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เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ัง
ในฐานะเปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีสําคัญ และความมั่นคงทาง
อาหาร รัฐบาลฟจสินับสนุนการลงทุนในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
อยางตอเน่ือง โดยดําเนินโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
มูลคา 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ี กรมประมงไดจัดสรร
ปลานิลและลูกปลานิลใหกับเกษตรกรเพ่ือปลอยลงในบอเลี้ยง
ปลาและกุงโดยไมคิดคาใชจาย และไดจัดสงคณะเจาหนาท่ี
เพ่ือใหคําแนะนําและฝกอบรมการเพาะเลี้ยงกุงและปลานํ้าจืด

อินเดีย
การปฏิเสธการนําเขากุงจากอินเดียของสหรัฐอเมริกา

เน่ืองจากการปนเปอนสารปฏิชีวนะตกคาง สงผลกระทบตอ
ภาคการสงออกอาหารทะเลของอินเดีย ในชวง 5 เดือนแรก
ของป 2559 สหรัฐฯ ไดปฏิเสธการนําเขากุงจากอินเดีย
เน่ืองจากกรณีสารปฏิชีวนะตองหามตกคาง จํานวน 39 ครั้ง
ขณะท่ีป 2558 ท้ังป มีจํานวน 34 ครั้ง อินเดียสงออกอาหาร
ทะเลจากการเพาะเลี้ยงคิดเปนรอยละ 70 ของการสงออก
อาหารทะเลท้ังหมด โดยสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกอาหาร
ทะเลรายใหญของอินเดีย มูลคาการสงออกไปตลาดสหรัฐฯ
ในชวงปงบประมาณ 2558 เทากับ 4.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือรอยละ 26.5 ของมูลคาการสงออกอาหารทะเลท้ังหมด
ของอินเดีย โดยปริมาณและมูลคาการสงออกกุงแชแข็งไปสหรัฐฯ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.49 และ 12.87 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณกอน เมื่อเร็วๆ น้ี รัฐบาลสหรัฐฯ ไดเพ่ิมอัตรา
อากรตอบโตการทุมตลาด (AD) สําหรับกุงนําเขาจากอินเดีย
เปนรอยละ 4.89 (อัตราเบื้องตน การทบทวนประจําป ครั้งท่ี 10)
จากอัตรารอยละ 2.96 (อัตราการทบทวนประจําป ครั้งท่ี 9)

มาเลเซีย
กรมประมงมา เล เซี ยและองค ก ร WorldFish

ไดลงนามความตกลงเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการดานเทคนิค
วาดวยความรวมมือดานการวิจัยเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการประมงในมาเลเซียอยางยั่งยืน ซึ่งภายใต
ความรวมมือดังกลาวมีแผนท่ีจะดําเนินโครงการพัฒนาดานการ
ประมง 5 โครงการ ไดแก 1) การผลิตปลานิลสายพันธุ GIFT
และการขยายผลผลิตปลาดังกลาว 2) การประเมินผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจสังคมของปลานิลสายพันธุ GIFT ท่ีมีตอหวงโซ

มูลคา 3) การปรับปรุงพันธุปลานิลแดงดวยวิธี molecular
approach 4) การปรับปรุงฐานขอมูล Trawlbase และ 5) การ
ปรับปรุงพันธุกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
โดยความรวมมือดานการวิจัยระหวาง WorldFish และ
กรมประมงมาเลเซียจะดําเนินการท่ีศูนยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
Jitra Aquaculture Extension Center ในรัฐเกดะห เ พ่ือ
ดําเนินกิจกรรมดานการวิจัย และเปนศูนยปรับปรุงพันธุปลานิล
สายพันธุ GIFT ซึ่งเปนสายพันธุปลานิลท่ีโตเร็วท่ีพัฒนาโดย
WorldFish นอกจากน้ี เพ่ือท่ีจะพัฒนาสายพันธุปลานิลใหดี
ยิ่งข้ึน WorldFish มีแผนท่ีจะขยายการวิจัยเพ่ือพัฒนาลักษณะทาง
พันธุกรรมใหมๆ เชน ความทนทานตอโรค เปนตน ตั้งแตป 2558
กรมประมงมาเลเซียไดทําการปรับปรุงศูนย Jitra Center โดยจัด
ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมๆ และระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพ่ือท่ีจะสามารถขยายการผลิตปลานิลสายพันธุ GIFT
ความรวมมือดังกลาวจะทําใหมาเลเซียมีศักยภาพเปนศูนยผลิต
ลูกพันธุปลานิลคุณภาพของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ขณะท่ี WorldFish จะชวยกรมประมงเ พ่ิมผลผลิตการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในมาเลเซีย ปจจุบันมาเลเซียมีผลผลิตปลา
นิล 34,500 ตัน และกรมประมงมาเลเซียตั้งเปาเพ่ิมผลผลิต
ปลานิลเปน 60,000 ตัน ภายในป 2563

