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จีน 
ภาคการแปรรูปอาหารทะเลหดตัว 

จากรายงานลาสุดท่ีตีพิมพโดย China Industrial 
Research Network ช้ีถึงปญหาของภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปของจีน โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงาน  
ศักยภาพดานเทคนิคท่ีต่ํา ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และการขาดการ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา ขณะท่ีหากมองท่ีขนาด 
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของจีนดูเหมือนจะแข็งแกรง แต
แทจริงแลวกลับออนแอ เน่ืองจากขอไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน
ท่ีต่ํากําลังจะหมดไป แมวาในชวงท่ีผานมารัฐบาลจีนสนับสนุนการ
คืนเงินภาษีเพ่ือชวยเหลือภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 
แตปญหาการขาดแคลนแรงงานในปจจุบัน และความทาทาย
ตางๆ สงผลตอการอยูรอดของอุตสาหกรรม เครือขายการวิจัย
อุตสาหกรรมของจีน (China Industrial Research Network) 
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาของภาคอุตสาหกรรม โดยมองวา
การใหความชวยเหลือทางการเงินไมเพียงพอในการแกไข
ปญหา แตควรมุงเนนการลงทุนดานเทคโนโลยีและการวิจัย
พัฒนาใหมๆ และขยายตลาดภายในประเทศ โดยอันดับแรก
จําเปนตองลดตนทุนดานแรงงานลง และจากน้ันตองขยาย
ตลาดในประเทศและลดการพ่ึงพาตลาดตางประเทศ ขณะท่ีจีน
มีกองเรือนอกนานนํ้าขนาดใหญ ทําใหตลาดในประเทศจําเปน
ตอการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม หากภาคอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลของจีนไมสามารถปรับตัว ทําใหอาจ
ประสบปญหาอยางหนักในอนาคต 

อินโดนีเซีย 
จัดต้ังพันธมิตรกลุมอุตสาหกรรมปลาทูนา 

เพ่ือเดินหนาสงเสริมภาคอุตสาหกรรมประมงอยาง
ยั่งยืน อินโดนีเซียไดเปดตัวการจัดตั้งพันธมิตรกลุมอุตสาหกรรม
ปลาทูนา One-by-One Indonesia Tuna Alliance ในงาน
แสดงสินคาอาหารทะเลระหวางประเทศ Seafood Expo Global 
ณ กรุงบรัสเซลส เบลเยียม พันธมิตรดังกลาวเปนการรวมตัว
ของ 3 องคกร ไดแก International Pole & Line Foundation 
(IPNLF), Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia 
(MDPI) และ Indonesian Pole and Line & Handline 
Fisheries Association (AP2HI) เพ่ือสงเสริมการทําประมง 
ถูกกฎหมาย มีการรายงาน และมีการควบคุม (LRR fishing) 
และปรับปรุงแนวปฏิบัติอยางยั่งยืนและความโปรงใสในหวงโซ
อุปทานปลาทูนาท่ีจับดวยวิธี one-by-one กลุมพันธมิตร 
One-by-One Indonesia Tuna Alliance ไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงาน International Development Oceans and 
Fisheries Partnership (USAID Oceans) ของสหรัฐอเมริกา 
กลุมพันธมิตรดังกลาวจัดตั้งภายใตนโยบายการปฏิรูปภาคการ
ประมง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและสงเสริมการทําประมงปลา
ทูนาดวยเบ็ดตวัด เบ็ดลาก และเบ็ดมือในอินโดนีเซีย ซึ่งจับปลา
ทีละ 1 ตัว (one-by-one) โดยจะทํางานรวมกันในระยะเวลา 5 ป 
เพ่ือพัฒนาแนวปฏิบัติการทําประมงปลาทูนาของอินโดนีเซียให
ยั่งยืนมากข้ึน ความรวมมือดังกลาวเปนกาวสําคัญในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมปลาทูนาอยางยั่งยืนของอินโดนีเซีย 

