
สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับที่ ๖/๕๙ เดือนเมษายน ๒๕๕๙
กลุมวเิคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง

e-mail: jriyaya@hotmail.com

มาเลเซีย
กรมประมงมาเลเซียประกาศเตือนเก่ียวกับอุณหภูมิ

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยทําให
ปลาตายลง เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําใหเช้ือโรคแพรระบาด
อยางรวดเร็ว จากปรากฏการณเอลนีโญสงผลใหปลานํ้ากรอย
และปลานํ้าจืดท่ีเลี้ยงในกระชังหลายแหงในรัฐ Pahang และรัฐ
Perak ตายลงจํานวนมาก เจาหนาท่ีกรมประมงออกประกาศ
เตือนเจาของฟารมใหรีบจับปลาท่ีไดขนาด และลดการเลี้ยงและ
การใหอาหารปลาลงในชวงน้ี สําหรับภาคการประมง กรมประมง
ออกมาตรการหามสงออกสัตวนํ้า อาทิ ปลาแมคเคอเรล ปลา
ซารดีนส และปลาหางแข็ง และใหผูคาสํารองสัตวนํ้าเพ่ือให
เพียงพอสําหรับจําหนายในประเทศเปนระยะเวลา 6 เดือน
เพ่ือรับมือกับปรากฏการณเอลนีโญ ป 2558 มาเลเซียมีผลผลิต
สัตวนํ้า 1.94 ตัน โดย 1.45 ตัน หรือรอยละ 75 มาจากการจับ
และท่ีเหลือ 482,1200 ตัน หรือรอยละ 25 มาจากการ
เพาะเลี้ยง มูลคาการคาสินคาสัตวนํ้ารวม 1.6 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ

ศรีลังกา
สมาคมผูสงออกอาหารทะเลของศรีลังกาไดเรียกรอง

ใหรัฐบาลเจรจาใหจีนลด/ยกเลิกภาษีนําเขาสินคาอาหารทะเล
จากศรีลังกา ภายใตการเจรจาความตกลงการคาเสรีกับจีน
รวมท้ังขอใหรัฐบาลลดหรือยกเลิกคาธรรมเนียมการสงออก
อาหารทะเลท่ีเรียกเก็บในอัตรา 50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ท้ังน้ี
สมาคมฯ ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า
และการขยายการสงออกอาหารทะเลไปยังตลาดใหมๆ
เน่ืองจากมาตรการหามนําเขาอาหารทะเลของสหภาพยุโรป
สงผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมอาหารทะเลของ
ศรีลังกา สหภาพยุโรปหามนําเขาสินคาประมงจากศรีลังกา
ตั้งแตตุลาคม 2557 โดยอางวาศรีลังกาไมดําเนินการตาม
กฎระเบียบการตอตานการทําประมง IUU ของสหภาพยุโรป
และเมื่อ 30 มีนาคม 2559 คณะเจาหนาท่ีจากศรีลังกาได
เดินทางเยือนสหภาพยุโรป เพ่ือหารือการยกเลิกมาตรการ
ดังกลาว

ไตหวัน
คณะรัฐมนตรีของไตหวันไดเห็นชอบรางกฎหมายเพ่ือ

เพ่ิมบทลงโทษกองเรือประมงนํ้าลึกท่ีทําประมงผิดกฎหมาย
ท้ังน้ี เพ่ือปองกันการถูกมาตรการหามนําเขาอาหารทะเลจาก
สหภาพยุโรป นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียังไดเห็นชอบรางแกไข
กฎหมายเพ่ือควบคุมการลงทุนการทําประมงโดยเรือประมง
ท่ีชักธงตางชาติ และรางแกไขกฎหมายประมงท่ีเสนอโดย

กรมประมงไตหวัน ท้ังน้ี รางกฎหมายดังกลาวจะมีบทลงโทษท่ี
เขมงวดสําหรับเรือประมงนํ้าลึกท่ีทําประมงผิดกฎหมาย และ
กําหนดใหเรือประมงนํ้าลึกติดตั้งระบบควบคุมและติดตาม
เรือประมง และระบบการรายงานขอมูลการจับสัตวนํ้าของเรือ
แตละลํา เรือประมงท่ีฝาฝนกฎหมายจะถูกลงโทษปรับสูงสุด
30 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 914,176 เหรียญสหรัฐฯ)
และ 45 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) หากกระทําความผิดซ้ํา การปรับปรุงกฎหมายดังกลาว
มีข้ึนหลังจากท่ีไตหวันไดรับใบเหลืองในการทําประมง IUU
จากสหภาพยุโรปเมื่อเดือนตุลาคมท่ีผานมา

