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ออสเตรเลีย
ความตองการปลา kingfish (hiramasa) ในตลาดโลก

ท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหClean Seas บริษัทผูผลิตและสงออกอาหาร
ทะเลของออสเตรเลียวางแผนท่ีจะปรับกลยุทธโดยวางปลา
ดังกลาวเปนสินคาอาหารทะเลเกรดพรีเมี่ยม มุงเปาไปท่ีหัวหนา
พอครัวและรานอาหารช้ันนํา โดยปลา kingfish เกรดพรีเมี่ยม
ท่ีจําหนายในประเทศและสงออกไปตลาดอ่ืนๆ จะไดรับการ
ชวยเหลือจาก Clean Seas ในการรับรองจากหนวยงาน
Aquaculture Stewardship Council ยอดขายปลา kingfish
ของบริษัทฯ ยังคงเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2558 ท่ีมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 92 โดยปงบประมาณ 2559 มี
ยอดขายมากกวา 2,000 ตัน อัตราขยายตัวรอยละ 84
เมื่อเร็วๆ น้ี บริษัท Beston Global Food Co. (Dalian) Ltd.
ของจีนไดทําสัญญาให Clean Seas จัดจําหนายปลา kingfish
สด/แชแข็งไปจีน ฮองกง และเกาหลีใต ครอบคลุมระยะเวลา
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 - ธันวาคม 2560 ท้ังน้ี Clean Seas
ตั้งเปายอดขายของบริษัทฯ ในปงบประมาณ 2560 เทากับ
2,500 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ
กอน ขณะท่ีบริษัทฯ มีศักยภาพการผลิตปลาดังกลาวประมาณ
6,000 ตัน/ป

อินเดีย
อินเดียในฐานะผูสงออกกุงรายใหญมีแผนท่ีจะเพ่ิม

ผลผลิตกุงกุลาดําของประเทศ หลังจากท่ีสหรัฐอเมริกาได
ยกเลิกมาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคากุงนําเขาจากอินเดีย
หนวยงานดานการสงออกอาหารทะเลของอินเดียตั้งเปาการ
สงออกอาหารทะเลมูลคา 10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน
ป 2563 เพ่ิมข้ึนเปนสองเทาจากมูลคาการสงออก 4.68 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในชวงป 2558 – 2559 กุงเปนสินคาอาหาร
ทะเลสงออกสําคัญของอินเดีย มูลคาการสงออก 3.09 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ปริมาณการสงออกกุงกุลาดําของอินเดียในป
2558 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.56 ขณะท่ีมูลคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ
ลดลงรอยละ 30.35 ผลผลิตกุงกุลาดําของอินเดียในปท่ีผานมา
เทากับ 71,400 ตัน รัฐบาลวางแผนท่ีจะจัดสรางศูนยผลิตพอ
แมพันธุกุง โดยเฉพาะกุงกุลาดํา เพ่ือตอบสนองตออุปสงค
ท่ีเพ่ิมข้ึนและเพ่ือขยายการสงออก

เวียดนาม
สมาคมผูสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP)

มองรัสเซียเปนตลาดท่ีมีโอกาสในการขยายการสงออกอาหาร
ทะเลของประเทศ จากขอมูลของ VASEP เวียดนามสงออกปลา

pangasius ไปรัสเซยีเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง บริษัทผูลิตปลา pangasius
รายใหญของเวียดนามไดประกาศท่ีจะยายฐานการผลิต
บางสวนไปยังรัสเซีย โดยถือหุนในบริษัท Russian Fish Joint
Stock Company ซึ่งเปนผูผลิตและแปรรูปปลา Alaskan
Pollock รายใหญของของรัสเซีย รอยละ 51 ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิม
สัดสวนตลาดอาหารทะเลและปรับปรุงคุณภาพปลา Alaskan
Pollock ในรัสเซีย อุตสาหกรรมอาหารทะเลในเวียดนามหวังท่ี
จะขยายตลาดในรัสเซีย และคาดวาความตกลงการคาเสรี
ระหวางเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ซึ่งประกอบดวย
รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีรกีซสถาน และอารมีเนีย ซึ่งมีผล
บังคับใชเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมา จะชวยขยายการสงออก
อาหารทะเลไปรัสเซียจากการลด/ยกเลิกภาษีสินคานําเขาและ
อุปสรรคการคาตางๆ ภายใตความตกลงดังกลาว ในชวง 9 เดือน
แรกของป 2559 เวียดนามสงออกอาหารทะเลไปกลุมสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียท้ังสิ้น 51.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสงออก
ไปรัสเซีย 51.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ

