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เอเชีย/แปซิฟก 
อาหารทะเลแปรรูป ท่ีมีรสชาติแปลกใหมชวยใหมีศักยภาพ
เพ่ิมขึ้น  
  จากรายงานวิจัยตลาด ยอดขายอาหารทะเลแปรรูป
ในพ้ืนท่ีเอเชีย แปซิฟก เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการเพ่ิมทางเลือกใน
รสชาติท่ีแปลกใหม และบรรจุภัณฑท่ีนาสนใจ ยอดเติบโต
โดยรวมในปในป 2561 -2562  คาดวาอยู ท่ีรอยละ 1.6  
ป 2562 – 2563 และ 2563 -2564  รอยละ 1.8 และ 1.9 
ตามลําดับ  
 นวัตกรรมดานบรรจุภัณฑตางๆ ท่ีนํามาใช อยางเชน 
กระปองท่ีเปดงายสําหรับทูนาในนํ้ามัน กลองพลาสติกมาพรอม
สอมสําหรับรับประทาน และอาหารทะเลในถุง pouch และ
ดานการเพ่ิมรสชาติแปลกใหมอยางเชน เก๊ียวปลารสชีสและ 
วาซาบิ ลูกช้ินปลารสทุเรียนในมาเลเซีย และขนมท่ีทําจากทูนา
รสชาติเกาหลี เปนตน  
 ตลาดอาหารทะเลแปรรูปในป 2561 มีปริมาณ 4.2 
ลานตัน มูลคา 3,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ คาดวาจะเติบโตรอย
ละ 1.4 ในป 2560 -2561 ยอดขายในญี่ปุนคิดเปนรอยละ 48 
จีนรอยละ 24 เกาหลีใตรอยละ 10 ปจจัยดานพ้ืนท่ีและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหยอดขายอาหารทะเลแปรรูปเพ่ิมข้ึน   

ออสเตรเลีย 
ซุปเปอรมาเก็ต Alibaba ในจีน เพ่ิมสินคาอาหารทะเลจาก
ออสเตรเลีย 
 อาลีบาบาวางแผนขยายสาขาซุปเปอรมาเก็ต 1,000 
แหงใน 5 ปขางหนา โดยเพ่ิมเซาเทิรนร็อคล็อบสเตอรจาก
ออสเตรเลียในรายการสินคาในซุปเปอรมาเก็ตดวย ฝาย
การตลาดสํานักงานในออสเตรเลียและนิวซีแลนด คาดจะควบ
รวมการคาทางออนไลนและในซุปเปอรมาเก็ตเขาดวยกัน แลว
เปดขยายสาขาซุปเปอรมาเก็ตในตางประเทศ ดวยกลยุทธ 
globalization strategy เพ่ือเช่ือมโยงการขายออนไลนไปยัง
ลูกคาอีก 2,000 ลานคน มีการประชุมโครงการของจีน One 
Belt, One Road ท่ีเมืองดารวิน ออสเตรเลีย และประกาศใหมี
เท่ียวบินตรงจากออสเตรเลียไปเซินเจิ้น และเท่ียวบินสงสินคา
ไปฮองกง เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกใหงสินคาจากฟารมทาง
ตอนเหนือของออสเตรเลียสงไปยังจีน               

จีน 
ผูสงออกอาหารทะเลไปยังจีน นอกเหนือจากสหรัฐฯ ได
ประโยชนจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯกับจีน  
 ผูสงออกอาหารทะเลจากประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก
สหรัฐฯ ไดประโยชนจากการข้ึนภาษีนําเขาระหวางสหรัฐฯและ
จีน การสงออกแซลมอนจากชิลีชวง 6 เดือนแรกในปน้ีเพ่ิมข้ึน
เปนสองเทาคิดเปนปริมาณ 24,000 ตัน จาก 12,000 ตันและ

