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จีน
จากเหตุการณพายุและนํ้าทวมในจีน สงผลใหปลา

ท่ีเลี้ยงไวประมาณ 10,000 ตัน ซึ่งสวนใหญเปนปลาสเตอร
เจียนเล็ดลอดหนีลงแมนํ้าแยงซีเกียงตอนกลางและตอนลาง
ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบตอปลาสเตอร เจียนสายพันธุจีน
(Chinese Sturgeon หรือ Acipenser sinensis) ในธรรมชาติ จาก
ขอมูลกระทรวงเกษตรของจีน หนวยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการ
ประมงในแมนํ้าแยงซีเกียงพยายามจับปลาท่ีหลุดลงแมนํ้าเพ่ือ
ควบคุมความเสียหาย รวมท้ังติดตามดูแลระบบนิเวศวิทยาของ
แมนํ้าแยงซีเกียงตอนกลางและตอนลาง นักวิจัยจากสถาบันวิจัย
Yangtze River Fisheries Research Institute กลาววา ปลาท่ี
เล็ดลอดลงสูแมนํ้าแยงซีเกียงจะสรางความเสียหายรายแรงตอ
ระบบนิเวศวิทยาและสัตวนํ้าท่ีอาศัยอยูในแมนํ้าดังกลาวตาม
ธรรมชาติ ปลาสเตอรเจียนสายพันธุจีนจัดเปนสัตวนํ้าใกลสูญพันธุ
ซึ่งอยูในรายช่ือสัตวปาคุมครองของจีน

ฟจิ
จากผลการสํารวจพบวา พายุไซโคลน Winston

ไดสรางความเสียหายตอภาคการประมงของฟจิมูลคา 2.9 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยจังหวัด Ra และ Lomiviti ไดรับความ
เสียหายมากท่ีสุด ซึ่งตัวเลขมูลคาความเสียหายดังกลาวรวมถึง
เรือประมง เครื่องยนตเรือ เครื่องมืออุปกรณการประมง และ
อุปกรณลอฝูงปลา (FADs) ท่ีไดรับความเสียหายหรือสูญหาย

อินโดนีเซีย
ภาคการผลิตกุงของอินโดนีเซียขยายตัวเพ่ิมและ

ผลผลิตสวนใหญสงออก จากผลการวิจัยดานการตลาด
โดย Ipsos พบวา อุตสาหกรรมกุงของอินโดนีเซียขยายตัวตาม
อุปสงคในตลาดสงออกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดใน
ประเทศ โดยในชวงป 2554 – 2558 การสงออกกุงของ
อินโดนีเซียขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.9 ขณะท่ีตลาดกุงใน
ประเทศขยายตัว เฉลี่ยรอยละ 5 อินโดนีเซียบริ โภคกุ ง
ภายในประเทศประมาณรอยละ 40 ของปริมาณกุงท่ีผลิตได
ขณะท่ีผลผลิตกุงสวนใหญสงออกไปตลาดสําคัญ ไดแก
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป การพ่ึงพาการสงออกทํา
ใหภาคอุตสาหกรรมกุงของอินโดนีเซียออนไหวตอปริมาณ
ผลผลิตกุงของโลก แมวาจะเผชิญการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
อินเดีย รวมท้ังไทยท่ีเริ่มฟนตัวจากสถานการณโรค EMS ยัง
คาดการณวาการสงออกกุงของอินโดนีเซียในชวงป 2559 – 2563
จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 ตอป

