
เดือนเมษายน 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 136,525 ตัน และ 16,914 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา +2% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -11% มูลคา -11% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ีค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออกจาก
มากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ -6%มูลคา +33%) 2)กุงปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (ปริมาณ -6% มูลคา +4%) 3)กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -30% มูลคา
+0.3%) 4)หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +25%มูลคา +39%) 5)เนื้อปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ+18%มูลคา+32%) 6)ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ
+9%มูลคา +33%) 7)ปลาสดแช เย็นแชแข็ ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ+8%
มูลคา+24%) ฯลฯ

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 128,467 ตัน และ 7,307 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -19% มูลคา -17% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -3% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1)ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -30% มูลคา -49%) 2)ปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ -20% มูลคา -1%) 3)หมึกสดแชเย็นแช
แข็ง (ปริมาณ+6%มูลคา+36%) 4)เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +31%
มูลคา +32%) 5)กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -20% มูลคา -1%) ฯลฯ

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-14% มูลคา-6%) ญี่ปุน (ปริมาณ-5%
มูลคา-7%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ +1% มูลคา +14%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-10% มูลคา-11%) อาเซียน
(ปริมาณ -14% มูลคา -3%) แคนาดา (ปริมาณ-20% มูลคา -21%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+28% มูลคา+30%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-5%
มูลคา-8%) จีน (ปริมาณ +21% มูลคา +18%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -16% มูลคา -8%) ไตหวัน (ปริมาณ
+84% มูลคา +42%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +34% มูลคา +14%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -82% มูลคา -84%) จีน (ปริมาณ -48%
มูลคา -22%) ญี่ปุน (ปริมาณ -56% มูลคา -36%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนเมษายน ป 2556/2557
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ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

เศรษฐกิจคูคาฟนดันสินคาเกษตรราคาพุงครึ่งหลัง
ภาวะเศรษฐกิจโลก สศก.วิเคราะหวา แนวโนมจะขยายตัวตอเนื่อง

จากชวงคร่ึงหลังของป 2556 โดยเปนผลจากการฟนตัวของประเทศ
เศรษฐกิจหลัก เชน เศรษฐกิจสหรัฐ ซ่ึงฟนตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของอุป
สงคภายในประเทศ ที่ไดรับแรงหนุนซ่ึงสวนหนึ่งจากการบรรลุขอตกลง
ทางดานงบประมาณ เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงออนแอ และมีการฟนตัวอยาง
ชาๆ จากจุดตํ่าสุดเมื่อป 2556 โดยที่อัตราการวางงาน ก็ยังอยูในระดับสูง
ขณะที่ เศรษฐกิจญี่ปุน ขยายตัวไดตอเนื่องเชนกัน เพราะวามีการใช
มาตรการกระตุนทางการคลังชั่วคราวของรัฐบาล  ในสวนของเศรษฐกิจจีน
ขยายตัวชะลอลง เพราะการออกนโยบายปรับสมดุลทางดานเศรษฐกิจ เพื่อ
ลดความรอนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย ทําใหการลงทุนและการใชจาย
ภายในประเทศชะลอตัวลง สําหรับเศรษฐกิจของอาเซียน 5 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และ เวียดนาม ยังขยายตัวไดดีจากป
2556

(ตอหนา 2)

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกเพิ่ม 2%

นําเขาลด 17% ดุลการคาเพิ่ม 23%

เดือนเมษายน 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 136,525 ตัน และ 16,914 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา +2% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -11% มูลคา -11% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ีค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออกจาก
มากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ -6%มูลคา +33%) 2)กุงปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (ปริมาณ -6% มูลคา +4%) 3)กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -30% มูลคา
+0.3%) 4)หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +25%มูลคา +39%) 5)เนื้อปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ+18%มูลคา+32%) 6)ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ
+9%มูลคา +33%) 7)ปลาสดแช เย็นแชแข็ ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ+8%
มูลคา+24%) ฯลฯ

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 128,467 ตัน และ 7,307 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -19% มูลคา -17% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -3% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1)ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -30% มูลคา -49%) 2)ปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ -20% มูลคา -1%) 3)หมึกสดแชเย็นแช
แข็ง (ปริมาณ+6%มูลคา+36%) 4)เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +31%
มูลคา +32%) 5)กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -20% มูลคา -1%) ฯลฯ

