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บังคลาเทศ
ทูตไทยประจําบังคลาเทศกลาวในการรวมประชุม

กับรัฐมนตรีประมง และปศุสัตวบังคลาเทศวา ไทยนําเขาปลา
hilsa จากบังคลาเทศเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีความตองการภายใน
ประเทศเพ่ิมข้ึน และรัฐมนตรีฯ ตองการใหไทยชวยเหลือดาน
การประมงแกบังคลาเทศ เน่ืองจากในฤดูกาลน้ีมีปริมาณปลา
hilsa มาก

ดานผูคาปลาและชาวประมงท่ีศูนยทา ข้ึนปลา
Budara ซึ่งเปนตลาดคาสงสัตวทะเลแหงเดียวในพ้ืนท่ีรัฐ
Pirojpur Sadar กําลังเผชิญปญหาขาดแคลนนํ้าแข็ง จากเดิม
นํ้าแข็งหน่ึงกลองมีตนทุน 1.5 เหรียญสหรัฐฯ ผูคาปลาแจงวา
ราคานํ้าแข็งเพ่ิมข้ึนเปน 3.2 เหรียญสหรัญฯ และขนาดลดลง
ผูคาในตลาดคาสงคาดวา ในชวงท่ีมีผลผลิตปลา hilsa สูง จะมี
ความตองการนํ้าแข็ง 5,000 กลอง แตปจจุบันโรงนํ้าแข็งผลิต
ไดไมเกิน 2,000 กลอง ท้ังน้ีโรงนํ้าแข็งอางวาตนทุนการผลิต
สูงข้ึน เน่ืองจากกระแสไฟฟาขัดของ

อินเดีย
คาดการณอัตราการเติบโตผลผลิตกุงอินเดียป 2557-

2561 อยู ท่ีรอยละ 4.9 ตอป สูงเปนอันดับสองในบรรดา
ประเทศผูผลิตกุง อัตราน้ียังต่ํากวาอัตราเติบโตเฉลี่ย) ในชวงป
2553-2557 ซึ่งอยูท่ีรอยละ 13.7 อยางไรก็ตาม หนวยงาน
Marine Products Export Development Authority
(MPEDA) คาดวาการท่ีอินเดียมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย มีการ
ควบคุมคุณภาพ มีการเพ่ิมมูลคา และการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานในการผลิต จะทําใหการสงออกผลิตภัณฑสัตวนํ้ามี
มูลคา 5,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2559-2560 และอินเดีย
มีเปาหมายสงออกผลิตภัณฑประมง 10,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ภายในป 2563 ในป 2559 คาดวาผลผลิตกุงท้ังโลกจะ
มีปริมาณ 4 ลานตัน และคาดวาจะเพ่ิมเปน 4.3 ลานตัน ในป
2560 และ 4.5 ลานตันในป 2561 ตามลําดับ

นักวิจัยจากสถาบันวิจัย Central Marine Fisheries
Research Institute (CMFRI) ไดจําแนกปลาแมคเคอเรลสาย
พันธุใหม Scomber indicus บริเวณนอกเขตชายฝงเมือง
Kerala รัฐ Gujarat โดยสายพันธุน้ีสามารถมาชดเชยปลา
ซาดีนและปลาแมคเคอเรลสายพันธุท่ัวไปท่ีมีปริมาณสต็อก
ลดลง ปลาท่ีข้ึนทาท่ีเมือง Kerala มีปริมาณ 25 ตันในปน้ี
รสชาติคลายปลา Indian Mackerel ชาวพ้ืนเมืองเรียกปลา
ชนิดน้ีวา pulli ayala และพบวามีการจับปลาวัยออนไดขนาด
9-21 เซนติเมตร แสดงถึงวาสภาพชายฝง Kerala เหมาะสมกับ
การอยูอาศัยของปลาชนิดน้ี

