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ออสเตรเลีย 
ออสเตรเลียอนุญาตการนําเขาผลิตภัณฑกุงสดจาก

เวียดนาม ซึ่งใชวัตถุดิบกุงจับจากออสเตรเลียท่ีนําไปผลิตและ
แปรรูปในเวียดนามกอนท่ีจะสงออกมายังออสเตรเลียอีกครั้ง 
การตัดสินใจดังกลาวมีข้ึนหลังจากหนวยกระทรวงเกษตรและ
ทรัพยากรนํ้าของออสเตรเลียไดรับหนังสือยืนยันจากหนวยงาน
รับรองคุณภาพสินคาเกษตร ปาไม และประมงของเวียดนาม 
(NAFIQAD) โดยรับรองวาผลิตภัณฑดังกลาวเปนไปตาม
มาตรฐานของออสเตรเลีย สําหรับกุงจับจากออสเตรเลยีท่ีนําไป
ผลิตหรือแปรรูปในประเทศอ่ืนนอกจากเวียดนาม จะไดรับ
อนุญาตใหนําเขามาไดหากหนวยงานท่ีรับผิดชอบในประเทศ
น้ันสามารถรับรองไดวาผลิตภัณฑดังกลาวของตนไดมาตรฐาน
ตามกฎระเบียบใหมของออสเตรเลีย  

จีน 
จากขอมูลขอกระทรวงเกษตรจีน ปริมาณและมูลคา

การสงออกกุง crayfish ของจีนในชวง 4 เดือนแรกของป 
2560 เพ่ิมข้ึนรอยละ 68 และ 60.4 ตามลําดับ กุง crayfish 
กลายเปนสัตวนํ้าจืดจากการเพาะเลี้ยงท่ีสําคัญในภาคกลางของ
จีน เชน มลฑลหูเปย ท่ีหันมาเพาะเลี้ยงกุง crayfish แทนปลา
วงศปลาตะเพียน (carp) ในชวงไม ก่ีปมาน้ี จากแนวโนม
ดังกลาวจะเห็นไดวามีกุง crayfish ของจีนวางจําหนายใน
ซูเปอรมารเก็ตและรานคาปลีกท่ัวสหภาพยุโรป  

อินเดีย 
นักวิทยาศาสตรดานการประมงในรัฐทมิฬนาฑูของ

อินเดียไดพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการปลอมแปลงอาหาร
ทะเลหรือแจงช่ืออาหารทะเลไมตรงกับความจริง โดยใชเทคนิค 
PCR ในการตรวจสอบ โดยสามารถแยกความแตกตางของ 
กุงเศรษฐกิจ 4 ชนิดพันธุ จากผลการตรวจสอบสารพันธุกรรม 
(DNA) ในผลิตภัณฑกุงโดยองคกร Oceana ของสหรัฐอเมริกา
เมื่อป 2557 พบวา กุงรอยละ 30 ของผลิตภัณฑกุง 143 
ผลิตภัณฑ จากรานคาปลีกและรานอาหาร 111 แหง ติดฉลาก
หรือแจงช่ือชนิดกุงไมตรงกับความจริง การพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจสอบดังกลาวจะชวยตรวจสอบและคุมครองผูบริโภคจาก
กรณีการปลอมแปลงดังกลาว โดยสามารถตรวจสอบชนิดกุง
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของอินเดีย เชน กุง giant tiger, Indian 
white shrimp, flower shrimp และ Pacific white shrimp  

 
 

ฟลิปปนส 

  จากขอมูลของสํานักงานประมงและทรัพยากรนํ้าของ
ฟลิปปนส (BFAR) ในดาเวารายงานวา ไมพบการฝาฝนหรือ
ลักลอบจับสัตว นํ้าในชวงหามทําการประมงในอาวดาเวา  
การหามทําการประมงในเขตพ้ืนท่ีดังกลาวมีข้ึนเปนป ท่ีสี่  
เพ่ืออนุรักษทรัพยากรปลาผิวนํ้าขนาดเล็กในอาวดาเวา โดยหาม
ทําการประมงขนาดใหญตั้งแต 1 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2560  

เกาหลีใต 
บริษัทรวมทุนจากเกาหลีใตมีแผนท่ีจะสรางโรงงาน

และสิง่อํานวยความสะดวกการแปรรูปสัตวนํ้าในรัสเซีย บริษัท
ร วมทุนดั งกล าวประกอบดวยบริ ษัท Korea Trading & 
Industries บริษัท Korean Seafoods การทาเรือ Incheon 
(Incheon Port Authority) และบริษัท Unico Logistics  
ซึ่งจัดตั้งข้ึนเพ่ือพัฒนาและขยายธุรกิจในรัสเซีย โดยใชทาเรือ 
ปูซานเปนฐานการขยายธุรกิจการคา มูลคาการลงทุนมากกวา 
130 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยวางแผนสรางทาเรือประมง 
โรงงานแปรรูปเน้ือปลาฟลเลและเน้ือปู รวมท้ังศูนยกระจาย
สินคาและโลจิสติกสสํ าหรับสินคาประมงและเ น้ือสัตว  
ใน Nazimova Peninsula, Vladivostok ของรัสเซีย ซึ่งคาดวา 
จะแลวเสร็จในป 2564 และจะสรางการจางงานกวา 4,400 
ตําแหนง 