ชิลีมียอดขายแซลมอนโดยรวม 452,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
25 จากปท่ีผานมา และไทยสงออกอาหารทะเลไปจีนเพ่ิมข้ึน 
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยไทยแจงวา ไทยไดประโยชน
โดยเฉพาะผูสงออกอาหารทะเล เชนกุง ปู แชเย็น แชแข็ง ในป
ท่ีผานมาจีนนําเขาอาหารทะเลมูลคา 2,500 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ จากท่ัวโลก ในจํานวนน้ีนําเขาจากไทย 150 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  ขณะท่ีการสงออกอาหารทะเลจากสหรัฐฯไป
จีนลดลง  ล็อบสเตอรจากรัฐ Maine ปูอลาสกา และหมึก
แคลิฟอรเนีย จากสหรัฐฯมีราคาสูงข้ึนในจีน สงผลดีตอผู
สงออกอาหารทะเลจากประเทศอ่ืนๆ ผูซื้อชาวจีนจายภาษี
นําเขาล็อบสเตอรจากแคนาดาในอัตรารอยละ 7 เมื่อเทียบกับ
รอยละ 32 ท่ีนําเขาจากสหรัฐ นอกจากน้ียังมีการนําเขาจาก 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ญี่ปุน โมซัมบิก เม็กซิโก และจาไมกา   

อินเดีย 
 อินเดียยกเลิกการหามนําเขาสัตวน้ําในรัฐเมฆาลัย 
 การคาสัตวนํ้าในรัฐเมฆาลัยของอินเดียกลับสูสภาวะ
ปกติ หลังจากมีการหามนําเขาสัตวนํ้าในชวงกอนหนาน้ีเปน
เวลา 30 วัน มาตั้งแต วันท่ี 23 กรกฎาคม เ น่ืองจากพบ
ฟอรมาลินในตัวอยาง รัฐบาลรัฐไดออกคําเตือนโทษจําคุกสูงสุด 
7 ป และโทษปรับ ภายใตมาตรา 59 Food Safty and 
Standards Act, 2006 หากไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการ
หามนําเขา โดยในเบ้ืองตนไดมีการหามนําเขาเปนเวลา 15 วัน 
สิ้นสุด 6 สิงหาคม แตมีการขยายตอไปอีก 15 วัน เน่ืองจากมี
รายงานการตรวจพบฟอรมาลินในสัตวนํ้าท่ีนําเขามา   

มาเลเซีย 
 มาเลเซียยกเลิกภาษีอาหารทะเล 
 มาเลเซียยกเวนภาษีการคา (Sales and Services 
Tax : SST) รอยละ 10 ท่ีจัดเก็บจากสัตวนํ้าจําพวก ครัสเต
เซียนและมอลลัสก เพ่ือใหกลุมผูมีรายไดระดับปานกลางถึงต่ํา 
สามารถบริโภคอาหารทะเลในราคาท่ีถูกลง โดยรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังใหมีผลทันที และเตือนใหผูคาใหยกเลิกภาษี
กับสินคาอาหารทะเล อยางเชน ปู กุ ง หอยแครง และ 
หมึกกลวย รวมไปถึงล็อบสเตอร ร็อคล็อบสเตอร ล็อบสเตอร
นอรเวย กุงนํ้าเย็น หอยนางรม หอยเชลล หอยเปาฮื้อ และ 
อารคเชล โดยอาหารทะเลราคาแพงเหลาน้ีอาจมีการทบทวน
การเก็บภาษีไดในอนาคต และมีการเปดรับขอคิดเห็นจาก
สาธารณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดเก็บภาษี SST ตอไป 

เวียดนาม 
 เวียดนามสงออกปลาแพนกาเซียสดอร่ีไปสหภาพ
ยุโรปไดเพ่ิมขึ้น 

มูลคาสงออกปลาแพนกาเซียสดอรี่จากเวียดนามไป
สหภาพยุโรปสูงข้ึน หลังจากท่ีมูลคาการสงออกต่ํามาเปนเวลา
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หลายป จากขอมูลสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเล
เวียดนาม (VASEP) เวียดนามสงออกแพนกาเซียสดอรี่มูลคา 
139.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง มกราคม – กรกฎาคม 2561 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.5 จากป 2560 ประเทศท่ีสงออกไปมาก
ไดแก เนเธอรแลนด 38.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
43 อิตาลี 14 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 83.1  

นอรเวย 
นอร เวย ทําสถิ ติส งออกแซลมอนสูงในเ ดือน

สิงหาคม 
หนวยงาน Norwegian Seafood Council (NSC) 

