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จีน 
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสงผลกระทบตออุตสาหกรรม
อาหารทะเลของจีน  

การระบาดของไวรัสโคโรนาสงผลกระทบทางลบตอ
ธุรกิจอาหารของจีน ซึ่งรวมถึงภาคอาหารทะเล รัฐบาลจีนไดสั่ง
ยกเลิกการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศ และ
ใหประชาชนลดกิจกรรมนอกบาน สงผลใหยอดจําหนายของ
รานอาหารและโรงแรมลดลงอยางมาก หลังจากการยกเลิกการ
เดินทางและการรับประทานอาหารนอกบาน รวมถึงความถ่ี 
ในการจับจายใชสอยท่ีลดลงมาก สถานการณดังกลาวทําให
สต็อกสินคาอาหารทะเลนําเขาเหลือจํานวนมาก โดยเฉพาะอาหาร
ทะเลราคาสูง เชน กุง กุงล็อบสเตอร ปู กุงเครฟช ปลาแซลมอน 
จากการนําเขาท่ีสูงในชวงปลายป 2562 ซึ่งนําเขามาเพ่ือเตรียม
สําหรับงานเทศกาลตรุษจีน จีนนําเขาอาหารทะเล ในป 2562 
เทากับ 6.26 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 19.7 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปกอน โดยในเดือนธันวาคมเดือนเดียวมีการนําเขา 0.6 ลานตัน 
ปจจุบันการคาอาหารทะเลโลกไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ดังกลาว การสงออกกุงล็อบสเตอรมีชีวิตของแคนาดาไปจีน
ไดรับผลกระทบจากการปดสนามบิน ขณะเดียวกัน ผูสงออก
แซลมอนจากสหราชอาณาจักรเกรงวาจะตองหาตลาดสงออกอ่ืน ๆ 
แทนจีน ซึ่งเปนผูนําเขาปลาแซลมอนรายใหญอันดับสามของ 
สหราชอาณาจักร นอกจากน้ี ชิลีตองหยุดสงออกปลาแซลมอน
ไปจีนและหาตลาดอ่ืนทดแทน ขณะท่ีกุงจากเอกวาดอรและ
อินเดีย ซึ่งจีนเปนผูนําเขาหลัก ขณะน้ีไมมีคําสั่งซื้อเพ่ิมจากจีน 
เน่ืองจากผูนําเขาและผูจัดจําหนายมีสินคาคงคลังเหลือจํานวน
มากในชวงตรุษจีน  

จีน 
จีนลดภาษีนําเขาอาหารทะเล 
 จีนประกาศลดภาษีนําเขาอาหารทะเลบางรายการ 
ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 จากความนิยมบริโภค
อาหารทะเลจากตางประเทศในจีนท่ีสูงข้ึน สินคาอาหารทะเล 
ท่ีลดภาษี ไดแก ปลาแซลมอนแอตแลนติกแชแข็ง ลดจากอัตรา
ภาษีรอยละ 7 เหลือรอยละ 5 ปลาทูนา ลดเหลือรอยละ 1 
ปลาเฮรริงและปลาค็อดลดเหลือรอยละ 5 กุงมังกรหัวโขน ลด
เหลือรอยละ 5 เชนกัน นอกจากน้ี จีนจะลดภาษีนําเขาเพ่ิมเติม
ใหกับนิวซีแลนด เปรู ไอซแลนด ออสเตรเลีย และชิลี  
 
 

ไทย 
แนวโนมการสงออกสินคาประมงของไทย 

ปริมาณการสงออกสินคาประมงของไทยป 2562 
เทากับ 1.19 ลานตัน ลดลงเล็กนอยรอยละ 1.03 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปกอน โดยมีสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และจีน เปน
ตลาดสงออกหลักสามอันดับแรก สัดสวนการสงอออกปลาทูนา
กระปอง/แปรรูปคิดเปนรอยละ 44.5 ของการสงออกท้ังหมด 
การสงออกกุงแชแข็งลดลงจาก 71,257 ตัน ในป 2561 เปน 
67,238 ตัน ในป 2562 ลดลงรอยละ 5.64   

เวียดนาม 
เวียดนามเขมงวดการใชสารตองหามในอาหารเลี้ยงสัตวน้ํา  

จากขอมูลของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท
ของเวียดนาม เวียดนามจะเพ่ิมความเขมขนในการควบคุมการ
ใชสารอีทอกซีควิน (Ethoxyquin) ในอาหารเลี้ยงสัตวนํ้า เพ่ือ
สรางเสถียรภาพการสงออกอาหารทะเลไปสหภาพยุโรป  
การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป
ในการควบคุมสารอีทอกซีควิน ซึ่งออกประกาศเมื่อป 2560 
โดยจะหามใชสารเติมแตงดังกลาวในอาหารสัตว และวัตถุดิบ
อาหารสัตว ท้ังหมด รวมท้ังอาหารสัตว นํ้า ตั้งแต วันท่ี 1 
เมษายน 2563 ทําใหผูผลิตอาหารสัตวนํ้าจะตองทบทวนการใช
สารดังกลาว เ พ่ือเปนไปตามขอกําหนดของตลาดสงออก
โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ซึ่งเปนตลาดสงออกอาหารทะเลอันดับ
หน่ึงของเวียดนาม 