อินเดีย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงประมง กีฬา และ

บริการเยาวชนของอินเดีย (Minister of State for Fisheries,
Sports and Youth Services) กลาววา รัฐบาลไดตั้งเปาเพ่ิม
ผลผลิตสัตวนํ้าและรายไดภาคการประมงของรัฐกรณาฏกะ
(Karnataka) จาก 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ/ป เปน 15 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ/ป รัฐบาลยังเสนอใหมีการรางนโยบายประมง
ฉบับใหม ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือใหธุรกิจประมงเปนธุรกิจท่ีทํากําไร
และเพ่ิมรายไดใหกับรัฐ และเห็นชอบท่ีจะเพ่ิมผลผลิตลูกปลา
เน่ืองจากปจจุบันความตองการลูกปลาในรัฐกรณาฏกะอยูท่ี
1.25 พันลานตัว ขณะท่ีผลิตไดเพียง 950 ลานตัว ลูกปลาสวน
ใหญประมาณ 450 ลานตัว ผลิตจาก Lakkavalli Lake
ใน Udupi district

อิหราน
จากขอมูลของกระทรวงเกษตรอิหราน อิหรานจะ

นําเขาปลาแซลมอนจากรัสเซีย ในทางกลับกันอิหรานมีแผนท่ี
จะเพ่ิมผลผลิตอาหารทะเลอีกเทาตัวเพ่ือขยายการสงออก
ซึ่งรวมถึงการสงออกไปยังตลาดรัสเซีย

ปากีสถาน
รัฐบาลปากีสถานไดฝกอบรมชาวประมง 2,455 ราย

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและรองรับการขยายการสงออกอาหาร
ทะเลของประเทศ โดยเนนการฝกอบรมเก่ียวกับสุขอนามัย
อุปกรณนํารอง อิเล็กทรอนิกส และการจัดการบนเรือ ซึ่งมี
เปาหมายเพ่ือลดการสูญเสียหลังการจับบนเรือประมง และ
เพ่ือใหสินคาประมงท่ีจับไดมีคุณภาพสามารถจําหนายในราคาสูง
ขณะน้ีปากีสถานอยูระหวางการตรวจประเมินแบบจําลองการ
เลี้ยงกุ งในตํ าบล Thatta ซึ่ งดําเนินการโดยคณะกรรมการ
พัฒนาการประมง (Fisheries Development Board) โดย
ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน Export Development Fund
(EDF) เพ่ือเพ่ิมอุปทานวัตถุดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล
นอกจากน้ียังไดดําเนินโครงการใหมๆ อาทิ การจัดตั้งสํานักงาน
ประมงระดับภูมิภาค การกอตั้งหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ท่ีเมือง Peshawar และ Gwadar การปรับปรุงและการรับรอง
ระบบการควบคุมคุณภาพของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
และปรับปรุงศูนยเพาะฟกสัตวนํ้าเพ่ือผลิตลูกพันธุปลาและกุง

เวียดนาม
ออสเตรเลียนํา เขาอาหารทะเลปละประมาณ

200,000 - 280,000 ตัน คิดเปนรอยละ 70 ของความตองการ
อาหารทะเลของประเทศ โดยเวียดนามเปนตลาดนําเขาอาหาร
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ซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบตอปลาสเตอร เจียนสายพันธุจีน
(Chinese Sturgeon หรือ Acipenser sinensis) ในธรรมชาติ จาก
ขอมูลกระทรวงเกษตรของจีน หนวยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการ
ประมงในแมนํ้าแยงซีเกียงพยายามจับปลาท่ีหลุดลงแมนํ้าเพ่ือ
ควบคุมความเสียหาย รวมท้ังติดตามดูแลระบบนิเวศวิทยาของ
แมนํ้าแยงซีเกียงตอนกลางและตอนลาง นักวิจัยจากสถาบันวิจัย
Yangtze River Fisheries Research Institute กลาววา ปลาท่ี
เล็ดลอดลงสูแมนํ้าแยงซีเกียงจะสรางความเสียหายรายแรงตอ
ระบบนิเวศวิทยาและสัตวนํ้าท่ีอาศัยอยูในแมนํ้าดังกลาวตาม
ธรรมชาติ ปลาสเตอรเจียนสายพันธุจีนจัดเปนสัตวนํ้าใกลสูญพันธุ
ซึ่งอยูในรายช่ือสัตวปาคุมครองของจีน

