
 

 

 

 

 

 
1) ชาวประมงแอตแลนติกทําเงินจากราคา Lobster ท่ีสูงข้ึน  

แหลงที่มา: The Globe and Mail. 9 สิงหาคม, 2016 

    นาย Albert Sampson หนึ่ งในชาวประมง Lobster ในเขตพ้ืนท่ีแอตแลนติก 
แคนาดา ไดรับผลกําไรจากราคา Lobster ท่ีสูงขึ้นในป 2016 ไดใหสัมภาษณกับ Globe and Mail 
วาตนและลูกเรือจับ Lobster ในเขตพ้ืนท่ีจับปลาของตน (Lobster Fishing Area) หรือ LFA 30 ใน
ฤดูกาลนี้ ไดมากถึง 70,000 ปอนด ซึ่งเมื่อ 2 – 3 สัปดาหท่ีผานมา หลังจากการทํางานไป 12 -14 
ชั่วโมงตอวัน 6 วันตอสัปดาห ยาวนานตลอด 2 เดือน ภายใตคล่ืนลมแรง เขตฝงตะวันออกเฉียงใต
ของเกาะ Cape Breton เรือของตนสามารถจับ Lobster ซึ่งมีมูลคามากถึง 500,000 เหรียญ
แคนาดา นาย Sampson ยังกลาวเพ่ิมเติมอีกวา ราคาเฉล่ียของ Lobster ตอปอนดปนี้คือ 8 เหรียญ

แคนาดา โดยเพ่ิมสูงขึ้นกวาปที่แลว ซึ่งมีราคา
เฉล่ียของ Lobster ตอปอนดเพียง 5.75 ถึง 
6 เหรียญแคนาดาเทานั้น นาย Sampson 
คาดหวังวาราคา Lobster จะสูงเชนนี้ตอไป
เรื่ อยๆ  กํ า ไรที่ ไดจากราคาที่ สู งขึ้นของ 
Lobster ชวยใหนาย Sampson สามารถ
ลงทุนเพ่ิมเติมในการซื้ออุปกรณประมงตางๆ 
รวมท้ังคาประกัน, คาเรือ และคาจางลูกเรือ 
รวมถึงซื้อใบอนุญาตการทําประมงประเภท

อื่นๆ เชน Tuna, Snow Crab และ Groundfish และเก็บไวใชภายหลังจากเกษียณแลว ท้ังนี้
เนื่องจากงานประมงเปนงานที่ไมมีเงินบําเหน็จบํานาญ 