เวียดนาม
จากขอมูลของสมาคมผูสงออกอาหารทะเลของ

เวียดนาม (VASEP) ป 2558 เวียดนามสงออกกุงไปสหภาพ
ยุโรปมูลคา 548.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 19.7 จาก
ปกอน เน่ืองจากคาเงินยูโรท่ีออนคาเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน
สหรัฐฯ คาเงินยูโรท่ีออนลงทําใหผูนําเขาสหภาพยุโรปไมได
ประโยชนจากราคากุงในตลาดโลกท่ีลดลง อยางไรก็ตาม
คาดวาคําสั่งซื้อกุงจากสหภาพยุโรปในตนป 2559 จะเพ่ิมข้ึน
ตลาดสหภาพยุโรปนิยมนําเขากุงขนาดกลางและขนาดเล็ก
เน่ืองจากกุงขนาดใหญมีราคาแพง นอกจากน้ี ความตกลง
การคาเสรีระหวางเอกวาดอรกับสหภาพยุโรปท่ีคาดวาจะมีผล
บังคับใชในเดือนตุลาคม 2559 เปนอีกปจจัยท่ีอาจสงผล
กระทบตอการสงออกกุงของเวียดนามไปตลาดสหภาพยุโรป

เวียดนาม/เกาหลีใต
การสงออกกุงของเวียดนามไปเกาหลีใตไดประโยชน

จากความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางกัน โดยเวียดนาม
ไดรับโควตาการสงออกกุงไปเกาหลีใตโดยไมเสียภาษีนําเขา
10,000 ตัน และจะขยายเปน 15,000 ตัน หลังจาก 5 ป
ท่ีความตกลงมีผลบังคับใช ขณะท่ีเกาหลีใตใหโควตาการ
สงออกกุงแกประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 5,000 ตัน เทาน้ัน
ป 2558 เวียดนามสงออกกุงไปเกาหลีใตมูลคา 238 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน แต
เกาหลีใตยังคงเปนตลาดสงออกกุงสําคัญอันดับ 5 ของ
เวียดนาม รองจากสหรัฐฯ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และจีน คาดวา
ความตกลงการคาเสรีกับเกาหลีใตจะทําใหการสงออกกุงของ
เวียดนามไปเกาหลีใตขยายตัวเพ่ิมข้ึน

สวีเดน
รัฐบาลสวีเดนเรียกรองใหสหภาพยุโรปติดฉลากกุง

ล็อบสเตอรท่ีนําเขาจากอเมริกาเหนือวาเปนชนิดพันธุตางถ่ิน
(invasive species) เพ่ือท่ีจะสามารถหามการนําเขากุงล็อบสเตอร
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เวียดนามไปเกาหลีใตขยายตัวเพ่ิมข้ึน
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มาเลเซีย
กรมประมงมาเลเซียประกาศเตือนเก่ียวกับอุณหภูมิ

ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสงผลกระทบตอการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยทําให
ปลาตายลง เน่ืองจากอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนทําใหเช้ือโรคแพรระบาด
อยางรวดเร็ว จากปรากฏการณเอลนีโญสงผลใหปลานํ้ากรอย
และปลานํ้าจืดท่ีเลี้ยงในกระชังหลายแหงในรัฐ Pahang และรัฐ
Perak ตายลงจํานวนมาก เจาหนาท่ีกรมประมงออกประกาศ
เตือนเจาของฟารมใหรีบจับปลาท่ีไดขนาด และลดการเลี้ยงและ
การใหอาหารปลาลงในชวงน้ี สําหรับภาคการประมง กรมประมง
ออกมาตรการหามสงออกสัตวนํ้า อาทิ ปลาแมคเคอเรล ปลา
ซารดีนส และปลาหางแข็ง และใหผูคาสํารองสัตวนํ้าเพ่ือให
เพียงพอสําหรับจําหนายในประเทศเปนระยะเวลา 6 เดือน
เพ่ือรับมือกับปรากฏการณเอลนีโญ ป 2558 มาเลเซียมีผลผลิต
สัตวนํ้า 1.94 ตัน โดย 1.45 ตัน หรือรอยละ 75 มาจากการจับ
และท่ีเหลือ 482,1200 ตัน หรือรอยละ 25 มาจากการ
เพาะเลี้ยง มูลคาการคาสินคาสัตวนํ้ารวม 1.6 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ

