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กัมพูชา
รัฐบาลกัมพูชาตั้งเปาหมายใหมีผลผลิตปลาจากการ

เพาะเลี้ยงปริมาณ 1.2 ลานตันตอป ภายใน 3 ปขางหนา เพ่ือ
ตอบสนองความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน และลดการนําเขาจาก
ประเทศเพ่ือนบาน รัฐมนตรีเกษตร ปาไม และประมง ของ
กัมพูชารายงานวา ปจจุบันตลาดปลากัมพูชาพ่ึงพาการนําเขา
ปลาจากประเทศเพ่ือนบาน ทําใหประชาชนท่ัวไปมีตนทุนสูง
ชาวกัมพูชามีความตองการบริโภคปลาตอคนตอป เพ่ิมข้ึน จาก
52.5 กิโลกรัม เปน 63 กิโลกรัม ปจจุบันมีผลผลิต 700,000
ตันตอป จึงไมเพียงพอกับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน ผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 140,000 ตัน และตองแกไข
ปญหาในอุตสาหกรรมน้ี หากตองการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือเพ่ิมการ
สงออก มีการสนับสนุนใหลดตนทุนการผลิต ดวยการลดคา
ไฟฟาสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และยกเลิกภาษีนําเขา
อาหารสัตวนํ้า มีการดึงดูดใหนักลงทุนผลิตอาหารสัตวนํ้า
เพ่ือใหตนทุนการเพาะเลี้ยงลดลง ท้ังน้ีกัมพูชามีวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตอาหารสัตว ไดแก ขาวโพด ขาว มันสําปะหลัง เมื่อเดือน
พฤษภาคมท่ีผานมา รัฐบาลไดออกกฎหมาย อนุญาตใหทําการ
เพาะเลี้ยงปลาชอนได จากกอนหนาน้ีหามมาเปนเวลา 10 ป
เน่ืองจากเกรงวาปลาชอนจะกินสัตวนํ้าขนาดเล็ก ตามแมนํ้า
และลําธาร กัมพูชาสงออกสัตวนํ้าท่ีไดจากการจับ มูลคา 40
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปท่ีผานมา

อินเดีย
อินเดียสงออกอาหารทะเล เพ่ิมข้ึนในชวง7-8 ปกอน

อยางไรก็ตามในปงบประมาณท่ีผานมา ปริมาณอาหารทะเล
สงออกของอินเดียลดลงรอยละ 10 มูลคาลดลง รอยละ 15
หนวยงานดานสงเสริมการสงออกอาหารทะเล (The Marine
Products Exports Development Authority : MPEDA)
เปดเผยวา อินเดียสงออกอาหารทะเล ในปงบประมาณ 2559
ปริมาณ 945,892 ตัน มูลคา 4,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งสงออก 1 ลานตัน มูลคา 5,500
ลานเหรียญสหรัฐฯ กุงแชแข็งเปนสินคาสงออกหลัก ตามมา
ดวยปลาแชแข็ง สหรัฐฯและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนผู
นําเขารายหลักสําหรับอาหารทะเลจากอินเดีย ประธาน
MPEDA กลาววาสาเหตุท่ีการสงออกลดลง เน่ืองจากคาเงินยูโร
ออนคา เศรษฐกิจจีนไมเติบโตอยางท่ีคาด และการลดคาเงิน
เยนของญี่ปุน รวมถึงการลดการจับ กุงจับจากธรรมชาติ ลดลง
รอยละ 10.5 มีปริมาณ 348,296 ตันในป 2558 ลดลงจาก
389,007 ตันในจากปกอนหนา นอกจากน้ันการฟนตัวของการ
เพาะเลี้ยงกุงในไทย และเวียดนาม ทําใหสถานการณผลผลิตใน
ตลาดระหวางประเทศดีข้ึน ทําใหมูลคาเฉลี่ยของกุงแชแข็ง

