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จีน
มีการตรวจยึดเน้ือปลาฉลามหัวคอนมากกวา 1,300

ปอนด ซึ่งวางจําหนายในตลาดปลาเมือง Sanya มณฑลไหหลํา
ทางตอนใตของจีน โดยชาวประมงอางวาไมทราบมากอนวาปลา
ฉลามหัวคอนเปนสัตวคุมครอง และปลาชนิดน้ีมาติดอวนโดยไมได
ตั้งใจจับ แมวาปลาฉลามหัวคอน (scalloped hammerhead
shark) ไมไดจัดเปนสัตวใกลสูญพันธของจีน แตถูกจัดอยูใน
บัญชีสัตวท่ีถูกควบคุมภายใตอนุสัญญา CITES เมื่อป 2556
ผูจัดการตลาดปลาดังกลาวสัญญาท่ีจะเพ่ิมความความตระหนัก
รับรูวาปลาฉลามหัวคอนเปนสัตวคุมครองและใกลสูญพันธุ
การลักลอบการทําประมงผิดกฎหมายในทะเลจีนใตยังคงเปน
ปญหาสําคัญ ซึ่งไมเพียงแตการลักลอบจับปลาฉลาม ยังมีการ
ลักลอบจับเตาและปะการังอยางผิดกฎหมาย ปลาฉลาม
หัวคอนพบไดท่ัวไปในมหาสมุทรท่ัวโลก รวมถึงทะเลจีนใต
ซึ่งมักถูกลาเพ่ือเอาเน้ือและครีบเพ่ือบริโภค

อินเดีย
หลังจากท่ีทางการอินเดียประกาศหามทําการประมง

เปนระยะเวลา 45 วัน เริ่มตั้งแต 15 เมษายนท่ีผานมา ทําให
ราคาสัตวนํ้าภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ผูคาและชาวประมง
กลาววา ปริมาณสัตวนํ้าท่ีสงมาจําหนายในตลาดปลาหลายแหง
ในเมืองมธุไร รัฐทมิฬนาฑู ลดลง ทําใหราคาปลาเพ่ิมข้ึนอยาง
นอยรอยละ 40 รวมถึงราคากุงและปูท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และไม
เพียงพอกับความตองการ นอกจากน้ี ยังพบวาราคาปลานํ้าจืด
เพ่ิมข้ึนเชนกัน เน่ืองจากอุปทานท่ีลดลง ท้ังน้ี ผูคาหวังวาราคา
สัตวนํ้าจะลดลงหลังจากท่ีครบกําหนดระยะเวลาหามทําการ
ประมง

อินเดีย
รัฐบาลอินเดียอาจจะตออายุบันทึกความเขาใจวา

ดวยรวมมือดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากับ
บังกลาเทศ หลังจากท่ีท้ังสองฝายไดลงนามบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานการประมงระหวางกัน ซึ่งมีระยะเวลา
5 ป มาตั้งแตป 2554 ความตกลงดังกลาวมีข้ึนเพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธและความรวมมือดานการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของท้ังสองฝาย โดยผานการดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือท่ีเห็นชอบรวมกัน ซึ่งจะเหลือระยะเวลาบังคับใช
อีก 1 ป หากไมมีการขยายความตกลงดังกลาวออกไป

อิหราน
อิหรานวางแผนสงออกอาหารทะเล ซึ่งรวมถึงไขปลา

คาเ วียรและกุ ง ไปยั งตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

จากแถลงการณของผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรของ
อิหรานกลาววา อิหรานกําลังขยายการสงออกไขปลาคาเวียร
และกุงไปยังตลาดสหภาพยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สหรัฐฯ แคนาดา และรัสเซีย เมื่อเดือนมกราคมท่ีผานมา
อิหรานประกาศวามีศักยภาพท่ีจะสงออกอาหารทะเล
100,000 ตัน ไปรัสเซีย โดยอิหรานมองรัสเซียเปนตลาดท่ีมี
โอกาสในการขยายการสงออกเน่ืองจากมีอุปสงคอาหารทะเล
ท่ีสูง รัสเซียวางแผนท่ีจะนําเขาสินคาอาหารจากอิหราน
อาเซอรไบจัน และอับฮาเซีย เพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยการนําเขาจาก
ตุรกี เพ่ือปองกันการขาดแคลนสินคาอาหารภายในประเทศ
จากกรณีท่ีรัสเซียใชมาตรการควํ่าบาตรการคากับตุรกี

