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บังคลาเทศ
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เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับอนาคตภาคการผลิตกุง ของบังคลาเทศ
การประชุมมีการพิจารณาหัวขอท่ีสําคัญหลายประเด็น รวมท้ัง
การนําเสนอระบบการสืบคนยอนกลับดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(E – Traceability) ผูเขารวมสัมมนาตอบรับแนวทางในการ
เพ่ิมผลผลิต การรับรองคุณภาพกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้า
และเห็นวาการสืบคนยอนกลับเปนสิ่งจําเปนในการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานระหวางประเทศ การสัมมนาในหัวขอ
“ระบบการสืบคนยอนกลับดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในการ
ผลิตกุงของบังคลาเทศ” มีการนําเสนอแนวทางการนําระบบ
สืบคนยอนกลับมาใชในภาคการผลิตกุงครอบคลุมท้ังระบบ
เพ่ือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ เพ่ิมความมั่นใจใหกับผูบริโภค
และพัฒนาตราสินคา ภายใตช่ือผลิตภัณฑของบังคลาเทศ การ
นําระบบตรวจสอบยอนกลับท่ีนาเช่ือถือมาใชในภาคการผลิต
กุงของบังคลาเทศ สนับสนุนโดยรัฐบาลบังคลาเทศรวมกับ
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)

อินเดีย
สหภาพยุโรปเพ่ิมความเขมงวด ในการตรวจสอบ

สินคาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากอินเดีย โดยเพ่ิมการสุมตรวจจาก
เดิมรอยละ 10 เปนรอยละ 50 หลังจากตรวจพบสาร
chloramphenicol และสารปนเปอนอ่ืนๆ หนวยงานท่ี
รับผิ ดชอบด านการส งออกสิ นค า สั ต ว นํ้ า ของ อิน เดี ย
(The Marine Product Export Development Authority :
MPEDA) ไดสอบถามไปยังเมือง Odisha และ Tamil Nadu
วามีการตรวจพบตัวอยางลูกพันธุกุงปนเปอนสารตองหาม
และขอใหเขมงวดไมใหผูผลิตใชสารท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาสุขภาพตอมนุษย MPEDA ไดหาแนวทางช้ีแจงตอ
สหภาพยุโรป เก่ียวกับข้ันตอนท่ีไดดําเนินการเก่ียวกับเรื่องน้ีแลว

สหภาพยุโรปเปนตลาดนําเขากุงของอินเดียรายใหญ
เปนอันดับ 3 มีสวนแบงตลาดรอยละ 21 รองจากสหรัฐฯ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีสวนแบงรอยละ 28 และ 25
ตามลําดับ ในป 2558 สหภาพยุโรปนําเขาอาหารทะเลจาก
อินเดีย ปริมาณ 945,892 ตัน คิดเปนสวนแบงรอยละ 19.7

มัลดีฟ
องคกรไมแสวงหาผลกําไร Future of Fish นําเสนอ

ระบบการใหขอมูลการทําประมงปลาทูนาแบบออนไลน
(Fisheries Information System : FIS) โดยระบบน้ีจะมีการ
บันทึกการทําประมง (Catch logbook) ขอมูลการซื้อขายปลา
ใบอนุญาตการทําประมง ใบอนุญาตการจับสัตวนํ้า เพ่ือใหการ
ทําประมง แบบ one-by-one ของมัลดีฟ เปนไปตาม

ขอกําหนดเรื่องการสืบคนยอนกลับ (traceability) ในระดับ
นานาชาติ FOF ระบุวาระบบจะตรวจสอบความโปรงใสตลอด
สายการผลิต มีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 3 ประการไดแก
การเปดเผยขอมูลตลอดสายการผลิต ขอมูลการจับ (vessel-
dock capture) และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
(data verification)

ปากีสถาน
ซาอุดิอารเบียประกาศยกเลิกการหามนําเขากุงจาก

ปากีสถาน หลั งจากไดมีการพิจารณารวมกันระหว าง
สภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมของท้ังสองประเทศ
เมื่อเดือนเมษายน 2559 องคกร World Organisation for
animal Health (OIE) ไดแนะนําให Saudi Food and Drug
Authority (SFDA) ของซาอุดิอารเบียหามนําเขากุงจาก
ปากีสถาน หลังจากพบกุงขาวของปากีสถานเปนโรคจุดขาว
(white spot disease) SFDA ซาอุดิอารเบียจึงหยุดการนําเขา
กุงสด แชเย็น แชแข็ง จากปากีสถานจนกวาสถานการณโรคจะ
คงท่ี ในป 2558 ปากีสถานสงออกกุง 189 ตัน ไปซาอุดิอารเบีย
มูลคา 2,175,000 เหรียญสหรัฐฯ สงออกอาหารทะเลท้ังหมด
2,016 ตัน มูลคา 7,494,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ

