีทําการประมง และจากสถานการณปจจุบันท่ีฟลิปปนสมีการ
นําเขาเรือประมงของเดนมารกเพ่ิมข้ึน ทําใหเปนโอกาสในการ
นําเรือประมงของเดนมารกไปทําการประมงในฟลิปปนส
จากขอมลูของสมาคมนักธุรกิจเดนมารกในฟลิปปนส การจัดตั้ง
สถานทูตเดนมารกในกรุงมะนิลาเมื่อป 2558 และการท่ี
ฟลิปปนสไดรับสิทธิพิเศษ GSP+ จากสหภาพยุโรป ทําให
นักธุรกิจเดนมารกหันมาสนใจฟลิปปนสในฐานะตลาดการคา
และการลงทุนมากข้ึน ป 2557 ฟลิปปนสนําเขาสินคาจาก
เดนมารกมูลคา 123 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 19
ของมูลคาการนําเขาสินคาท้ังหมดของฟลิปปนส ขณะท่ี
ฟลิปปนสสงออกสินคาไปเดินมารกเพียง 38.18 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือรอยละ 0.06 ของการสงออกสินคาท้ังหมดของ
ฟลิปปนส  ป 2558 ฟลิปปนสสงออกสินคาประมงไปเดนมารก
มูลคา 790 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสวนใหญไดแก คารราจีแนน
สาหรายทะเลและสาหรายตางๆ อาหารทะเลแปรรูป
โดยเฉพาะปลาทูนาและปลาซารดีนสกระปอง

สหรัฐอเมริกา
กระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ ไดแจงขอเพิก

ถอนความตกลงทูนาในแปซิฟกใต (South Pacific Tuna
Treaty) ตอกลุมประเทศหมูเกาะแปซิฟก 17 ประเทศ (FFA)
อยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2559 โดยอางวา
สหรัฐฯ ไมสามารถจายเงินคาธรรมเนียมเขาทําประมงใน
นานนํ้าของกลุมประเทศหมู เกาะแปซิฟกสําหรับป 2559
จํานวน 67 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทําใหความตกลงดังกลาวซึ่งมี
ระยะเวลายาวนานกวา 27 ป จะสิ้นสุดลงในอีก 12 เดือน
นับจากวันท่ีสหรัฐฯ แจงขอเพิกถอนความตกลงดังกลาว
กลุมประเทศหมูเกาะแปซิฟกกลาววา การตัดสินใจดังกลาวของ
สหรัฐฯ เปนการละเมิดสัญญาท่ีลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม
2558 ซึ่งสหรัฐฯ ตกลงจะจายคาธรรมการซื้อวันทําการประมง
8,250 วัน และยังคงเห็นวาความตกลงดานการประมงดังกลาว
มีประโยชนและมีความสําคัญตอกลุมประเทศหมูเกาะแปซิฟก
ขณะท่ีสหรัฐฯ กลาววายังคงเปดโอกาสสําหรับการเจรจาความ
ตกลงฉบับใหมท่ีเปนไปได กลุมประเทศหมูเกาะแปซิฟกมีแผน
ท่ีจะหารือรวมกันในตนเดือนมีนาคมน้ี เพ่ือเตรียมการในการ
โตตอบกับสหรัฐฯ ตอไป

แซนซิบาร
เพ่ือลดชองระหวางอุปสงคและอุปทานสัตวนํ้าของ

แซนซิบาร (Zanzibar) ซึ่ ง เปน เขตปกครองตนเองของ
แทนซาเนีย รัฐบาลแซนซิบารไดกําหนดยุทธศาสตรตางๆ
รวมถึงการอนุญาตนําเขาสินคาสัตวนํ้าและการเพ่ิมผลผลิตการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า รัฐบาลไดดําเนินแผนการในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมประมง โดยสนับสนุนเครื่องมือประมงเพ่ือให
ชาวประมงสามารถทําการประมงในเขตนํ้าลึก และการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวนํ้า จากขอมูลของหนวยงาน Sea
Resources Department แซนซิบารมีผลิตสัตวนํ้า 35,000
ตันตอป ซึ่งไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศในปจจุบัน

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ
2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,000 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $19.86 $17.38 -
ขนาด31/40ตัว $19.03 $16.55 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $11.10
ขนาด31/40ตัว - - $10.10
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

บังกลาเทศ อินเดีย   อนิโดนีเซีย  มาเลเซีย
ขนาด26/30ตัว - $5.00 $4.85     $4.85
ขนาด31/4 - - - $4.65
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