เวียดนาม
สมาคมปลา Pangasius ของเวียดนาม (Vietnam

Pangasius Association: VPA) จะดําเ นินมาตรการตางๆ
เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมปลา Pangasius อยางยั่งยืน
ในชวงป 2559 – 2562 โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพ
ปลา Pangasius รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวตอ
มาตรการทางการคาท่ีเขมงวดในอนาคต ซึ่งเปนประเด็นท่ีภาค
อุตสาหกรรมใหความสําคัญ เน่ืองจากความตองการสินคาท่ีมี
คุณภาพของสหภาพยุโรป และมาตรการเรียกเก็บอัตราอากร
ตอบโตการทุมตลาด (AD) กับสินคาปลา Pangasius นําเขา
จากเวียดนามของสหรัฐอเมริกา สมาชิกของสมาคมฯ จะไดรับ
คูมือการปรับตัวและการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี
ท่ีเวียดนามจัดทํากับประเทศตางๆ นอกจากน้ีสมาคมฯ จะ
ปรับปรุงหวงโซมูลคา พัฒนาฐานขอมูล และจัดทําเครือขาย
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับปลา Pangasius จากสถิติของกรม
ศุลกากรเวียดนาม ป 2558 เวียดนามสงออกปลา Pangasius
มูลคา 1.44 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ไปยัง 132 ประเทศท่ัวโลก
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ฟจิ
กรมประมงของฟจิตระหนักถึงความสําคัญของการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าท่ีมีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ัง
ในฐานะเปนแหลงอาหารโปรตีนท่ีสําคัญ และความมั่นคงทาง
อาหาร รัฐบาลฟจสินับสนุนการลงทุนในภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
อยางตอเน่ือง โดยดําเนินโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
มูลคา 2.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ี กรมประมงไดจัดสรร
ปลานิลและลูกปลานิลใหกับเกษตรกรเพ่ือปลอยลงในบอเลี้ยง
ปลาและกุงโดยไมคิดคาใชจาย และไดจัดสงคณะเจาหนาท่ี
เพ่ือใหคําแนะนําและฝกอบรมการเพาะเลี้ยงกุงและปลานํ้าจืด

อินเดีย
การปฏิเสธการนําเขากุงจากอินเดียของสหรัฐอเมริกา

เน่ืองจากการปนเปอนสารปฏิชีวนะตกคาง สงผลกระทบตอ
ภาคการสงออกอาหารทะเลของอินเดีย ในชวง 5 เดือนแรก
ของป 2559 สหรัฐฯ ไดปฏิเสธการนําเขากุงจากอินเดีย
เน่ืองจากกรณีสารปฏิชีวนะตองหามตกคาง จํานวน 39 ครั้ง
ขณะท่ีป 2558 ท้ังป มีจํานวน 34 ครั้ง อินเดียสงออกอาหาร
ทะเลจากการเพาะเลี้ยงคิดเปนรอยละ 70 ของการสงออก
อาหารทะเลท้ังหมด โดยสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสงออกอาหาร
ทะเลรายใหญของอินเดีย มูลคาการสงออกไปตลาดสหรัฐฯ
ในชวงปงบประมาณ 2558 เทากับ 4.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือรอยละ 26.5 ของมูลคาการสงออกอาหารทะเลท้ังหมด
ของอินเดีย โดยปริมาณและมูลคาการสงออกกุงแชแข็งไปสหรัฐฯ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.49 และ 12.87 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณกอน เมื่อเร็วๆ น้ี รัฐบาลสหรัฐฯ ไดเพ่ิมอัตรา
อากรตอบโตการทุมตลาด (AD) สําหรับกุงนําเขาจากอินเดีย
เปนรอยละ 4.89 (อัตราเบื้องตน การทบทวนประจําป ครั้งท่ี 10)
จากอัตรารอยละ 2.96 (อัตราการทบทวนประจําป ครั้งท่ี 9)