ลดลงเหลือ 8.28 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม จาก 10.38
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 อยางไรก็ตามการสงออกกุงแวนา
ไมด เพ่ิมข้ึนจาก 222,176 ตัน เปน 256,699 ตันในป 2559
ดวยอัตราการเติบโตรอยละ 16 ในดานสัดสวนการสงออก
อินเดียสงออกกุงแวนาไมดไปสหรัฐฯ รอยละ 50 ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตรอยละ 17.25 สหภาพยุโรปรอยละ
15.78 ญี่ปุนรอยละ 4.55 เอเชียตะวันตกรอยละ 3.62 จีนรอย
ละ 2.23 และประเทศอ่ืนๆ รอยละ 6.4

มาเลเซีย
มีการกอตั้งศูนยการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

แหงใหมท่ีเมือง Raub ในรัฐ Pahang ของมาเลเซีย
ตามบันทึกความเขาใจลงนามโดย Ronser Bio-tech
Casabrina vacation villa Shang hai Jiao Tong
University (SJTU) และบริษัทJapan’s Asia Water
Business Consultant (AWBC) เพ่ือสรางศูนยฯแหงใหม
มหาวิทยาลัยและAWBC เปนพันธมิตรรวมกันทางดาน
เทคโนโลยี ผูบริหารของ Ronser มุงเนนใหศูนยฯ ใชเทคโนโลยี
สีเขียว โดยใชระบบ Mass Bio system และ นาโนเทคโนโลยี
ของ AWBC ประกอบกับความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมของ SJTU เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและ
การเกษตร

มัลดีฟ
มัลดีฟมีการนําระบบขอมูลการทําประมงออนไลน

แบบใหม (Fisheries Information System : FIS) มาใช
ติดตามบันทึกการทําประมงทูนาของมัลดิฟ (Catch logbook)
ขอมูลการซื้อปลา ขอมูลใบอนุญาตของเรือประมง และ
ใบรับรองการจับสัตวนํ้า (Catch Certificates) ประธานมูลนิธิ
การทําประมงเบ็ดตวัด (International Pole & Line
Foundation : IPNLF) กลาววาระบบน้ีจะชวยใหเปนไปตาม
ขอกําหนดนานาชาติ ดานระบบสืบคนยอนกลับ(Traceability)
ในการทําประมงแบบจับปลาทีละตัวของมัลดีฟ ระบบควบคุม
การทําประมง FIS ริเริ่มมาตั้งแตป 2555 หลังจากมาตรการใน
การปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และการควบคุม มีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม 2553
และการใหการรับรองการทําประมงเบ็ดตวัดทูนาสคิปแจ็คในป
2555 โดยหนวยงาน Marine Stewardship Council : MSC
ทําใหตองมีเก็บขอมูลการจับ ระบบ FIS ไดรับการสนับสนุน
จากองคกร IPNLF และผูเช่ียวชาญดานฐานขอมูล จาก
ศูนยวิจัยประมงทะเลกระทรวงประมงและการเกษตรของ
มัลดิฟ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
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กัมพูชา
รัฐบาลกัมพูชาตั้งเปาหมายใหมีผลผลิตปลาจากการ

เพาะเลี้ยงปริมาณ 1.2 ลานตันตอป ภายใน 3 ปขางหนา เพ่ือ
ตอบสนองความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน และลดการนําเขาจาก
ประเทศเพ่ือนบาน รัฐมนตรีเกษตร ปาไม และประมง ของ
กัมพูชารายงานวา ปจจุบันตลาดปลากัมพูชาพ่ึงพาการนําเขา
ปลาจากประเทศเพ่ือนบาน ทําใหประชาชนท่ัวไปมีตนทุนสูง
ชาวกัมพูชามีความตองการบริโภคปลาตอคนตอป เพ่ิมข้ึน จาก
52.5 กิโลกรัม เปน 63 กิโลกรัม ปจจุบันมีผลผลิต 700,000
ตันตอป จึงไมเพียงพอกับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน ผลผลิต
จากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 140,000 ตัน และตองแกไข
ปญหาในอุตสาหกรรมน้ี หากตองการเพ่ิมผลผลิตเพ่ือเพ่ิมการ
สงออก มีการสนับสนุนใหลดตนทุนการผลิต ดวยการลดคา
ไฟฟาสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และยกเลิกภาษีนําเขา
อาหารสัตวนํ้า มีการดึงดูดใหนักลงทุนผลิตอาหารสัตวนํ้า
เพ่ือใหตนทุนการเพาะเลี้ยงลดลง ท้ังน้ีกัมพูชามีวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตอาหารสัตว ไดแก ขาวโพด ขาว มันสําปะหลัง เมื่อเดือน
พฤษภาคมท่ีผานมา รัฐบาลไดออกกฎหมาย อนุญาตใหทําการ
เพาะเลี้ยงปลาชอนได จากกอนหนาน้ีหามมาเปนเวลา 10 ป
เน่ืองจากเกรงวาปลาชอนจะกินสัตวนํ้าขนาดเล็ก ตามแมนํ้า
และลําธาร กัมพูชาสงออกสัตวนํ้าท่ีไดจากการจับ มูลคา 40
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปท่ีผานมา