รายงานการสงออกแซลมอนนอรเวยทําสถิติ สูงถึง 100,000 
ตันในเดือนสิงหาคม 2561 เน่ืองจากความตองการสูง ทําให
ผู ทําฟารมแซลมอนไดรับมูลคา 720 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 9 จากป 2560 ปริมาณเพ่ิมข้ึน 500 ตัน คิดเปน
รอยละ 12 ในปน้ีนอรเวยสงออกแซลมอนแลว 672,000 ตัน 
มูลคา 5,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ การสงออกไปสหรัฐฯเติบโต
มาก แตฝรั่งเศสยังคงเปนตลาดท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด ราคา
เฉลี่ยอยูท่ี 6.7 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงเล็กนอย เมื่อ
เทียบกับราคาของเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งอยูท่ี 6.9 เหรียญ
สหรัฐฯตอกิโลกรัม ปลาเทราตสงออกจากนอรเวยในเดือน
สิงหาคมคิดเปนปริมาณ 3,700 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 คิดเปน
มูลคา 27.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 10    

แคนาดา 
 แคนาดาเพ่ิมเท่ียวบินเพ่ือรองรับการสงออกล็อบ
สเตอรมากขึ้น  
 หลังจากท่ีสหรัฐฯกดดันจีน โดยการเพ่ิมภาษีนําเขา
สินคาตางๆ จีนตอบโตโดยการหยุดซื้อล็อบสเตอรจากสหรัฐฯ 
และหันไปซื้อจากแคนาดาแทน และการนําเขาล็อบสเตอรจาก
รัฐ Maine ของอเมริกาลดลงในเดือนกรกฎาคม เปนเดือน
เดียวกันกับท่ีจีนข้ึนภาษีนําเขารอยละ 25 กับสหรัฐฯ เชนกัน 
การสงออกล็อบสเตอรจากรัฐ Maine ลดลงรอยละ 64 ใน
เดือนกรกฎาคม 2561 ในชวง 12 เดือนท่ีผานมาสนามบิน
นานาชาติ Halifax’s stanfield ไดเพ่ิมเท่ียวบินขนสงอาหาร
ทะเลจากเดิม 1 เท่ียวบินตอสัปดาห เปน 5 เท่ียวตอสัปดาห 
ทําใหการสงออกล็อบสเตอรเพ่ิมข้ึนรอยละ 63 จากปกอนหนา 
และในเดือนสิงหาคม ไดมีการเพ่ิมเท่ียวบินอีก 2 เท่ียวตอ
สัปดาหจากแคนาดาไปยังจังหวัด Hunan มณฑล Changsha 
ของจีน เพ่ือขนสงอาหารทะเล 120 ตันไปทางอากาศยาน 
นอกจากน้ัน แอรแคนาดาขนสงอาหารทะเล 20 ตันตอวันจาก 
สนามบิน Halifax เมือง Montreal     

ชิล ี
 ชิลีสงออกแซลมอนเพ่ิมมากขึ้น  
 ชิลีสงออกแซลมอนโตตอเน่ือง ในป 2561จนถึงเดือน
มิถุนายน คิดเปนปริมาณ 317,905 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 26 จาก
ชวงเดียวกันของป 2560 จากขอมูลสถิติของ IndexSalmon 
มูลคาสงออกเพ่ิมจาก 2,413 ลานเหรียญสหรัฐฯในป 2560 

เปน 2,610 ลานเหรียญสหรัฐฯในป 2561 เพ่ิมข้ึนรอยละ 8.2 
ท้ังท่ีราคาเฉลี่ยลดลงรอยละ 14.7 จาก 9.7 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม เปน 8.2 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม  การสงออก
แซลมอนฟลเลคิดเปนสัดสวนรอยละ 44 เติบโตรอยละ 16 
แซลมอนท้ังตัวเพ่ิมข้ึนจาก 74,715 ตันในป 2560 เปน 
107,879 ตัน ในป 2561 โตรอยละ 44 สหรัฐอเมริกาเปนผู
นําเขารายหลัก 87,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 25.8 มูลคา 933 
เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 9.5 รองลงมาไดแกญี่ปุน นําเขา
67,467 ตนั มูลคา 5.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามมาดวยบราซิล 
นําเขา 42,876 ตัน มูลคา 291 ลานเหรียญสหรัฐฯ    

------------------------ 
ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 12  ก.ย. –  24 ก.ย. 2561 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  

ราคา CFR ไทย $ 1,450 /ตัน 

ทูนาครีบเหลืองท้ังตัวขนาด 10 กก. ขึ้นไป  

CFR ไทย $ 2,800 /ตัน 

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองไปสหรัฐฯ ของไทย  

(skj-chunk) 48x5 oz. ราคา FOB NQ 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 