ฟลิปปนส 
ยกเลิกการนําเขาอาหารทะเลจากจังหวัด Fukushima ของ
ญ่ีปุน  

ขอมูลจากสํานักขาว Japan Times ฟลิปปนสได
ยกเลิกการจํากัดการนําเขาอาหารจากพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟานิวเคลียร 
Fukushima ซึ่งเกิดเหตุการณรั่วไหลเมือ่ป 2554 ไดแก จังหวัด 
Fukushima, Ibaraki, Tochigi และ Gunma โดยไมตองตรวจสอบ
การปนเปอนกัมมันตภาพรังสีกอนการนําเขา ปจจุบันมี 20 
ประเทศท่ีจํากัดการนําเขาอาหารทะเลจากจังหวัดดังกลาว 
ลดลงจากเริ่มแรก 54 ประเทศท่ีบังคับใชมาตรการฯ หลังจาก
เกิดเหตุการณดังกลาว 

 
 
 
 

 

mailto:jriyaya@hotmail.com


- 2 - 

 
 

ยูกันดา 
สงออกกระเพาะปลาแหงไปจีน 
 รัฐมนตรีกํากับดูแลดานประมงของยูกันดา (State 
Minister for Fisheries) เปดเผยวา รัฐบาลวางแผนท่ีจะเริ่ม
สงออกสินคาประมงไปจีนโดยตรงในเดือนกุมภาพันธ 2563 
หลังจากท้ังสองประเทศไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) 
ระหวางกัน แผนดังกลาวรวมถึงการสงออกถุงลมปลา หรือท่ี
เรียกกันวากระเพาะปลา ท่ีทําจากปลากะพงแมนํ้าไนล (Nile perch) 
ซึ่งราคาอาจสูงถึง 1,100 เหรียญสหรัฐฯ /กก. ท่ีผานมายูกันดา
สงออกกระเพาะปลาไปจีนโดยผานประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย เชน 
ฮองกง และญี่ปุน เคนยาสงออกกระเพาะปลาประมาณ 520 ตัน/ป 
และสงออกปลากะพงแมนํ้าไนล (ตัดหัวและควักไสออก) ประมาณ 
36,000 ตัน/ป ขณะท่ีการคากระเพาะปลาจาก 3 ประเทศ คือ 
เคนยา แทนซาเนีย และยูกันดา รวมกันประมาณ 86 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ/ป 

ตุรกี 
การสงออกสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงสูงถึงพันลานเหรียญ
สหรัฐฯ  

จากขอมูลของสมาคมผูสงออกตุรกี ป 2562 ตุรกี
สงออกสินคาสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยง 1.02 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน สินคา
สงออกหลัก คือ ปลากะพง (seabass) 296 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
รองลงมา ไดแก ปลา sea bream 255 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
กลุมปลาแซลมอน (salmonids) 104 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ
ปลาทูนา 86 ลานเหรียญสหรัฐฯ รอยละ 60 ของสินคาสัตวนํ้า
จากการเพาะเลีย้ง สงออกไปสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเนเธอรแลนด 
และอิตาล ีตลาดสําคัญอ่ืน ๆ  ไดแก รัสเซีย ญี่ปุน และกรีซ นอกจากน้ี 
การสงออกไปตลาดตะวันออกไกลเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน ตุรกีขยาย
การสงออกไปยังตลาดจีนเมื่อปท่ีผานมา และคาดวาจะขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ภาพรวม ตรุกีตั้งเปาสงออกอาหารทะเลมูลคา 
1.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2563 

นอรเวย 
การสงออกปลาแซลมอนของนอรเวยเพ่ิมขึ้น 
 ป 2562 นอรเวยสงออกอาหารทะเลรวม 2.7 ตัน 
มูลคา 11.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 3 และเพ่ิมข้ึน
รอยละ 8 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน การสงออก 
ท่ีขยายตัว เปนผลจากการสงออกปลาแซลมอนจากการ
เพาะเลี้ยงท่ียังคงขยายตัวตอเน่ือง ปริมาณการสงออก 1.1 ตัน 
มูลคา 8.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 และ 7 
ตามลําดับ ท้ังภาคการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการทําประมงเปน
สวนสําคัญท่ีทําใหมูลคาการสงออกอาหารทะเลของประเทศ
ขยายตัว นอกจากน้ี การคาอาหารทะเลระหวางนอรเวยและ
จีนเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญในป 2562  
 
 