อินเดีย
อินเดียสงออกอาหารทะเล เพ่ิมข้ึนในชวง7-8 ปกอน

อยางไรก็ตามในปงบประมาณท่ีผานมา ปริมาณอาหารทะเล
สงออกของอินเดียลดลงรอยละ 10 มูลคาลดลง รอยละ 15
หนวยงานดานสงเสริมการสงออกอาหารทะเล (The Marine
Products Exports Development Authority : MPEDA)
เปดเผยวา อินเดียสงออกอาหารทะเล ในปงบประมาณ 2559
ปริมาณ 945,892 ตัน มูลคา 4,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
เมื่อเทียบกับปกอนหนา ซึ่งสงออก 1 ลานตัน มูลคา 5,500
ลานเหรียญสหรัฐฯ กุงแชแข็งเปนสินคาสงออกหลัก ตามมา
ดวยปลาแชแข็ง สหรัฐฯและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนผู
นําเขารายหลักสําหรับอาหารทะเลจากอินเดีย ประธาน
MPEDA กลาววาสาเหตุท่ีการสงออกลดลง เน่ืองจากคาเงินยูโร
ออนคา เศรษฐกิจจีนไมเติบโตอยางท่ีคาด และการลดคาเงิน
เยนของญี่ปุน รวมถึงการลดการจับ กุงจับจากธรรมชาติ ลดลง
รอยละ 10.5 มีปริมาณ 348,296 ตันในป 2558 ลดลงจาก
389,007 ตันในจากปกอนหนา นอกจากน้ันการฟนตัวของการ
เพาะเลี้ยงกุงในไทย และเวียดนาม ทําใหสถานการณผลผลิตใน
ตลาดระหวางประเทศดีข้ึน ทําใหมูลคาเฉลี่ยของกุงแชแข็ง

ลดลงเหลือ 8.28 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม จาก 10.38
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 อยางไรก็ตามการสงออกกุงแวนา
ไมด เพ่ิมข้ึนจาก 222,176 ตัน เปน 256,699 ตันในป 2559
ดวยอัตราการเติบโตรอยละ 16 ในดานสัดสวนการสงออก
อินเดียสงออกกุงแวนาไมดไปสหรัฐฯ รอยละ 50 ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตรอยละ 17.25 สหภาพยุโรปรอยละ
15.78 ญี่ปุนรอยละ 4.55 เอเชียตะวันตกรอยละ 3.62 จีนรอย
ละ 2.23 และประเทศอ่ืนๆ รอยละ 6.4

มาเลเซีย
มีการกอตั้งศูนยการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

แหงใหมท่ีเมือง Raub ในรัฐ Pahang ของมาเลเซีย
ตามบันทึกความเขาใจลงนามโดย Ronser Bio-tech
Casabrina vacation villa Shang hai Jiao Tong
University (SJTU) และบริษัทJapan’s Asia Water
Business Consultant (AWBC) เพ่ือสรางศูนยฯแหงใหม
มหาวิทยาลัยและAWBC เปนพันธมิตรรวมกันทางดาน
เทคโนโลยี ผูบริหารของ Ronser มุงเนนใหศูนยฯ ใชเทคโนโลยี
สีเขียว โดยใชระบบ Mass Bio system และ นาโนเทคโนโลยี
ของ AWBC ประกอบกับความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมของ SJTU เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและ
การเกษตร

