
เดือนกุมภาพันธ 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 134,280 ตัน และ 17,253 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -5% มูลคา -3% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -1% มูลคา -5% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+12%มูลคา+12%) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ+5%มูลคา+57%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+13%มูลคา+18%) อาหาร
สุนัขและแมวกระปอง (ปริมาณ+32% มูลคา+44%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-49% มูลคา-17%) กุงปรุงแตงหรือทํา
ไวไมใหเสีย (ปริมาณ-44% มูลคา-19%) ซาดีนกระปอง (ปริมาณ -18% มูลคา -11%)
ทูนากระปอง (ปริมาณ -6% มูลคา -7%) ปลาแหง (ปริมาณ -10% มูลคา -29%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 138,911 ตัน และ 7,815 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา -11% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -2% มูลคา -7% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +73% มูลคา +112%) หมึกสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+17%มูลคา+27%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -19% มูลคา -33% ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -58% มูลคา -49%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-24% มูลคา-13%) ญี่ปุน (ปริมาณ-9%
มูลคา-1%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -17% มูลคา -9%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-6% มูลคา+1%) อาเซียน
(ปริมาณ -8% มูลคา+3%) แคนาดา (ปริมาณ-35% มูลคา-27%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ-10% มูลคา-8%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ+24%
มูลคา+28%) จีน (ปริมาณ +39% มูลคา +14%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +4% มูลคา +10%) ไตหวัน (ปริมาณ
-29% มูลคา -47%) สหรัฐฯ (ปริมาณ -54% มูลคา -60%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -51% มูลคา -62%) จีน (ปริมาณ -38%
มูลคา -11%) ญี่ปุน (ปริมาณ -43% มูลคา -30%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนกุมภาพันธ ป 2556/2557
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ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

ที่ประชมุ ครม.ไดรายงานผลการประชมุรฐัมนตรกีลุมอาเซียนอยางไม
เปนทางการ ทีอ่ินโดนเีซีย โดยนาย นิวฒันธํารง บุญทรงไพศาล รอง
นายกรฐัมนตรี และ รมว.พาณิชยไดเขารวมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประเทศคูคา
ที่สําคัญ โดยเฉพาะการหารอืกับสหภาพยุโรป (อียู) ซ่ึงไทยไดเสนอใหอียูยกเวน
ภาษีสินคาประมงชั่วคราว หรอืกําหนดโควตาภาษีใหสินคาของไทย พรอมเรงรัด
การเจรจาเขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-อียู ใหเสร็จสิน้โดยเร็ว เพ่ือใหสินคาไทยที่
จะถกูตัดสทิธิพิเศษทางภาษี หรอืจีเอสพี ใหสามารถใชสทิธิภายใตเอฟทเีอไดทันที
ขณะเดียวกันทางอียู ไดแสดงความสนใจเขาสูตลาดไทยผานเอฟทเีอ โดยเฉพาะ
สินคาไวนและสุราดวย

ทั้งนี้ ยังไดหารอืกับอิตาลี โดยไทยไดขอใหอติาลีชวยผลักดนัเอฟทเีอ
ไทย-อียู ใหสรุปผลอยางเร็วทีสุ่ด และไดแจงกําหนดการเดินทางเยือนไทยของ
ประธานาธิบดีอิตาลีในชวงเดือน ก.ค. 57 ซ่ึงจะมีผูนําของภาคธุรกิจหลายสาขาทั้ง
สาขาแฟชัน่ เฟอรนิเจอร อาหาร และการเงนิ ที่สนใจเขามาทําธรุกจิกับนกัธรุกจิ
ไทยเดินทางมาดวย ขณะที่การหารอืกับอิสราเอลนั้น ไดเสนอใหใชการประชมุ
คณะกรรม การรวมทางการคา (เจทีซี) ซ่ึงอสิราเอลจะเปนเจาภาพจัดขึ้นเปนครั้ง
แรกในชวงไตรมาสแรกป 57 เพ่ือเปนเวททีีร่วมหารอืถึงโอกาสและความเปนไปได
ของการจดัทําเอฟทีเอระหวางกนัดวย
ที่มา: เดลินิวส วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกลด 3%