ไตหวัน 
พบฟารมปลานิลอีก  2 แห งในเมืองเถาหยวน 

(Taoyuan)  ติดโรคไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ทําให
ปจจุบันมีฟารมปลานิลในไตหวันท่ีติดโรคไวรัสดังกลาวจํานวน 
9 แหง นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560 ท่ีพบการติดโรคดังกลาว
ครั้งแรกในไตหวัน โดยฟารมท้ัง 9 แหงอยูใน Guanyin District 
รัฐบาลไตหวันไดดําเนินมาตรการเพ่ือปองกันการแพรระบาด
ของโรคดังกลาว ซึ่งเกิดเฉพาะในปลานิลและไมมีความเสี่ยงใน
การแพรโรคมาสูคน แตโรคดังกลาวยังไมมีการรักษาและอยูใน
รายช่ือโรคระบาดท่ีสําคัญขององคการโรคระบาดสัตวระหวาง
ประเทศ (OIE) ปจจุบันมีรายงานวาพบโรคดังกลาวใน 7 ประเทศ 
ไดแก โคลอมเบีย เอกวาดอร อียิปต อิสราเอล ไทย จีน และ
ไตหวัน 

เวียดนาม 
จากขอมูลของสมาคมผูสงออกอาหารทะเลของ

เวียดนาม (VASEP) กฎระเบียบดานสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยทางอาหารของญี่ปุน โดยเฉพาะขอกําหนดเก่ียวกับ
สารปฏิชีวนะตกคางท่ีเขมงวด เปนปญหาและความทาทาย
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สําหรับผูสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม ท้ังน้ี ญี่ปุนเปน
ตลาดสงออกอาหารทะเลรายใหญอันดับสามของเวียดนาม 
มูลคาการสงออกไปตลาดน้ีในชวงครึ่งแรกของป 2560 เทากับ 
590 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 31 เมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากการปรับปรุงคุณภาพสินคา
และการแข็งคาของเงินเยน ภายใตแผนการกํากับดูแลสินคา
นําเขาฉบับใหมของญี่ปุนท่ีบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน 2560 – 
31 มีนาคม 2561 กําหนดใหสินคาหมึก กุง ปลาวงศปลาวัว
จมู กยาว  ( filefish)  จากเ วียดนามทุกล็ อตจะตองผ าน 
การตรวจสอบสารปฏิชีวนะตกคาง เชน คลอแรมเฟนิคอล  
เอนโรฟลอคซาซิน และซัลฟาไดอาซีน  

เปรู 
กระทรวงการผลิตของเปรูจะจัดงานเทศกาล  

"Mi Pescadería" ภายใตโครงการสงเสริมการบริโภคสัตวนํ้า
ของเปรู โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการบริโภค
สัตวนํ้าภายในประเทศ โดยเนนจําหนายสินคาอาหารทะเลใน
ราคาพิเศษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของเปรูกลาววา โครงการดังกลาวมีข้ึนเพ่ือ
สงเสริมใหคนเปรู โดยเฉพาะเด็กหันมาบริโภคสัตวนํ้าซึ่งมี
คุณคาทางโภชนาการสูงเพ่ิมมากข้ึน และเนนถึงความพยายาม
ของรัฐบาลในสนับสนุนการบริโภคสัตวนํ้า ปจจุบันเปรูมีการ
บริโภคสัตวนํ้าเฉลี่ย 16.5 กก./คน/ป เพ่ิมข้ึนรอยละ 25 จาก  
5 ปกอน  

กาตาร 
กาตารมีผลผลิตสัตวนํ้าประมาณ 13,000 – 15,000 

ตัน/ป  คิด เปนร อยละ  80 ของความตองการสั ตว นํ้ า
ภายในประเทศ เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหารและสามารถ
พ่ึงพาผลิตสัตวนํ้าท่ีผลิตไดภายในประเทศ กรมประมงภายใต
กระทรวง Municipality and Environment ของกาตารได
กําหนดแผน 5 ป (ชวงป 2560 – 2564) มุงเนนการพัฒนา
บริการดานการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และการจัดการ
ประมงอยางยั่ งยืน และไดจัดตั้ งศูนย วิจัยสัตว นํ้าภายใต
โครงการ Ras Matbakh เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสัตวนํ้าและอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวนํ้าของประเทศ ซึ่งคาดวาจะสามารถเปด
ใหบริการภายในไมก่ีเดือนน้ี ศูนยวิจัยดังกลาวมุงเนนการ
ศึกษาวิจัยดานสัตวทะเล และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 
รวมท้ังจําหนายพันธุปลาใหแกเกษตรกรในราคาถูก เพ่ือเปนไป
ตามเปาหมายการพ่ึงพาสัตวนํ้าภายในประเทศ  

