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อินเดีย
อุตสาหกรรมอาหารทะ เลของ อิน เดี ย ได รั บ

ผลกระทบจากการตายของกุงกอนท่ีจะโตเต็มท่ี และระดับ
ปรอทในกุงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอุณหภูมิเพ่ิมสูงถึง 45 องศา
เซลเซียสในเดือนเมษายน ผูสงออกคาดวาการสงออกในป
2559-2560 จะลดลง ในป 2553 อินเดียสงออกผลิตภัณฑ
ประมง 2,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 สงออกเพ่ิมข้ึน
เปน 5,500 ลานเหรียญฯสหรัฐฯ แตสงออกลดลงในป 2559
และคาดวาจะตอเน่ืองไปจนถึงป 2560 กุงในพ้ืนท่ีชายฝงเมือง
Odisha มีอัตราการตายรอยละ 50 ขณะท่ีเมือง Dhamra
ตายรอยละ 30 และท่ีเมือง Jagatsingpur ตายรอยละ 25-30
ผูสงออกคาดวาสถานการณจะดีข้ึนในชวงการลงกุงรอบท่ีสอง
หากมีปริมาณฝนเพียงพอ แตสถานการณในปจจุบันยังคงนา
เปนหวง ผูเลี้ยงตองเรงจับกุง ท้ังท่ียังไมไดขนาดตามท่ีตองการ
ทําใหขายไมไดตามราคาท่ีตองการ

อินโดนีเซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียมีเปาหมายสงออกปลามากข้ึน

เน่ืองจากมีการทําประมงผิดกฎหมายลดลงในอินโดนีเซีย ทําให
ปริมาณปลาภายในประเทศเพ่ิมข้ึน ซึ่งการสงออกจะจะชวย
เพ่ิมระดับราคาปลาภายในประเทศใหเพ่ิมข้ึนตาม รัฐมนตรีทาง
ทะเลของอินโดนีเซียกลาววารัฐบาลวางแผนเพ่ิมจํานวนทาเรือ
ท่ัวประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงออกสัตวนํ้า ซึ่ง
คาดวาจะทําใหการสงออกมีประสิทธิภาพมากข้ึน ปจจุบันมี
ทาเรือในการสงออกสัตวนํ้าเพียง 3 แหง ทําใหตนทุนการขนสง
สูง และใชเวลายาวนาน ทาเรือท้ัง 3 แหงไดแกทาเรือท่ี
จาการตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ทาเรือท่ีเมืองซุราบายา
ทางชวาตะวันออก และทาเรือท่ีเกาะบาหลี การสงออกสัตวนํ้า
ของอินโดนีเซียเพ่ิมข้ึนมีมูลคา 4,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป
ท่ีผานมา และคาดวาจะเพ่ิมเปน 6,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปน้ี ขอมูลจากกระทรวงประมงอินโดนีเซีย

อิหราน
อุตสาหกรรมกุ งของอิหร าน ขยายตัว เ พ่ิม ข้ึน

หลังจากท่ีอิหรานไดรับการยกเลิกมาตรการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ (sanction) จากสหรัฐฯและสหภาพยุโรป  ฟารมกุง
หลายแหงในอิหราน ปดกิจการไปในชวงท่ีมีมาตรการลงโทษ
ทางเศรษฐกิจ เนืองจากกระบวนการทางการเงิน และธนาคาร
ของอิหรานไดรับผลกระทบ แตขณะน้ีกลับมาปฏิบัติการไดอีก
ครั้ง ทําใหผูสงออกกุงสามารถกลับมาทําธุรกรรมทางการเงิน
กับธนาคารได กุงของอิหรานมีราคาสมเหตุสมผล และคุณภาพ
ดี ปลอดยาปฏิชีวนะ ราคากุงสามารถแขงขันได เน่ืองจาก
คาจางแรงงานต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอาวเปอรเซีย

อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมกุงของอิหรานจะเติบโตเต็มศักยภาพ
หากไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล อยางเชนดานระบบการ
ปองกันโรคระบาด และผูผลิตควรผลิตตามมาตรฐาน และทํา
การตลาดกุง ควบคูกับผลิตภัณฑอาหารทะเลอ่ืนๆ ของประเทศ