      นาย Ian MacPherson ผูอํานวยการฝายบริหารของ PEI Fishermen’s Association ได
กลาวถึงปจจัยท่ีมีผลทําใหราคา Atlantic Canadian Lobster สูงขึ้นวา จากการเพ่ิมขึ้นของความ
ตองการของผูบริโภค โดยเฉพาะตลาดใหม เชน เอเชีย ซึ่งยินดีที่จะจายราคาสูงสําหรับสินคาชนดินี้ ผนวก
กับปริมาณ Lobster ในตลาดมีนอย และภาวะคาเงินแคนาดาท่ีออนตัวลง จึงทําใหปริมาณ Lobster ใน
ตลาดมีไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค และกระตุนใหราคา Lobster พุงสูงขึ้นกวาเดมิ 
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ขอมูลจากกรม Fisheries and Oceans Canada (DFO) แสดงใหเหน็วามกีารประมง Lobster ทั่วเขต
พ้ืนท่ีแอตแลนตกิและ Quebec มีอยู 45 เขต และมีผูประกอบการท่ีไดรับใบอนญุาตประมาณ 10,000 ราย 
ชาวประมงสวนใหญจะมีลักษณะคลายคลึงกับนาย Sampson ซึ่งเปนเจาของเรือประมงและเดินเรือเอง 
โดยจะวาจางลูกเรือประมาณ  3 – 5 คนในแตละฤดูการประมง ชวงระยะเวลาในการประมงจะแตกตางกัน
ไปขึน้กับเขตประมง หรือ LFA ซึ่งชาวประมงนัน้ๆ จะมีใบอนญุาตในการประกอบการจับ Lobster โดย
ใบอนุญาตในการประกอบการจะมอีายุกําหนดอยู ซึ่งมชีวงระยะยาวนานตลอดทัง้ป จนถึงชวงส้ันๆ เพียง
แค 8 สัปดาห 
       ผลกระทบของฤดูกาลจับ Lobster ครั้งใหญนี้ ไมไดสงผลประโยชนใหกับชาวประมง 
Lobster ในแถบแอตแลนตกิเพียงอยางเดียว แตยังเอื้อประโยชนใหกับธุรกิจอืน่ๆ ดวยเชนกัน ไมวาจะเปน
ชาวประมง Lobster ในเขตพ้ืนที่ฝงตะวนัตกเฉียงใตของ Nova Scotia หรือธุรกิจตอเรือ (Boat Building) 
โดยนาย Bernie Berry ชาวประมง Lobster จาก Milton Highlands, Nova Scotia กลาวเพ่ิมเติมวา 
การประมง Lobster ในฤดกูารจับ ในเขต LFA 34 หรอืเขตพ้ืนที่ฝงตะวันตกเฉียงใตของ Nova Scotia นี ้
ถือวาเปนฤดูกาลใหญของการประมง Lobster เชนเดียวกับในเขตพ้ืนที่ฝงแอตแลนติก แคนาดา เนื่องจาก
ไดทั้งปรมิาณและราคาที่สูง จากราคา Lobster 3.75 – 4 เหรียญแคนาดาตอปอนดเมื่อ 2 – 3 ปกอน ฤดู
นี้ราคา Lobster เพ่ิมเปน 6.50 เหรียญแคนาดาตอปอนด นาย Bernie Berry กลาวทิ้งทายวา การทําธุรกิจ
ตอเรอืบางรายมียอดส่ังลวงหนาจนถงึ 4 ปหนา 
 

รูปภาพ 2 : เขตพื้นที่ประมง Lobster หรือ LFA (เครดิต : Fisheries and Oceans Canada (DFO)) 
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ขอเสนอแนะ 
จะเห็นไดวาจากปริมาณ Lobster ท่ียังมีอยูนอยในตลาด ซ่ึงสวนทาง
กับปริมาณความตองการของผูบริโภค Lobster ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และภาวะ
คาเงินท่ีออนตัวลงของแคนาดา มีผลทําใหราคา Lobster เพ่ิมข้ึนสูง ซ่ึง
เปนผลดีตออุตสาหกรรมการประมง Lobster และธุรกิจขนาดเล็กอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการประมง Lobster ในแคนาดา เชน ธุรกิจตอเรือ ฯลฯ 
ท้ังนี้จึงถือเปนโอกาสของนักลงทุนชาวไทย ท่ีควรหันมารวมลงทุนกับ
ธุรกิจการคา Lobster ในแคนาดา ท่ีกําลังเพ่ิมมูลคาสูงข้ึนอยางรวดเร็ว 
ยกตัวเชน บริษัท Thai Union Group ซ่ึงประกาศเขารวมลงทุนกับ
บริษัท Les Pecheries de Chez Nous เม่ือตนเดือนกรกฎาคม ป 
2016 ซ่ึงถือเปนโอกาสท่ีดีทางธุรกิจและเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับธุรกิจ Lobster ท่ีกําลังเติบโตข้ึนอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัท Chez Nous ยังเปน Canadian Lobster Processor ขนาดใหญใน New Brunswick 
สามารถจางงานไดมากถึง 200 คน ในชวงฤดูจับ Lobster และสรางรายไดในป 2015 ไดมากถึง 50 ลานเหรียญ
แคนาดา  
 
แหลงท่ีมา        

• http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-growth/fishermen-in-atlantic-canada-cash-in-on-
high-lobster-prices/article31314047/ 

• http://www.canadiangrocer.com/top-stories/thai-seafood-company-snaps-up-atlantic-lobster-processor-66213 

• http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm 

 
  
2) ปญหาจากการดาวนโหลดเว็บไซดนานจะคอยๆ ลดลงเม่ือเปล่ียนมาใช AMP 
    แหลงที่มา: รายงานขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก วอชิงตัน ประจําเดือนกรกฏาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559 
 