ฟจิ
จากผลการสํารวจพบวา พายุไซโคลน Winston

ไดสรางความเสียหายตอภาคการประมงของฟจิมูลคา 2.9 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ โดยจังหวัด Ra และ Lomiviti ไดรับความ
เสียหายมากท่ีสุด ซึ่งตัวเลขมูลคาความเสียหายดังกลาวรวมถึง
เรือประมง เครื่องยนตเรือ เครื่องมืออุปกรณการประมง และ
อุปกรณลอฝูงปลา (FADs) ท่ีไดรับความเสียหายหรือสูญหาย

อินโดนีเซีย
ภาคการผลิตกุงของอินโดนีเซียขยายตัวเพ่ิมและ

ผลผลิตสวนใหญสงออก จากผลการวิจัยดานการตลาด
โดย Ipsos พบวา อุตสาหกรรมกุงของอินโดนีเซียขยายตัวตาม
อุปสงคในตลาดสงออกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดใน
ประเทศ โดยในชวงป 2554 – 2558 การสงออกกุงของ
อินโดนีเซียขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.9 ขณะท่ีตลาดกุงใน
ประเทศขยายตัว เฉลี่ยรอยละ 5 อินโดนีเซียบริ โภคกุ ง
ภายในประเทศประมาณรอยละ 40 ของปริมาณกุงท่ีผลิตได
ขณะท่ีผลผลิตกุงสวนใหญสงออกไปตลาดสําคัญ ไดแก
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป การพ่ึงพาการสงออกทํา
ใหภาคอุตสาหกรรมกุงของอินโดนีเซียออนไหวตอปริมาณ
ผลผลิตกุงของโลก แมวาจะเผชิญการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
อินเดีย รวมท้ังไทยท่ีเริ่มฟนตัวจากสถานการณโรค EMS ยัง
คาดการณวาการสงออกกุงของอินโดนีเซียในชวงป 2559 – 2563
จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 ตอป

อินเดีย
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงประมง กีฬา และ

บริการเยาวชนของอินเดีย (Minister of State for Fisheries,
Sports and Youth Services) กลาววา รัฐบาลไดตั้งเปาเพ่ิม
ผลผลิตสัตวนํ้าและรายไดภาคการประมงของรัฐกรณาฏกะ
(Karnataka) จาก 1.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ/ป เปน 15 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ/ป รัฐบาลยังเสนอใหมีการรางนโยบายประมง
ฉบับใหม ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือใหธุรกิจประมงเปนธุรกิจท่ีทํากําไร
และเพ่ิมรายไดใหกับรัฐ และเห็นชอบท่ีจะเพ่ิมผลผลิตลูกปลา
เน่ืองจากปจจุบันความตองการลูกปลาในรัฐกรณาฏกะอยูท่ี
1.25 พันลานตัว ขณะท่ีผลิตไดเพียง 950 ลานตัว ลูกปลาสวน
ใหญประมาณ 450 ลานตัว ผลิตจาก Lakkavalli Lake
ใน Udupi district

อิหราน
จากขอมูลของกระทรวงเกษตรอิหราน อิหรานจะ

นําเขาปลาแซลมอนจากรัสเซีย ในทางกลับกันอิหรานมีแผนท่ี
จะเพ่ิมผลผลิตอาหารทะเลอีกเทาตัวเพ่ือขยายการสงออก
ซึ่งรวมถึงการสงออกไปยังตลาดรัสเซีย