เวียดนาม
จากขอมูลของ VASEP การสงออกกุงของเวียดนาม

ยังคงขยายตัวตอเน่ือง เน่ืองจากอุปสงคในตลาดหลัก เชน สหรัฐ
อเมริกา สหภาพยุโรป จีน และเกาหลีใต มีแนวโนมคงตัว ขณะท่ี
ราคากุงในตลาดโลกยังคงเพ่ิมข้ึนจากอุปทานวัตถุดิบกุงใน
ตลาดโลกท่ีลดลง การสงออกกุงของเวียดนามในเดือนสิงหาคม
2559 เทากับ 306.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.3
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีมูลคาการ
สงออกในชวง 8 เดือนแรกของป 2559 เทากับ 1.9 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.8 โดยสัดสวนการสงออกกุงขาว
เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสัดสวนการสงออกกุงกุลาดําและกุงทะเลอ่ืนๆ
ลดลง การสงออกกุงขาวในชวง 8 เดือนแรกคิดเปนรอยละ
60.4 ของมูลคาการสงออกกุงท้ังหมด เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ขณะท่ี
สัดสวนการสงออกกุงกุลาดําเทากับรอยละ 31.4 ลดลงรอยละ 0.5
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

สหภาพยุโรป
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปปฏิเสธขอเสนอของ

สวีเดนท่ีใหหามนําเขากุงล็อบสเตอรอเมริ กันมีชีวิตมายัง
สหภาพยุโรป โดยยกเหตุผลวาการหามนําเขาจะสงผลกระทบ
ตอการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนเหตุผลหลักในการปฏเิสธขอเสนอ
ดังกลาว ท้ังน้ี สวีเดนไดยื่นขอเสนอหามนําเขากุงล็อบสเตอร
ดังกลาวตั้งแตเดือนมีนาคมท่ีผานมา เน่ืองจากกุงล็อบเสตอร
อเมริกันเปนชนิดพันธุตางถ่ินท่ีคุกคามตอระบบนิเวศวิทยา
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ดังกลาวตั้งแตเดือนมีนาคมท่ีผานมา เน่ืองจากกุงล็อบเสตอร
อเมริกันเปนชนิดพันธุตางถ่ินท่ีคุกคามตอระบบนิเวศวิทยา

สถานการณการคาประมงระหวางประเทศ ฉบับที่ ๒๐/๕๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
กลุมวเิคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ กองประมงตางประเทศ กรมประมง

