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ส่องสถานการณ์ตลาดสัตว์น  าของจีน 

1. การผลิตสัตว์น ้าของจีน 

การผลิตสัตว์น ้าของจีนค่อนข้างมีความเสถียร โดยมีปริมาณประมาณ 65 ล้านตันต่อปี ในปี 2564 

จีนผลิตสัตว์น ้าได้ 64.63 ล้านตัน โดยเป็นสัตว์น ้าจืด 33.03 ล้านตัน มากกว่าสัตว์น ้าเค็มจ้านวน 1.43 ล้านตัน 

รายละเอียดดังกราฟด้านล่างแสดง 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา: www.chyxx.com 

เมื่อพิจารณาในส่วนของสัตว์น ้าเค็มจะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นการผลิตโดยวิธีการเลี ยง โดยไม่กี่ปีมานี  

สัตว์น ้าเค็มเลี ยงของจีนมีปริมาณมากขึ นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 มีจ้านวน 22.06 ล้านตัน ครองสัดส่วน  

ร้อยละ 69.84 ของปริมาณการผลิตสัตว์น ้าเค็มทั งหมด ขยายตัวขึ นร้อยละ 3.35 รายละเอียดดังกราฟด้านล่างแสดง 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา: www.chyxx.com 
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ในส่วนของสัตว์น ้าจืดจะพบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณการผลิตเป็นการผลิตโดยการเลี ยง 

และมีสัดส่วนมากขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 สัตว์น ้าจืดเลี ยงของจีนมีจ้านวน 31.81 ล้านตัน ครอง

สัดส่วนร้อยละ 96.31 ของปริมาณสัตว์น ้าจืดที่ผลิตได้ทั งหมดของจีน ขยายตัวขึ นร้อยละ 3.01 รายละเอียดดัง

กราฟด้านล่างแสดง 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา: www.chyxx.com 

2. ความต้องการสัตว์น ้าของจีน 

ระหว่างปี 2560-2563 ตลาดจีนมีความต้องการสัตว์น ้าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มลดลงในปี 

2564 ที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยในปี 2564 ความต้องการสัตว์น ้าของผู้บริโภคชาวจีนเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 46 กก./ปี 

รายละเอียดดังกราฟด้านล่างแสดง 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา: www.chyxx.com 
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3. การน้าเข้าสัตว์น ้าของจีน 

การน้าเข้าสัตว์น ้าของจีนจนถึงปี 2562 มีปริมาณเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 จีนได้น้าเข้า

สัตว์น ้ามากถึง 1.69 ล้านตัน แต่ในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณการน้าเข้า

สัตว์น ้าของจีนหดตัวลง อย่างไรก็ดี ในปี 2564 ที่ผ่านมา สถานณ์การโควิดในจีนเริ่มผ่อนคลายลง การน้าเข้า

สัตว์น ้าของจีนขยายตัวขึ นจากปีก่อนหน้า โดยมีปริมาณน้าเข้าจ้านวน 1.66 ล้านตัน ในขณะที่ การส่งออก  

สัตว์น ้าของจีนระหว่างปี 2560-2564 มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังกราฟด้านล่างแสดง 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา: www.chyxx.com 

เมื่อพิจารณามูลค่าการน้าเข้าพบว่า ปี 2560 จีนน้าเข้าสัตว์น ้าทะลุ 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น

ครั งแรก ปี 2562 จีนน้าเข้าสัตว์น ้า 15,400  ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของ

จีน ต่อมาในปี 2563 และปี 2564 จีนน้าเข้าสัตว์น ้า 12,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 13,800 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ตามล้าดับ ซึ่งหดตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2562 

อย่างไรก็ดี SEABRIDGE MARKETING ซึ่งเป็นบริษัทให้ค้าปรึกษาเกี่ยวกับการท้าตลาดอาหารของ

จีนคาดว่า ปี 2565 การน้าเข้าสัตว์น ้าของจีนจะฟ้ืนตัวขึ น ซึ่งจะมีมูลค่าน้าเข้า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ใกล้เคียงกับมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้าของจีนในปี 2562 และคาดว่า ปี 2566, 2567 และ 2568 จะมีมูลค่า

น้าเข้าจ้านวน 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ตามล้าดับ รายละเอียดดังตารางด้านล่างแสดง 
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เมื่อพิจารณาแหล่งน้าเข้าสัตว์น ้าของจีนพบว่า หลายปีที่ผ่านมา รัสเซีย คือแหล่งน้าเข้าสัตว์น ้าอันดับ 

1 ของจีน แต่เนื่องจากปี 2564 จีนมีความต้องการกุ้งขาวแวนนาไมเป็นจ้านวนมาก จึงน้าเข้าจากเอกวาดอร์