เอกวาดอร
เอกวาดอรประกาศใชตราสินคา (Brand) สินคาทูนา

เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนในตลาด
นานาชาติ และมีภาพลักษณของสินคาท่ีใสใจสิ่งแวดลอม
(Eco-brand) มีการทําประมงอยางยั่งยืน มีการปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพสินคาสงออก เพ่ือเปน
การเปดโอกาสไปสูตลาดนานาชาติ ท่ีผานมาเอกวาดอรเปน
ผูสงออกทูนารายใหญเปนอันดับ 3 ของโลก จึงนับเปนกาวท่ี
สําคัญของเอกวาดอร ในการนําผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานของตน
ไปสูตลาดโลก คาดวาตราสินคาจะเปดตัวในเดือนธันวาคม 2559

รัสเซีย
รัสเซียยกเลิกภาษีนําเขาสินคาประมงเพ่ือกระตุนการ

นําเขา เน่ืองจากมีความตองการสินคาประมงภายในประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน จากผลการประชุมของศุลกากรรัสเซียครั้งหลังสุด
สินคาประมงพิกัด 150 ในระบบ Harmonize System จะคิด
อากรนําเขารอยละ 0 และจะสงผลใหรัสเซียนําเขาสินคา
ประมงมากข้ึน โรงงานแปรรูปของรัสเซียจะไดรับวัตถุดิบมา
ผลิตเพ่ิม ทางดาน Russian Federal Fisheries Agency
รายงานวา ชวง 3 ไตรมาสแรก รัสเซียนําเขาผลิตภัณฑประมง
307,500 ตัน ลดลงรอยละ 13 จากชวงเดียวกันของปกอน
มีการนําเขาปลาไข (capelin) 8,600 ตัน (ลดลงรอยละ 69.5)
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บังคลาเทศ
บั งคลา เทศจัดประ ชุมสัมมนา เ ชิ งปฎิ บั ติ กา ร

เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับอนาคตภาคการผลิตกุง ของบังคลาเทศ
การประชุมมีการพิจารณาหัวขอท่ีสําคัญหลายประเด็น รวมท้ัง
การนําเสนอระบบการสืบคนยอนกลับดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(E – Traceability) ผูเขารวมสัมมนาตอบรับแนวทางในการ
เพ่ิมผลผลิต การรับรองคุณภาพกระบวนการแปรรูปสัตวนํ้า
และเห็นวาการสืบคนยอนกลับเปนสิ่งจําเปนในการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานระหวางประเทศ การสัมมนาในหัวขอ
“ระบบการสืบคนยอนกลับดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในการ
ผลิตกุงของบังคลาเทศ” มีการนําเสนอแนวทางการนําระบบ
สืบคนยอนกลับมาใชในภาคการผลิตกุงครอบคลุมท้ังระบบ
เพ่ือรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ เพ่ิมความมั่นใจใหกับผูบริโภค
และพัฒนาตราสินคา ภายใตช่ือผลิตภัณฑของบังคลาเทศ การ
นําระบบตรวจสอบยอนกลับท่ีนาเช่ือถือมาใชในภาคการผลิต
กุงของบังคลาเทศ สนับสนุนโดยรัฐบาลบังคลาเทศรวมกับ
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)

อินเดีย
สหภาพยุโรปเพ่ิมความเขมงวด ในการตรวจสอบ

สินคาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจากอินเดีย โดยเพ่ิมการสุมตรวจจาก
เดิมรอยละ 10 เปนรอยละ 50 หลังจากตรวจพบสาร
chloramphenicol และสารปนเปอนอ่ืนๆ หนวยงานท่ี
รับผิ ดชอบด านการส งออกสิ นค า สั ต ว นํ้ า ของ อิน เดี ย
(The Marine Product Export Development Authority :
MPEDA) ไดสอบถามไปยังเมือง Odisha และ Tamil Nadu
วามีการตรวจพบตัวอยางลูกพันธุกุงปนเปอนสารตองหาม
และขอใหเขมงวดไมใหผูผลิตใชสารท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิด
ปญหาสุขภาพตอมนุษย MPEDA ไดหาแนวทางช้ีแจงตอ
สหภาพยุโรป เก่ียวกับข้ันตอนท่ีไดดําเนินการเก่ียวกับเรื่องน้ีแลว

สหภาพยุโรปเปนตลาดนําเขากุงของอินเดียรายใหญ
เปนอันดับ 3 มีสวนแบงตลาดรอยละ 21 รองจากสหรัฐฯ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีสวนแบงรอยละ 28 และ 25
ตามลําดับ ในป 2558 สหภาพยุโรปนําเขาอาหารทะเลจาก
อินเดีย ปริมาณ 945,892 ตัน คิดเปนสวนแบงรอยละ 19.7

