
เดือนมกราคม 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 135,501 ตัน และ 18,103 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -6% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค.ของป 2556)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค.ของป
2556 มีดังนี้

ทูนากระปอง (ปริมาณ+10% มูลคา+5%) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ+10% มูลคา+5%) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ+6% มูลคา+21%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-57% มูลคา-31%) กุงปรุงแตงหรือ
ทําไวไมใหเสีย (ปริมาณ-47% มูลคา-23%) ซาดีนกระปอง (ปริมาณ -43%
มูลคา -41%) ปลาแหง (ปริมาณ -5% มูลคา -3%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ-3% มูลคา-1%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 142,005 ตัน และ 8,437 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -7% มูลคา -9% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค.ของป 2556)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค.ของป
2556 มีดังนี้

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +177% มูลคา +259%) ปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ +12% มูลคา +28%) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ +96% มูลคา +81%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+1%มูลคา
+21%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-21%มูลคา -34%) ผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลแปรรูป (ปริมาณ -74% มูลคา -54%) อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง)
(ปริมาณ -36% มูลคา -44%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-15% มูลคา-1%) ญี่ปุน (ปริมาณ-9%
มูลคา-13%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -10% มูลคา -15%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ+8% มูลคา+18%) อาเซียน
(ปริมาณ -11% มูลคา-1%) แคนาดา (ปริมาณ-40% มูลคา-39%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ-7% มูลคา-8%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-3%มูลคา+5%)
จีน (ปริมาณ+12%มูลคา +19%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -15% มูลคา -19%) ไตหวัน (ปริมาณ
-26% มูลคา -43%) สหรัฐฯ (ปริมาณ -60% มูลคา -56%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -45% มูลคา -47%) จีน (ปริมาณ
+6% มูลคา +9%) ญี่ปุน (ปริมาณ -16% มูลคา +10%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนมกราคม ป 2555/2556

0

5,000

10,000

15,000

20,000

การนําเขา การสงออก ดุลการคา

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

ยุทธศาสตรกุงไทย ฉบบัที่ 3
ภายใตวิสัยทัศน “กุงไทยกาวหนา สูประชาคมอาเซียนอยาง

ยั่งยืน” ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก คือ
1. การเพิ่มศักยภาพพันธุกุงทะเลคุณภาพ เนนการเพิ่มประสิทธิภาพกุงทั้ง
พอแมพันธุ และลูกพันธุใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมีปริมาณเพียงพอ เปนตน
2. บริหารจัดการดารการผลิตอยางยั่งยนื เฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม การ
ระบาดของโรคระบาดและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ เปนตน
3. เพิ่มมูลคาและศักยภาพการตลาดทุกระดับ เนนการพัฒนากระบวนการ
เก็บเกี่ยวและการขนสง การพัฒนาและควบคุมการแปรรูปใหไดมาตรฐาน
การเสริมสรางการตรวจสอบผลิตภัณฑ เปนตน

4. ผลักดันการวิจยัเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุงไทย เนนการวิจยัภายใต
ยุทธศาสตร เปนตน
5. สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสูประชาคมอาเซียน

ที่มา: ขาวกุง เดือน มกราคม 2557

ลานบาท
สงออกลด 4%

นําเขาลด 9% ดุลการคาลด 0.4%

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ

กองประมงตางประเทศ กรมประมง
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เย็นแชแข็ง (ปริมาณ +12% มูลคา +28%) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ +96% มูลคา +81%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+1%มูลคา
+21%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-21%มูลคา -34%) ผลิตภัณฑอาหาร
ทะเลแปรรูป (ปริมาณ -74% มูลคา -54%) อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง)
(ปริมาณ -36% มูลคา -44%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-15% มูลคา-1%) ญี่ปุน (ปริมาณ-9%
มูลคา-13%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -10% มูลคา -15%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ+8% มูลคา+18%) อาเซียน
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ตะวันออกกลาง (ปริมาณ-7% มูลคา-8%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-3%มูลคา+5%)
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การคาสินคาประมงของไทย

ยุทธศาสตรกุงไทย ฉบบัที่ 3
ภายใตวิสัยทัศน “กุงไทยกาวหนา สูประชาคมอาเซียนอยาง

ยั่งยืน” ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก คือ
1. การเพิ่มศักยภาพพันธุกุงทะเลคุณภาพ เนนการเพิ่มประสิทธิภาพกุงทั้ง
พอแมพันธุ และลูกพันธุใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมีปริมาณเพียงพอ เปนตน
2. บริหารจัดการดารการผลิตอยางยั่งยนื เฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม การ
ระบาดของโรคระบาดและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมอิากาศ เปนตน
3. เพิ่มมูลคาและศักยภาพการตลาดทุกระดับ เนนการพัฒนากระบวนการ
เก็บเกี่ยวและการขนสง การพัฒนาและควบคุมการแปรรูปใหไดมาตรฐาน
การเสริมสรางการตรวจสอบผลิตภัณฑ เปนตน

4. ผลักดันการวิจยัเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุงไทย เนนการวิจยัภายใต
ยุทธศาสตร เปนตน
5. สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสูประชาคมอาเซียน
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ยั่งยืน” ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก คือ
1. การเพิ่มศักยภาพพันธุกุงทะเลคุณภาพ เนนการเพิ่มประสิทธิภาพกุงทั้ง
พอแมพันธุ และลูกพันธุใหมีคุณภาพไดมาตรฐานมีปริมาณเพียงพอ เปนตน
2. บริหารจัดการดารการผลิตอยางยั่งยนื เฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม การ
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เก็บเกี่ยวและการขนสง การพัฒนาและควบคุมการแปรรูปใหไดมาตรฐาน
การเสริมสรางการตรวจสอบผลิตภัณฑ เปนตน

4. ผลักดันการวิจยัเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกุงไทย เนนการวิจยัภายใต
ยุทธศาสตร เปนตน
5. สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดสูประชาคมอาเซียน

ที่มา: ขาวกุง เดือน มกราคม 2557

ลานบาท
สงออกลด 4%

นําเขาลด 9% ดุลการคาลด 0.4%

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ

กองประมงตางประเทศ กรมประมง