เพ่ิมขึ นร้อยละ 19 ท้าให้เอกวาดอร์กลายเป็นแหล่งน้าเข้าสัตว์น ้าอันดับ 1 ของจีน โดยการน้าเข้าสัตว์น ้าจาก

เอกวาดอร์ของจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.15 ของมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้าทั งหมดของจีน นอกจากนี  แหล่ง

น้าเข้าสัตว์น ้าหลักอ่ืนๆ ของจีน ยังมีแคนาดา อินเดีย และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปี 2564 จีนได้

น้าเข้าสัตว์น ้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.63 ของมูลค่าการน้าเข้าสัตว์น ้าทั งหมดของจีน 

โดยรายละเอียดแหล่งน้าเข้าและการคาดการณ์มูลค่าการน้าเข้าจากแต่ละประเทศดังตารางด้านล่างแสดง 
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แหล่งที่มา: SEABRIDGE MARKETING 
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เมื่อพิจารณาประเภทสัตว์น ้าน้าเข้าของจีนพบว่า กุ้งและปูเป็นสัตว์น ้าที่จีนน้าเข้าเพ่ิมขึ นอย่าง

ต่อเนื่อง โดยกุ้งที่จีนน้าเข้าเพ่ิมขึ นในอัตราสูง ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม (จากเอกวาดอร์และอินเดีย) กุ้งแดง 

(จากแคนาดาและกรีนแลนด์) กุ้งอาร์เจนติน่า (จากอาร์เจนติน่า) กุ้งกุลาด้า (จากไทยและเวียดนาม) และกุ้ง   

พีโอนี่ (จากแคนาดา) 

ส้าหรับปูที่จีนน้าเข้าเพ่ิมขึ นในอัตราสูง ได้แก่ ปูคิงแครบ (จากรัสเซีย สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ เกาหลี

เหนือและชิลี) ปูดังจีเนส (จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ปูหิมะ (จากเกาหลีเหนือ รัสเซียและแคนาดา) ปูสี

น ้าตาล (จากไอร์แลนด์และสกอตแลนด์) 

ส้าหรับกุ้งล็อบสเตอร์ที่จีนน้าเข้า เพ่ิมขึ นในอัตราสูง ได้แก่ กุ้งโฮมารุส (จากแคนาดาและ

สหรัฐอเมริกา) กุ้งสปินนี่ (จากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย คิวบา โมซัมบิกและแอฟริกาใต้) กุ้งล็อบสเตอร์นอร์เวย์ 

(จากนิวซีแลนด์ สกอตแลนด์และไอร์แลนด์) 

เมื่อพิจารณาในส่วนของปลาน้าเข้าพบว่า ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนน้อยกว่ากุ้งและปู โดย

ปลาจ้านวนไม่น้อยที่จีนน้าเข้าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริโภคในประเทศ แต่เพ่ือน้าไปแปรรูปและส่งออกไป
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ต่างประเทศอีกครั ง ซึ่งได้แก่ ปลาแซลมอนแปซิฟิก ค็อด อลาสก้าพอลลอค แมกเคอเรล เป็นต้น ส้าหรับปลา

ที่จีนน้าเข้ามาเพ่ือบริโภคในประเทศที่ส้าคัญ ได้แก่ ปลาแซลมอนแอตแลนติก (น้าเข้าจากนอร์เวย์ ชิลี 

สกอตแลนด์ ออสเตรเลีย หมู่เกาะแฟโร นิวซีแลนด์และแคนาดา) ปลาซีกเดียว (น้าเข้าจากกรีนแลนด์ นอร์เวย์ 

รัสเซีย แคนาดา ไอซ์แลนด์และสเปน) ปลาเผาะ (น้าเข้าจากเวียดนาม กัมพูชาและอินโดนีเซีย) ปลาดาบเงิน 

(น้าเข้าจากอินเดีย ปากีสถาน เมียนมาร์ อเมริกาใต้และแอฟริกาตะวันตก) 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสัตว์น ้ามีชีวิตกับสัตว์น ้าแช่แข็งที่จีนน้าเข้าพบว่า ปี 2564 จีนน้าเข้าสัตว์น ้า

มีชีวิตขยายตัวขึ นในอัตราสูง ในขณะที่การน้าเข้าสัตว์น ้าแช่แข็งของจีนยังอยู่ในระยะการฟ้ืนตัวจากวิกฤตโรค

โควิด-19 โดยกุ้งและปูมีชีวิต อาทิ ปูคิงแครบ กุ้งโฮมารุส กุ้งสปินนี่ และกุ้งพีโอนี่ เป็นต้น ไม่เพียงไม่ได้รับ

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่ยังขยายตัวขึ นจากปีก่อนหน้าในอัตราสูง 