มัลดีฟ
องคกรไมแสวงหาผลกําไร Future of Fish นําเสนอ

ระบบการใหขอมูลการทําประมงปลาทูนาแบบออนไลน
(Fisheries Information System : FIS) โดยระบบน้ีจะมีการ
บันทึกการทําประมง (Catch logbook) ขอมูลการซื้อขายปลา
ใบอนุญาตการทําประมง ใบอนุญาตการจับสัตวนํ้า เพ่ือใหการ
ทําประมง แบบ one-by-one ของมัลดีฟ เปนไปตาม

ขอกําหนดเรื่องการสืบคนยอนกลับ (traceability) ในระดับ
นานาชาติ FOF ระบุวาระบบจะตรวจสอบความโปรงใสตลอด
สายการผลิต มีการตรวจสอบท่ีสําคัญ 3 ประการไดแก
การเปดเผยขอมูลตลอดสายการผลิต ขอมูลการจับ (vessel-
dock capture) และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
(data verification)

ปากีสถาน
ซาอุดิอารเบียประกาศยกเลิกการหามนําเขากุงจาก

ปากีสถาน หลั งจากไดมีการพิจารณารวมกันระหว าง
สภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมของท้ังสองประเทศ
เมื่อเดือนเมษายน 2559 องคกร World Organisation for
animal Health (OIE) ไดแนะนําให Saudi Food and Drug
Authority (SFDA) ของซาอุดิอารเบียหามนําเขากุงจาก
ปากีสถาน หลังจากพบกุงขาวของปากีสถานเปนโรคจุดขาว
(white spot disease) SFDA ซาอุดิอารเบียจึงหยุดการนําเขา
กุงสด แชเย็น แชแข็ง จากปากีสถานจนกวาสถานการณโรคจะ
คงท่ี ในป 2558 ปากีสถานสงออกกุง 189 ตัน ไปซาอุดิอารเบีย
มูลคา 2,175,000 เหรียญสหรัฐฯ สงออกอาหารทะเลท้ังหมด
2,016 ตัน มูลคา 7,494,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ

เอกวาดอร
เอกวาดอรประกาศใชตราสินคา (Brand) สินคาทูนา

เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจนในตลาด
นานาชาติ และมีภาพลักษณของสินคาท่ีใสใจสิ่งแวดลอม
(Eco-brand) มีการทําประมงอยางยั่งยืน มีการปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพสินคาสงออก เพ่ือเปน
การเปดโอกาสไปสูตลาดนานาชาติ ท่ีผานมาเอกวาดอรเปน
ผูสงออกทูนารายใหญเปนอันดับ 3 ของโลก จึงนับเปนกาวท่ี
สําคัญของเอกวาดอร ในการนําผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานของตน
ไปสูตลาดโลก คาดวาตราสินคาจะเปดตัวในเดือนธันวาคม 2559

รัสเซีย
รัสเซียยกเลิกภาษีนําเขาสินคาประมงเพ่ือกระตุนการ

นําเขา เน่ืองจากมีความตองการสินคาประมงภายในประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน จากผลการประชุมของศุลกากรรัสเซียครั้งหลังสุด
สินคาประมงพิกัด 150 ในระบบ Harmonize System จะคิด
อากรนําเขารอยละ 0 และจะสงผลใหรัสเซียนําเขาสินคา
ประมงมากข้ึน โรงงานแปรรูปของรัสเซียจะไดรับวัตถุดิบมา
ผลิตเพ่ิม ทางดาน Russian Federal Fisheries Agency
รายงานวา ชวง 3 ไตรมาสแรก รัสเซียนําเขาผลิตภัณฑประมง
307,500 ตัน ลดลงรอยละ 13 จากชวงเดียวกันของปกอน
มีการนําเขาปลาไข (capelin) 8,600 ตัน (ลดลงรอยละ 69.5)
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ปลาแฮริ่ง 11,700 ตัน (ลดลงรอยละ 53) แซลมอน 28,600
ตัน (ลดลงรอยละ 20.1) ขณะท่ีมีการนําเขาปลาแมคเคอเรล
แชแข็ง 39,400 ตัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 32.2) และนําเขา
ปลาเทราตแชแข็ง 7,900 ตัน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 55)