มาเลเซีย
กรมประมงมา เล เซี ยและองค ก ร WorldFish

ไดลงนามความตกลงเพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการดานเทคนิค
วาดวยความรวมมือดานการวิจัยเพ่ือสงเสริมการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการประมงในมาเลเซียอยางยั่งยืน ซึ่งภายใต
ความรวมมือดังกลาวมีแผนท่ีจะดําเนินโครงการพัฒนาดานการ
ประมง 5 โครงการ ไดแก 1) การผลิตปลานิลสายพันธุ GIFT
และการขยายผลผลิตปลาดังกลาว 2) การประเมินผลกระทบ
ดานเศรษฐกิจสังคมของปลานิลสายพันธุ GIFT ท่ีมีตอหวงโซ

มูลคา 3) การปรับปรุงพันธุปลานิลแดงดวยวิธี molecular
approach 4) การปรับปรุงฐานขอมูล Trawlbase และ 5) การ
ปรับปรุงพันธุกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii)
โดยความรวมมือดานการวิจัยระหวาง WorldFish และ
กรมประมงมาเลเซียจะดําเนินการท่ีศูนยวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
Jitra Aquaculture Extension Center ในรัฐเกดะห เ พ่ือ
ดําเนินกิจกรรมดานการวิจัย และเปนศูนยปรับปรุงพันธุปลานิล
สายพันธุ GIFT ซึ่งเปนสายพันธุปลานิลท่ีโตเร็วท่ีพัฒนาโดย
WorldFish นอกจากน้ี เพ่ือท่ีจะพัฒนาสายพันธุปลานิลใหดี
ยิ่งข้ึน WorldFish มีแผนท่ีจะขยายการวิจัยเพ่ือพัฒนาลักษณะทาง
พันธุกรรมใหมๆ เชน ความทนทานตอโรค เปนตน ตั้งแตป 2558
กรมประมงมาเลเซียไดทําการปรับปรุงศูนย Jitra Center โดยจัด
ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมๆ และระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพ่ือท่ีจะสามารถขยายการผลิตปลานิลสายพันธุ GIFT
ความรวมมือดังกลาวจะทําใหมาเลเซียมีศักยภาพเปนศูนยผลิต
ลูกพันธุปลานิลคุณภาพของประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ขณะท่ี WorldFish จะชวยกรมประมงเ พ่ิมผลผลิตการ
เพาะเลี้ยงปลานิลในมาเลเซีย ปจจุบันมาเลเซียมีผลผลิตปลา
นิล 34,500 ตัน และกรมประมงมาเลเซียตั้งเปาเพ่ิมผลผลิต
ปลานิลเปน 60,000 ตัน ภายในป 2563

เวียดนาม
สมาคมปลา Pangasius ของเวียดนาม (Vietnam

Pangasius Association: VPA) จะดําเ นินมาตรการตางๆ
เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมปลา Pangasius อยางยั่งยืน
ในชวงป 2559 – 2562 โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพ
ปลา Pangasius รวมท้ังการเพ่ิมศักยภาพในการปรับตัวตอ
มาตรการทางการคาท่ีเขมงวดในอนาคต ซึ่งเปนประเด็นท่ีภาค
อุตสาหกรรมใหความสําคัญ เน่ืองจากความตองการสินคาท่ีมี
คุณภาพของสหภาพยุโรป และมาตรการเรียกเก็บอัตราอากร
ตอบโตการทุมตลาด (AD) กับสินคาปลา Pangasius นําเขา
จากเวียดนามของสหรัฐอเมริกา สมาชิกของสมาคมฯ จะไดรับ
คูมือการปรับตัวและการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี
ท่ีเวียดนามจัดทํากับประเทศตางๆ นอกจากน้ีสมาคมฯ จะ
ปรับปรุงหวงโซมูลคา พัฒนาฐานขอมูล และจัดทําเครือขาย
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับปลา Pangasius จากสถิติของกรม
ศุลกากรเวียดนาม ป 2558 เวียดนามสงออกปลา Pangasius
มูลคา 1.44 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ไปยัง 132 ประเทศท่ัวโลก
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ไอซแลนด
ป 2558 ไอซแลนดสงออกสินคาประมง 632,000 ตัน

ลดลงรอยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน มูลคา 2.2
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 6 สินคาสงออกสําคัญ
ไดแก ปลาค็อด มูลคาการสงออก 816. 9 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ปลาปนและนํ้ามันปลา 339.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ สหภาพ
ยุโรปเปนตลาดสงออกสินคาประมงท่ีสําคัญของไอซแลนด
มูลคาการสงออก 1.6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 75 ของมูลคาการสงออกท้ังหมด รองลงมาไดแก ตลาด
เอเชีย 226 ลานเหรียญสหรัฐฯ สัดสวนรอยละ 8.6 ตลาด
อเมริกาเหนือ 171.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ สัดสวนรอยละ 8

กานา
ชาวประมงในกานามากกวา 1 ลานคนจะไดรับ

ประโยชนจากนโยบายประกันความปลอดภัยสําหรับเรือแคนู
เครื่องยนตเรือ อวน และเครื่องมืออุปกรณการทําประมงอ่ืนๆ
โดยในระยะแรกของโครงการมีชาวประมงลงทะเบียนเขารวม
ประมาณ 400,000 คน โดยรัฐบาลจะจายเบี้ยประกันเริ่มแรกให
และคาดวาระยะท่ีสองจะมีชาวประมงเขารวมโครงการประมาณ
1,000,000 คน ท้ังน้ี รัฐบาลกานาไดเริ่มนํารองนโยบายประกัน
ภาคการประมงในชวงมกราคม – เมษายน 2559 ในพ้ืนท่ี
Greater Accra, Western, Central, Eastern, Brong - Ahafo,
Northern และ Volta

แซมเบีย
รัฐบาลมีแผนท่ีจะสนับสนุนภาคการประมงและการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเนนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้า เ พ่ือปอนตลาด
ภายในประเทศและสงออก ปจจุบันแซมเบียนําเขาปลานํ้าจืด
สดปละ 45 ตัน แมวาจะมี พ้ืนท่ีแหลงนํ้าภายในประเทศ
20 ลานเฮกตาร ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าขนาดเล็กในแซมเบียมี
ผลผลิตสัตวนํ้าเฉลี่ยปละ 1-2 ตัน/เฮกตาร ขณะท่ีฟารมเชิง
พาณิชยมีผลผลิตเฉลี่ยปละ 6 ตัน/เฮกตาร ป 2557 แซมเบียมี
ผลผลิตสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง 20,000 ตัน เพ่ิมข้ึนจาก
10,000 ตัน ในป 2553 โดยผลผลิตดังกลาวมาจากฟารม
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าขนาดเล็กจํานวน 6,000 ราย ซึ่งเปนเจาของ
บอเลี้ยงสัตวนํ้า 13,000 บอ และฟารมเชิงพาณิชย 15 ราย ใน
จังหวัด Copperbelt ขณะท่ีผลผลิตสัตว นํ้ าส วนใหญของ
แซมเบียไดจากการจับจากทะเลสาบและแมนํ้าภายในประเทศ
โดยชาวประมงประมาณ 50,000 ราย โดยป 2557 แซมเบียมี
ผลผลิตสัตวนํ้ารวม 75,000 ตัน

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม
2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,550 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $22.64 $21.22 -
ขนาด31/40ตัว $20.75 $19.81 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $10.00
ขนาด31/40ตัว - - $9.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เวียดนาม อินเดีย อนิโดนีเซีย
ขนาด26/30ตัว - $5.25 -
ขนาด31/40ตัว - $5.15 -
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