ปากีสถาน
รัฐบาลปากีสถานไดฝกอบรมชาวประมง 2,455 ราย

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและรองรับการขยายการสงออกอาหาร
ทะเลของประเทศ โดยเนนการฝกอบรมเก่ียวกับสุขอนามัย
อุปกรณนํารอง อิเล็กทรอนิกส และการจัดการบนเรือ ซึ่งมี
เปาหมายเพ่ือลดการสูญเสียหลังการจับบนเรือประมง และ
เพ่ือใหสินคาประมงท่ีจับไดมีคุณภาพสามารถจําหนายในราคาสูง
ขณะน้ีปากีสถานอยูระหวางการตรวจประเมินแบบจําลองการ
เลี้ยงกุ งในตํ าบล Thatta ซึ่ งดําเนินการโดยคณะกรรมการ
พัฒนาการประมง (Fisheries Development Board) โดย
ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน Export Development Fund
(EDF) เพ่ือเพ่ิมอุปทานวัตถุดิบใหกับภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล
นอกจากน้ียังไดดําเนินโครงการใหมๆ อาทิ การจัดตั้งสํานักงาน
ประมงระดับภูมิภาค การกอตั้งหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
ท่ีเมือง Peshawar และ Gwadar การปรับปรุงและการรับรอง
ระบบการควบคุมคุณภาพของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
และปรับปรุงศูนยเพาะฟกสัตวนํ้าเพ่ือผลิตลูกพันธุปลาและกุง

เวียดนาม
ออสเตรเลียนํา เขาอาหารทะเลปละประมาณ

200,000 - 280,000 ตัน คิดเปนรอยละ 70 ของความตองการ
อาหารทะเลของประเทศ โดยเวียดนามเปนตลาดนําเขาอาหาร
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ทะเลอันดับสี่ของออสเตรเลีย รองจากไทย จีน และนิวซีแลนด
คิดเปนสัดสวนรอยละ 11.2 จากขอมูลของสมาคมผูสงออก
อาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) เวียดนามสงออกอาหาร
ทะเลไปออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนรอยละ 84 จากมูลคาการสงออก
868 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 เปน 1.6 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในป 2558 โดยกุงเปนสินคาสงออกอันดับหน่ึงคิดเปน
รอยละ 60 ของมูลค าการสงออกอาหารทะเล ท้ังหมด
ไปออสเตรเลีย โดยรอยละ 80 ของกุงท่ีเวียดนามสงออกไป
ออสเตรเลียเปนกุงแชแข็ง VASEP กลาววา กุงกุลาดําของ
เวียดนามไดรับความนิยมจากผูบริโภคชาวออสเตรเลีย ขณะท่ี
เวียดนามไดขอใหหนวยงานประมงของออสเตรเลียพิจารณา
เปดตลาดสินค า กุ งสดให กับเ วียดนาม โดยตองการให
ออสเตรเลียสงเจาหนา ท่ีมาตรวจประเมินและทบทวน
ขอกําหนดเก่ียวกับความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับสินคา
กุงสด/ไมแปรรูป

เวียดนาม
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม

(Ministry of Agriculture and Rural Development) เปดเผยวา
ใบรับรองสําหรับสินคาประมงท่ีสงออกไปเกาหลีใตและจีนจะ
บังคับใชท่ัวประเทศผานระบบ National Single Window
(NSW) ในเดือนตุลาคม 2559 กอนหนาน้ีกระทรวงเกษตรฯ
ไดดําเนินโครงการนํารองใหบริษัทผูสงออกสินคาประมงไป
เกาหลีใตและเวียดนามตองมีใบรับรองแต 16 เมษายน 2559
และเมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2559 กระทรวงเกษตรฯ ไดออก
คําสั่งท่ี 6057/BNNTCCB วาดวยการบังคับใชระบบ National
Single Window ของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งตั้งเปา 9 หนวยงาน
ท่ีจะดําเนินการผานระบบ one-stop system ภายในวันท่ี
1 ตุลาคม 2559 ซึ่ งหนวยงาน Nafiqad จะประสานกับ
หนวยงานดานศุลกากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือฝก
อบรมแกเจาหนาท่ีและบริษัทผูสงออกภายใตแผนงานดังกลาว
ตอไป

