
เดือนมีนาคม 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 154,117 ตัน และ 18,956 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -2% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +15% มูลคา +10% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+6%มูลคา+11%) ผลิตภัณฑอาหารทะเล
แปรรูป (ปริมาณ+9%มูลคา+25%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+8%มูลคา+11%)
อาหารสุนัขและแมวกระปอง (ปริมาณ+12% มูลคา+24%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-44% มูลคา-19%) กุงปรุงแตงหรือทํา
ไวไมใหเสีย (ปริมาณ-43% มูลคา-17%) ซาดีนกระปอง (ปริมาณ -10% มูลคา -3%)
ปลาแหง (ปริมาณ -0.14% มูลคา -43%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 132,982 ตัน และ 7,574 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ +11% มูลคา +6% เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -4% มูลคา -3% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +93% มูลคา +80%) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ 15%มูลคา 20%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+16%
มูลคา+27%)

อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง) (ปริมาณ -35% มูลคา -42%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-18% มูลคา-13%) ญี่ปุน (ปริมาณ-18%
มูลคา-22%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -19% มูลคา -11%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ+16% มูลคา+13%) อาเซียน
(ปริมาณ -1% มูลคา+16%) แคนาดา (ปริมาณ-18% มูลคา-19%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+33% มูลคา+40%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ+5%
มูลคา-8%) จีน (ปริมาณ +27% มูลคา +16%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +16% มูลคา +12%) ไตหวัน
(ปริมาณ +147% มูลคา +83%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +2% มูลคา -26%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ +10% มูลคา -18%) จีน (ปริมาณ -2%
มูลคา +42%) ญี่ปุน (ปริมาณ -41% มูลคา -11%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนมีนาคม ป 2556/2557
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ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

ประกาศผลอัตรากุงเอดีข้ันตน (รอบ 8) ไทยเฉลี่ย 1.10%
กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ไดประกาศผลขั้นตนของการทบทวนอัตราอากร

ตอบโตการทุมตลาด ประจําปครั้งที่ 8 กับสินคากุงแชแข็งของไทย เวียดนาม และ
อินเดีย สําหรับชวงการนําเขาระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 2556
ดังนี้

ผูสงออก/ผูผลิต อัตราภาษี
ข้ันตน(%)

ไทย
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส/บมจ.แพ็คฟูด และบริษัทในเครือ 1.10
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 1.10

เวียดนาม
กลุมมินห ภู 4.98
ชอก ตรัง ซีฟูด/สแตปพีเม็กซ/ชอก ตรัง อะควาติก 9.75
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 6.37

อินเดีย
บจก.เดวี ฟชเชอรี่ 1.97
บจก.ฟอลคอน มารีน เอ็กพอรต/เค.อาร.เอ็นเตอรไพรส 3.01
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 2.49

ที่มา : ขาวกุง เดือน มีนาคม 2557

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกลด 4%

นําเขาเพิ่ม 6% ดุลการคาลด 10%

เดือนมีนาคม 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 154,117 ตัน และ 18,956 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -2% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +15% มูลคา +10% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+6%มูลคา+11%) ผลิตภัณฑอาหารทะเล
แปรรูป (ปริมาณ+9%มูลคา+25%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+8%มูลคา+11%)
อาหารสุนัขและแมวกระปอง (ปริมาณ+12% มูลคา+24%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-44% มูลคา-19%) กุงปรุงแตงหรือทํา
ไวไมใหเสีย (ปริมาณ-43% มูลคา-17%) ซาดีนกระปอง (ปริมาณ -10% มูลคา -3%)
ปลาแหง (ปริมาณ -0.14% มูลคา -43%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 132,982 ตัน และ 7,574 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ +11% มูลคา +6% เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -4% มูลคา -3% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +93% มูลคา +80%) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ 15%มูลคา 20%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+16%
มูลคา+27%)

อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง) (ปริมาณ -35% มูลคา -42%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-18% มูลคา-13%) ญี่ปุน (ปริมาณ-18%
มูลคา-22%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -19% มูลคา -11%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ+16% มูลคา+13%) อาเซียน
(ปริมาณ -1% มูลคา+16%) แคนาดา (ปริมาณ-18% มูลคา-19%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+33% มูลคา+40%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ+5%
มูลคา-8%) จีน (ปริมาณ +27% มูลคา +16%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +16% มูลคา +12%) ไตหวัน
(ปริมาณ +147% มูลคา +83%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +2% มูลคา -26%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ +10% มูลคา -18%) จีน (ปริมาณ -2%
มูลคา +42%) ญี่ปุน (ปริมาณ -41% มูลคา -11%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนมีนาคม ป 2556/2557

มี.ค.56

มี.ค.57

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

ประกาศผลอัตรากุงเอดีข้ันตน (รอบ 8) ไทยเฉลี่ย 1.10%
กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ไดประกาศผลขั้นตนของการทบทวนอัตราอากร

ตอบโตการทุมตลาด ประจําปครั้งที่ 8 กับสินคากุงแชแข็งของไทย เวียดนาม และ
อินเดีย สําหรับชวงการนําเขาระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 2556
ดังนี้

ผูสงออก/ผูผลิต อัตราภาษี
ข้ันตน(%)

ไทย
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส/บมจ.แพ็คฟูด และบริษัทในเครือ 1.10
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 1.10

เวียดนาม
กลุมมินห ภู 4.98
ชอก ตรัง ซีฟูด/สแตปพีเม็กซ/ชอก ตรัง อะควาติก 9.75
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 6.37

อินเดีย
บจก.เดวี ฟชเชอรี่ 1.97
บจก.ฟอลคอน มารีน เอ็กพอรต/เค.อาร.เอ็นเตอรไพรส 3.01
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 2.49

ที่มา : ขาวกุง เดือน มีนาคม 2557

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกลด 4%

นําเขาเพิ่ม 6% ดุลการคาลด 10%

เดือนมีนาคม 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 154,117 ตัน และ 18,956 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -2% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +15% มูลคา +10% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+6%มูลคา+11%) ผลิตภัณฑอาหารทะเล
แปรรูป (ปริมาณ+9%มูลคา+25%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+8%มูลคา+11%)
อาหารสุนัขและแมวกระปอง (ปริมาณ+12% มูลคา+24%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-44% มูลคา-19%) กุงปรุงแตงหรือทํา
ไวไมใหเสีย (ปริมาณ-43% มูลคา-17%) ซาดีนกระปอง (ปริมาณ -10% มูลคา -3%)
ปลาแหง (ปริมาณ -0.14% มูลคา -43%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 132,982 ตัน และ 7,574 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ +11% มูลคา +6% เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -4% มูลคา -3% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ของป
2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +93% มูลคา +80%) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ 15%มูลคา 20%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+16%
มูลคา+27%)

อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง) (ปริมาณ -35% มูลคา -42%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-18% มูลคา-13%) ญี่ปุน (ปริมาณ-18%
มูลคา-22%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -19% มูลคา -11%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ+16% มูลคา+13%) อาเซียน
(ปริมาณ -1% มูลคา+16%) แคนาดา (ปริมาณ-18% มูลคา-19%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+33% มูลคา+40%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ+5%
มูลคา-8%) จีน (ปริมาณ +27% มูลคา +16%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +16% มูลคา +12%) ไตหวัน
(ปริมาณ +147% มูลคา +83%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +2% มูลคา -26%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ +10% มูลคา -18%) จีน (ปริมาณ -2%
มูลคา +42%) ญี่ปุน (ปริมาณ -41% มูลคา -11%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนมีนาคม ป 2556/2557

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

ประกาศผลอัตรากุงเอดีข้ันตน (รอบ 8) ไทยเฉลี่ย 1.10%
กระทรวงพาณิชยสหรัฐฯ ไดประกาศผลขั้นตนของการทบทวนอัตราอากร

ตอบโตการทุมตลาด ประจําปครั้งที่ 8 กับสินคากุงแชแข็งของไทย เวียดนาม และ
อินเดีย สําหรับชวงการนําเขาระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 – 31 มกราคม 2556
ดังนี้

ผูสงออก/ผูผลิต อัตราภาษี
ข้ันตน(%)

ไทย
บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส/บมจ.แพ็คฟูด และบริษัทในเครือ 1.10
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 1.10

เวียดนาม
กลุมมินห ภู 4.98
ชอก ตรัง ซีฟูด/สแตปพีเม็กซ/ชอก ตรัง อะควาติก 9.75
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 6.37