มัลดีฟ
มัลดีฟมีการนําระบบขอมูลการทําประมงออนไลน

แบบใหม (Fisheries Information System : FIS) มาใช
ติดตามบันทึกการทําประมงทูนาของมัลดิฟ (Catch logbook)
ขอมูลการซื้อปลา ขอมูลใบอนุญาตของเรือประมง และ
ใบรับรองการจับสัตวนํ้า (Catch Certificates) ประธานมูลนิธิ
การทําประมงเบ็ดตวัด (International Pole & Line
Foundation : IPNLF) กลาววาระบบน้ีจะชวยใหเปนไปตาม
ขอกําหนดนานาชาติ ดานระบบสืบคนยอนกลับ(Traceability)
ในการทําประมงแบบจับปลาทีละตัวของมัลดีฟ ระบบควบคุม
การทําประมง FIS ริเริ่มมาตั้งแตป 2555 หลังจากมาตรการใน
การปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และการควบคุม มีผลบังคับใชวันท่ี 1 มกราคม 2553
และการใหการรับรองการทําประมงเบ็ดตวัดทูนาสคิปแจ็คในป
2555 โดยหนวยงาน Marine Stewardship Council : MSC
ทําใหตองมีเก็บขอมูลการจับ ระบบ FIS ไดรับการสนับสนุน
จากองคกร IPNLF และผูเช่ียวชาญดานฐานขอมูล จาก
ศูนยวิจัยประมงทะเลกระทรวงประมงและการเกษตรของ
มัลดิฟ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
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อาเซียนนําเขาปลาแพนกาเซียสดอรรี่เปนอันดับ 4
รองจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และฮองกง ในเดือนมิถุนายน
2559 อาเซียนเปนตลาดนําเขาท่ีมีศักยภาพ อยางไรก็ดีคํา
สั่งซื้อจากอาเซียนลดลงเล็กนอยในชวงหลายเดือนท่ีผานมา
มูลคาการสงออก 62.35 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 2.4
จากชวงเดียวกันของปกอน ผูนําเขาท่ีสําคัญไดแก ไทย สิงคโปร
และฟลิปปนส  นํา เขาลดลงรอยละ 0.6 1.9 และ 1.6
ตามลําดับ ผลิตภัณฑปลาแพนกาเซียสดอรรี่ ท่ีสงไปไทยและ
สิงคโปร เปนรูปแบบฟลเลแชแข็ง หรือเสต็ก ไทยยังคงเปนผู
นําเขารายใหญ แตปลาแพนกาเซียสเวียดนามมีคูแขง คือ
เน้ือปลา Alaska Pollock แชแข็ง ปลาคอดและปลานิลแล
แชแข็ง

เอกวาดอร
ผูสงออกทูนาเอกวาดอรไดรับการคืนอากรรอยละ 3

ของมูลคาสินคาท่ีสงออกไปยังตางประเทศ ตั้งแต 15 สิงหาคม
รัฐมนตรีการคาตางประเทศของเอกวาดอร จัดประชุมรวมกับ
สมาชิกหอการคา อุตสาหกรรมแปรรูปทูนา เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นของภาคอุตสาหกรรม ทางดานรัฐมนตรีเกษตร ปศุสัตว
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และประมง หนวยงานดานการเพ่ิมผลิต
ภาพ และผูประสานงานดานการผลิต การจางงาน และ
ความสามารถในการแขงขัน มีขอโตแยงวา การจูงใจใหผู
สงออก ควรเปนแนวทางเดียวกับในป 2558 และการคืนอากร
ควรอยูท่ีประมาณ 40 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหแกผูสงออกเฉลี่ย
500 ราย