e-mail: jriyaya@hotmail.com

ออสเตรเลีย
ความตองการปลา kingfish (hiramasa) ในตลาดโลก

ท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหClean Seas บริษัทผูผลิตและสงออกอาหาร
ทะเลของออสเตรเลียวางแผนท่ีจะปรับกลยุทธโดยวางปลา
ดังกลาวเปนสินคาอาหารทะเลเกรดพรีเมี่ยม มุงเปาไปท่ีหัวหนา
พอครัวและรานอาหารช้ันนํา โดยปลา kingfish เกรดพรีเมี่ยม
ท่ีจําหนายในประเทศและสงออกไปตลาดอ่ืนๆ จะไดรับการ
ชวยเหลือจาก Clean Seas ในการรับรองจากหนวยงาน
Aquaculture Stewardship Council ยอดขายปลา kingfish
ของบริษัทฯ ยังคงเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองจากปงบประมาณ 2558 ท่ีมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 92 โดยปงบประมาณ 2559 มี
ยอดขายมากกวา 2,000 ตัน อัตราขยายตัวรอยละ 84
เมื่อเร็วๆ น้ี บริษัท Beston Global Food Co. (Dalian) Ltd.
ของจีนไดทําสัญญาให Clean Seas จัดจําหนายปลา kingfish
สด/แชแข็งไปจีน ฮองกง และเกาหลีใต ครอบคลุมระยะเวลา
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2559 - ธันวาคม 2560 ท้ังน้ี Clean Seas
ตั้งเปายอดขายของบริษัทฯ ในปงบประมาณ 2560 เทากับ
2,500 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ
กอน ขณะท่ีบริษัทฯ มีศักยภาพการผลิตปลาดังกลาวประมาณ
6,000 ตัน/ป

อินเดีย
อินเดียในฐานะผูสงออกกุงรายใหญมีแผนท่ีจะเพ่ิม

ผลผลิตกุงกุลาดําของประเทศ หลังจากท่ีสหรัฐอเมริกาได
ยกเลิกมาตรการตอบโตการทุมตลาดสินคากุงนําเขาจากอินเดีย
หนวยงานดานการสงออกอาหารทะเลของอินเดียตั้งเปาการ
สงออกอาหารทะเลมูลคา 10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายใน
ป 2563 เพ่ิมข้ึนเปนสองเทาจากมูลคาการสงออก 4.68 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในชวงป 2558 – 2559 กุงเปนสินคาอาหาร
ทะเลสงออกสําคัญของอินเดีย มูลคาการสงออก 3.09 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ ปริมาณการสงออกกุงกุลาดําของอินเดียในป
2558 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.56 ขณะท่ีมูลคาในรูปดอลลารสหรัฐฯ
ลดลงรอยละ 30.35 ผลผลิตกุงกุลาดําของอินเดียในปท่ีผานมา
เทากับ 71,400 ตัน รัฐบาลวางแผนท่ีจะจัดสรางศูนยผลิตพอ
แมพันธุกุง โดยเฉพาะกุงกุลาดํา เพ่ือตอบสนองตออุปสงค
ท่ีเพ่ิมข้ึนและเพ่ือขยายการสงออก

เวียดนาม
สมาคมผูสงออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP)

มองรัสเซียเปนตลาดท่ีมีโอกาสในการขยายการสงออกอาหาร
ทะเลของประเทศ จากขอมูลของ VASEP เวียดนามสงออกปลา

pangasius ไปรัสเซยีเพ่ิมข้ึนตอเน่ือง บริษัทผูลิตปลา pangasius
รายใหญของเวียดนามไดประกาศท่ีจะยายฐานการผลิต
บางสวนไปยังรัสเซีย โดยถือหุนในบริษัท Russian Fish Joint
Stock Company ซึ่งเปนผูผลิตและแปรรูปปลา Alaskan
Pollock รายใหญของของรัสเซีย รอยละ 51 ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิม
สัดสวนตลาดอาหารทะเลและปรับปรุงคุณภาพปลา Alaskan
Pollock ในรัสเซีย อุตสาหกรรมอาหารทะเลในเวียดนามหวังท่ี
จะขยายตลาดในรัสเซีย และคาดวาความตกลงการคาเสรี
ระหวางเวียดนามกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ซึ่งประกอบดวย
รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน คีรกีซสถาน และอารมีเนีย ซึ่งมีผล
บังคับใชเมื่อ 5 ตุลาคม 2559 ท่ีผานมา จะชวยขยายการสงออก
อาหารทะเลไปรัสเซียจากการลด/ยกเลิกภาษีสินคานําเขาและ
อุปสรรคการคาตางๆ ภายใตความตกลงดังกลาว ในชวง 9 เดือน
แรกของป 2559 เวียดนามสงออกอาหารทะเลไปกลุมสหภาพ
เศรษฐกิจยูเรเชียท้ังสิ้น 51.87 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสงออก
ไปรัสเซีย 51.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ

เวียดนาม
จากขอมูลของ VASEP การสงออกกุงของเวียดนาม

ยังคงขยายตัวตอเน่ือง เน่ืองจากอุปสงคในตลาดหลัก เชน สหรัฐ
อเมริกา สหภาพยุโรป จีน และเกาหลีใต มีแนวโนมคงตัว ขณะท่ี
ราคากุงในตลาดโลกยังคงเพ่ิมข้ึนจากอุปทานวัตถุดิบกุงใน
ตลาดโลกท่ีลดลง การสงออกกุงของเวียดนามในเดือนสิงหาคม
2559 เทากับ 306.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.3
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีมูลคาการ
สงออกในชวง 8 เดือนแรกของป 2559 เทากับ 1.9 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.8 โดยสัดสวนการสงออกกุงขาว
เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสัดสวนการสงออกกุงกุลาดําและกุงทะเลอ่ืนๆ
ลดลง การสงออกกุงขาวในชวง 8 เดือนแรกคิดเปนรอยละ
60.4 ของมูลคาการสงออกกุงท้ังหมด เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ขณะท่ี
สัดสวนการสงออกกุงกุลาดําเทากับรอยละ 31.4 ลดลงรอยละ 0.5
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

สหภาพยุโรป
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปปฏิเสธขอเสนอของ

สวีเดนท่ีใหหามนําเขากุงล็อบสเตอรอเมริ กันมีชีวิตมายัง
สหภาพยุโรป โดยยกเหตุผลวาการหามนําเขาจะสงผลกระทบ
ตอการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนเหตุผลหลักในการปฏเิสธขอเสนอ
ดังกลาว ท้ังน้ี สวีเดนไดยื่นขอเสนอหามนําเขากุงล็อบสเตอร
ดังกลาวตั้งแตเดือนมีนาคมท่ีผานมา เน่ืองจากกุงล็อบเสตอร
อเมริกันเปนชนิดพันธุตางถ่ินท่ีคุกคามตอระบบนิเวศวิทยา
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โดยไดแสดงหลักฐานวามีการพบกุงดังกลาว 32 ตัว ในนานนํ้า
ของสวีเดนตั้งแตป 2551 เปนตนมา พรอมยกตัวอยางการผสม
ขามสายพันธุระหวางกุงล็อบสเตอรอเมริกันกับกุงล็อบสเตอร
สายพันธุทองถ่ิน ท้ังน้ีขอเสนอดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
จากคณะทํางาน Scientific Forum on Invasive Alien Species
ของสหภาพยุโรปเมื่อเดือนกันยายน 2559 โดยเห็นวาขอเสนอ
ดังกลาวมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพียงพอ แตลาสุดเมื่อวันท่ี
14 ตุลาคม 2559 ขอเสนอดังกลาวเปนอันตกไปเน่ืองจาก
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดปฏิเสธขอเสนอดังกลาว โดย
ขอใหสวีเดนเสนอมาตรการอ่ืนท่ีไมกระทบตอการคามากนัก
ป 2558 สหรัฐอเมริกาและแคนาดาสงออกกุงล็อบสเตอรมายัง
สหภาพยุโรปมูลคา 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเฉพาะจาก
รัฐเมนเพียงรัฐเดียวมูลคาการสงออก 130 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ลิธัวเนีย
Viciunai Group บริษัทผูผลิตอาหารทะเลแปรรูป