โมซัมบิก 
รัฐบาลโมซัมบิกคาดวาผลผลิตสัตวนํ้าจากการจับของ

ประเทศจะมีมากกวา 1 ลานตัน ภายใน 10 ปขางหนา  
จาก 300,000 ตัน ในป 2559 และจากขอมูลของกระทรวง
กิจการทางทะเล นํ้าจืด และประมงของโมซัมบิก ผลผลิตสัตวนํ้า

สวนใหญผลิตเพ่ือปอนตลาดภายในประเทศ และมีเพียงรอยละ 
10 เทาน้ันท่ีสงออก โดยสงออกไปตลาดยุโรป เอเชีย และ
แอฟริกาใต และกุงเปนสินคาสงออกสําคัญ แมวาโมซัมบิกมี
ศักยภาพการทําประมงปลาทูนา แตไมไดใชประโยชนจาก
ทรัพยากรดังกลาวเทาท่ีควร  
 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 
2560 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,950/ตัน 

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็ เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                             อินโดนีเซีย      อินเดีย  
ขนาด08/12ตัว               -             -  
ขนาด13/15ตัว           $42.21 $29.02 
ขนาด16/20ตัว               -        $27.70  
ขนาด21/25ตัว           $30.78          $26.38 
ขนาด26/30ตัว           $28.14         $23.74 
ขนาด31/40ตัว           $21.11          $20.23 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                       อินโดนีเซีย   อินเดีย       ไทย          
ขนาด13/15ตัว         -     $27.70     - 
ขนาด16/20ตัว          -     $21.99         - 
ขนาด21/25ตัว      -     $18.91     - 
ขนาด26/30ตัว        -     $17.15     - 
ขนาด31/40ตัว    -     $14.95     - 

กุงแวนนาไมแกะเปลือกผาหลัง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          ไทย        อินโดนีเซีย/เวียดนาม              
ขนาด21/25ตัว     $23.30     - 
ขนาด26/30ตัว     $21.11 $20.23   
ขนาด31/40ตัว $19.79 $18.91  
ขนาด41/50ตัว $18.91 $18.03   
ขนาด51/60ตัว $17.59 $16.71  
ขนาด61/70ตัว $17.15 $16.20 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

            เวียดนาม      อินเดีย  
ขนาดUN/6ตัว  $21.80        - 
ขนาด6/8ตัว  $21.50        -           
ขนาด8/12ตัว $20.40        -  
ขนาด13/15ตัว $17.70  -  
ขนาด16/20ตัว  $15.80         $15.00   
ขนาด21/25ตัว   $14.60 -  
ขนาด26/30ตัว     $13.60 -   
ขนาด31/40ตัว $11.60 -   
ขนาด41/50ตัว  $10.70    -  
ขนาด51/60ตัว     $9.60 -   
ขนาด61/70ตัว $8.90 -   

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคา Ex-warehoue, New York) 
                         เวียดนาม   บังกลาเทศ    อินเดีย    อินโดนีเซีย     ไทย   
ขนาด4/6ตัว $14.00    -       $14.90  $14.85   $14.85     
ขนาด6/8ตัว $12.50    -       $12.35     -      -            
ขนาดUn/12ตัว $10.70    -  $10.90  $10.85    $10.85 
ขนาด13/15ตัว $8.40    -    $8.65       -           -         
ขนาด16/20ตัว     -    -   $8.10 $8.05     $8.05 
ขนาด21/25ตัว      -    -    $7.40      $7.40     $7.40    
ขนาด26/30ตัว     - $6.40         -             -             - 
ขนาด31/40ตัว     -         $5.75    $5.75    -          -  

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

                     อินโดนีเซีย     เอกวาดอร       อินเดีย           
ขนาดUn/12ตัว    -              -    - 
ขนาดUn/15ตัว     -   -        - 
ขนาด16/20ตัว   $5.90    - $6.05  
ขนาด21/25ตัว $5.20 $5.40 $5.20 
ขนาด26/30ตัว $4.65 $4.60 $4.75 
ขนาด31/35ตัว  $4.15 $4.40 $4.25     
ขนาด36/40ตัว  $4.10     $4.20 $4.15 
ขนาด41/50ตัว $4.00 $4.05 $4.00  
ขนาด51/60ตัว $3.80 $3.95 $3.80 
ขนาด61/70ตัว    -    $3.85        - 
ขนาด71/90ตัว    -    $3.45      -      
ขนาด91/110ตัว    -    $2.85      -     

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 13/2560  
17 กรกฎาคม 2560       
 