เนเธอรแลนด
สหภาพยุโรปจําแนกปูกามขน (Chinese mitten

crab) ใหเปนสายพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน (Invasive species) ทํา
ใหธุรกิจสงออกอาหารทะเลของเนเธอรแลนด ไดรับผลกระทบ
เน่ืองจาก สูญเสียยอดขายปูขนไปยังฮองกงซึ่งมีสัดสวนรอยละ
95 สหภาพยุโรปกําหนดใหประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
จัดพิมพแผนจัดการการลงทุนปูขน ซึ่งมีอยูในนานนํ้าของยุโรป
ทางตอนเหนือ ถาหากไมมีแผนการจัดการ จะไมสามารถทํา
ประมงปูขนในนานนํ้ายุโรปได ทําใหบริษัทไมสามารถซื้อปูจาก
ชาวประมงท่ีจับได เพ่ือมาคัดเกรด และสงออก โดยท่ัวไปปูท่ี
ชาวประมงจับได มีเพียงรอยละ 30 ท่ีมีนํ้าหนักเกินกวา 120
กรัม ซึ่งเปนขนาดท่ีตลาดจีนตองการ ปูขนเปนชนิดพันธุสัตวนํ้า
ลาสุด ท่ีสหภาพยุโรปประกาศใหเปนสายพันธุตางถ่ินท่ีรุกราน
พืชและสัตวทองถ่ินในยุโรป (Invasive alien species) ทําให
เกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปทุกๆป เปน
มูลคาหลายพันลานยูโร รายงานโดยคณะกรรมาธการยุโรป
(European Commission)

สหรัฐอาหรับเอมิเรต
เมือง Masdar อาบูดาบี มีนวัตกรรมใหมในการนํา

นํ้าทะเลมาเลี้ยงปลาและกุง เพ่ือเปนอาหาร นํ้าเสียจากการ
เพาะเลี้ยงมีธาตุอาหารสูง สามารถนําไปใชเปนปุยสําหรับพืช

นํ้ามัน และนํ้ามันท่ีไดสามารถนําไปเปนเปนเช้ือเพลิงชีวภาพ
สําหรับเครื่องบิน การพัฒนานวัตกรรมดําเนินการ โดย CH2M
รวมกับสถาบันวิทยาศาสตร เทคโนโลยีของ Masdar และ
สถาบัน วิจัยด านพลั งงานชีวภาพท่ียั่ งยืน (Sustainable
Bioenergy Research Consortium : SBRC) โดยสถาบัน
พัฒนารวมกับ อุตสาหกรรม นักวิชาการ และรัฐบาล ในการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกโดยใชพ้ืนท่ีทะเลทราย และระบบ
ชลประทานนํ้าทะเล เพ่ือผลิตพลังงานชีวภาพสําหรับการบิน
และการเพาะเลี้ยงปลาและกุงเปนอาหาร เปาหมายของการ
วิจัย เพ่ือเปนการสาธิตความสามารถในการผลิต พลังงาน
ชีวภาพระบบผสมผสาน ท้ังการผลิตอาหาร และพลังงาน ท่ี
เหมาะสมกับการใชประโยชนพ้ืนท่ี เพ่ือลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด และทําใหนํ้าเสียสะอาด เมื่อเทคโนโลยีน้ี
มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ จะมีการเพ่ิมพ้ืนทีในการสาธิต
เปน 1,250 ไร ตอไป

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11สิงหาคม–17สิงหาคม2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย $1,450 /ตัน
ทูนาในน้ํามันบรรจกุระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB  $30
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว $ - $18.47 $ -
ขนาด31/40ตัว $ - $17.50 $ -
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เปรู อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย จีน
ขนาด26/30ตัว $5.75  $4.65      $4.40 $4.45  $4.40
ขนาด31/35ตัว $4.75 - $4.10    $4.05  $3.95

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน
เวียดนาม อินเดีย ไทย

ขนาด26/30ตัว $9.50 $9.70 -
ขนาด31/40ตัว $8.50 $8.00 -
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย**
ขนาด26/30ตัว $- $ 5.40 - - -
ขนาด31/40ตัว - $ 5.30 - - -

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

ท่ีมา : INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 15/2559
18 สิงหาคม 2559
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