มาเลเซีย
ปรากฏการณ์เอลนีโญสงผลกระทบตอภาคเกษตร

และประมงของมาเลเซีย โดยเฉพาะทางตอนเหนือของรัฐปะลิส
(Perlis) ขณะท่ีชาวประมงพ้ืนบานตามแนวชายฝง ไดรับ
ผลกระทบจากปรากฏการณเอลนีโญเชนกัน ชาวประมงท่ีเมือง
กัวลาปะลิส (Kuala Perlis) ไดรับผลกระทบรุนแรง การจับ
ลดลงเหลือเพียง 5 กิโลกรัมตอวัน จากท่ีจับได 100 กิโลกรัม
ต อ วั น เ มื่ อ ส อ ง เ ดื อ น ก อ น ทํ า ใ ห ร า ย ไ ด ล ด ล ง
จาก 250 – 501 เหรียญสหรัฐฯตอสัปดาห เหลือเพียง 75-175
เหรียญสหรัฐฯตอสัปดาห

ฟลิปปนส
สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) ประกอบดวย

ไอซแลนด ลิกเตนสไตน นอรเวย สวิตเซอรแลนด ฟลิปปนส
ร ว ม ล ง น า ม ใ น ค ว า ม ต ก ล งก า ร ค า เ ส รี  ท่ี ก รุ ง เ บิ ร น
สวิตเซอรแลนด เมื่อวันท่ี 28 เมษายน ความตกลงการคาเสรี
ระหวาง EFTA และฟลิปปนส เริ่มมาตั้งแตเดือนมิถุนายน
2557 เริ่มเจรจาเดือน มีนาคม 2558 และไดขอสรุปความตก
ลงในเดือนกุมภาพันธ 2559 ความตกลงครอบคลุม การคา
สินคาอุตสาหกรรมและเกษตร สัตวนํ้าและผลิตภัณฑทางทะเล
อ่ืนๆ กฎถ่ินกําเนิดสินคา การอํานวยความสะดวกทางการคา
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการอุปสรรคทาง
การคาดานเทคนิค บริการ การลงทุน การแขงขัน การปกปอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อภาครัฐ และการพัฒนา
อย า งยั่ งยื น การค าระหว า งประ เทศสมา ชิกใน EFTA
กับฟลิปนส เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 11 ระหวางป 2548 – 2558
ในป2558 การคาระหวาง EFTA กับ ฟลิปปนส มีมูลคา 863
ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนมูลคาการสงออกจาก EFTA ไป
ฟลิปปนส 407 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมูลคาท่ี EFTA นําเขา
จากฟลิปปนส 456 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปจจุบัน EFTA มีความ
ตกลงการคาเสรีกับประเทศท่ีไมไดอยูในสหภาพยุโรปท้ังหมด
37 ประเทศ

สิงคโปร
กรรมาธิการระดับสูง และรัฐมนตรีเกษตรของฟจิ

ไดเขาพบเจาหนาท่ีอาวุโส ของสิงคโปร ดานเกษตร อาหาร
และปศุสัตว  เ พ่ือพิจารณาโอกาสของฟจิ  ในการสงออก
ผลิตภัณฑ เกษตร ประมง ท้ังแบบสดและแปรรูปไปยังสิงคโปร
เจาหนาท่ีของสิงคโปร นําโดยอธิบดีกรมตรวจสอบ และกักกัน

สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับที่ ๙/๕๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กลุมวเิคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง

e-mail: pitichart@hotmail.com

อินเดีย
อุตสาหกรรมอาหารทะ เลของ อิน เดี ย ได รั บ

ผลกระทบจากการตายของกุงกอนท่ีจะโตเต็มท่ี และระดับ
ปรอทในกุงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอุณหภูมิเพ่ิมสูงถึง 45 องศา
เซลเซียสในเดือนเมษายน ผูสงออกคาดวาการสงออกในป
2559-2560 จะลดลง ในป 2553 อินเดียสงออกผลิตภัณฑ
ประมง 2,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 สงออกเพ่ิมข้ึน
เปน 5,500 ลานเหรียญฯสหรัฐฯ แตสงออกลดลงในป 2559
และคาดวาจะตอเน่ืองไปจนถึงป 2560 กุงในพ้ืนท่ีชายฝงเมือง
Odisha มีอัตราการตายรอยละ 50 ขณะท่ีเมือง Dhamra
ตายรอยละ 30 และท่ีเมือง Jagatsingpur ตายรอยละ 25-30
ผูสงออกคาดวาสถานการณจะดีข้ึนในชวงการลงกุงรอบท่ีสอง
หากมีปริมาณฝนเพียงพอ แตสถานการณในปจจุบันยังคงนา
เปนหวง ผูเลี้ยงตองเรงจับกุง ท้ังท่ียังไมไดขนาดตามท่ีตองการ
ทําใหขายไมไดตามราคาท่ีตองการ

อินโดนีเซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียมีเปาหมายสงออกปลามากข้ึน

เน่ืองจากมีการทําประมงผิดกฎหมายลดลงในอินโดนีเซีย ทําให
ปริมาณปลาภายในประเทศเพ่ิมข้ึน ซึ่งการสงออกจะจะชวย
เพ่ิมระดับราคาปลาภายในประเทศใหเพ่ิมข้ึนตาม รัฐมนตรีทาง
ทะเลของอินโดนีเซียกลาววารัฐบาลวางแผนเพ่ิมจํานวนทาเรือ
ท่ัวประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงออกสัตวนํ้า ซึ่ง
คาดวาจะทําใหการสงออกมีประสิทธิภาพมากข้ึน ปจจุบันมี
ทาเรือในการสงออกสัตวนํ้าเพียง 3 แหง ทําใหตนทุนการขนสง
สูง และใชเวลายาวนาน ทาเรือท้ัง 3 แหงไดแกทาเรือท่ี
จาการตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ทาเรือท่ีเมืองซุราบายา
ทางชวาตะวันออก และทาเรือท่ีเกาะบาหลี การสงออกสัตวนํ้า
ของอินโดนีเซียเพ่ิมข้ึนมีมูลคา 4,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป
ท่ีผานมา และคาดวาจะเพ่ิมเปน 6,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปน้ี ขอมูลจากกระทรวงประมงอินโดนีเซีย

อิหราน
อุตสาหกรรมกุ งของอิหร าน ขยายตัว เ พ่ิม ข้ึน

หลังจากท่ีอิหรานไดรับการยกเลิกมาตรการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ (sanction) จากสหรัฐฯและสหภาพยุโรป  ฟารมกุง
หลายแหงในอิหราน ปดกิจการไปในชวงท่ีมีมาตรการลงโทษ
ทางเศรษฐกิจ เนืองจากกระบวนการทางการเงิน และธนาคาร
ของอิหรานไดรับผลกระทบ แตขณะน้ีกลับมาปฏิบัติการไดอีก
ครั้ง ทําใหผูสงออกกุงสามารถกลับมาทําธุรกรรมทางการเงิน
กับธนาคารได กุงของอิหรานมีราคาสมเหตุสมผล และคุณภาพ
ดี ปลอดยาปฏิชีวนะ ราคากุงสามารถแขงขันได เน่ืองจาก
คาจางแรงงานต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอาวเปอรเซีย

อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมกุงของอิหรานจะเติบโตเต็มศักยภาพ
หากไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล อยางเชนดานระบบการ
ปองกันโรคระบาด และผูผลิตควรผลิตตามมาตรฐาน และทํา
การตลาดกุง ควบคูกับผลิตภัณฑอาหารทะเลอ่ืนๆ ของประเทศ