อินเดีย
บจก.เดวี ฟชเชอรี่ 1.97
บจก.ฟอลคอน มารีน เอ็กพอรต/เค.อาร.เอ็นเตอรไพรส 3.01
อัตราเฉล่ียเฉพาะ 2.49

ที่มา : ขาวกุง เดือน มีนาคม 2557

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกลด 4%

นําเขาเพิ่ม 6% ดุลการคาลด 10%



การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 423,898 ตันและ 54,313 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -4% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค.– มี.ค. ของป
2556)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่สงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2556 มีดังนี้

เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ+12% มูลคา +14%) ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +5% มูลคา +22%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ +6% มูลคา +9%) อาหารสุนัขและแมวกระปอง (ปริมาณ +14%
มูลคา +26%)

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ-50%มูลคา -23%) กุงปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสีย (ปริมาณ-45%มูลคา -20%) ซารดีนกระปอง (ปริมาณ -27% มูลคา
-22%) ปลาแหง (ปริมาณ -5% มูลคา -27%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ -19% มูลคา -9%) ญี่ปุน (ปริมาณ -12%
มูลคา -13%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -16% มูลคา -12%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ +6% มูลคา +11%) อาเซียน
(ปริมาณ -6% มูลคา +6%) แคนาดา (ปริมาณ -31% มูลคา -29%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ +6% มูลคา +9%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ +8% มูลคา +7%) จีน
(ปริมาณ +27% มูลคา +16%)

เดือน ม.ค. – มี.ค. 2557

การนําเขาสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 413,898 ตัน และ 23,826 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -3% มูลคา -6% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. – มี.ค. ของป
2556)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงที่นําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2556 มีดังนี้

กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +161% มูลคา +228%) เนื้อปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +88% มูลคา +89%) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ
+8% มูลคา +23%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +12% มูลคา +25%)

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -14% มูลคา -30%) ปลาปน
(ปริมาณ -65% มูลคา -74%) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -52%
มูลคา -29%) อาหารทะเลกระปอง (ไมรวมกุง) (ปริมาณ -23% มูลคา -36%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -0.28% มูลคา -1.47%) ไตหวัน
(ปริมาณ +9% มูลคา -18%) สหรัฐอเมริกา (ปริมาณ -45% มูลคา -51%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -39% มูลคา -48%) จีน (ปริมาณ
-13% มูลคา +14%) ญี่ปุน (ปริมาณ -36% มูลคา -13%)

แนวโนมมูลคาการสงออกและนําเขา เดือน ม.ค. – ม.ีค. 2557
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มูลคาการสงออก(ลานบาท)

มูลคาการนําเขา(ลานบาท)

ภาพรวมการคาสินคาประมง

สงออกกุงเวียดนามเติบโตตอเน่ือง
ตามรายงานของสมาคมผูผลิตและสงออกอาหารทะเลเวียดนาม

(VASEP) เดือนมกราคม 2557 ระบุวา เวียดนามมีมูลคาการสงออกกุง
ประมาณจํานวน 258.6 ลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8,400 ลานบาท) โดยกุง
ขาวแวนนาไมและกุงกุลาดํามีสัดสวนมูลคาการสงออกรอยละ 61 และ 31.18
ตามลําดับ ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2557 เวียดนามสงออกกุงไปยังสหรัฐฯ คิด
เปนรอยละ 33.6 ของปริมาณการสงออกกุงเวียดนามทั้งหมด ซ่ึงเมื่อเทียบกับ
เดือนมกราคมป 2556 สัดสวนการสงออกกุงเวียดนามไปสหรัฐฯ มีเพียงรอย
ละ 22 เทานั้น สวนสาเหตุที่เวียดนามสงออกกุงขาวแวนนาไมไดเพิ่มขึ้น เปน
เพราะผลผลิตกุงทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศไทยและจีนไดรับผลกระทบจาก
โรคอีเอ็มเอส
ที่มา : ขาวกุง เดือน มีนาคม 2557

โอกาส-อุปสรรค

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ

กองประมงตางประเทศ กรมประมง

มูลคาการสงออก(ลานบาท) มูลคาการนําเขา(ลานบาท)