มาเลเซีย
เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2559 องคการอาหารและยา

ของสหรัฐฯ (FDA) ประกาศวาอาจจะกักกันสินคากุงนําเขาจาก
มาเลเซียโดยไมตรวจสอบทางกายภาพ เน่ืองจากตรวจพบการ
ปนเปอนสารไนโตรฟูแรนและ/หรือคลอแรมเฟนิคอลในกุง
จํานวนหน่ึงในสามของกุงท่ีนําเขาจากมาเลเซีย จากการ
ตรวจสอบของ FDA ในปงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 -
30 ก.ย. 58) มีการตรวจพบสินคากุงนําเขาจากมาเลเซีย
ปนเปอนสารปฏิชีวนะจําพวกไนโตรฟูแรนและ/หรือคลอแรม
เฟนิคอล โดยจากการสุมตรวจกุงนําเขาจากมาเลเซียจํานวน
138 ตัวอยาง พบวามี 45 ตัวอยาง หรือรอยละ 32 ท่ีปนเปอน
สารปฏิชีวนะดังกลาว ซึ่งเปนสารตองหามในสหรัฐฯ ท่ีผานมา
FDA ดําเนินมาตรการปองกันโดยจะข้ึนบัญชีบริษัทสงออกหรือ
ผูผลิตกุงท่ีถูกตรวจพบวาสงออกสินคากุงท่ีปนเปอนสาร
ปฏิชีวนะดังกลาวมายังสหรัฐฯ ในรายงานการแจงเตือนการ
นําเขา (Import Alert) ซึ่งหมายความวา ในอนาคตหากมีการ
นําเขาสินคากุงจากบริษัทท่ีถูกข้ึนบัญชีดังกลาวเขามายังสหรัฐฯ
สินคาดังกลาวอาจถูกกักกันโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพ
ณ ดานศุลกากรนําเขา ท้ังน้ี ผูนําเขาสามารถยื่นหลักฐาน เชน
ผลการตรวจสอบจากหองปฏิบัติการตรวจสอบของเอกชนท่ี
แสดงวาสินคากุงของตนไมมีการปนเปอนสารปฏิชีวนะดังกลาว
FDA ไดขอใหรัฐบาลมาเลเซียดําเนินการตรวจสอบสาเหตุและ
ดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนสารปฏิชีวนะดังกลาวใน
สินคากุงท่ีสงออกไปสหรัฐฯ ปจจุบันมีบริษัทสงออก/ผูผลิตกุง
ของมาเลเซียอยูในรายการ Import Alert ของสหรัฐฯ แตไม
รวมถึงผูสงออกจากรัฐซาบาหและซาราวัก

นอรเวย
จากขอมูลของสภาอาหารทะเลของนอรเวย ป 2558

นอรเวยมีมูลคาการสงออกอาหารรวม 8.4 พันลานเหรียญ

สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับที่ ๘/๕๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
กลุมวเิคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง

e-mail: jriyaya@hotmail.com

จีน
มีการตรวจยึดเน้ือปลาฉลามหัวคอนมากกวา 1,300

ปอนด ซึ่งวางจําหนายในตลาดปลาเมือง Sanya มณฑลไหหลํา
ทางตอนใตของจีน โดยชาวประมงอางวาไมทราบมากอนวาปลา
ฉลามหัวคอนเปนสัตวคุมครอง และปลาชนิดน้ีมาติดอวนโดยไมได
ตั้งใจจับ แมวาปลาฉลามหัวคอน (scalloped hammerhead
shark) ไมไดจัดเปนสัตวใกลสูญพันธของจีน แตถูกจัดอยูใน
บัญชีสัตวท่ีถูกควบคุมภายใตอนุสัญญา CITES เมื่อป 2556
ผูจัดการตลาดปลาดังกลาวสัญญาท่ีจะเพ่ิมความความตระหนัก
รับรูวาปลาฉลามหัวคอนเปนสัตวคุมครองและใกลสูญพันธุ
การลักลอบการทําประมงผิดกฎหมายในทะเลจีนใตยังคงเปน
ปญหาสําคัญ ซึ่งไมเพียงแตการลักลอบจับปลาฉลาม ยังมีการ
ลักลอบจับเตาและปะการังอยางผิดกฎหมาย ปลาฉลาม
หัวคอนพบไดท่ัวไปในมหาสมุทรท่ัวโลก รวมถึงทะเลจีนใต
ซึ่งมักถูกลาเพ่ือเอาเน้ือและครีบเพ่ือบริโภค

อินเดีย
หลังจากท่ีทางการอินเดียประกาศหามทําการประมง

เปนระยะเวลา 45 วัน เริ่มตั้งแต 15 เมษายนท่ีผานมา ทําให
ราคาสัตวนํ้าภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ผูคาและชาวประมง
กลาววา ปริมาณสัตวนํ้าท่ีสงมาจําหนายในตลาดปลาหลายแหง
ในเมืองมธุไร รัฐทมิฬนาฑู ลดลง ทําใหราคาปลาเพ่ิมข้ึนอยาง
นอยรอยละ 40 รวมถึงราคากุงและปูท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และไม
เพียงพอกับความตองการ นอกจากน้ี ยังพบวาราคาปลานํ้าจืด
เพ่ิมข้ึนเชนกัน เน่ืองจากอุปทานท่ีลดลง ท้ังน้ี ผูคาหวังวาราคา
สัตวนํ้าจะลดลงหลังจากท่ีครบกําหนดระยะเวลาหามทําการ
ประมง

อินเดีย
รัฐบาลอินเดียอาจจะตออายุบันทึกความเขาใจวา

ดวยรวมมือดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากับ
บังกลาเทศ หลังจากท่ีท้ังสองฝายไดลงนามบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานการประมงระหวางกัน ซึ่งมีระยะเวลา
5 ป มาตั้งแตป 2554 ความตกลงดังกลาวมีข้ึนเพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธและความรวมมือดานการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของท้ังสองฝาย โดยผานการดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือท่ีเห็นชอบรวมกัน ซึ่งจะเหลือระยะเวลาบังคับใช
อีก 1 ป หากไมมีการขยายความตกลงดังกลาวออกไป

อิหราน
อิหรานวางแผนสงออกอาหารทะเล ซึ่งรวมถึงไขปลา

คาเ วียรและกุ ง ไปยั งตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

จากแถลงการณของผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรของ
อิหรานกลาววา อิหรานกําลังขยายการสงออกไขปลาคาเวียร
และกุงไปยังตลาดสหภาพยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สหรัฐฯ แคนาดา และรัสเซีย เมื่อเดือนมกราคมท่ีผานมา
อิหรานประกาศวามีศักยภาพท่ีจะสงออกอาหารทะเล
100,000 ตัน ไปรัสเซีย โดยอิหรานมองรัสเซียเปนตลาดท่ีมี
โอกาสในการขยายการสงออกเน่ืองจากมีอุปสงคอาหารทะเล
ท่ีสูง รัสเซียวางแผนท่ีจะนําเขาสินคาอาหารจากอิหราน
อาเซอรไบจัน และอับฮาเซีย เพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยการนําเขาจาก
ตุรกี เพ่ือปองกันการขาดแคลนสินคาอาหารภายในประเทศ
จากกรณีท่ีรัสเซียใชมาตรการควํ่าบาตรการคากับตุรกี