อเมริกา
ประเทศพันธมิตรในมหาสมุทรแปซิฟก ไดแก ชิลี

โคลัมเบีย เม็กซิโก และ เปรู รวมกันจัดงานแสดงสินคาท่ีงาน
International Show Aquasur 2016 เพ่ือสงเสริมสินคา
ประมง จากพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศสมาชิก ภายใตตราสินคา
“Pacific Alliance” ประเทศสมาชิกท้ัง 4 ประเทศเปน
ผูสงออกอาหารทะเลรายใหญเปนอันดับ 3 ในป 2558 มีมูลคา
การสงออกรวมกัน 7,999,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนรอย
ละ 6 ของการสงออกอาหารทะเลท่ัวโลก ในจํานวนน้ีรอยละ
85 มาจากชิลีและเปรู  ผูแทนหนวยงานดานประมงจากชิลีมี
แนวคิด ท่ีจะใหมีศูนยศึกษาวิจัยดานประมงรวมกันของ
4 ประเทศ  เม็กซิโกสนใจท่ีจะศึกษาประสบการณการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของชิลี ผูแทนจากโคลัมเบียยินดีและเห็นวา
เปนครั้งแรกท่ี 4 ประเทศมีความตั้งใจรวมกันท่ีจะกระชับ
ความสัมพันธดานประมง ขณะท่ีเปรูสนใจการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของชิลีเชนกัน เน่ืองจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ของเปรูมีขนาดเล็ก แตกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว

แอฟริกาใต
แอฟริกาใตลงทุน 1,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ในโครงการ การขนสงทางทะเลและโรงงานผลิต การสํารวจ
นํ้ามันและกาซนอกชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า โครงการ
ธรรมาภิบาลทางทะเล ซึ่งกอใหเกิดการจางงานกวา 4,900
ตําแหนง ในการประชุมความรวมมือทางวิชาการ แอฟริกาใต-
นอรเวย ท่ีPretoria มีการตั้งเปาหมายใหอุตสาหกรรม
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเติบโตเพ่ิม โดยโครงการปรับปรุงทาเรือและ
สรางทาเรือแหงใหม ดวยงบประมาณ 487.7 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของแอฟริกาใตมีศักยภาพ
มากโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ขนาด 1.5
ลานตารางกิโลเมตร มีโครงการท่ีเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
32 โครงการ ขณะท่ีปจจุบันผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
คิดเปนเกือบรอยละ 50 ของวัตถุดิบสัตวนํ้าของโลก แตผลผลิต
ของแอฟริกาใตมีสัดสวนนอยกวารอยละ 1 ในแผนราง
กฎหมายใหมของแอฟริกาใตดานการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้า
คาดวากอใหเกิดความเทาเทียม  และมีความสามารถในการ
แขงขันเพ่ิม ซึ่งอยูในระหวางการทบทวนขอกฎหมาย และ
กฎหมายจะครอบคลุมกฎขอบังคับ ดานการพัฒนาความยั่งยืน
และการมีสวนรวม ของกลุมท่ีดอยโอกาสในการเขาถึงภาคการ
เพาะเลี้ยง และรวมถึงใหมีการกอตั้งกองทุนพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าดวย

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

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 11พ.ย. –17พ.ย.2559
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)
ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก.ขึ้นไป
CFR ไทย 1,400 /ตัน
ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย
(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB 30
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน 1.8 กก ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย      ไทย
ขนาด 21/25ตัว - 21.94 -
ขนาด 26/30ตัว - 21.46 -
ขนาด 31/ 40ตัว - 17.65 -
กุงแวนนาไมปอกเปลือกผาหลัง 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

อินโดนีเซีย อินเดีย      ไทย
ขนาด 26/30ตัว 24.80
ขนาด 31/40ตัว - - 20.03
ขนาด 41/50ตัว - - 19.08
ขนาด 51/60ตัว - - 17.65
ขนาด 61/70ตัว - - 16.69
ขนาด 71/90ตัว - - 17.17
กุงกุลาดําเด็ดหัวมีเปลือกแชแขง็ 1.8 กก. ขายสงในญี่ปุน

เวียดนาม อินเดีย บังคลาเทศ
ขนาด13/15ตัว 15.8 - -
ขนาด16/20ตัว 12.80 15.30 14.30
ขนาด21/25ตัว 11.80 - -
กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง ในสหรัฐฯ
(หนวยเปนเหรียญสหรัฐตอปอนด)

เอกวาดอร อินเดีย   อินโดนีเซีย   ไทย จีน
ขนาด21/25ตัว 6.35 4.80 5.00 5.05 5.00
ขนาด26/30ตัว 5.60     4.60 4.50 4.55 4.40
ขนาด31/35ตัว 4.95 4.50 4.15         4.15 -
ขนาด41/50ตัว 4.40 - 3.95 3.95 -
กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็ ในสหรัฐฯ

อินเดีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย
ขนาด21/25ตัว 6.90 - 6.85      6.85 6.90
ขนาด26/30ตัว 6.35 - - - 6.35
ขนาด31/40ตัว 5.95     5.90 - - 5.95

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