 แมวาทุกวันนี้เทคโนโลยีจะเจริญกาวหนาไปมากแคไหนก็ตาม แตก็ยังมีสิ่งหนึ่งท่ีเปนปญหากวนใจผูใช
โทรศัพทมือถือสมารทโฟน นั้นก็คือเวลาท่ียาวนานในการดาวนโหลดเว็บไซต ซ่ึงปญหานี้กําลังจะหมดไปเม่ือ 
Google ไดจับมือกับ Twitter และ WordPress รวมกันพัฒนา AMP หรือ Accelerated Mobile Pages 
นายริชารด จินกราส  (Richard Gingras) หัวหนาฝายขาวสารของ Google ไดพบวารอยละ 40 ของผู ใช

โทรศัพทมือถือจะเกิดความรําคาญใจหากหนาเว็บไซต
นั้นใชเวลาดาวนโหลดนานกวา 3 วินาที และเลือกท่ีจะ
เปลี่ยนไปใชแอพพลิเคชั่นอ่ืน เชน Facebook แทน 
ดวยเหตุนี้ทําใหท้ัง 3 บริษัทหันมาพัฒนาการสรางหนา
เว็บไซตดวย AMP   
AMP คือ เทคโนโลยีใหมท่ีพัฒนามาจาก HTML หรือ 
Hyper Text Markup Language ซ่ึงเปนภาษาท่ีใชใน
การสรางเว็บไซต AMP ชวยใหการดาวนโหลดเปนไปได
เร็วข้ึน เนื่องจากสามารถคนหาคําเฉพาะเจาะจงได และ

มีจํานวนโคดท่ีใชในการสรางหนาเพจนั้นลดลง ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหใชเวลาสั้นข้ึน นอกเหนือจากนั้น data ท่ี

ราคา Lobster $ 

Figure 1 นาย Richard Gingras หัวหน้าฝ่ายข่าวสารของ Google 

http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-growth/fishermen-in-atlantic-canada-cash-in-on-high-lobster-prices/article31314047/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business/sb-growth/fishermen-in-atlantic-canada-cash-in-on-high-lobster-prices/article31314047/
http://www.canadiangrocer.com/top-stories/thai-seafood-company-snaps-up-atlantic-lobster-processor-66213
http://www.dfo-mpo.gc.ca/index-eng.htm
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidurLb1rTOAhWL2B4KHQ59ChwQjRwIBw&url=http://jsk.stanford.edu/life-fellow/2012/google-chief-urges-newspapers-to-rethink-and-help-themselves/&bvm=bv.129389765,d.dmo&psig=AFQjCNH33nVGFm6X4Y9kz4sa8HhukCMrUQ&ust=1470843869589405
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ใชก็ลดลงไปดวยเชนกัน หลังจากมีการเปดตัว มีหลายประเทศท่ีใหความสนใจในการใชงานเว็บไซตท่ีสรางจาก AMP 
รวมท้ังแคนาดา สื่อและสํานักพิมพภายในประเทศจํานวนไมนอยตางก็ไดทดลองใช AMP บนหนาเว็บไซตของตน 
เชน Toronto Star, Globe and Mail, และ Weather Network เปนตน การพัฒนาเทคโนโลยีครั้งนี้ตางก็ใหผล
ตอบรับท่ีดีตอท้ังทางผูผลิตอยาง Google และผูใชท้ังสื่อสํานักพิมพและผูอาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 เทคโนโลยีท่ีกาวหนาข้ึนเรื่อยๆ จะสงผลใหการติดตอคาขายระหวางประเทศเปนไปไดอยางงายข้ึน การ
ดาวนโหลดท่ีเร็วข้ึนและจํานวน data ท่ีใชลดลงสามารถชวยใหการเจรจาธุรกิจมีแนวโนมท่ีจะไปในทางท่ีดีมากข้ึน  
  
แหลงท่ีมา  
 http://www.enjoyday.net/webtutorial/html/html_chapter01.html 
 https://www.arnondora.in.th/get-to-know-amp-html/ 
 https://productforums.google.com/forum/?hl=th 
 http://www.siamhtml.com/getting-started-with-amp-html/ 
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