มาเลเซีย
เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2559 องคการอาหารและยา

ของสหรัฐฯ (FDA) ประกาศวาอาจจะกักกันสินคากุงนําเขาจาก
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จีน
มีการตรวจยึดเน้ือปลาฉลามหัวคอนมากกวา 1,300

ปอนด ซึ่งวางจําหนายในตลาดปลาเมือง Sanya มณฑลไหหลํา
ทางตอนใตของจีน โดยชาวประมงอางวาไมทราบมากอนวาปลา
ฉลามหัวคอนเปนสัตวคุมครอง และปลาชนิดน้ีมาติดอวนโดยไมได
ตั้งใจจับ แมวาปลาฉลามหัวคอน (scalloped hammerhead
shark) ไมไดจัดเปนสัตวใกลสูญพันธของจีน แตถูกจัดอยูใน
บัญชีสัตวท่ีถูกควบคุมภายใตอนุสัญญา CITES เมื่อป 2556
ผูจัดการตลาดปลาดังกลาวสัญญาท่ีจะเพ่ิมความความตระหนัก
รับรูวาปลาฉลามหัวคอนเปนสัตวคุมครองและใกลสูญพันธุ
การลักลอบการทําประมงผิดกฎหมายในทะเลจีนใตยังคงเปน
ปญหาสําคัญ ซึ่งไมเพียงแตการลักลอบจับปลาฉลาม ยังมีการ
ลักลอบจับเตาและปะการังอยางผิดกฎหมาย ปลาฉลาม
หัวคอนพบไดท่ัวไปในมหาสมุทรท่ัวโลก รวมถึงทะเลจีนใต
ซึ่งมักถูกลาเพ่ือเอาเน้ือและครีบเพ่ือบริโภค

อินเดีย
หลังจากท่ีทางการอินเดียประกาศหามทําการประมง

เปนระยะเวลา 45 วัน เริ่มตั้งแต 15 เมษายนท่ีผานมา ทําให
ราคาสัตวนํ้าภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ผูคาและชาวประมง
กลาววา ปริมาณสัตวนํ้าท่ีสงมาจําหนายในตลาดปลาหลายแหง
ในเมืองมธุไร รัฐทมิฬนาฑู ลดลง ทําใหราคาปลาเพ่ิมข้ึนอยาง
นอยรอยละ 40 รวมถึงราคากุงและปูท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และไม
เพียงพอกับความตองการ นอกจากน้ี ยังพบวาราคาปลานํ้าจืด
เพ่ิมข้ึนเชนกัน เน่ืองจากอุปทานท่ีลดลง ท้ังน้ี ผูคาหวังวาราคา
สัตวนํ้าจะลดลงหลังจากท่ีครบกําหนดระยะเวลาหามทําการ
ประมง

อินเดีย
รัฐบาลอินเดียอาจจะตออายุบันทึกความเขาใจวา

ดวยรวมมือดานการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากับ
บังกลาเทศ หลังจากท่ีท้ังสองฝายไดลงนามบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานการประมงระหวางกัน ซึ่งมีระยะเวลา
5 ป มาตั้งแตป 2554 ความตกลงดังกลาวมีข้ึนเพ่ือเสริมสราง
ความสัมพันธและความรวมมือดานการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของท้ังสองฝาย โดยผานการดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือท่ีเห็นชอบรวมกัน ซึ่งจะเหลือระยะเวลาบังคับใช
อีก 1 ป หากไมมีการขยายความตกลงดังกลาวออกไป