ของลิธัวนัวไดออกแนะนําผลิตภัณฑผลิตใหมๆ อาทิ ผลิตภัณฑ
เน้ือปลาซูริมิอัดแทง และสลัดปลา พรอมรับประทาน เพ่ือ
ขยายตลาดอาหารวาง โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีหลากหลาย
ใหผู บริ โภคเลื อกซื้ อสํ าหรับบริ โภคในโอกาสต างๆ อาทิ
รับประทานบนรถ ไปปกนิก หรือเปนอาหารประจําวัน โดยเนน
วางจําหนายในซูเปอรมารเก็ต รานสะดวกซื้อ และรานคาปลีก
ตางๆ ในลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย โปแลนด และสาธารณเช็ก
และในอนาคตมีแผนจะวางจําหนายในบัลแกเรีย รวมท้ังจะ
ปรับปรุงขนาดผลิตภัณฑใหหลากหลายมากข้ึนตั้งแต 150 กรัม
ไปจนถึง 250 กรัม

สเปน
IKEA ผูคาปลีกอาหารและเฟอรนิเจอรรายใหญของโลก

ไดวางจําหนายผลิตภัณฑปลาทูนาแปซิฟกซึ่งไดรับการรับรอง
จากหนวยงาน Marine Stewardship Council ในหางคาปลีก
IKEA 16 สาขาในสเปน ท้ังน้ี IKEA มีนโยบายวางจําหนายสินคา
อาหารทะเลท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงาน Marine Stewardship
Council และ Aquaculture Stewardship Council ตั้งแตป 2558
IKEA Group มีรายไดจากธุรกิจอาหารคิดเปนรอยละ 5 ของ
รายไดท้ังหมด หรือมูลคา 1.55 พันลานเหรียญสหรัฐฯ /ป การ
ตัดสินใจดังกลาวของ IKEA แสดงใหเหน็จุดยืนของบริษัทฯ ท่ีคํานึง
ถึงความยั่งยืนของทรัพยากรปลาทูนา และยังชวยสนับสนุน
เศรษฐกิจของกลุมประเทศสมาชิกความตกลงนาอูรู (PNA)
ซึ่งพ่ึงพาทรัพยากรปลาทูนาเปนหลัก

บราซิล
จากขอมูลของหนวยงาน Sector Chamber of the

Productive Chain ของบราซิล ผลผลิตกุงจากการเพาะเลี้ยงของ
บราซิลในป 2559 อาจลดลงรอยละ 40 เน่ืองจากผลกระทบจาก
โรคจุดขาวในกุง (WSD) และคาดวาราคาจะเพ่ิมข้ึนจากผลผลิต
ท่ีลดลงและอุปสงคท่ีเพ่ิมข้ึน โรคจุดขาวในกุงพบการระบาด

ครั้งแรกในบราซิลท่ีรัฐ Santa Catarina ในป 2547 และป
2551 ไดแพรระบาดมายังรัฐ Bahia ตอมาในป 2555 พบการ
ระบาดในรัฐ Pernambuco ป 2557 ในรัฐ Rio Grande do
Norte และป 2559 ในรัฐ Ceara ขณะท่ีประธานสมาคม
ผูเพาะพันธุกุงของบราซิล (Brazilian Association of Shrimp
Breeders: ABCC) กลาววา บราซิลจําเปนตองเพ่ิมการผลิตกุง
เพ่ือท่ีจะสามารถแขงขันในตลาดโลก โดยเช่ือวาบราซิลมี
ศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตกุง แตยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอ
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกุงของประเทศ ซึ่ งรวมถึง
กระบวนการออกใบอนุญาตการเลี้ยงกุง การสนับสนุนเงินกู
และการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงกุงรายยอย เปนตน