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-14% มูลคา-6%) ญี่ปุน (ปริมาณ-5%
มูลคา-7%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ +1% มูลคา +14%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-10% มูลคา-11%) อาเซียน
(ปริมาณ -14% มูลคา -3%) แคนาดา (ปริมาณ-20% มูลคา -21%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+28% มูลคา+30%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-5%
มูลคา-8%) จีน (ปริมาณ +21% มูลคา +18%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -16% มูลคา -8%) ไตหวัน (ปริมาณ
+84% มูลคา +42%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +34% มูลคา +14%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -82% มูลคา -84%) จีน (ปริมาณ -48%
มูลคา -22%) ญี่ปุน (ปริมาณ -56% มูลคา -36%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนเมษายน ป 2556/2557

เม.ย.56

เม.ย.57

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

เศรษฐกิจคูคาฟนดันสินคาเกษตรราคาพุงครึ่งหลัง
ภาวะเศรษฐกิจโลก สศก.วิเคราะหวา แนวโนมจะขยายตัวตอเนื่อง

จากชวงคร่ึงหลังของป 2556 โดยเปนผลจากการฟนตัวของประเทศ
เศรษฐกิจหลัก เชน เศรษฐกิจสหรัฐ ซ่ึงฟนตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของอุป
สงคภายในประเทศ ที่ไดรับแรงหนุนซ่ึงสวนหนึ่งจากการบรรลุขอตกลง
ทางดานงบประมาณ เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงออนแอ และมีการฟนตัวอยาง
ชาๆ จากจุดตํ่าสุดเมื่อป 2556 โดยที่อัตราการวางงาน ก็ยังอยูในระดับสูง
ขณะที่ เศรษฐกิจญี่ปุน ขยายตัวไดตอเนื่องเชนกัน เพราะวามีการใช
มาตรการกระตุนทางการคลังชั่วคราวของรัฐบาล  ในสวนของเศรษฐกิจจีน
ขยายตัวชะลอลง เพราะการออกนโยบายปรับสมดุลทางดานเศรษฐกิจ เพื่อ
ลดความรอนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย ทําใหการลงทุนและการใชจาย
ภายในประเทศชะลอตัวลง สําหรับเศรษฐกิจของอาเซียน 5 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และ เวียดนาม ยังขยายตัวไดดีจากป
2556

(ตอหนา 2)

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกเพิ่ม 2%

นําเขาลด 17% ดุลการคาเพิ่ม 23%

เดือนเมษายน 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 136,525 ตัน และ 16,914 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา +2% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -11% มูลคา -11% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ีค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออกจาก
มากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ -6%มูลคา +33%) 2)กุงปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (ปริมาณ -6% มูลคา +4%) 3)กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -30% มูลคา
+0.3%) 4)หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +25%มูลคา +39%) 5)เนื้อปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ+18%มูลคา+32%) 6)ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ
+9%มูลคา +33%) 7)ปลาสดแช เย็นแชแข็ ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ+8%
มูลคา+24%) ฯลฯ

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 128,467 ตัน และ 7,307 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -19% มูลคา -17% เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -3% มูลคา -4% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1)ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -30% มูลคา -49%) 2)ปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ -20% มูลคา -1%) 3)หมึกสดแชเย็นแช
แข็ง (ปริมาณ+6%มูลคา+36%) 4)เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +31%
มูลคา +32%) 5)กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -20% มูลคา -1%) ฯลฯ

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-14% มูลคา-6%) ญี่ปุน (ปริมาณ-5%
มูลคา-7%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ +1% มูลคา +14%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-10% มูลคา-11%) อาเซียน
(ปริมาณ -14% มูลคา -3%) แคนาดา (ปริมาณ-20% มูลคา -21%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+28% มูลคา+30%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-5%
มูลคา-8%) จีน (ปริมาณ +21% มูลคา +18%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -16% มูลคา -8%) ไตหวัน (ปริมาณ
+84% มูลคา +42%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +34% มูลคา +14%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -82% มูลคา -84%) จีน (ปริมาณ -48%
มูลคา -22%) ญี่ปุน (ปริมาณ -56% มูลคา -36%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนเมษายน ป 2556/2557

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

เศรษฐกิจคูคาฟนดันสินคาเกษตรราคาพุงครึ่งหลัง
ภาวะเศรษฐกิจโลก สศก.วิเคราะหวา แนวโนมจะขยายตัวตอเนื่อง