อิหราน
อิหรานวางแผนสงออกอาหารทะเล ซึ่งรวมถึงไขปลา

คาเ วียรและกุ ง ไปยั งตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

จากแถลงการณของผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรของ
อิหรานกลาววา อิหรานกําลังขยายการสงออกไขปลาคาเวียร
และกุงไปยังตลาดสหภาพยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สหรัฐฯ แคนาดา และรัสเซีย เมื่อเดือนมกราคมท่ีผานมา
อิหรานประกาศวามีศักยภาพท่ีจะสงออกอาหารทะเล
100,000 ตัน ไปรัสเซีย โดยอิหรานมองรัสเซียเปนตลาดท่ีมี
โอกาสในการขยายการสงออกเน่ืองจากมีอุปสงคอาหารทะเล
ท่ีสูง รัสเซียวางแผนท่ีจะนําเขาสินคาอาหารจากอิหราน
อาเซอรไบจัน และอับฮาเซีย เพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยการนําเขาจาก
ตุรกี เพ่ือปองกันการขาดแคลนสินคาอาหารภายในประเทศ
จากกรณีท่ีรัสเซียใชมาตรการควํ่าบาตรการคากับตุรกี

มาเลเซีย
เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2559 องคการอาหารและยา

ของสหรัฐฯ (FDA) ประกาศวาอาจจะกักกันสินคากุงนําเขาจาก
มาเลเซียโดยไมตรวจสอบทางกายภาพ เน่ืองจากตรวจพบการ
ปนเปอนสารไนโตรฟูแรนและ/หรือคลอแรมเฟนิคอลในกุง
จํานวนหน่ึงในสามของกุงท่ีนําเขาจากมาเลเซีย จากการ
ตรวจสอบของ FDA ในปงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 -
30 ก.ย. 58) มีการตรวจพบสินคากุงนําเขาจากมาเลเซีย
ปนเปอนสารปฏิชีวนะจําพวกไนโตรฟูแรนและ/หรือคลอแรม
เฟนิคอล โดยจากการสุมตรวจกุงนําเขาจากมาเลเซียจํานวน
138 ตัวอยาง พบวามี 45 ตัวอยาง หรือรอยละ 32 ท่ีปนเปอน
สารปฏิชีวนะดังกลาว ซึ่งเปนสารตองหามในสหรัฐฯ ท่ีผานมา
FDA ดําเนินมาตรการปองกันโดยจะข้ึนบัญชีบริษัทสงออกหรือ
ผูผลิตกุงท่ีถูกตรวจพบวาสงออกสินคากุงท่ีปนเปอนสาร
ปฏิชีวนะดังกลาวมายังสหรัฐฯ ในรายงานการแจงเตือนการ
นําเขา (Import Alert) ซึ่งหมายความวา ในอนาคตหากมีการ
นําเขาสินคากุงจากบริษัทท่ีถูกข้ึนบัญชีดังกลาวเขามายังสหรัฐฯ
สินคาดังกลาวอาจถูกกักกันโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพ
ณ ดานศุลกากรนําเขา ท้ังน้ี ผูนําเขาสามารถยื่นหลักฐาน เชน
ผลการตรวจสอบจากหองปฏิบัติการตรวจสอบของเอกชนท่ี
แสดงวาสินคากุงของตนไมมีการปนเปอนสารปฏิชีวนะดังกลาว
FDA ไดขอใหรัฐบาลมาเลเซียดําเนินการตรวจสอบสาเหตุและ
ดําเนินการแกไขปญหาการปนเปอนสารปฏิชีวนะดังกลาวใน
สินคากุงท่ีสงออกไปสหรัฐฯ ปจจุบันมีบริษัทสงออก/ผูผลิตกุง
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สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ซึ่งดีกวา
ท่ีคาดการณไวจากขอจํากัดในหลายตลาดและมาตรการควํ่า
บาตรทางการคาจากรัสเซีย คาเงินของนอรเวยท่ีออนคาลงและ
อุปสงคอาหารทะเลสดท่ีเพ่ิมข้ึนเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการ
สงออกอาหารทะเลของนอรเวยเพ่ิมข้ึน โดยสหภาพยุโรปเปน
ตลาดสงออกรายใหญอันดับหน่ึงของนอรเวย มูลคาการสงออก
ไปตลาดน้ีสูงถึง 5.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนสถิติสูงสุด
เพ่ิมข้ึนรอยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 67 ของมูลคาการสงออกอาหารทะเลท้ังหมด นอรเวย
สงออกอาหารทะเลสดคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 60 ของ
การสงออกอาหารทะเลท้ังหมดของประเทศ และมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึน การสงออกไปตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปท่ีเพ่ิมข้ึน
ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา แสดงใหเห็นถึงความพยายามรวมกัน
ของรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของนอรเวยใน
การขยายตลาด สินคาอาหารทะเลสงออกท่ีสําคัญของนอรเวย
ไดแก ปลาแซลมอน ปลาเทราต ปลาค็อด กุง หมึก และสัตวนํ้า
จําพวก shellfish โดยป 2558 โปแลนดและเดนมารกเปน
ผูนําเขาอาหารทะเลรายใหญอันดับหน่ึงและสองของนอรเวย
ตามลําดับ โดยสวนใหญนําเขามาเพ่ือแปรรูปและสงออกตอไป
สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา
ในชวงฤดูรอนน้ีแทบจะไมพบปลาแซลมอนและ