ส้าหรับสัตว์น ้าแช่แข็งน้าเข้าของจีนพบว่า ปี 2564 กุ้งกุลาด้า ปูสีน ้าตาล และปูหิมะ เป็นต้น มี

ปริมาณน้าเข้าไม่สูงนักหากเทียบกับกุ้งและปูที่มีชีวิต ส้าหรับปลาน้าเข้าพบว่า ส่วนใหญ่เป็นปลาทะเลแช่แข็ง 

(ยกเว้นปลาแซลมอนแอตแลนติก) ซึ่งได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ไม่น้อย ท้าให้

ปริมาณการน้าเข้าในปี 2564 ของจีนไม่สดใสนัก 

ทั งนี  SEABRIDGE MARKETING คาดว่าตลาดสัตว์น ้าน้าเข้าของจีนในอนาคตจะโตขึ นอย่างต่อเนื่อง 

โดยกุ้งและปูจะได้รับความนิยมจากตลาดจีนมากขึ น นอกจากนี  เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนมีรายได้สูงขึ นอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั งยังใส่ใจในแบรนด์ คุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์น ้ามากขึ น จึงคาดว่าแบรนด์สัตว์น ้า

ทะเลที่มีมูลค่าสูง คุณภาพดี มีความปลอดภัยและมีโภชนาการที่ดี จะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนมาก

ขึ น และสถานการณ์โรคโควิดในจีนที่ได้รับการควบคุมจนผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดี จะท้าให้การน้าเข้าสัตว์

น ้าของจีนในอนาคตฟ้ืนตัวขึ นอย่างต่อเนื่อง  

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปี 2564 จีนมีความต้องการสัตว์น ้าเกือบ 65 ล้านตัน โดยจีนสามารถ

ผลิตสัตว์น ้าจืดและสัตว์น ้าเค็มได้ค่อนข้างเสถียร อีกทั งยังมีความต้องการสัตว์น ้าน้าเข้าโดยเฉพาะสัตว์น ้าเค็ม

จ้านวนไม่น้อย ถึงแม้การน้าเข้าสัตว์น ้าของจีนในปี 2564 จะมีปริมาณและมูลค่าน้อยกว่าปี 2562 เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แต่คาดว่าการน้าเข้าสัตว์น ้าของจีนในปีนี จะขยายตัวขึ นจากปีที่แล้ว และ

อาจมีมูลค่าใกล้เคียงกับปี 2562 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่ค่อนข้างมี
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ้ 
ttcshanghai@thaitradechina.cn 

Diclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการ

เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริม

การค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่มี

บุคคลน าข้อมลูนี้ไปใช้ไม่ว่าทางใด   
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ประสิทธิภาพของจีน การเติบโตของเศรษฐกิจจีน การผลิตสัตว์น ้าของจีนที่ค่อนข้างคงที่ และความต้องการ

สัตว์น ้าเค็มน้าเข้าของจีนที่เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งและปู ปัจจัยเหล่านี ยังท้าให้การน้าเข้า

สัตว์น ้าไทยของจีนมีโอกาสขยายตัวขึ นในทิศทางที่ดี ซึ่งรวมถึงกุ้งกุลาด้า กุ้งมังกร และปลาดาบเงิน ซึ่งเป็น

สัตว์น ้าที่จีนน้าเข้าจากไทยมากเป็นอันดับต้นๆ และกุ้งและปลาชนิดอ่ืนๆ ที่อาจเป็นที่รู้จักมากขึ นในอนาคต 

ทั งนี  เนื่องจากคู่แข่งในตลาดจีนมีจ้านวนมาก อีกทั งจีนยังมีมาตรการตรวจสอบสัตว์น ้าแช่เย็น/แช่แข็งน้าเข้า

อย่างเคร่งครัด ดังนั น ผู้ส่งออกสัตว์น ้าแช่เย็น/แช่แข็งจึงควรให้ความส้าคัญต่อการควบคุมคุณภาพและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป เพ่ือรักษาคุณภาพของสัตว์น ้าและภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าไทยใน

ตลาดจีนต่อไป ทั งนี  ปัจจุบันสัตว์น ้าที่จีนอนุญาตให้น้าเข้าจากไทย ได้แก่ สัตว์น ้ามีเปลือก ได้แก่ กุ้ง ปู สัตว์น ้า

ตัวนิ่ม ได้แก่ หอย สัตว์น ้าเลื อยคลาน ได้แก่ ตะพาบน ้า และปลาบางชนิด ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

http://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/3995815/3995864/3996810/index.html 

 

แหล่งที่มา 

https://www.163.com/dy/article/HDEG21AF05229TNA.html 

http://news.sohu.com/a/568732959_120961824 

https://www.sohu.com/a/521012698_650388 
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