นําเขาลด 11% ดุลการคาเพิ่ม 5%

เดือนกุมภาพันธ 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 134,280 ตัน และ 17,253 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -5% มูลคา -3% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -1% มูลคา -5% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+12%มูลคา+12%) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ+5%มูลคา+57%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+13%มูลคา+18%) อาหาร
สุนัขและแมวกระปอง (ปริมาณ+32% มูลคา+44%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-49% มูลคา-17%) กุงปรุงแตงหรือทํา
ไวไมใหเสีย (ปริมาณ-44% มูลคา-19%) ซาดีนกระปอง (ปริมาณ -18% มูลคา -11%)
ทูนากระปอง (ปริมาณ -6% มูลคา -7%) ปลาแหง (ปริมาณ -10% มูลคา -29%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 138,911 ตัน และ 7,815 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา -11% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -2% มูลคา -7% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +73% มูลคา +112%) หมึกสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+17%มูลคา+27%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -19% มูลคา -33% ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -58% มูลคา -49%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-24% มูลคา-13%) ญี่ปุน (ปริมาณ-9%
มูลคา-1%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -17% มูลคา -9%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-6% มูลคา+1%) อาเซียน
(ปริมาณ -8% มูลคา+3%) แคนาดา (ปริมาณ-35% มูลคา-27%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ-10% มูลคา-8%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ+24%
มูลคา+28%) จีน (ปริมาณ +39% มูลคา +14%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +4% มูลคา +10%) ไตหวัน (ปริมาณ
-29% มูลคา -47%) สหรัฐฯ (ปริมาณ -54% มูลคา -60%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -51% มูลคา -62%) จีน (ปริมาณ -38%
มูลคา -11%) ญี่ปุน (ปริมาณ -43% มูลคา -30%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนกุมภาพันธ ป 2556/2557

ก.พ. 56

ก.พ. 57

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

ที่ประชมุ ครม.ไดรายงานผลการประชมุรฐัมนตรกีลุมอาเซียนอยางไม
เปนทางการ ทีอ่ินโดนเีซีย โดยนาย นิวฒันธํารง บุญทรงไพศาล รอง
นายกรฐัมนตรี และ รมว.พาณิชยไดเขารวมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประเทศคูคา
ที่สําคัญ โดยเฉพาะการหารอืกับสหภาพยุโรป (อียู) ซ่ึงไทยไดเสนอใหอียูยกเวน
ภาษีสินคาประมงชั่วคราว หรอืกําหนดโควตาภาษีใหสินคาของไทย พรอมเรงรัด
การเจรจาเขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-อียู ใหเสร็จสิน้โดยเร็ว เพ่ือใหสินคาไทยที่
จะถกูตัดสทิธิพิเศษทางภาษี หรอืจีเอสพี ใหสามารถใชสทิธิภายใตเอฟทเีอไดทันที
ขณะเดียวกันทางอียู ไดแสดงความสนใจเขาสูตลาดไทยผานเอฟทเีอ โดยเฉพาะ
สินคาไวนและสุราดวย

ทั้งนี้ ยังไดหารอืกับอิตาลี โดยไทยไดขอใหอติาลีชวยผลักดนัเอฟทเีอ
ไทย-อียู ใหสรุปผลอยางเร็วทีสุ่ด และไดแจงกําหนดการเดินทางเยือนไทยของ
ประธานาธิบดีอิตาลีในชวงเดือน ก.ค. 57 ซ่ึงจะมีผูนําของภาคธุรกิจหลายสาขาทั้ง
สาขาแฟชัน่ เฟอรนิเจอร อาหาร และการเงนิ ที่สนใจเขามาทําธรุกจิกับนกัธรุกจิ
ไทยเดินทางมาดวย ขณะที่การหารอืกับอิสราเอลนั้น ไดเสนอใหใชการประชมุ
คณะกรรม การรวมทางการคา (เจทีซี) ซ่ึงอสิราเอลจะเปนเจาภาพจัดขึ้นเปนครั้ง
แรกในชวงไตรมาสแรกป 57 เพ่ือเปนเวททีีร่วมหารอืถึงโอกาสและความเปนไปได
ของการจดัทําเอฟทีเอระหวางกนัดวย
ที่มา: เดลินิวส วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกลด 3%

