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บรูไน 
 บริษัท Golden Corporation Sdn Bhd ในบรูไน  
ตั้งเปาเพ่ิมผลผลิตกุงฟา (rostris blue shrimp) อยางนอย 2,500 
ตัน จากการขยายพ้ืนท่ีเลี้ยงกุง 200 เฮกตารในตําบล Telisai เขต 
Tutong ซึ่งจะทําใหบรูไนเปนประเทศท่ีมีการผลิตกุงฟารายใหญ 
ท่ีสุดของโลก และจากความพยายามของกรมประมงบรูไน 
ในการแกไขปญหาการสงออกกุงไปตลาดสหภาพยุโรปและ
ออสเตรเลีย คาดวาบรูไนจะสงออกกุงดังกลาวมากกวา 25 
ลานเหรียญสหรัฐฯ/ป จากขอมูลของกระทรวงทรัพยากร
พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว  (MPRT) บ ริ ษั ท  Golden 
Corporation จะลงทุนพัฒนาพ้ืนท่ีฟารมเลี้ยงกุง 200 เฮกตาร 
เปนเงิน 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร
ระยะเวลา 5 ป ของ MPRT ท่ีตองการเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าเพ่ือ
การสงออก 

อินโดนีเซีย 
ห น ว ย ง า น  The United States Agency for 

International Development’s Oceans and Fisheries 
Partnership (USAID Oceans) และ International Pole & 
Line Foundation (IPNLF) ไดดําเนินความรวมมือเพ่ือจัดทํา
ระบบตรวจสอบยอนกลับและเอกสารการจับสัตวนํ้า (CDT) ใน
อินโดนีเซีย เพ่ือสนับสนุนการจัดการประมงอยางยั่งยืนตลอด
สายการผลิต ในอดีตท่ีผานมาคาดการณวามีการมูลคาการทํา
ป ร ะ ม ง  IUU ใ น น า น นํ้ า ข อ ง อิ น โ ด นี เ ซี ย ม า ก ก ว า  
3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ/ป  

เกาหลีใต 
 รัฐบาลจะนําสต็อกสินคาสัตวนํ้า 6,700 ตัน ออกวาง
จําหนาย เพ่ือควบคุมราคาสัตวนํ้าในชวงหามทําการประมง  
ซึ่งมีข้ึนระหวาง 1 เมษายน – 11 สิงหาคม 2560 ข้ึนกับชนิด
เครื่องมือทําการประมง ท้ังน้ี กระทรวงมหาสมุทรและการ
ประมงของเกาหลีใต กลาววา รัฐบาลจะนําสต็อกสินคาสัตวนํ้า
ออกวางจําหนายระหวางวันท่ี 17 เมษายน – 26 พฤษภาคม 
2560 สินคาสัตวนํ้าท่ีวางจําหนาย ไดแก ปลา Alaska Pollack 
4,500 ตัน ปลาแมคเคอเรล 1,314 ตัน หมึก 171 ตัน  
โดยเริ่มแรกจะวางจําหนายในตลาดสด หลังจากน้ันจะวาง
จําหนายในรานคาสหกรณและเชนรานคาปลีกรายใหญ  
โดยสินคาสัตวนํ้าดังกลาวจะติดฉลากวามาจากคลังสินคาของ
รัฐบาล ซึ่งจะมีราคาถูกกวาราคาเฉลี่ยตามทองตลาดประมาณ
รอยละ 10 – 40 และรัฐบาลจะกํากับดูแลตลาดเพ่ือใหมั่นใจวา

มาตรการดังกลาวจะไมทําใหราคาสินคาลดลงเกินกวาท่ี
คาดการณไว เน่ืองจากอุปทานสวนเกิน 

เวียดนาม 
จ าก ข อ มู ล ขอ งสม าค ม  Vietnam Sea Culture 

Association การสงออกสัตวนํ้าทะเลจากการเพาะเลี้ยงของ
เวียดนามคาดวาจะเทากับ 12 – 13 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใน
ป 2563 และเพ่ิมเปน 30 – 35 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2573 
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “workshop on Developing a 
Sustainable, High Volume, Export-Focused Marine Fish 
Aquaculture Sector in Southeast Asia”ประธานสมาคม 
Vietnam Sea Culture Association กล าวว า  ชายฝ ง ของ
ประเทศท่ียาว และมีเกาะและหมูเกาะมากกวา 3,000 แหง ทําให
เวียดนามมีศักยภาพการเพาะเลี้ยงทางทะเล โดยเฉพาะการ
เพาะเลี้ยงปลา หมึก และสาหราย โดยตั้งแตป 2555 เวียดนาม
ติด 10 อันดันประเทศท่ีมีการเพาะเลี้ยงทางทะเลมากท่ีสุดของ
โลก โดยมีมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ี 
อธิบดีกรมประมงเวียดนามกลาววา ผลผลิตปลาทะเลของ
เวียดนามในป 2559 เพ่ิมข้ึนเปน 28,300 ตัน จาก 15,700 ตัน
ในป 2553 โดยพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสําคัญ ไดแก จังหวัด Khánh 
Hòa, Quảng Ninh, Kiên Giang และ Bà Rịa-Vũng Tàu 
ชนิดพันธุหลักท่ีเพาะเลี้ยงในกระชังทะเล ไดแก ปลาเกา ปลา
กะพง ปลา sea bream ปลาหางเหลือง ปลา kingfish และ
ปลา wrasse เปนตน อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาทะเลของ
เวียดนามถือวาประสบความสําเรจ็ในข้ันตน แตยังมปีญหาอุปสรรค 
เช น  ยั งมี ขนาดเล็ ก  เทคโนโลยี การ เลี้ ยง ท่ี ไม ทั นสมั ย  
และขาดแคลนความเช่ืองโยงระหวางฟารมเพาะเลี้ยงกับอาหาร
สัตวนํ้า ลูกพันธุ การแปรรูป และระบบการจัดจําหนาย  