มาเลเซีย
ปรากฏการณ์เอลนีโญสงผลกระทบตอภาคเกษตร

และประมงของมาเลเซีย โดยเฉพาะทางตอนเหนือของรัฐปะลิส
(Perlis) ขณะท่ีชาวประมงพ้ืนบานตามแนวชายฝง ไดรับ
ผลกระทบจากปรากฏการณเอลนีโญเชนกัน ชาวประมงท่ีเมือง
กัวลาปะลิส (Kuala Perlis) ไดรับผลกระทบรุนแรง การจับ
ลดลงเหลือเพียง 5 กิโลกรัมตอวัน จากท่ีจับได 100 กิโลกรัม
ต อ วั น เ มื่ อ ส อ ง เ ดื อ น ก อ น ทํ า ใ ห ร า ย ไ ด ล ด ล ง
จาก 250 – 501 เหรียญสหรัฐฯตอสัปดาห เหลือเพียง 75-175
เหรียญสหรัฐฯตอสัปดาห

ฟลิปปนส
สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) ประกอบดวย
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37 ประเทศ

สิงคโปร
กรรมาธิการระดับสูง และรัฐมนตรีเกษตรของฟจิ

ไดเขาพบเจาหนาท่ีอาวุโส ของสิงคโปร ดานเกษตร อาหาร
และปศุสัตว  เ พ่ือพิจารณาโอกาสของฟจิ  ในการสงออก
ผลิตภัณฑ เกษตร ประมง ท้ังแบบสดและแปรรูปไปยังสิงคโปร
เจาหนาท่ีของสิงคโปร นําโดยอธิบดีกรมตรวจสอบ และกักกัน

สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับที่ ๙/๕๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
กลุมวเิคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง

e-mail: pitichart@hotmail.com

อินเดีย
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ผลกระทบจากการตายของกุงกอนท่ีจะโตเต็มท่ี และระดับ
ปรอทในกุงเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากอุณหภูมิเพ่ิมสูงถึง 45 องศา
เซลเซียสในเดือนเมษายน ผูสงออกคาดวาการสงออกในป
2559-2560 จะลดลง ในป 2553 อินเดียสงออกผลิตภัณฑ
ประมง 2,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 สงออกเพ่ิมข้ึน
เปน 5,500 ลานเหรียญฯสหรัฐฯ แตสงออกลดลงในป 2559
และคาดวาจะตอเน่ืองไปจนถึงป 2560 กุงในพ้ืนท่ีชายฝงเมือง
Odisha มีอัตราการตายรอยละ 50 ขณะท่ีเมือง Dhamra
ตายรอยละ 30 และท่ีเมือง Jagatsingpur ตายรอยละ 25-30
ผูสงออกคาดวาสถานการณจะดีข้ึนในชวงการลงกุงรอบท่ีสอง
หากมีปริมาณฝนเพียงพอ แตสถานการณในปจจุบันยังคงนา
เปนหวง ผูเลี้ยงตองเรงจับกุง ท้ังท่ียังไมไดขนาดตามท่ีตองการ
ทําใหขายไมไดตามราคาท่ีตองการ

อินโดนีเซีย
รัฐบาลอินโดนีเซียมีเปาหมายสงออกปลามากข้ึน

เน่ืองจากมีการทําประมงผิดกฎหมายลดลงในอินโดนีเซีย ทําให
ปริมาณปลาภายในประเทศเพ่ิมข้ึน ซึ่งการสงออกจะจะชวย
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ท่ัวประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการสงออกสัตวนํ้า ซึ่ง
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ทาเรือในการสงออกสัตวนํ้าเพียง 3 แหง ทําใหตนทุนการขนสง
สูง และใชเวลายาวนาน ทาเรือท้ัง 3 แหงไดแกทาเรือท่ี
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อิหราน
อุตสาหกรรมกุ งของอิหร าน ขยายตัว เ พ่ิม ข้ึน

หลังจากท่ีอิหรานไดรับการยกเลิกมาตรการลงโทษทาง
เศรษฐกิจ (sanction) จากสหรัฐฯและสหภาพยุโรป  ฟารมกุง
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ดี ปลอดยาปฏิชีวนะ ราคากุงสามารถแขงขันได เน่ืองจาก
คาจางแรงงานต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในอาวเปอรเซีย

อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมกุงของอิหรานจะเติบโตเต็มศักยภาพ
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มาเลเซีย
ปรากฏการณ์เอลนีโญสงผลกระทบตอภาคเกษตร