นําเขาลด 11% ดุลการคาเพิ่ม 5%

เดือนกุมภาพันธ 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 134,280 ตัน และ 17,253 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -5% มูลคา -3% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -1% มูลคา -5% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+12%มูลคา+12%) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ+5%มูลคา+57%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+13%มูลคา+18%) อาหาร
สุนัขและแมวกระปอง (ปริมาณ+32% มูลคา+44%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-49% มูลคา-17%) กุงปรุงแตงหรือทํา
ไวไมใหเสีย (ปริมาณ-44% มูลคา-19%) ซาดีนกระปอง (ปริมาณ -18% มูลคา -11%)
ทูนากระปอง (ปริมาณ -6% มูลคา -7%) ปลาแหง (ปริมาณ -10% มูลคา -29%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 138,911 ตัน และ 7,815 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา -11% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -2% มูลคา -7% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก.พ.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +73% มูลคา +112%) หมึกสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+17%มูลคา+27%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -19% มูลคา -33% ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -58% มูลคา -49%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-24% มูลคา-13%) ญี่ปุน (ปริมาณ-9%
มูลคา-1%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -17% มูลคา -9%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-6% มูลคา+1%) อาเซียน
(ปริมาณ -8% มูลคา+3%) แคนาดา (ปริมาณ-35% มูลคา-27%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ-10% มูลคา-8%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ+24%
มูลคา+28%) จีน (ปริมาณ +39% มูลคา +14%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +4% มูลคา +10%) ไตหวัน (ปริมาณ
-29% มูลคา -47%) สหรัฐฯ (ปริมาณ -54% มูลคา -60%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -51% มูลคา -62%) จีน (ปริมาณ -38%
มูลคา -11%) ญี่ปุน (ปริมาณ -43% มูลคา -30%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนกุมภาพันธ ป 2556/2557

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

ที่ประชมุ ครม.ไดรายงานผลการประชมุรฐัมนตรกีลุมอาเซียนอยางไม
เปนทางการ ทีอ่ินโดนเีซีย โดยนาย นิวฒันธํารง บุญทรงไพศาล รอง
นายกรฐัมนตรี และ รมว.พาณิชยไดเขารวมหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีประเทศคูคา
ที่สําคัญ โดยเฉพาะการหารอืกับสหภาพยุโรป (อียู) ซ่ึงไทยไดเสนอใหอียูยกเวน
ภาษีสินคาประมงชั่วคราว หรอืกําหนดโควตาภาษีใหสินคาของไทย พรอมเรงรัด
การเจรจาเขตการคาเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-อียู ใหเสร็จสิน้โดยเร็ว เพ่ือใหสินคาไทยที่
จะถกูตัดสทิธิพิเศษทางภาษี หรอืจีเอสพี ใหสามารถใชสทิธิภายใตเอฟทเีอไดทันที
ขณะเดียวกันทางอียู ไดแสดงความสนใจเขาสูตลาดไทยผานเอฟทเีอ โดยเฉพาะ
สินคาไวนและสุราดวย

ทั้งนี้ ยังไดหารอืกับอิตาลี โดยไทยไดขอใหอติาลีชวยผลักดนัเอฟทเีอ
ไทย-อียู ใหสรุปผลอยางเร็วทีสุ่ด และไดแจงกําหนดการเดินทางเยือนไทยของ
ประธานาธิบดีอิตาลีในชวงเดือน ก.ค. 57 ซ่ึงจะมีผูนําของภาคธุรกิจหลายสาขาทั้ง
สาขาแฟชัน่ เฟอรนิเจอร อาหาร และการเงนิ ที่สนใจเขามาทําธรุกจิกับนกัธรุกจิ
ไทยเดินทางมาดวย ขณะที่การหารอืกับอิสราเอลนั้น ไดเสนอใหใชการประชมุ
คณะกรรม การรวมทางการคา (เจทีซี) ซ่ึงอสิราเอลจะเปนเจาภาพจัดขึ้นเปนครั้ง
แรกในชวงไตรมาสแรกป 57 เพ่ือเปนเวททีีร่วมหารอืถึงโอกาสและความเปนไปได
ของการจดัทําเอฟทีเอระหวางกนัดวย
ที่มา: เดลินิวส วันที่ 15 กุมภาพันธ 2557