เกรเนดา
เมื่ อ เร็ วๆ น้ี หนวยงาน Grenada Sustainable

Aquaculture (GSA) ของเกรเนดา และหน วยงาน Antigua
Sustainable Aquaculture (ASA) ของแอนติกา ไดรายงานวา
แผนการดําเนินงานของท้ังสองหนวยงานไดรับการสนับสนุน
อยางเต็มท่ีจากรัฐบาลของท้ังสองประเทศ หนวยงาน GSA
เสนอโอกาสแกผูลงทุนในการเขารวมโครงการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าโดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงควบคูกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งจะทําใหไดประโยชนท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว เน่ืองจากสามารถเรียกเก็บคาธรรมจากการอนุญาตให
นําทรัพยสินทางปญญาดังกลาวไปใชในการพัฒนาโครงการ
เพาะเลี้ยงสัตว นํ้า อ่ืนๆ นอกเหนือจากผลกําไรจากการ
ดําเนินการ นอกจากน้ี ผูลงทุนจะไดสัญชาติเกรเนดาตลอดชีวิต
โดยจะไดรับสิทธิและสิทธิประโยชนเชนเดียวกับคนท่ีเกิดใน
เกรเนดา นอกจากน้ี ผูถือหนังสือเดินทางสัญชาติเกรเนดาจะ
ไดรับการยกเวนการตรวจลงตรา (VISA) จาก 130 ประเทศ รวมท้ัง
สหราชอาณาจักร ฮองกง สิงคโปร และประเทศสวนใหญใน
ลาตินอเมริกา และสามารถเดินทางไปทําธุรกิจในกลุมประเทศ
ประชาคมตลาดรวมแคริบเบียน (CARICOM) ไดอยางเสรี

มอริเชียส
ผลผลิตการจับสัตวนํ้าของมอริเชียสชวงมกราคม –

มิถุนายน 2559 เทากับ 8,527 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.8 จาก
7,697 ตัน ในชวงเดียวกันของปกอน โดยผลิตสัตวนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน
มาจากผลผลิตปลาทูนาท่ีจับไดท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.1 จาก
6,833 ตัน ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 เปน 7,659 ตัน
ในชวงเดียวกันของป 2559 ขณะท่ีผลผลิตการจับสัตวนํ้าใน
ทะเลสาบนํ้าเค็มเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจาก 864 ในชวง 6 เดือนแรก
ของป 2558 เปน 868 ในชวงเดียวกันของป 2559

แอฟริกาใต
คณะกรรมาธิการอนุรักษปลาทูนาเซาทเทิรนบลูฟน

(CCSBT) ไดมีมติเพ่ิมการจัดสรรโควตาการจับปลาทูนาเซาทเทิรน
บลูฟนใหกับแอฟริกาใตจากเดิม 150 ตัน เปน 423 ตัน ในชวง
ฤดูการทําประมงป 2561 – 2563 ซึ่งจะชวยเพ่ิมการจางงานใน
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ภาคการประมงทูนาของประเทศ ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ
CCSBT ประจําป ครั้งท่ี 23 ท่ีไตหวัน ไดมีมติเห็นชอบใหเพ่ิม
โควตาการจับปลาทูนาเซาทเทิรนบลูฟนท้ังหมดสําหรับชวง
ป 2561- 2563 เพ่ิมข้ึน 3,000 ตัน ซึ่งเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการดานวิทยาศาสตรของ CCSBT อยางไรก็ตาม
กองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF) ไมยินดี กับมติดังกลาว
เน่ืองจากเห็นวาการเพ่ิมโควตาการจับจะสงผลกระทบตอ
ทรัพยากรปลาทูนาเซาทเทิรนบลูฟน ปลาดังกลาวจัดอยูใน
บัญชีแดง (RED List) ของสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เน่ืองจากทรัพยากร
ปลาดังกลาวมีจํานวนนอยและเก่ียวของกับการทําประมง IUU
รัฐบาลแอฟริกาใตประมาณการวาโควตาการจับปลาดังกลาวท่ี
เพ่ิมข้ึนเปน 423 ตัน คิดเปนมูลคา 19.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และจะสรางการจางงานมากกวา 1,000 คน

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 25 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป

ราคา CFR ไทย $ 1,400 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $30.00
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว $25.75 $24.32 -
ขนาด31/40ตัว $23.36 $20.50 -
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญี่ปุน
US$/kg

อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม
ขนาด26/30ตัว - - $9.30
ขนาด31/40ตัว - - $8.30
กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด)

เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย บงักลาเทศ
ขนาด26/30ตัว - $6.25 - $6.20
ขนาด31/40ตัว - $5.95 - $5.90
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