ศรีลังกา
สมาคมผูสงออกอาหารทะเลของศรีลังกาไดเรียกรอง

ใหรัฐบาลเจรจาใหจีนลด/ยกเลิกภาษีนําเขาสินคาอาหารทะเล
จากศรีลังกา ภายใตการเจรจาความตกลงการคาเสรีกับจีน
รวมท้ังขอใหรัฐบาลลดหรือยกเลิกคาธรรมเนียมการสงออก
อาหารทะเลท่ีเรียกเก็บในอัตรา 50 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ท้ังน้ี
สมาคมฯ ตองการใหรัฐบาลสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้า
และการขยายการสงออกอาหารทะเลไปยังตลาดใหมๆ
เน่ืองจากมาตรการหามนําเขาอาหารทะเลของสหภาพยุโรป
สงผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมอาหารทะเลของ
ศรีลังกา สหภาพยุโรปหามนําเขาสินคาประมงจากศรีลังกา
ตั้งแตตุลาคม 2557 โดยอางวาศรีลังกาไมดําเนินการตาม
กฎระเบียบการตอตานการทําประมง IUU ของสหภาพยุโรป
และเมื่อ 30 มีนาคม 2559 คณะเจาหนาท่ีจากศรีลังกาได
เดินทางเยือนสหภาพยุโรป เพ่ือหารือการยกเลิกมาตรการ
ดังกลาว

ไตหวัน
คณะรัฐมนตรีของไตหวันไดเห็นชอบรางกฎหมายเพ่ือ

เพ่ิมบทลงโทษกองเรือประมงนํ้าลึกท่ีทําประมงผิดกฎหมาย
ท้ังน้ี เพ่ือปองกันการถูกมาตรการหามนําเขาอาหารทะเลจาก
สหภาพยุโรป นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียังไดเห็นชอบรางแกไข
กฎหมายเพ่ือควบคุมการลงทุนการทําประมงโดยเรือประมง
ท่ีชักธงตางชาติ และรางแกไขกฎหมายประมงท่ีเสนอโดย

กรมประมงไตหวัน ท้ังน้ี รางกฎหมายดังกลาวจะมีบทลงโทษท่ี
เขมงวดสําหรับเรือประมงนํ้าลึกท่ีทําประมงผิดกฎหมาย และ
กําหนดใหเรือประมงนํ้าลึกติดตั้งระบบควบคุมและติดตาม
เรือประมง และระบบการรายงานขอมูลการจับสัตวนํ้าของเรือ
แตละลํา เรือประมงท่ีฝาฝนกฎหมายจะถูกลงโทษปรับสูงสุด
30 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 914,176 เหรียญสหรัฐฯ)
และ 45 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1.4 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ) หากกระทําความผิดซ้ํา การปรับปรุงกฎหมายดังกลาว
มีข้ึนหลังจากท่ีไตหวันไดรับใบเหลืองในการทําประมง IUU
จากสหภาพยุโรปเมื่อเดือนตุลาคมท่ีผานมา

เวียดนาม
จากขอมูลของสมาคมผูสงออกอาหารทะเลของ

เวียดนาม (VASEP) ป 2558 เวียดนามสงออกกุงไปสหภาพ
ยุโรปมูลคา 548.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 19.7 จาก
ปกอน เน่ืองจากคาเงินยูโรท่ีออนคาเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน
สหรัฐฯ คาเงินยูโรท่ีออนลงทําใหผูนําเขาสหภาพยุโรปไมได
ประโยชนจากราคากุงในตลาดโลกท่ีลดลง อยางไรก็ตาม
คาดวาคําสั่งซื้อกุงจากสหภาพยุโรปในตนป 2559 จะเพ่ิมข้ึน
ตลาดสหภาพยุโรปนิยมนําเขากุงขนาดกลางและขนาดเล็ก
เน่ืองจากกุงขนาดใหญมีราคาแพง นอกจากน้ี ความตกลง
การคาเสรีระหวางเอกวาดอรกับสหภาพยุโรปท่ีคาดวาจะมีผล
บังคับใชในเดือนตุลาคม 2559 เปนอีกปจจัยท่ีอาจสงผล
กระทบตอการสงออกกุงของเวียดนามไปตลาดสหภาพยุโรป