สเปน
มหาวิทยาลัย University of Las Palmas de Gran

Canaria (ULPGC) ของสเปนจะรวมดําเนินโครงการ ซึ่งไดรับ
สนับสนุนเงินทุนจากสหภาพยุโรป เพ่ือนําของเหลือใชจากสวน
กลวยมาใชประโยชนในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ระยะเวลาดําเนิน
โครงการ 3 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนจากของเหลือ
ใชจากสวนกลวย เชน ตนกลวย หยวกกลวย ซึ่งมีเสนใย
ธรรมชาติ ซึ่ ง มี คุณภาพสู ง ร วม ท้ั ง เส น ใย ท่ี เหลื อจาก
กระบวนการแปรรูปก็ยังมีประโยชน ดวยนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีจะสามารถพัฒนาสารตานอนุมูลอิสระ ซึ่งนํามาใช
เปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตวนํ้า

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาจะทําการทบทวนกฎระเบียบเก่ียวกับ

การติดตั้งเครื่องมือแยกเตาทะเล (TEDs) ในการทําประมงกุง
ภายใตการเจรจาเพ่ือระงับขอพิพาทกับกลุมอนุรักษระหวาง
ประเทศ โดยรัฐบาลกลางตกลงท่ีจะยื่นขอเสนอการปรับปรุง
กฎระเบียบดังกลาวภายใน 15 ธันวาคม 2559 ขณะท่ี
หน วยงาน National Marine Fisheries Service (NMFS)
ของสหรัฐฯ ไดพิจารณาไว 4 ทางเลือก คือ 1) ไมมีการ
ดําเนินการใดๆ โดยคงดําเนินการตามกฎระเบียบเก่ียวกับ
เครื่องมือ TEDs ตามเดิม และไมมีมาตรการเพ่ิมเติมในการลด
อัตราการตายของเตาทะเล 2) เครื่องมือ butterfly net และ
skimmer net ขนาดเล็กไมจําเปนตองติดเครื่องมือ TEDs หาก
ชาวประมงจํากัดจํานวนครั้งในการจับกุงตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 3) กําหนดใหอวนลากท้ังหมดตองติดเครื่องมือ TEDs
ท่ีปรับปรุงแลวหรือท่ีไดรับการเห็นชอบ 4) ปดนานนํ้าสําหรับ
เรืออวนลากกุงในชวงเวลาท่ีกําหนด เจาหนาท่ีหนวยงาน
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
ของสหรัฐฯ กลาววา ยังไมมีการสรุปขอกําหนดหรือมาตรการใดๆ
กอนตนป 2560 และจะยังไมมีผลบังคับใชอยางนอยอีกหกเดือน
หลังจากน้ัน

เม็กซิโก/จีน
ปลัดกระทรวงเกษตร ปศุสัตว การพัฒนาชนบท

ประมง และอาหารของเม็กซิโก (SAGARPA) ไดลงนามบันทึก
ความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากับสถาบัน Academy of Fishery Sciences
ของจีน โดยสาขาความรวมมือครอบคุลมความยั่งยืนและการ
พัฒนาเครื่องมือประมงหรือเทคโนโลยีเพ่ือลดการจับติดสัตวนํ้า
ท่ีจับมาโดยบังเอิญ (bycatch) โดยจะมุงเนนการอนุรักษและ
การคุมครองทางทะเล การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การเพ่ิมผลผลิต
และการปรับปรุงพันธุสัตวนํ้าจืด (โดยเฉพาะปลานิล) รวมท้ัง
การปรับปรุงทักษะการเพาะเลี้ยงกุงใหมีคุณภาพและความ
ปลอดภัยใหกับชาวเม็กซิกัน เปนตน

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 26 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,480 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $26.82 $24.29 -
ขนาด31/40ตัว $25.26 $21.38 -
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $9.80
ขนาด31/40ตัว - - $8.60
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย บงักลาเทศ
ขนาด26/30ตัว - $6.25 - $6.15
ขนาด31/40ตัว - $5.85* - $5.85

-------------------------------------
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 18/2559
หมายเหตุ: *ขนาด 31/35 ตัว
4 ตุลาคม 2559