และประมงของมาเลเซีย โดยเฉพาะทางตอนเหนือของรัฐปะลิส
(Perlis) ขณะท่ีชาวประมงพ้ืนบานตามแนวชายฝง ไดรับ
ผลกระทบจากปรากฏการณเอลนีโญเชนกัน ชาวประมงท่ีเมือง
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ลดลงเหลือเพียง 5 กิโลกรัมตอวัน จากท่ีจับได 100 กิโลกรัม
ต อ วั น เ มื่ อ ส อ ง เ ดื อ น ก อ น ทํ า ใ ห ร า ย ไ ด ล ด ล ง
จาก 250 – 501 เหรียญสหรัฐฯตอสัปดาห เหลือเพียง 75-175
เหรียญสหรัฐฯตอสัปดาห

ฟลิปปนส
สมาคมการคาเสรีแหงยุโรป (EFTA) ประกอบดวย
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สวิตเซอรแลนด เมื่อวันท่ี 28 เมษายน ความตกลงการคาเสรี
ระหวาง EFTA และฟลิปปนส เริ่มมาตั้งแตเดือนมิถุนายน
2557 เริ่มเจรจาเดือน มีนาคม 2558 และไดขอสรุปความตก
ลงในเดือนกุมภาพันธ 2559 ความตกลงครอบคลุม การคา
สินคาอุตสาหกรรมและเกษตร สัตวนํ้าและผลิตภัณฑทางทะเล
อ่ืนๆ กฎถ่ินกําเนิดสินคา การอํานวยความสะดวกทางการคา
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มาตรการอุปสรรคทาง
การคาดานเทคนิค บริการ การลงทุน การแขงขัน การปกปอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา การจัดซื้อภาครัฐ และการพัฒนา
อย า งยั่ งยื น การค าระหว า งประ เทศสมา ชิกใน EFTA
กับฟลิปนส เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 11 ระหวางป 2548 – 2558
ในป2558 การคาระหวาง EFTA กับ ฟลิปปนส มีมูลคา 863
ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนมูลคาการสงออกจาก EFTA ไป
ฟลิปปนส 407 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมูลคาท่ี EFTA นําเขา
จากฟลิปปนส 456 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปจจุบัน EFTA มีความ
ตกลงการคาเสรีกับประเทศท่ีไมไดอยูในสหภาพยุโรปท้ังหมด
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เขารวมพิจารณาผลิตภัณฑของฟจิ ท่ีมีความเปนไปได รวมถึง
ขอกําหนด และขอบังคับท่ีผูสงออกฟจิตองปฏิบัติตาม สินคา
ประกอบดวย ปลาสดและผลิตภัณฑทะเลอ่ืนๆ เกษตรกร
ชาวประมง และผูสงออกฟจิ  มี โอกาสสําหรับตลาดใหม
เน่ืองจากสายการบินฟจิแอรเวย เปดเสนทางบินตรงจากฟจิ ไป
ยังสิงคโปร สิงคโปรมีประชากร 5.5 ลานคน มีการผลิตอาหาร
ภายในประเทศนอย และมีวัฒนธรรมการบริโภคท่ีหลากหลาย
จึงเปนปจจัยท่ีสิ่งเสริมใหผลิตภัณฑอาหารจากฟจิ มีโอกาสท่ีดี
ในสิงคโปร รวมถึงพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ศรีลังกา
ตัวแทนจากรัฐบาลศรีลังกา และจากอุตสาหกรรม