เวียดนาม/เกาหลีใต
การสงออกกุงของเวียดนามไปเกาหลีใตไดประโยชน

จากความตกลงการคาเสรีทวิภาคีระหวางกัน โดยเวียดนาม
ไดรับโควตาการสงออกกุงไปเกาหลีใตโดยไมเสียภาษีนําเขา
10,000 ตัน และจะขยายเปน 15,000 ตัน หลังจาก 5 ป
ท่ีความตกลงมีผลบังคับใช ขณะท่ีเกาหลีใตใหโควตาการ
สงออกกุงแกประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 5,000 ตัน เทาน้ัน
ป 2558 เวียดนามสงออกกุงไปเกาหลีใตมูลคา 238 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน แต
เกาหลีใตยังคงเปนตลาดสงออกกุงสําคัญอันดับ 5 ของ
เวียดนาม รองจากสหรัฐฯ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และจีน คาดวา
ความตกลงการคาเสรีกับเกาหลีใตจะทําใหการสงออกกุงของ
เวียดนามไปเกาหลีใตขยายตัวเพ่ิมข้ึน

สวีเดน
รัฐบาลสวีเดนเรียกรองใหสหภาพยุโรปติดฉลากกุง
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นํ้ า เย็นชนิด พันธุ Homarus americanus หรือ “Maine
lobsters” จากสหรัฐและแคนาดาเขามายังสหภาพยุโรป
การเรียกรองดังกลาวมีข้ึนหลังจากพบกุงล็อบสเตอรชนิดพันธุ
ดังกลาว ซึ่งมีโลโกบริษัทผูผลิตของสหรัฐฯและแคนาดาติดอยู
ในนานนํ้าของสวีเดน หนวยงานดานการจัดการนํ้าและทะเล
ของสวีเดนไดออกรายงานอางถึงอันตรายของกุงล็อบสเตอร
ชนิดพันธุตางถ่ินดังกลาวตอระบบนิเวศวิทยาทางทะเลของ
สวีเดน เน่ืองจากชนิดพันธุดังกลาวสามารถเจริญเติบโตและ
ขยายจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว รวมท้ังอาจแพรเช้ือโรค
และปรสิต ท่ีติดมา จากรายงานดังกลาวทําใหกระทรวง
สิ่งแวดลอมและพลังงานของสวีเดนตองการใหมีการหามการ
นําเขาชนิดพันธุดังกลาวท่ัวสหภาพยุโรป ขณะท่ีประธาน
สถาบันการประมงแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NFI) กลาววา
ทวีปอเมริกาเหนือสงออก “Maine lobsters” มายังสหภาพยุโรป
ปละประมาณ 139 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งหากมีการหามนําเขา
กุงล็อบสเตอรชนิดพันธุดังกลาวจะสงผลกระทบตอการคากุง
ล็อบสเตอรของท้ังสองฝาย

สหรัฐอเมริกา
หน ว ย งานบริ ห ารด า นสมุ ทรศ าสตร แล ะ ช้ั น

บรรยากาศแหงชาติของสหรัฐฯ (NOAA) ไดออกกฎระเบียบ
เก่ียวกับมาตรฐานการจับปลาทูนาแบบอนุรักษปลาโลมา
"dolphin-safe" ข้ึนใหม หลังจากท่ี WTO ประกาศใหเม็กซิโก
ชนะคดีการฟองรองต อกรณีกฎระเบี ยบการติดฉลาก
"dolphin-safe" ของสหรัฐฯ วาเปนการกีดกันการคา โดย
สหรัฐฯ มีแผนท่ีจะยกระดับขอกําหนดการนําเขาผลิตภัณฑ
ปลาทูนาจากท่ัวโลก โดยจะกําหนดใหเรือจับปลาทูนาท่ัวโลก
จะตองมีเอกสารการจับและมีผูสังเกตการณบนเรือจากภาครัฐ
และกําหนดใหกัปตันเรือจะตองผานการอบรมเก่ียวกับการทํา
ประมงปลาทูนาโดยไมจับติดโลมา ผูสงออกผลิตภัณฑปลาทูนา
รายใหญมาตลาดสหรัฐฯ ไดแก ไทย เวียดนาม มอริเชียส
แคนาดา เอกวาดอร ฟจิ จีน และอินโดนีเซีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สหรัฐอาหรับเอมิเรตสพยายามผลักดันการเพ่ิม

ผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการอาหารทะเลภายในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากรสัตวนํ้าในธรรมชาติท่ีลดจํานวนลง โดยรัฐบาลได
เห็นชอบการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ใหมๆ เพ่ือขยายผลผลิตและการคาสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง
รวมท้ังทบทวนกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการลงทุนในภาคการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า นอกจากน้ี ยังปรับปรุงกฎระเบียบโดยหาม
จับและจําหนายสัตวนํ้าวัยออนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ่ือให
สัตวนํ้าเจริญเติบโตและสามารถวางไขตอไป ปจจุบันสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตสมีอุปสงคสัตวนํ้ามากกวาอุปทานในประเทศ
ประมาณ 136,450 ตัน

FAO/โลก
การคาสัตวนํ้าโลกท่ีไรพรมแดนโดยเฉพาะแรงขับเคลื่อน

จากการขยายตัวอยางรวดเร็วของการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ทําให
ปจจุบันมีความจําเปนท่ีตองมีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในดานการตรวจสอบยอนกลับ ขอกําหนดดาน
แรงงาน การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การเตรียม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและพฤติกรรมผูบริโภค
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของ
ซูเปอรมารเก็ตและบทบาทท่ีเพ่ิมข้ึนในหวงโซอุปทาน การประชุม
คณะอนุกรรมการดานการคาสัตว นํ้ าของ FAO ครั้ งท่ี 15
ท่ีประเทศโมร็อกโกเมื่อเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา ชวยเสริมสราง
ความเขาใจใหกับ FAO ประเทศสมาชิก และตัวแทนภาค
อุตสาหกรรมเก่ียวกับแนวโนม โอกาส และปญหาความทาทายใหมๆ
ในภาคการประมง รวมท้ังไดผลักดันการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาภาคการประมงอยางยืนท่ีเหมาะสมและเพ่ือประโยชน
สูงสุดทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา และรัฐมนตรีของ
ประเทศสมาชิกไดเห็นชอบกับขอเสนอแนวปฏิบัติทางเทคนิค
สําหรับแผนงานเอกสารการจับสัตวนํ้า (Catch Document
Schemes) ท้ังเอกสารท่ีใชในการตรวจสอบแหลงท่ีมาของสัตวนํ้า
วาจับอยางถูกกฎหมาย และการอํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑสัตวนํ้าตลอดหวงโซอุปทาน
ซึ่งแผนงานดังกลาวจะเปนเครื่องมือสําคัญในการตอตานการทํา
ประมง IUU นอกจากน้ี การท่ีภาคเอกชนเขารวมโครงการ
แผนงานเอกสารการจับสัตวนํ้าสําหรับปลาทูนาของ FAO ถือ
เปนความสําเร็จท่ีไมไดคาดหวังมากอน สะทอนใหเห็นถึงความ
สนใจของภาคเอกชนตอประเด็นความยั่งยืนของทรัพยากร
ประมง และท่ีสําคัญคือความตกลงวาดวยมาตรการรัฐเจาของทา
เพ่ือปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมง IUU ซึ่งขณะน้ีมี
ประเทศสมาชิกใหสตยาบันความตกลงฯ 21 ประเทศ โดย
ความตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชเมื่อมีประเทสมาชิกให
สัตยาบันครบ 25 ประเทศ

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,400-1,500 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $21.18 $20.30 -
ขนาด31/40ตัว $19.86 $18.09 -
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $10.80
ขนาด31/40ตัว - - $9.80
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เวียดนาม อินเดีย อนิโดนีเซีย
ขนาด26/30ตัว $4.20 - -
ขนาด31/40ตัว - - -

-------------------------------------
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1 เมษายน 2559