นอรเวย 
สภาอาหารทะเลนอรเวย (Norwegian Seafood 

Council) ไดออกตราเครื่องหมายแสดงแหลงกําเนิดสินคาของ
นอร เวยตัวใหม  “Seafood from Norway” ผูบริหารของ 
Norwegian Seafood Council กลาววา อาหารทะเลเปน
สินคาสงออกสําคัญของนอรเวย และไดรับความนิยมจากท่ัวโลก 
ตราเครื่องหมายใหมจะชวยการันตีวาสินคาอาหารทะเลน้ันมา
จากนอร เ วย  ซึ่ ง เปนแหล งอาหารทะ เล ท่ีดี ท่ีสุ ด  ท้ั ง น้ี 
Norwegian Seafood Council ตองการสรางแบรนดสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของนอรเวยท่ีภาคภูมิใจ และเพ่ือ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งเปนภาคการสงออก 
ท่ีสําคัญของนอรเวยใหเขมแข็งยิ่งข้ึน 
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สเปน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร ประมง อาหาร และ

สิ่งแวดลอมของสเปนกลาวในท่ีประชุมวุฒิสภาวา โควตาภาษี
สําหรับเน้ือปลาทูนาลอยดนําเขาปจจุบัน (ชวงป 2559 – 
2561) มีความเหมาะสม และไมบิดเบือนกลไกตลาด โควตา
ภาษีเน้ือปลาทูนาลอยดนําเขาปจจุบันท่ี 25,000 ตัน ในปจจุบัน 
ค อนข า ง จํ า กั ด และ พิ จา รณาจ ากความต อ งก าร ขอ ง
ภาคอุตสาหกรรมและศักยภาพของกองเรือปลาทูนาแชแข็ง 
ปจจุบันกองเรือทูนาของสเปนมีผลผลิตปลาทูนาจากการจับ 
270,000 ตัน/ป และกลาววาสหภาพยุโรปกําหนดใหมีโควตา
ภาษีสําหรับปลาทูนานําเขา เพ่ือบรรเทาปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบ โดยภาคอุตสาหกรรมสามารถนําเขาวัตถุดิบปลาทูนา
เพ่ือแปรรูปในอัตราภาษีท่ีต่ําภายใตโควตา การกําหนดโควตา
ภาษีดังกลาวไดหารือรวมกับภาคอุตสาหกรรมและและสมาชิก 
EU กอนท่ีจะไดรับความเห็นชอบจากสหภาพยุโรป รัฐมนตรีฯ 
ยังเนนถึงความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมปลาทูนากระปอง
ของสเปน ซึ่งรอยละ 70 ของผลผลิตปลาทูนาท้ังหมดใชเปน
วัตถุดิบการผลิตปลาทูนากระปอง และวัตถุดิบปลาทูนา 
ท่ีนําเขาภายใตโควตาภาษีคิดเปนรอยละ 5 ของการผลิต
เทาน้ัน  

สหรัฐอเมริกา 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการคาระหวาง

ประเทศของสหรัฐอเมริกา (USITC) เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2560 มีมติใหยังคงมาตรการเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด 
(AD) สําหรับสินคากุงนําเขาจากเวียดนาม จีน ไทย และอินเดีย
ตอไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป ขณะท่ียกเลิกมาตรการ AD กุงแชแข็ง
นําเขาจากบราซิล ซึ่งผลการพิจารณาระบุวา หากยกเลิกการ
เก็บภาษี AD กุงแชแข็งจากเวียดนาม จีน ไทย และอินเดีย  
จะทําใหภาคอุตสาหกรรมกุงของสหรัฐฯ ไดรับความเสียหาย
อยางมีนัยสําคัญ ผลการตัดสินดังกลาวของ USITC สรางความ
ยิ น ดี ใ ห กั บ ส ม า ค ม  Southern Shrimp Alliance แ ล ะ 
American Shrimp Processors Association (ASPA) ขณะท่ี 
ผูคาปลีก เชน Food Group, Costco และ Publix Super 
Markets ซึ่งมีความตองการกุงปละ 100,000 ตัน ไมเห็นดวย
กับผลการตัดสินดังกลาว  