อาหารทะเล ช้ีแจงในงานเอกซโปรอาหารทะเลโลก ซึ่งจัดข้ึน
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 เก่ียวกับความพยายามของ
ศรีลังกาใหมีการยกเลิกการใหใบแดง ทําใหศรีลังกาไมสามารถ
สงออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรปได คณะกรรมาธิการดาน
สิ่งแวดลอม ทะเล และประมง ของสหภาพยุโรป กลาวขอบคุณ
ศรีลังกา ท่ีไดดําเนินนโยบาย ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป
ทําใหสหภาพยุโรปประกาศยกเลิกใบแดงแกศรีลังกา เมื่อตน
เดือนเมษายนท่ีผ านมา ศรีลั งกาสามารถปฏิรูประบบ
ธรรมาภิบาลดานประมง ท่ีเปนตนเหตุสําคัญในการไดรับใบแดง
ตั้งแตเดือนมกราคม 2558 เลขาธิการดานประมงและการ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลของศรีลังกาหวังวา ศรีลังกาจะเปน
ตัวอยางในการแกปญหาในเวลาอันรวดเร็วในการปฏิรูป
ธรรมาภิบาลทางทะเล

สหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปออกคําเตือนเก่ียวกับความปลอดภัย

ทางดานอาหาร ไปยังผูสงออกอาหารทะเลเวียดนาม 4 ราย ซึ่ง
ไดสงสินคาท่ีตรวจพบสารตองหามไปยังหลายประเทศใน
สหภาพยุโรป ตามระบบตรวจสอบและแจงเตือนสําหรับอาหาร
และอาหารสัตว (Rapid Alert System for Food and Feed
: RASFF) กอตั้งโดยสหภาพยุโรปเมื่อป 2522 ระบบน้ี
ใหบริการ 24 ช่ัวโมง เพ่ือแจงเตือนดานความเสี่ยง ความ
ปลอดภัยอาหาร กอนจะถึงผูบริโภค  สํานักงานควบคุม
คุณภาพด านเกษตร  ป า ไม  และประมงของ เวียดนาม
(The National Agro – Forestry – Fisheries Quality Assurance
Department : NAFIQAD) ภายใตกระทรวงการพัฒนาเกษตร
และชนบทของเวียดนาม ประกาศรายช่ือผูสงออก 4 ราย และ
รายละเอียดสาเหตุท่ีไดรับการแจงเตือนจากสหภาพยุโรป
NAFIQAD ไดขอใหบริษัททบทวน กระบวนการผลิต และ
วัตถุดิบ เพ่ือตรวจสอบสาเหตุของปญหาดานความปลอดภัย
ทางอาหาร และเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาท่ีจะเกิดซ้ํา อาหารทะเล
สงออกจากเวียดนามเคยไดรับการแจงเตือน การใชยาปฏิชีวนะ
และสารเคมีตองหาม จากสหรัฐฯ ญี่ปุน และซาอุดิอารเบีย

นอรเวย
นอรเวยเปดตลาดสงออกใหกับปลาสงออกจาก

ศรีลังกา โดยเปนการดําเนินการหลังจากท่ีสหภาพยุโรปยกเลิก
การห ามส งออกปลาจากศรี ลั งกามายั งสหภาพยุ โ รป
การประกาศมีข้ึนหลังจากการประชุม ระหวางรัฐมนตรีคลังกับ
ทูตของนอรเวยประจําศรีลังกา รัฐมนตรีชมเชยศรีลังกา ในดาน
การมีวินัยทางการเงินและความโปรงใส และการยกเลิกหาม
นําเขาสัตวนํ้าจากศรีลังกา จะเปนโอกาสท่ีดีมาก สําหรับ
เศรษฐกิจของศรีลังกา และจะเปนกาวตอไปในการพัฒนาการ
คา ระหวางนอรเวยกับศรีลังกา

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 พฤษภาคม–16พฤษภาคม2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย $1,650 /ตัน
ทูนาในน้ํามันบรรจกุระปองไปยุโรป ของไทย
(skj-chunk) 48x185g. ราคา FOB  $35-36.00
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว $22.82 $19.85 $ 21.91
ขนาด31/40ตัว $ $18.25 $ 20.54
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เปรู อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย จีน
ขนาด26/30ตัว $5.15 $4.55      $4.65 $4.45  $4.40
ขนาด31/35ตัว $4.30  $4.00 $3.95 $3.95  $3.95

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน
เวียดนาม อินเดีย ไทย

ขนาด26/30ตัว $10.80 $ - -
ขนาด31/40ตัว $9.80 $ - -

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

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 9/2559
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