
เดือนพฤษภาคม 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 144,235 ตัน และ 18,370 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา -2% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +6% มูลคา +9% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออกจาก
มากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ของป
2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ +9%มูลคา -4%) 2)กุงปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (ปริมาณ -34% มูลคา -11%) 3)กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -27% มูลคา
-3%) 4)หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +17%มูลคา +23%) 5)เนื้อปลาสดแชเย็น
แชแข็ง (ปริมาณ-5%มูลคา+6%) 6)ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข)
(ปริมาณ-7% มูลคา+31%) 7)ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -3%มูลคา +17%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 151,256 ตัน และ 7,837 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -3% มูลคา -17% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +18% มูลคา +7% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ของป
2556 มีดังนี้

1)ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -22% มูลคา -48%) 2) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ +16% มูลคา +41%) 3) หมึกสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ+47%มูลคา+50%) 4) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ
+48% มูลคา +23%) 5) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +26% มูลคา
-9%) 6) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +2% มูลคา +30%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-5% มูลคา-1%) ญี่ปุน (ปริมาณ-8%
มูลคา-8%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -14% มูลคา -5%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-10% มูลคา+3%) อาเซียน
(ปริมาณ -21% มูลคา-4%) แคนาดา (ปริมาณ-4% มูลคา-2%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ+5% มูลคา+9%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-3% มูลคา-1%) จีน
(ปริมาณ -6% มูลคา +10%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +5% มูลคา -7%) ไตหวัน (ปริมาณ
-27% มูลคา -53%) สหรัฐฯ (ปริมาณ -3% มูลคา -32%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -57% มูลคา -62%) จีน (ปริมาณ -12%
มูลคา -5%) ญี่ปุน (ปริมาณ -59% มูลคา -45%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนพฤษภาคม ป 2556/2557
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ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

สศก.มั่นใจไตรมาส3กุงฟนตัว เดินหนาเกาะตดิปญหาโรคตายดวน
นายอนันต ลิลา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปดเผยวา สถานการณการผลิตและการตลาดกุงทะเลภาคใตยังมีปญหา
จากโรคตายดวน (EMS) ในกุงขาวแวนนาไม ซ่ึงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดเรงดําเนินแกไขปญหามุงเนนการใหความรูแกเกษตรกร
โดยเฉพาะขั้นตอนในการเตรียมบอเล้ียง อยางไรก็ตาม เกษตรกรยังมีความ
กังวล จึงลดความเส่ียงโดยการลดจาํนวนบอเพาะเล้ียงลงและปรับเปล่ียน
ไปเล้ียงกุงกุลาดํามากขึ้น

ดาน นายสุรศักด์ิ พันธนพ รองเลขาธิการและโฆษก สศก.
กลาวเพิ่มเติมวา ตลาดการคากุงในประเทศ พบวายังคงซบเซาตอเนื่องจาก
ป 2556 ในชวงไตรมาสแรก จนถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2557 ซ่ึงสถานการณ
การผลิตและการตลาดกุงในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของป 2557 จะ
เร่ิมปรับตัวดีขึ้นกวาสองไตรมาสแรก เนื่องจากจะเร่ิมมีคําส่ังซ้ือจาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อใชบริโภคในเทศกาลตางๆ ชวงปลายป

ที่มา : แนวหนา 26 พฤษภาคม 2557

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท
สงออกลด 2%

นําเขาลด 17% ดุลการคาเพิ่ม 14%

เดือนพฤษภาคม 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 144,235 ตัน และ 18,370 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา -2% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +6% มูลคา +9% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออกจาก
มากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ของป
2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ +9%มูลคา -4%) 2)กุงปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (ปริมาณ -34% มูลคา -11%) 3)กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -27% มูลคา
-3%) 4)หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +17%มูลคา +23%) 5)เนื้อปลาสดแชเย็น
แชแข็ง (ปริมาณ-5%มูลคา+6%) 6)ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข)
(ปริมาณ-7% มูลคา+31%) 7)ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -3%มูลคา +17%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 151,256 ตัน และ 7,837 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -3% มูลคา -17% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +18% มูลคา +7% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพ.ค.ของป
2556 มีดังนี้