เคนยา 
บริษัท Unga Holdings Ltd รวมกับ FoodTechAfrica 

และบริษัทของเนเธอรแลนดจัดตั้งบริษัท Unga Farm Care 
(EA) Ltd ซึ่งเปนโรงงานผลิตอาหารสัตวนํ้าคุณภาพสูง ในเมือง
ไนโรบี การจัดตั้งโรงงานดังกลาวไดรับการสนับสนุนเงินทุนจาก
รัฐบาลเนเธอรแลนดจํานวน 2.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ท้ังน้ี  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหกับธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและตอบสนอง
ตอความตองการโปรตีนจากสัตว นํ้า ท่ีเ พ่ิมข้ึนในภูมิภาค

แอฟริกาตะวันออก โรงงานดังกลาวจะผลิตอาหารเม็ดท่ีลอยนํ้า
คุณภาพสูงใหกับผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โดยเฉพาะฟารมขนาดเล็ก 
ท้ังการเลี้ยงในบอและในกระชัง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าและลด
ตนทุนการผลิต ซึ่งในระยะแรกจะผลิตอาหารปลานิลครบวงจร 
หลังจากน้ันจะเริ่มผลิตอาหารปลาดุก  

 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11 – 17  พฤษภาคม 2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,600/ตัน 

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                             อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด08/12ตัว           $48.00             -                    
ขนาด13/15ตัว           $33.78 $29.33                
ขนาด16/20ตัว           $31.11        $29.33           
ขนาด21/25ตัว           $30.22          $26.67           
ขนาด26/30ตัว           $26.67         $24.89          
ขนาด31/40ตัว               -          $20.44   

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย  อินเดีย        ไทย          
ขนาด13/15ตัว       $26.67     $26.67 $26.67                
ขนาด16/20ตัว       $24.00     $22.67     $24.00           
ขนาด21/25ตัว   $22.22   $20.44 $22.22 
ขนาด26/30ตัว     $18.67 $18.22 $18.67 
ขนาด31/40ตัว $17.78 $16.44 $17.78 
ขนาด41/50ตัว     -     -  - 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด26/30ตัว     $22.67 $21.78   
ขนาด31/40ตัว $20.89 $20.89  
ขนาด41/50ตัว $20.00 $19.11   
ขนาด51/60ตัว $18.67 $17.78  
ขนาด61/70ตัว $17.78 $16.89 
ขนาด71/90ตัว     - $16.00  
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม      อินเดีย  
ขนาด6/8ตัว  $21.20        -           
ขนาด8/12ตัว $20.20        -  
ขนาด13/15ตัว $17.40  -  
ขนาด16/20ตัว  $15.60         $15.60   
ขนาด21/25ตัว   $14.60 -  
ขนาด26/30ตัว     $13.50 -   
ขนาด31/40ตัว $11.70 -   
ขนาด41/50ตัว  $11.00    -  
ขนาด51/60ตัว     $9.80 -   
ขนาด61/70ตัว $9.10 -   

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehoue, New York) 
                       เวียดนาม  บงักลาเทศ   อินเดีย     อินโดนีเซีย     ไทย   
ขนาด4/6ตัว $13.75    -       $15.00  $14.90   $14.90     
ขนาด6/8ตัว $12.50    -       $12.50     -      -     
ขนาดUn/12ตัว $10.50    -  $11.00     -             - 
ขนาด13/15ตัว $8.25    -    $8.85    $8.80       $8.80         
ขนาด16/20ตัว $7.80    -   $8.05 $7.85     $7.85 
ขนาด21/25ตัว      - $7.00    $7.00      $7.00      $7.00 
ขนาด26/30ตัว     - $6.45   $6.50         -             - 
ขนาด31/40ตัว     -         $5.90    $6.00      $5.50      $5.50  

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

                     อินโดนีเซีย     เอกวาดอร       อินเดีย           
ขนาดUn/12ตัว $9.80            -    - 
ขนาดUn/15ตัว  $7.35   -      $7.35 
ขนาด16/20ตัว   $6.00    - $6.00  
ขนาด21/25ตัว $5.35 $5.95 $5.35 
ขนาด26/30ตัว $4.85 $4.85 $4.85 
ขนาด31/35ตัว  $4.35 $4.50 $4.35     
ขนาด36/40ตัว  $4.25     $4.30 $4.25 
ขนาด41/50ตัว $4.00 $4.20 $4.00  
ขนาด51/60ตัว $3.80 $4.10 $3.80 
ขนาด61/70ตัว    -    $4.05        - 
ขนาด71/90ตัว    -    $3.40      -      
ขนาด91/110ตัว    -    $2.85      -     
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