ราคาสินคาประมงระหวางวันท่ี 28 มกราคม – 7 กุมภาพันธ  
2563 

ทูนาสคิปแจ็คท้ังตัวขนาด 1.8 กก. ขึ้นไป  
                       ราคา CFR ไทย $ 1,200 ตัน  

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

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน 
(ราคาตอกอน)  
                        อินโดนีเซีย        อินเดีย      
ขนาด 8/12 ตัว   $41.30    -  
ขนาด 13/15 ตัว $35.33 $32.12 
ขนาด 16/20 ตัว $33.04 $24.32  
ขนาด 21/25 ตัว $22.48 $20.19 
ขนาด 26/30 ตัว $20.19  $16.98  

ขนาด 31/40 ตัว $20.19 $15.60  
ขนาด 41/50 ตัว $16.52 $15.60  

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน 1.8 กก. ราคาขายสง 
ในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                          มาเลเซีย               อินเดีย        
ขนาด 13/15 ตัว         -   $26.61     
ขนาด 16/20 ตัว          -        $22.02 
ขนาด 21/25 ตัว      $19.73  $18.81 
ขนาด 26/30 ตัว      $19.27  $16.98  
ขนาด 31/40 ตัว    $17.44  $15.60 
ขนาด 41/50 ตัว    $16.06  $13.77 

กุงแวนนาไมแกะเปลอืกผาหลังแชแข็ง (P&D) เปนกอน  
1.8 กก. ราคาขายสงในญ่ีปุน (ราคาตอกอน)  
                           ไทย               อินโดนีเซีย              
ขนาด 26/30 ตัว          -    $18.81 
ขนาด 31/40 ตัว $22.48   $17.89  
ขนาด 41/50 ตัว $18.81     $16.98  
ขนาด 51/60 ตัว $17.89   $15.60 
ขนาด 61/70 ตัว $17.44   $15.14 
ขนาด 71/90 ตัว $16.98   $15.14 

กุงกุลาดําเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ราคา CFR ตลาดญ่ีปุน 
(ราคาตอกิโลกรัม) 

           เวียดนาม              อินเดีย      
ขนาด UN/6 ตัว  $19.60          -  
ขนาด  6/8 ตัว  $18.80         -  
ขนาด  8/12 ตัว $16.80          -  
ขนาด 13/15 ตัว $14.80   -  
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         (ตอ)          เวียดนาม              อินเดีย      
ขนาด 16/20 ตัว  $13.80               $15.00  
ขนาด 21/25 ตัว   $12.60  -    
ขนาด 26/30 ตัว     $10.60  -       
ขนาด 31/40 ตัว $9.40  -       
ขนาด 41/50 ตัว  $8.30     -    
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 $19.40 
ขนาด 6/8 ตัว $17.95 
ขนาด Un/12 ตัว $11.05 
ขนาด 13/15 ตัว $8.70 
ขนาด 16/20 ตัว $6.40 
ขนาด 21/25 ตัว  $5.30 
ขนาด 26/30 ตัว $4.75 
ขนาด 31/40 ตัว $4.20 

กุงแวนนาไมเด็ดหัวแชแข็ง เปนกอน ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                      อเมริกากลาง/ใต      เอเชีย  
ขนาด Un/15 ตัว           -  $6.55 
ขนาด 16/20 ตัว   $5.25  $5.00 
ขนาด 21/25 ตัว $4.85 $4 40  
ขนาด 26/30 ตัว $4.15 $3.70 
ขนาด 31/35 ตัว  $3.90 $3.45 
ขนาด 36/40 ตัว  $3.65     $3.30   
ขนาด 41/50 ตัว $3.50 $3.20 
ขนาด 51/60 ตัว $3.25 - 
ขนาด 61/70 ตัว  $2.90    - 
ขนาด 71/90 ตัว  $2.75    - 
ขนาด 91/110 ตัว  $2.65    - 

กุงแวนนาไมแชแข็ง แบบ PTO และ P&D ในตลาดสหรัฐฯ  
(ราคาตอปอนด) (ราคา Ex-warehouse, New York) 
                                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 8/12 ตัว   $10.65    - 
ขนาด Un/15 ตัว     $7.15    - 
ขนาด 16/20 ตัว $5.70 $5.90 
ขนาด 21/25 ตัว $4.85 $4.95 
ขนาด 26/30 ตัว  $4.30 $4.40 
 
 

   (ตอ)                               เอเชีย  
               แกะเปลือกไวหาง (PTO)  แกะเปลือกผาหลัง (P&D) 
ขนาด 31/40 ตัว $3.85 $3.90 
ขนาด 41/50 ตัว $3.70 $3.70 
ขนาด 51/60 ตัว    - $3.55 
ขนาด 61/70 ตัว     - $3.50 
ขนาด 71/90 ตัว     - $3.40 

------------------------------------- 
ท่ีมา: INFOFISH Trade News ฉบับท่ี 2/2563  
3 กุมภาพันธ 2563  