(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ฟลิปปนส อินเดีย 
ขนาด 13/15ตัว 25.84 23.62 
ขนาด 16/20ตัว 20.50 19.61 
ขนาด 21/25ตัว 20.94 17.38 
ขนาด 26/30ตัว 18.27 16.04 
ขนาด 31/40ตัว 16.93 13.37 
ขนาด 41/50ตัว 16.04 14.26 
กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) 1.8 กก.  
ขายสงในญ่ีปุน (ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกอน) 
 ไทย อินโดนีเซีย/เวียดนาม 
ขนาด 26/30ตัว 20.94 20.57 
ขนาด 31/40ตัว 17.38 17.89 
ขนาด 41/50ตัว 16.49 20.50 
ขนาด 51/60ตัว - 19.61 
ขนาด 61/70ตัว - 17.38 
ขนาด 71/90ตัว - 16.93 
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กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม)   
 เวียดนาม 

(เพาะเล้ียง) 
อินเดีย บังคลาเทศ 

(จับธรรมชาติ) 
ขนาด Un/6ตัว 21.80 - 26.00 
ขนาด 6/8ตัว          21.20 - 25.00 
ขนาด 8/12ตัว        19.90 - 23.00 
ขนาด 13/15ตัว 17.80 - 15.10 
ขนาด 16/20ตัว 15.60 15.30 13.50 
ขนาด 21/25ตัว 13.60 - 9.40 
ขนาด 26/30ตัว      12.50 - - 
ขนาด 31/40ตัว      10.20 - - 
ขนาด 41/50ตัว      9.90 - - 
ขนาด 51/60ตัว 8.90 - - 
ขนาด 61/70ตัว 7.90 - - 
กุงแวนนาไมจับจากธรรมชาติเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 
 เม็กซิโก 

(Ex-warehouse 
WC) 

อาว
เม็กซิโก 

ละติน
อเมริกา 

ขนาด Un/10 ตัว - 14.40 12.40 
ขนาด Un/12 ตัว - 12.45 11.60 
ขนาด Un/15 ตัว 8.55 8.10 8.20 
ขนาด 16/20 ตัว 6.75 6.10 7.05 
ขนาด 21/25 ตัว - 5.80 - 
ขนาด 26/30 ตัว - 5.50 - 
ขนาด 31/35 ตัว - 5.25 - 
ขนาด 36/40 ตัว - 4.30 - 
ขนาด 41/50 ตัว - 4.00 - 
กุงแวนนาไมจากฟารมเลี้ยงเด็ดหัวแชแข็งเปนกอน ในสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, Newyork) 

 อเมริกากลาง/ใต เอเชยี 
(easy-peel, IQF) 

ขนาด Un/15 - 6.10 
16/20 5.80 4.85 
21/25 5.05 4.45 
26/30 4.45 4.10 
31/35 3.95 3.85 
ขนาด 36/40 ตัว 3.70 - 
ขนาด 41/50 ตัว 3.55 3.70 
ขนาด 51/60 ตัว 3.30 3.50 
ขนาด 61/70 ตัว 3.25 - 
ขนาด 71/90 ตัว 3.20 - 
ขนาด 91/110 ตัว 3.15 - 
 

กุงกลุาดําเด็ดหัวแชแขง็เปนกอน ในสหรัฐฯ (ราคาตอปอนด) 
(ราคาเหรยีญสหรัฐฯตอปอนด Ex-warehouse, Newyork) 

 เอเชีย บังคลาเทศ 
Butterfly 

ขนาด 4/6 ตัว 16.95 - 
ขนาด 6/8 ตัว 16.25 - 
ขนาด Un/12 ตัว 10.60 - 
ขนาด 13/15 ตัว 8.70 7.00 
ขนาด 16/20 ตัว 7.55 6.00 
ขนาด 21/25 ตัว 6.70 - 
ขนาด 26/30 ตัว 5.60 - 
กุงแวนาไมแชแข็งแบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาเหรียญสหรัฐฯตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York)              

 เอเชีย 

 แกะเปลือกไวหาง 
(PTO) 

แกะเปลือกผาหลัง 
(P&D) 

ขนาด 8/12ตัว 10.10 - 
ขนาด Un/15ตัว 7.20 - 
ขนาด 16/20ตัว 5.45 5.60 
ขนาด 21/25ตัว 4.75 4.80 
ขนาด 26/30ตัว 4.45 4.50 
ขนาด 31/35ตัว 4.25 4.30 
ขนาด 41/50ตัว - - 
ขนาด 51/60 ตัว - 4.00 
ขนาด 61/70 ตัว - 3.95 
ขนาด 71/90 ตัว - 3.90 
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