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกลด 3%

นําเขาลด 11% ดุลการคาเพิ่ม 5%



การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 269,781 ตันและ 35,357 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -6% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. – ก.พ. ของป
2556)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+15% มูลคา +15%) ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +3% มูลคา +21%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ +5% มูลคา +8%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-53%มูลคา -25%) กุงปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสีย (ปริมาณ-46%มูลคา -22%) ซารดีนกระปอง (ปริมาณ -33% มูลคา
-29%) ปลาแหง (ปริมาณ -7% มูลคา -17%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ -19% มูลคา -7%) ญี่ปุน (ปริมาณ -9%
มูลคา -7%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -13% มูลคา -12%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ +1% มูลคา +10%) อาเซียน
(ปริมาณ -9% มูลคา +1%) แคนาดา (ปริมาณ -37% มูลคา -33%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ -9% มูลคา -8%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ +9% มูลคา +16%) จีน
(ปริมาณ +27% มูลคา +16%)

เดือน ม.ค. – ก.พ. 2557

การนําเขาสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 280,916 ตัน และ 16,252 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -9% มูลคา -10% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. – ก.พ. ของป
2556)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2556 มีดังนี้

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +172% มูลคา +226%) เนื้อปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +86% มูลคา +93%) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ
+5% มูลคา +24%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +9% มูลคา +24%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -20% มูลคา -34%) ปลาปน
(ปริมาณ -37% มูลคา -67%) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -68%
มูลคา -52%) อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง) (ปริมาณ -14% มูลคา -32%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -6% มูลคา -7%) ไตหวัน (ปริมาณ
-28% มูลคา -45%) สหรัฐอเมริกา (ปริมาณ -57% มูลคา -58%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -49% มูลคา -55%) จีน (ปริมาณ
-19% มูลคา -1%) ญี่ปุน (ปริมาณ -32% มูลคา -15%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือน ม.ค. – ก.พ. ป 2556/2557
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ภาพรวมการคาสินคาประมง

นายนิวัติ สุธีมีชยักุล อธิบดีกรมประมงเดินทางไปเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจประมงพมากรมประมงไดขอใหพมาอาํนวย
ความสะดวกการนาํเขาวัตถุดิบสัตวน้ําของพมาเขาสูประเทศไทย ในเสนทาง
เมืองมะริดมายังจุดผอนปรนทางการคาดานสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธโดยพมา
ตองเตรียมระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําใหสามารถออกไดที่เมือง
มะริด ทั้งนีภ้าคเอกชนพมาตองการใหประเทศไทยมารวมลงทุนโรงงานแปร
รูปสัตวน้ําในพมา ตองการความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานฟารม
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา มาตรฐานการผลิตของโรงงานแปรรูป และสนใจนําเขาพันธุ
สัตวน้ําจากไทยเพิ่มขึ้น

ที่มา: ไทยรัฐ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557.

โอกาส-อุปสรรค

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ

กองประมงตางประเทศ กรมประมง

ลานบาท
สงออกลด 4%

นําเขาลด 10% ดุลการคาเพิ่ม 3%

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 269,781 ตันและ 35,357 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -6% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. – ก.พ. ของป
2556)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+15% มูลคา +15%) ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +3% มูลคา +21%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ +5% มูลคา +8%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-53%มูลคา -25%) กุงปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสีย (ปริมาณ-46%มูลคา -22%) ซารดีนกระปอง (ปริมาณ -33% มูลคา
-29%) ปลาแหง (ปริมาณ -7% มูลคา -17%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ -19% มูลคา -7%) ญี่ปุน (ปริมาณ -9%
มูลคา -7%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -13% มูลคา -12%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ +1% มูลคา +10%) อาเซียน
(ปริมาณ -9% มูลคา +1%) แคนาดา (ปริมาณ -37% มูลคา -33%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ -9% มูลคา -8%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ +9% มูลคา +16%) จีน
(ปริมาณ +27% มูลคา +16%)

เดือน ม.ค. – ก.พ. 2557

การนําเขาสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 280,916 ตัน และ 16,252 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -9% มูลคา -10% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. – ก.พ. ของป
2556)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2556 มีดังนี้

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +172% มูลคา +226%) เนื้อปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +86% มูลคา +93%) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ
+5% มูลคา +24%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +9% มูลคา +24%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -20% มูลคา -34%) ปลาปน
(ปริมาณ -37% มูลคา -67%) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -68%
มูลคา -52%) อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง) (ปริมาณ -14% มูลคา -32%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -6% มูลคา -7%) ไตหวัน (ปริมาณ
-28% มูลคา -45%) สหรัฐอเมริกา (ปริมาณ -57% มูลคา -58%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -49% มูลคา -55%) จีน (ปริมาณ
-19% มูลคา -1%) ญี่ปุน (ปริมาณ -32% มูลคา -15%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือน ม.ค. – ก.พ. ป 2556/2557