เวียดนาม
หนวยงาน National Agro – Forestry Fisheries

Quality Assurance Department (NAFIQAD) ของเวียดนาม
รายงานวา หนวยงาน Food safety and Inspection Service
(FSIS) ภายใตกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ไดใหการรับรอง
บริษัทสงออกปลา catfish เวียดนามเพ่ิมอีก 2 บริษัท รวมเปน
ท้ังหมด 60 บริษัทสามารถสงออกปลา catfish ไปยังสหรัฐฯได
NAFIQAD ไดขอความรวมมือ ใหบริ ษัท ท่ี ได รั บอ นุญาต
ตรวจสอบผลิตภัณฑ catfish ตามขอกําหนดของ FSIS และ
บริษัทตองลงทะเบียนเพ่ือรับใบรับรองการสงออกอาหารทะเล
จาก NAFIQAD ตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตนไป ใบรับรองการ
สงออกอาหารทะเลจะทําผานระบบ national window
system สหรัฐฯจะตรวจสอบความปลอดภัยและสุขอนามัย
ปลา catfish จากเวียดนามโดยเฉพาะปลา tra และ basa
สมาคมผูสงออกสัตวนํ้าของเวียดนามรายงานวา 8 เดือนแรกป
2559 สหรัฐฯนําเขาปลา tra fish เวียดนามมูลคา 255 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.4 จากชวงเดียวกันของปท่ี
ผานมา ตามมาดวยสหภาพยุโรป 177 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ทําให เวียดนามมีรายไดจากการสงออก tra fish ใน 8 เดือน
แรก 1,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 และคาดวา
การสงออกท้ังปจะมีมูลคา 1,650 ลานเหรียญสหรัฐฯ

เวเนซูเอลา
เวเนซูเอลาสงออกกุงปริมาณ 880 ตัน ไปยังตลาด

ยุโรป และเอเชีย รัฐบาลเวเนซูเอลาตองการเพ่ิมการสงออก
เพ่ือใหเศรษฐกิจของประเทศลดการพ่ึงพาภาคธุรกิจนํ้ามัน โดย
คาดวาการสงออกกุงจะมีปริมาณ 10,000 ตัน มูลคา 30 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ภายในปลายป และรายไดจากการสงออกในป
2560 จะสูงถึง 105 ลานเหรียญสหรัฐฯ บริษัทรวมทุนใช
เ งินทุนจากภาคเอกชน โดยรัฐอํานวยความสะดวกดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ในแผนการลงทุน 550 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพ่ือกอตั้งบริษัทรวมทุนดานเกษตรและประมง นอกจากรัฐ
สนับสนุนบริษัทสงออกแลว ยังสนับสนุนใหกระจายการผลิตกุง
ระดับชาติไปยังชุมชนท่ีมีรายไดต่ํา และใหดําเนินงานโดย
คณะกรรมการ Local Production and Provision Committee
(CLAPs)

อเมริกันซามัว
บริษัทแปรรูปอาหารทะเล Starkist Samoa ซึ่งมี

การจางงานมากท่ีสุดของอเมริกันซามัว ไดปดดําเนินการ
ช่ัวคราวเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมาเน่ืองจากขาด
แคลนวัตถุดิบ ซึ่งการปดทําการช่ัวคราวครั้งน้ีเปนครั้งท่ีสอง
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นับตั้งแตปท่ีผานมา เจาหนาท่ีบริษัทแจงวา การสงสินคาปลา
เขามายังอเมริกันซามัวลดลง เน่ืองจากการปดทะเลหลวง และ
เขตเศรษฐกิจจําเพาะของสหรัฐฯ รวมถึงพ้ืนท่ีทําการประมง
อ่ืนๆ ของกองเรือสหรัฐฯ ทําใหปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอตอ
การผลิตตามท่ีวางแผนไว และวัตถุดิบจากแหลงอ่ืน มีราคาแพง
และไมยั่งยืนในระยะยาว

สหรัฐอเมริกา
กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ไดเพ่ิมคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

