
 

อินเดียตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 6 พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ ปีงบประมาณหน้า 

หน่วยงานพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลของประเทศอินเดีย หรือ Marine Products 
Export Development Authority ( MPEDA) 
คาดการณ์ว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของประเทศอินเดียจะเพิ่มข้ึนเป็น 6 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯในปีนี้ เนื่องจากมีการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม 
(Vannamei Shrimp) ภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน ทั้ง
ยังมีการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวด และมีการ
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานส าหรับการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลด้วย 

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (เมษายน 2013 ถึง มีนาคม 2014) ประเทศอินเดียส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ทั้งในด้านปริมาณและด้านมูลค่า (ทั้งมูลค่ารูปีและมูลค่าดอลลาร์สหรัฐฯ) 
เนื่องจากประเทศอินเดียสามารถผลิตกุ้งขาวแวนนาไมได้มากข้ึน โดยมีปริมาณการส่งออกทั้งหมด 983,756 
ตัน (เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณก่อนหน้า 5.98%) และมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 302,132.6 ล้านรูปี (เพิ่มข้ึนจาก
ปีงบประมาณก่อน 60.23%) หรือ 5.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณก่อน 42.6%) 
นอกจากนี้ ราคาขายต่อกิโลกรัมยังเพิ่มข้ึนเป็น 5.09 ดอลลาร์สหรฐัฯ (เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณก่อน 34.55%) 
และเป็นราคาขายต่อกิโลกรัมที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วย 

ตารางเปรียบเทียบการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของประเทศอินเดีย 
ระหว่างปีงบประมาณ 2012-13 และ 2013-14 

 ข้อมูลการส่งออก 2012-13 2013-14 การเติบโต (%) 

 ปริมาณ (ตัน) 928,215 983,756 5.98% 

 มูลค่า (ล้านรูปี) 188,562.6 302,132.6 60.23% 

 มูลค่า (ล้านดอลลารส์หรัฐฯ) 3,511.67 5,007.7 42.60% 

 ยอดขายต่อกิโลกรมั 
 (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

3.78 5.09 34.55% 

                                                    ที่มา: Marine Products Export Development Authority (MPEDA) 

จากข้อมูลของ MPEDA พบว่าประเทศอินเดียส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไปยังประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุด โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 26.38% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ทั้งหมดเป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ อันดับที่สองคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 25.68% อันดับ
ที่สามคือ สหภาพยุโรป โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 20.24% อันดับที่สี่คือ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนอยู่ที่  8.21% 
อันดับที่ห้าคือ ประเทศจีน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 5.85% และล าดับสุดท้ายคือ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตก 
โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 5.45% (แสดงอยู่ในแผนภาพในหน้าถัดไป) 
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แผนภาพแสดงสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของประเทศอินเดีย
ปีงบประมาณ 2013-2014
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ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ประเทศอินเดียส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มข้ึนเล็กน้อย โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 11.47% มูลค่าการส่งออก 
(รูปี) เพิ่มข้ึน 84.67% และมูลค่าการส่งออก (ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มข้ึน 62.72% ในขณะที่การส่งออก
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากลับมีการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยปริมาณการส่งออก
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้าถึง 19.94%% และมูลค่าการส่งออก (ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มข้ึนถึง 72.06% ทั้งนี้ การ
ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มมากข้ึนเป็นผลมาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้ง
แช่แข็งที่เพิ่มมากข้ึน โดยปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 34.81% และมูลค่าการ
ส่งออก (ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มข้ึน 92.40% แต่หากพิจารณาจากสายพันธ์ุของกุ้งจะพบว่า กุ้งขาวแวนนาไมเป็น
กุ้งแช่แข็งที่มีการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนมากที่สุด โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึนจากปีก่อน
ถึง 59.63% และมูลค่าการส่งออก (ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 135.71% ในส่วนของประเทศญี่ปุ่น 
การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของประเทศอินเดียมีการเติบโตเล็กน้อย โดยมูลค่าการส่งออก (ดอลลาร์
สหรัฐ) เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 10.30% นอกจากนี้ การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งก็มีการเติบโตเช่นกัน โดย
ปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 7.38% และมูลค่าการ
ส่งออก (ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น 28.23% ในขณะที่การส่งออก
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกก็มี
การเติบโตเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
การเติบโตด้านปริมาณอยู่ที่ 40.13% ส่วนในด้านมูลค่าเป็นสกุล
เงินรูปีเติบโต 43.65% และในด้านมูลค่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ เติบโต 30.29%  

อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ประเทศอินเดียส่งออกมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยใน
ปงีบประมาณที่ผา่นมา ประเทศอินเดียส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งทั้งหมด 301,435 ตัน รวมมูลค่าทั้งหมด 3.2 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีสัดส่วนถึง 64.12% ของรายได้จากการส่งออกผลติภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมด ทั้ง
ยังมีการเติบโตเป็นอย่างมาก โดยในด้านปริมาณมีการเติบโตอยู่ที่ 31.85% จากปีก่อน ด้านมูลค่าเป็นเงินสกุล
รูปีมีการเติบโตอยู่ที่  99.54% และด้านมูลค่าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ มีการเติบโตอยู่ที่  78.06% 



นอกจากนี้ ราคาขายต่อกิโลกรัมของผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งยังมีการเติบโตสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาอีกด้วย โดยมีการ
เติบโตอยู่ที่ 35.05% ทั้งนี้ ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีการส่งออกทั้งหมด 95,927 ตันในปีงบประมาณที่ผ่านมา รองลงมาคือ สหภาพยุโรป โดยมี
การส่งออกทั้งหมด 73,487 ตัน ถัดมาก็คือ กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการส่งออก
ทั้งหมด 52,533 ตัน และสุดท้ายคือ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการส่งออกทั้งหมด 28,719 ตัน  

ความคิดเห็นส านักงานฯ 

 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศอินเดียและประเทศไทยเป็นคู่แข่งทางตรงในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งสายพันธ์ุแวนนาไมอย่างแน่นอน เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่สามารถผลิตกุ้ง
ขาวแวนนาไมได้เป็นจ านวนมาก ทั้งยังส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังตลาดเดียวกันอีกด้วยซึ่งก็คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยในปี 2013 (ปีปฏิทิน) ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งสายพันธ์ุแวนนาไมไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสัดส่วนถึง 41.99% จากปริมาณผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งสายพันธ์ุแวนนาไมที่ส่งออก
ทั้งหมด ในขณะที่ประเทศอินเดียส่งออกผลติภัณฑ์กุ้งแช่แข็งสายพันธ์ุแวนนาไมไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
สัดส่วน 36.23% ของปริมาณผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งสายพันธ์ุแวนนาไมที่ส่งออกทั้งหมด  

 อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งสายพันธ์ุแวนนาไมของประเทศอินเดียที่เพิ่มข้ึนอย่าง
มากในปี 2013 เป็นผลมาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งสายพันธ์ุแวนนาไมที่ลดลงอย่างมากของประเทศ
ไทยในปีดังกล่าว เนื่องจากอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งของไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค EMS 
(Early Mortality Syndrome) ในกุ้งขาวแวนนาไมภายในประเทศไทยเมื่อปี  2013 อย่างไรก็ตาม หาก
ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาโรค EMS ในกุ้งขาวแวนนาไมได้เมื่อใด การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งขาวแวนนาไม
ของประเทศอินเดียก็น่าจะต้องลดลงในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้น าในตลาดอยู่ในขณะนี้ 

ตารางแสดงข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑก์ุ้งแช่แข็งสายพันธุ์แวนนาไมของประเทศไทย 

ตลาดส่งออก 
(ประเทศ) 

ปริมาณการ
ส่งออกปี 2012 

ปริมาณการ
ส่งออกปี 2013 

อัตราการเติบโต 
(2013/2012) 

สัดส่วนการ
ส่งออก 

1.United States                                      56,723,085 32,930,857 -41.94 41.99 
2.Japan                                              32,516,228 18,346,728 -43.58 23.39 
3.United Kingdom                                     7,939,447 4,954,705 -37.59 6.32 
4.Canada                                             9,283,543 4,750,467 -48.83 6.06 
5.Korea, South                                       6,984,726 2,837,315 -59.38 3.62 
6.Taiwan                                             3,625,059 2,701,532 -25.48 3.44 
7.Australia                                          3,949,831 2,369,533 -40.01 3.02 
8.Vietnam                                            7,519,159 1,927,693 -74.36 2.46 
9.Germany                                            3,755,136 1,914,861 -49.01 2.44 
10.France                                             2,661,796 1,226,594 -53.92 1.56 

ที่มา: World Trade Atlas 

 
ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ  

4 มิถุนายน 2014 
จัดท าโดย: นายกิตติพร โตเจริญโชค 
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