ปลาค็อดท่ีจับจากชายฝงแปซิฟกของสหรัฐฯ วางจําหนายใน
ตลาด/รานคา และมีราคาคอนขางสูง เน่ืองจากมาตรการจํากัด
การทําประมงท่ีเขมงวด ประชากรปลาดังกลาวลดลงในชวง
หลายปท่ีผานมา เน่ืองจากความแหงแลงทําใหแมนํ้าซึ่งเปน
แหลงวางไขปลาปนเปอน สถานการณดังกลาวผลักดันให
คณะกรรมาธิการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนภาคอุตสาหกรรม
นักวิทยาศาสตร และเจาหนาท่ีภาครัฐเขามาตรวจสอบการคา
และการจับปลาแซลมอนในรัฐแคลิฟอรเนีย ออริกอน และ
วอชิงตัน คาดวาหนวยงาน National Marine Service ของ
สหรัฐฯ จะยอมรับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกลาว
ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 อุตสาหกรรมปลาแซลมอนในรัฐ
แคลิฟอรเนียและออริกอนมีมูลคาปละกวา 2 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ จากขอมูลของหนวยงานบริหารมหาสมุทรและช้ัน
บรรยากาศแหงชาตขิองสหรัฐอเมริกา (NOAA) ในชวงฤดูหนาว
ของป 2558 มีปลาแซลมอนวัยออนในแคลิฟอรเนียเพียง
รอยละ 3 เทาน้ันท่ีรอดจากการวายนํ้าออกสูทะเล เปรียบเทียบ
กับรอยละ 5 ในป 2557

แองโกลา
รัฐบาลแองโกลาไดเห็นชอบโครงการพัฒนาดานการ

ประมง 2 โครงการใหม ภายใตแผนยุทธศาสตรเพ่ือแกปญหา
วิกฤตการณการเงินของประเทศ โดยลดการพ่ึงพาอุตสาหกรรม
นํ้ามันลง โครงการดังกลาวไดแก โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าซึ่งเนนการเพ่ิมผลผลิตปลานิล และโครงการเพ่ิมผลผลิต
สัตวนํ้าจําพวกครัสตาเซีย ปจจุบันแองโกลาสงออกกุง 3 ตัน
ไปตลาดสหภาพยุโรป โดยมีสเปนเปนผูนําเขาหลัก และตั้งเปา
หาตลาดสงออกใหมๆ เพ่ือสรางรายไดใหประเทศ

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม
2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,650 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $22.49 $19.34 -
ขนาด31/40ตัว $20.69 $18.44 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

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

เวียดนาม อินเดีย อนิโดนีเซีย
ขนาด26/30ตัว - $4.85        $4.85
ขนาด31/40ตัว - - $4.05
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