ภาษีตอบโตการทุมตลาด (weighted average anti-dumping
duty) จากเดิมรอยละ 2.96 เปนรอยละ 4.98 ในการทบทวน
นโยบายภาษีตอบโตการทุมตลาดประจําป ครั้งท่ี 10 สงผลให
ภาษีนําเขากุงจากอินเดียไปสหรัฐฯ ลดลง การทบทวนน้ีไดแจง
อยางเปนทางการเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559 มีผลวันท่ี
13 กันยายน 2559 การลดภาษี (anti dumping duty : ADD)
ครั้งน้ีใหประโยชนตอผูเพาะเลี้ยงกุงอินเดีย แตไมมีผลตอ
ผูแปรรูป และประกอบกับการท่ีผลผลิตกุงไทยไดรับผลกระทบ
จากโรค Early Mortality Syndrome ทําใหอินเดียเปนผู
สงออกกุงรายใหญท่ีสุดไปสหรัฐฯ ในชวง 5 ปท่ีผานมาอินเดีย
เปลี่ยนการเพาะเลี้ยงจากกุงกุลาดํา ซึ่งไดผลผลิตปริมาณนอย
แตมูลคาสูง มาเลี้ยงกุง Penaeus Vannamei ซึ่งใหผลผลิตสูง

อินเดียสงออกกุงไปสหรัฐฯ 123,114 ตันในปท่ีผาน
มา มูลคา1,330 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือรอยละ 39 ของมูลคา
การสงออกกุงท้ังหมดของอินเดีย ทําใหสหรัฐฯ เปนตลาดใหญ
ท่ีสุดสําหรับกุงแชแข็งสงออกจากอินเดีย อยางไรก็ตามการ
สงออกอาหารทะเลในภาพรวมลดลง คิดเปนมูลคา 4,700 ลาน
เหรียญสหรัฐ (-15%) มูลคาการสงออกกุงแชแข็งลดลงเกือบ
รอยละ 20 ราคาลดลงจาก 10.4 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม
เปน 8.3 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ผลผลิตกุงโลกเพ่ิมข้ึนในป
ท่ีผานมา เน่ืองจากไทยและเวียดนามฟนตัวจากสถานการณ
โรคระบาด ทําใหอินเดียสูญเสียสวนแบงตลาดใหแกตลาด
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ขณะท่ีความตองการคงท่ี คาเงินยูโร
ออนคา เศรษฐกิจจีนถดถอย การลดคาเงินเยน ลวนเปนปจจัย
ท่ีกระทบตอความตองการอาหารทะเลโลก

กานา
ในการประชุม Ghana-Vietnam Business Forum

นักลงทุนเวียดนามสนใจรวมทุนกับกานา ในการผลิตปลานิล
เม็ดมะมวงหิมพานต และขาว ดานทูตพาณิชยเวียดนามประจํา
ไนจีเรียกลาววา ทีมนักลงทุนเวียดนามตองการโอกาสในการ
ผลิต แปรรูป และทําการตลาดสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว
ในป 2558 กานานําเขาผลิตภัณฑอาหารทะเลและอุปกรณ
ประมงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตมูลคา 241 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะท่ีการสงออกตางๆ รวมท้ังอาหารทะเลไป
เวียดนามมีมูลคา 137 ลานเหรียญสหรัฐฯ

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 ตุลาคม–18 ตุลาคม2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย $1,480 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB  $30
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว - $17.56 $21.95
ขนาด31/40ตัว - $15.61 -
ขนาด41/50ตัว - $15.61 -
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เปรู อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย จีน
ขนาด26/30ตัว $5.75  $4.60      $4.50 $4.40 $ -
ขนาด31/35ตัว $5.00 $4.40      $4.40    $4.15  $ -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

เวียดนาม อินเดีย ไทย
ขนาด26/30ตัว $9.40 - -
ขนาด31/40ตัว $8.40 - -
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย**
ขนาด26/30ตัว $6.25   $6.20 - - 6.25
ขนาด31/40ตัว - $5.90 - - 5.95

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