อินเดีย 
คาดวาผลผลิตกุงในปนี้จะลดลง 
 คาดวาผลผลิตกุงของอินเดียในป 2562 จะลดลง
รอยละ 10 – 15 หลังจากท่ีขยายตัวอยางตอเน่ืองในชวง
ทศวรรษท่ีผานมา เน่ืองจากราคาท่ีตกต่ํา และความกังวลเก่ียวกับ
โรคระบาดกุง ทําใหผูเพาะเลี้ยงกุงลดการผลิตลง จากขอมูลของ
สมาคมโรงเพาะฟกกุงของอินเดีย ฟารมเลี้ยงกุงในตอนใตของ
รัฐอานธรประเทศลดการเลี้ยงลงครึ่งหน่ึง ขณะท่ีในตอนเหนือ
และกลางของรัฐ รอยละ 80 ของฟารม ลงลูกกุงตามปกต ิ 
ผูเพาะเลี้ยงกุงสูญเสียรายไดจากการระบาดของโรคจุดขาวและ 
EHP ทําใหกุงตายลงจํานวนมาก ทําใหภาคอุตสาหกรรมกุงของ
ประเทศหันมาตระหนักถึงการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยางยั่งยืน 
ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมไดนําเสนอโมเดลการเลี้ยงกุงอยางยั่งยืน 
การตรวจสอบยอนกลับ การรับรองคุณภาพการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
ในเมืองทุติโคริน ภาคอุตสาหกรรมพยายามเพ่ิมการบริโภค
ภายในประเทศ อินเดียสงออกกุงรอยละ 70 ของการสงออก
อาหารทะเลท้ังหมดของประเทศ มูลคาการสงออก 6.4 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

สิงคโปร 
จัดต้ังธุรกิจ STARTUP ผลิตกุงท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเซลล
ในหองทดลอง  

บริษัท Shiok Meats ในสิงคโปร ไดตั้งธุรกิจผลิตเน้ือกุง
จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเซลลในหองทดลอง (cell culture) 
โดยรวมกับนักลงทุนจากกลุมบริษัท Monde Nissin Corp 
ผลิตเน้ือสัตวจากเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเซลลในหองทดลอง โดยเริ่ม
จากกุง และถือเปนครั้งแรกในเอเชีย บริ ษัทฯ ไดเปดให
ผูบริโภคทดลองเก๊ียวกุงน่ึง ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากกุงสับท่ีไดจาก
การเพาะเลี้ยงเซลล ในงาน The Disruption in Food and 
Sustainability Summit ท่ีจัดข้ึนท่ีสิงคโปร บริษัทคาดวาจะ
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ขยายการผลิตใน 2- 3 ปขางหนา และจะออกวางจําหนาย
ผลิตภัณฑในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด โดยตั้งเปาเจาะตลาดกุงท่ีมีมูลคา
ประมาณ 40 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

เอกวาดอร/จีน 
การจัดทําความตกลงการคาเสรีเอกวาดอร-จีน ถูกหยิบ
ยกขึ้นจากความกังวลของภาคอาหารทะเลของเอกวาดอร  
 การจัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ระหวางจีนและ
เอกวาดอรถูกหยิบยกข้ึนจากความกังวลของภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของเอกวาดอร โดยเกรงวาสินคานําเขาราคาถูก
จากจีนจะเขามาตีตลาดในประเทศ ขณะท่ีเอกวาดอรสงออก
อาหารทะเลไปจีนโดยเสียภาษีนําเขาในอัตราท่ีสูงกวาประเทศ
สงออกอ่ืนๆ ท่ีมีความตกลง FTA กับจีน เชน ออสเตรเลีย 
เวียดนาม ชิลี และเปรู รัฐบาลเอกวาดอรตองการใหประเทศกลับ
เขาสูระบบการคาโลก และอยูระหวางการเจรจาจัดทําความตกลง 
FTA กับเกาหลีใต อยางไรก็ตาม อุปทานกุงในภูมิภาคท่ีเกิน
ความตองการเปนปญหาความทาทายของเอกวาดอร และผลักดัน
ใหมีการจัดทําโครงการการรับรองกุงอยางยั่งยืน (Sustainable 
Shrimp Partnership – SSP Certification) เพ่ือสรางความแตกตาง
และภาพลักษณท่ีดีใหกับสินคากุงของเอกวาดอร ปริมาณผลผลิต
กุงในประเทศเพ่ือนบาน เชน เวเนซุเอลา และเปรู เพ่ิมข้ึน แตมี
คุณภาพต่ํากวาสินคากุงท่ีไดรับรอง SSP ของเอกวาดอร  

สหภาพยุโรป 
ซอฟตแวรใหมของสหภาพยุโรปชวยลดโอกาสการเขาสู
ตลาดของสินคาประมง IUU 

ระบบขอมูลการนําเขาระบบใหมของสภาพยุโรปจะ
ทําใหสัตวนํ้าท่ีไดจากการทําประมง IUU เขาสูตลาดไดยากข้ึน 
ระบบซอฟตแวรใหม “CATCH software” จะชวยใหหนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบเขาถึงและแลกเปลี่ยนขอมูลใบรับรองการจับ (catch 
certificate) สําหรับสินคาอาหารทะเลแตละเท่ียวท่ีนําเขามายัง
สหภาพยุโรป นอกจากระบบ CATCH ใหมน้ีจะชวยปองกันการ
แจงขอมูลอาหารทะเลนําเขาท่ีเปนเท็จแลว ยังชวยปดก้ันการ
นําเขาอาหารทะเล IUU ภายในสหภาพยุโรป โดยเจาหนาท่ี
สามารถหารือและแลกเปลี่ยนฐานขอมูลระหวางกันไดตลอดเวลา 
และจะเปดใหประเทศนอกสหภาพยุโรปใชระบบดังกลาวใน
อนาคต นอกจากน้ี ยังจะเปดใหผู นําเขาในสหภาพยุโรป
สามารถใชระบบดังกลาวไดหากตองการ  