ม.ค. - ก.พ. 56

ม.ค. - ก.พ. 57

ภาพรวมการคาสินคาประมง

นายนิวัติ สุธีมีชยักุล อธิบดีกรมประมงเดินทางไปเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจประมงพมากรมประมงไดขอใหพมาอาํนวย
ความสะดวกการนาํเขาวัตถุดิบสัตวน้ําของพมาเขาสูประเทศไทย ในเสนทาง
เมืองมะริดมายังจุดผอนปรนทางการคาดานสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธโดยพมา
ตองเตรียมระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําใหสามารถออกไดที่เมือง
มะริด ทั้งนีภ้าคเอกชนพมาตองการใหประเทศไทยมารวมลงทุนโรงงานแปร
รูปสัตวน้ําในพมา ตองการความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานฟารม
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา มาตรฐานการผลิตของโรงงานแปรรูป และสนใจนําเขาพันธุ
สัตวน้ําจากไทยเพิ่มขึ้น

ที่มา: ไทยรัฐ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557.

โอกาส-อุปสรรค

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ

กองประมงตางประเทศ กรมประมง

ลานบาท
สงออกลด 4%

นําเขาลด 10% ดุลการคาเพิ่ม 3%

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 269,781 ตันและ 35,357 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -6% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. – ก.พ. ของป
2556)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+15% มูลคา +15%) ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +3% มูลคา +21%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ +5% มูลคา +8%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-53%มูลคา -25%) กุงปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสีย (ปริมาณ-46%มูลคา -22%) ซารดีนกระปอง (ปริมาณ -33% มูลคา
-29%) ปลาแหง (ปริมาณ -7% มูลคา -17%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ -19% มูลคา -7%) ญี่ปุน (ปริมาณ -9%
มูลคา -7%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -13% มูลคา -12%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ +1% มูลคา +10%) อาเซียน
(ปริมาณ -9% มูลคา +1%) แคนาดา (ปริมาณ -37% มูลคา -33%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ -9% มูลคา -8%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ +9% มูลคา +16%) จีน
(ปริมาณ +27% มูลคา +16%)

เดือน ม.ค. – ก.พ. 2557

การนําเขาสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 280,916 ตัน และ 16,252 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -9% มูลคา -10% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. – ก.พ. ของป
2556)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2556 มีดังนี้

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +172% มูลคา +226%) เนื้อปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +86% มูลคา +93%) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ
+5% มูลคา +24%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +9% มูลคา +24%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -20% มูลคา -34%) ปลาปน
(ปริมาณ -37% มูลคา -67%) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -68%
มูลคา -52%) อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง) (ปริมาณ -14% มูลคา -32%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -6% มูลคา -7%) ไตหวัน (ปริมาณ
-28% มูลคา -45%) สหรัฐอเมริกา (ปริมาณ -57% มูลคา -58%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -49% มูลคา -55%) จีน (ปริมาณ
-19% มูลคา -1%) ญี่ปุน (ปริมาณ -32% มูลคา -15%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือน ม.ค. – ก.พ. ป 2556/2557

ภาพรวมการคาสินคาประมง

นายนิวัติ สุธีมีชยักุล อธิบดีกรมประมงเดินทางไปเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจประมงพมากรมประมงไดขอใหพมาอาํนวย
ความสะดวกการนาํเขาวัตถุดิบสัตวน้ําของพมาเขาสูประเทศไทย ในเสนทาง
เมืองมะริดมายังจุดผอนปรนทางการคาดานสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธโดยพมา
ตองเตรียมระบบการออกใบรับรองการจับสัตวน้ําใหสามารถออกไดที่เมือง
มะริด ทั้งนีภ้าคเอกชนพมาตองการใหประเทศไทยมารวมลงทุนโรงงานแปร
รูปสัตวน้ําในพมา ตองการความรวมมือในการพัฒนามาตรฐานฟารม
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา มาตรฐานการผลิตของโรงงานแปรรูป และสนใจนําเขาพันธุ
สัตวน้ําจากไทยเพิ่มขึ้น

ที่มา: ไทยรัฐ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2557.

โอกาส-อุปสรรค

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ

กองประมงตางประเทศ กรมประมง

ลานบาท
สงออกลด 4%

นําเขาลด 10% ดุลการคาเพิ่ม 3%