1)ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -22% มูลคา -48%) 2) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ +16% มูลคา +41%) 3) หมึกสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ+47%มูลคา+50%) 4) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ
+48% มูลคา +23%) 5) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +26% มูลคา
-9%) 6) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +2% มูลคา +30%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ-5% มูลคา-1%) ญี่ปุน (ปริมาณ-8%
มูลคา-8%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -14% มูลคา -5%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-10% มูลคา+3%) อาเซียน
(ปริมาณ -21% มูลคา-4%) แคนาดา (ปริมาณ-4% มูลคา-2%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ+5% มูลคา+9%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-3% มูลคา-1%) จีน
(ปริมาณ -6% มูลคา +10%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +5% มูลคา -7%) ไตหวัน (ปริมาณ
-27% มูลคา -53%) สหรัฐฯ (ปริมาณ -3% มูลคา -32%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -57% มูลคา -62%) จีน (ปริมาณ -12%
มูลคา -5%) ญี่ปุน (ปริมาณ -59% มูลคา -45%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนพฤษภาคม ป 2556/2557
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(ปริมาณ -6% มูลคา +10%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ +5% มูลคา -7%) ไตหวัน (ปริมาณ
-27% มูลคา -53%) สหรัฐฯ (ปริมาณ -3% มูลคา -32%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -57% มูลคา -62%) จีน (ปริมาณ -12%
มูลคา -5%) ญี่ปุน (ปริมาณ -59% มูลคา -45%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนพฤษภาคม ป 2556/2557

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

สศก.มั่นใจไตรมาส3กุงฟนตัว เดินหนาเกาะตดิปญหาโรคตายดวน
นายอนันต ลิลา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เปดเผยวา สถานการณการผลิตและการตลาดกุงทะเลภาคใตยังมีปญหา
จากโรคตายดวน (EMS) ในกุงขาวแวนนาไม ซ่ึงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดเรงดําเนินแกไขปญหามุงเนนการใหความรูแกเกษตรกร
โดยเฉพาะขั้นตอนในการเตรียมบอเล้ียง อยางไรก็ตาม เกษตรกรยังมีความ
กังวล จึงลดความเส่ียงโดยการลดจาํนวนบอเพาะเล้ียงลงและปรับเปล่ียน
ไปเล้ียงกุงกุลาดํามากขึ้น

ดาน นายสุรศักด์ิ พันธนพ รองเลขาธิการและโฆษก สศก.
กลาวเพิ่มเติมวา ตลาดการคากุงในประเทศ พบวายังคงซบเซาตอเนื่องจาก
ป 2556 ในชวงไตรมาสแรก จนถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2557 ซ่ึงสถานการณ
การผลิตและการตลาดกุงในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของป 2557 จะ
เร่ิมปรับตัวดีขึ้นกวาสองไตรมาสแรก เนื่องจากจะเร่ิมมีคําส่ังซ้ือจาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อใชบริโภคในเทศกาลตางๆ ชวงปลายป

ที่มา : แนวหนา 26 พฤษภาคม 2557

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท
สงออกลด 2%

นําเขาลด 17% ดุลการคาเพิ่ม 14%



การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 704,658 ตันและ 89,596 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -7% มูลคา -2% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. – พ.ค. ของป
2556)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออก
จากมากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. –
พ.ค.ของป 2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ +5% มูลคา -3%) 2) กุงปรุงแตงหรือ
ทําไวไมใหเสีย (ปริมาณ -41% มูลคา -16%) 3) กุงสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ -43% มูลคา -15%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +12%
มูลคา +18%) 5) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +9% มูลคา +15%)
6) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +5% มูลคา +23%) 7) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ-1 มูลคา+31%) ฯลฯ

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ -15% มูลคา -7%) ญี่ปุน (ปริมาณ -10%
มูลคา -11%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -12% มูลคา -6%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ +0.06% มูลคา +6%) อาเซียน
(ปริมาณ -11% มูลคา +2%) แคนาดา (ปริมาณ -24% มูลคา -22%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ +9% มูลคา +11%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ +4% มูลคา +4%) จีน
(ปริมาณ +17% มูลคา +15%)

เดือน ม.ค. – พ.ค. 2557

การนําเขาสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 693,621 ตัน และ 38,970 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -6% มูลคา -10% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. – พ.ค. ของป
2556)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. - พ.ค.
ของป 2556 มีดังนี้

1) ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -18% มูลคา -38%) 2) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +2% มูลคา +20%) 3) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ +18% มูลคา +34%) 4) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +64%
มูลคา +59%) 5) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +104% มูลคา +164%)
6) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ -14% มูลคา -20%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -3% มูลคา -4%) ไตหวัน (ปริมาณ
+5% มูลคา -23%) สหรัฐอเมริกา (ปริมาณ -27% มูลคา -40%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -51% มูลคา -58%) จีน (ปริมาณ
-23% มูลคา -1%) ญี่ปุน (ปริมาณ -49% มูลคา -27%)

แนวโนมมูลคาการสงออกและนําเขา เดือน ม.ค. – พ.ค. 2557
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