สหรัฐอเมริกา 
ประกาศขึ้นภาษีสินคานําเขาจากจีน  

เมื่อ วัน ท่ี 5 พฤษภาคม 2562  ประธานา ธิบดี
สหรัฐอเมริกาประกาศจะข้ึนภาษีนําเขาสินคาจากจีน มูลคากวา 
200 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จากรอยละ 10 เปนรอยละ 25 ใน
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 ครอบคลุมรายการสินคาอาหารทะเล
หลายรายการ ขณะท่ีสินคาอ่ืนๆ ราว 325,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ียังไมถูกเก็บภาษีเลย ก็จะเริ่มใชอัตราภาษีรอยละ 25  

กวม 
ศูนยกลางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในเอเชียแปซิฟก 

การทําฟารมเพาะเลี้ยงกุงปลอดเช้ือแบคทีเรียอาจ
เปนกาวสําคัญท่ีทําใหกวมกลายเปนศูนยกลางการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าในเอเชียแปซิฟก ซึ่งจะชวยสรางรายไดจํานวนมาก
ใหกับภูมิภาคน้ี กวมนําเขาอาหารทะเลปละประมาณ 10 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในประเทศสามารถสราง
ความมั่นคงทางอาหาร รัฐบาลไดลงนามคําสั่งเ พ่ือจัดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศ 
ซึ่งเปนความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าในประเทศ โดยเริ่มจากการเพาะเลี้ยงกุง ในชวงทศวรรษ 
ท่ีผานมา มหาวิทยาลัย University of Guam ไดพัฒนาการ
เลี้ยงกุงปลอดโรคผานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือผลิตกุงปลอดโรคและสัตวนํ้าชนิดอ่ืนๆ สําหรับบริโภคใน
ประเทศและสงออก 

โลก 
มูลคาการคาอาหารทะเลโลกในป 2560 เทากับ 153 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ  

จากรายงาน “World Seafood Map 2019” ของ
สถาบันการเงิน Rabobank International อาหารทะเลเปน
หน่ึงในสินคาอาหารนําเขาท่ีสําคญัของโลก และยังคงขยายตัว 
อยางตอเน่ืองจากอุปสงคและอุปทานท่ีเพ่ิมข้ึน แตพลวัตรดาน
การคาอาจเปลีย่นแปลงไปในอนาคต มูลคาการคาอาหารทะเลโลก
ประมาณการในป 2560 เทากับ 153 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยตอปในชวงป 2555 – 2560 เทากับ
รอยละ 4 การคาอาหารทะเลโลกมีการเติบโตโดยมูลคาการคา
ขยายตัวมากกวาปริมาณ จากรายงานดังกลาว เมื่อพิจารณา
จากกระแสการคาอาหารทะเลของโลก พบวา มูลคาการ
สงออกอาหารทะเลจากนอรเวยไปยังสหภาพยโุรป ซึ่งสวนใหญ
เปนปลาแซลมอนและปลาเน้ือขาวบางชนิด ยังคงมีมูลคามาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแก การสงออกปลาแซลมอนและสัตวนํ้า 
ครัสตาเซียจากแคนาดาไปยังจีนและสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห
คาดวาอุปสงคอาหารทะเลยังคงขยายตัว และการบริโภคอาหาร
ทะเลจากการเพาะเลี้ยงจะขยายตวัเพ่ิมข้ึนแทนท่ีอาหารทะเล
จับจากธรรมชาติ ท้ังน้ี การขยายตวัการคาอาหารทะเลใน
ปจจุบันขับเคลื่อนโดยอาหารทะเลจากการเพาะเลีย้ง เชน  
สัตวนํ้าครัสตาเซยีและปลาทะเลราคาสูง และปลาเน้ือขาวราคาถูก
ท่ีสงออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใตไปยังตลาดตะวันตก 

อุปทานท่ีจํากัด ผลักดันใหราคาอาหารทะเลโลกเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 2.5  
 จากขอมูลขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) อุปสงคอาหารทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน และการ
ขยายตัวของผลผลิตสัตวนํ้าจากการจับและการเพาะเลี้ยงท่ี
ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในจีน ซึ่งเปนผูผลิตสัตวนํ้ารายใหญของโลก 
จะทําใหราคาสัตวนํ้าในอีก 10 ปขางหนาเพ่ิมสูงข้ึน คาดการณวา
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ผลผลิตสัตวนํ้าโลกในป 2573 จะเทากับ 109 ลานตัน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559 จากการขยายตัวของ
ผลผลิตสัตวนํ้าโดยเฉพาะจากการเพาะเลี้ยง ขณะท่ีคาดการณวา
การขยายตวัของผลผลิตการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าลดลงจากรอยละ 5.7 
ในชวงป 2546 – 2559 เหลือรอยละ 2.1 ในชวงป 2560 – 2573 
หลักๆ เปนผลจากการขยายตัวของผลผลิตสัตวนํ้าในจีนท่ีลดลง 
แมวาสวนหน่ึงจะถูกชดเชยดวยผลผลิตสัตวนํ้าในประเทศอ่ืนๆ 
ท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากขอมูลของ FAO การชะลอตัวของผลผลิต
สัตวนํ้าของจีนจะทําใหราคาสัตวนํ้าในจีนสูงข้ึน ซึ่งสงผลกระทบ
ตอราคาสัตวนํ้าโลก คาดการณวาราคาสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง
จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 19 มากกวาราคาสัตวนํ้าจากการจับท่ีจะ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 17 อุปสงคท่ีสูงข้ึนผลักดันใหราคาสัตวนํ้าเฉลี่ย
ของโลกเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 ภายในป 2573 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2559  
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 10 – 20 พฤษภาคม 2562 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,300ตัน  

ทูนาในน้ําเกลือบรรจุกระปองของไทยไปสหรัฐฯ  
(skj-chunk) 48x5oz ราคา FOB $- 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                         อินโดนีเซีย      อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $45.88    -  
ขนาด 13/15 ตัว $38.61   $31.80 
ขนาด 16/20 ตัว $32.25   $23.62  
ขนาด 21/25 ตัว $27.25 $19.08  
ขนาด 26/30 ตัว $24.44  $16.81  
ขนาด 31/40 ตัว $20.44 $15.90  
ขนาด 41/50 ตัว     - $15.44  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $25.44      
ขนาด 16/20 ตัว          -        $21.35       
ขนาด 21/25 ตัว         -   $19.53 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.08  $16.81      
ขนาด 31/40 ตัว    $17.26  $15.90 
ขนาด 41/50 ตัว       -   $14.99 
 
 
 
 

 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว     $20.89   $18.17 
ขนาด 31/40 ตัว $19.53   $17.26 
ขนาด 41/50 ตัว $18.62     $16.81   
ขนาด 51/60 ตัว $18.17   $16.35 
ขนาด 61/70 ตัว $16.81   $15.90 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม)     

             เวียดนาม       อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $20.30         -  
ขนาด  6/8 ตัว  $19.00        -  
ขนาด  8/12 ตัว $17.40         -  
ขนาด 13/15 ตัว $15.20  -  
ขนาด 16/20 ตัว  $13.20         $15.00  
ขนาด 21/25 ตัว   $11.20  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.20  -       
ขนาด 31/40 ตัว $8.60  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $8.10     -    
ขนาด 51/60 ตัว     $7.20  -     
ขนาด 61/70 ตัว $6.20  -     

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                     เอเชีย    
ขนาด 4/6 ตัว $18.75 
ขนาด 6/8 ตัว $18.00 
ขนาด Un/12 ตัว $10.70 
ขนาด 13/15 ตัว $8.35 
ขนาด 16/20 ตัว $6.25 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.45 
ขนาด 26/30 ตัว $4.65 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $5.75 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.70  $4.80 
ขนาด 21/25 ตัว $5.05 $4.40 
ขนาด 26/30 ตัว $4.20 $3.70 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.90 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.65     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.50 $3.15 
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         (ตอ)           อเมริกากลาง/ใต    เอเชีย  
ขนาด 51/60 ตัว $3.30 - 
ขนาด 61/70 ตัว   $3.15 - 
ขนาด 71/90 ตัว   $2.95 - 
ขนาด 91/110 ตัว   $2.80 - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                            เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $9.65     - 
ขนาด Un/15 ตัว     $6.90     - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.35 $5.40 
ขนาด 21/25 ตัว $4.60 $4.70 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.15 $4.25 
ขนาด 31/40 ตัว $3.95 $3.95 
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.75 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.55 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.50 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.40 

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 9/2562  
15 พฤษภาคม 2562  
 