จากชวงคร่ึงหลังของป 2556 โดยเปนผลจากการฟนตัวของประเทศ
เศรษฐกิจหลัก เชน เศรษฐกิจสหรัฐ ซ่ึงฟนตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของอุป
สงคภายในประเทศ ที่ไดรับแรงหนุนซ่ึงสวนหนึ่งจากการบรรลุขอตกลง
ทางดานงบประมาณ เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงออนแอ และมีการฟนตัวอยาง
ชาๆ จากจุดตํ่าสุดเมื่อป 2556 โดยที่อัตราการวางงาน ก็ยังอยูในระดับสูง
ขณะที่ เศรษฐกิจญี่ปุน ขยายตัวไดตอเนื่องเชนกัน เพราะวามีการใช
มาตรการกระตุนทางการคลังชั่วคราวของรัฐบาล  ในสวนของเศรษฐกิจจีน
ขยายตัวชะลอลง เพราะการออกนโยบายปรับสมดุลทางดานเศรษฐกิจ เพื่อ
ลดความรอนแรงของภาคอสังหาริมทรัพย ทําใหการลงทุนและการใชจาย
ภายในประเทศชะลอตัวลง สําหรับเศรษฐกิจของอาเซียน 5 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส ไทย และ เวียดนาม ยังขยายตัวไดดีจากป
2556

(ตอหนา 2)

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท

สงออกเพิ่ม 2%

นําเขาลด 17% ดุลการคาเพิ่ม 23%



การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 560,423 ตันและ 71,227 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -6% มูลคา -3% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. – เม.ย. ของป
2556)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออก
จากมากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. -
เม.ย.ของป 2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ +4% มูลคา -3%) 2) กุงปรุงแตงหรือ
ทําไวไมใหเสีย (ปริมาณ -43% มูลคา -17%) 3) กุงสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ -47% มูลคา -18%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +11%
มูลคา +16%) 5) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +13% มูลคา +18%)
6) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +7% มูลคา +25%) 7) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ+1 มูลคา+31%) ฯลฯ

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ -18% มูลคา -8%) ญี่ปุน (ปริมาณ -11%
มูลคา -12%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -11% มูลคา -6%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ +2% มูลคา +6%) อาเซียน
(ปริมาณ -8% มูลคา +4%) แคนาดา (ปริมาณ -28% มูลคา -27%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ +11% มูลคา +13%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ +5% มูลคา +4%) จีน
(ปริมาณ -28% มูลคา -27%)

เดือน ม.ค. – เม.ย. 2557

การนําเขาสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 542,365 ตัน และ 31,132 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -7% มูลคา -8% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. – เม.ย. ของป
2556)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. - เม.ย.
ของป 2556 มีดังนี้

ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -17% มูลคา -35%) ปลาสดแชเย็น
แชแข็ง (ปริมาณ -1% มูลคา +16%) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +10%
มูลคา +29%) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +69% มูลคา +71%) กุง
สดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +143% มูลคา +219%) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปร
รูป (ปริมาณ -27% มูลคา -24%) ฯลฯ

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -4% มูลคา -3%) ไตหวัน (ปริมาณ
+20% มูลคา -8%) สหรัฐอเมริกา (ปริมาณ -34% มูลคา -42%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -50% มูลคา -57%) จีน (ปริมาณ
-26% มูลคา +1%) ญี่ปุน (ปริมาณ -44% มูลคา -20%)

แนวโนมมูลคาการสงออกและนําเขา เดือน ม.ค. – เม.ย. 2557
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การนําเขา การสงออก

ภาพรวมการคาสินคาประมง

เศรษฐกิจคูคาฟนดันสินคาเกษตรราคาพุงครึ่งหลัง (ตอ)
ผลผลิตและราคาสินคาเกษตรขยับขึ้นในชวงไตรมาสที่ 2 จนถึงส้ินป

-สาขาพืช จะขยายตัวอยูในชวง 2.5-3.5%
-สาขาปศุสัตว จะขยายตัวอยูในชวง 1.5-2.5% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
-สาขาประมง คาดวาจะขยายตัวในชวง 0.5-1.5% เนื่องจากคาดวา
สถานการณการระบาดของโรค EMS จะปรับตัวดีขึ้น ผลผลิตกุงจะเร่ิม
ทยอยออกสูตลาดมากขึ้นในชวงกลางป ในขณะที่ราคากุง คาดวาจะอยู
ในเกณฑดี เนื่องจากผลผลิตกุงที่ออกสูตลาดอาจยังคงนอยกวาระดับ
ปกติ ประกอบกบัเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่ดี ผลผลิตที่ได ตรง
ตามความตองการของตลาด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 16 เมษายน 2557

โอกาส-อุปสรรค

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ

กองประมงตางประเทศ กรมประมง

มูลคาการสงออก(ลานบาท)


