
เดือนมิถุนายน 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 152,143 ตัน และ 18,421 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ +6% มูลคา +3% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +6% มูลคา +0.3% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออกจาก
มากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ +9%มูลคา -7%) 2) กุงปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (ปริมาณ -25% มูลคา -4%) 3) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -10% มูลคา
+6%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +26%มูลคา +28%) 5) เนื้อปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ+12%มูลคา+23%) 6) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ
+7%มูลคา +23%) 7) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ+13%
มูลคา+27%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 129,628 ตัน และ 7,112 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -25% มูลคา -23% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -14% มูลคา -9% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1)ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -15% มูลคา -36%) 2) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ -41% มูลคา -22%) 3) ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +104% มูลคา +51%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ-34%มูลคา -32%) 5) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +61% มูลคา
+55%) 6) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -39% มูลคา -34%) 7) หมึกแหง
(ปริมาณ +11% มูลคา +42%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ+23% มูลคา+16%) ญี่ปุน (ปริมาณ-3%
มูลคา-4%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -5% มูลคา -2%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-13% มูลคา-10%) อาเซียน
(ปริมาณ +3% มูลคา+14%) แคนาดา (ปริมาณ+23% มูลคา+12%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+16% มูลคา+12%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-25%
มูลคา-34%) จีน (ปริมาณ +79% มูลคา +79%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -32% มูลคา -9%) ไตหวัน (ปริมาณ
-4% มูลคา -39%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +60% มูลคา +4%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -81% มูลคา -75%) จีน (ปริมาณ +16%
มูลคา +9%) ญี่ปุน (ปริมาณ -49% มูลคา -19%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนมิถุนายน ป 2556/2557
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ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

สศก.แนะผูประกอบการประมงใชชอง'เออีซี'นําเขาวัตถุดิบพมา
นายอนันต ลิลา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)เปดเผยวา สศก. ไดทําการศึกษาศักยภาพสินคาเกษตรเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสินคาประมงในเมียนมาร
พบวา ปจจุบันเมียนมารถอืเปนแหลงวัตถุดิบประมงทะเลที่สําคัญของไทย
มีทรัพยากรประมงที่มีความอุดมสมบูรณสูงมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา แตการเพาะเล้ียงยังไมแพรหลายและพัฒนามากนกั
เนื่องจากยังมีทรัพยากรประมงจากธรรมชาติจํานวนมาก รวมถึงโครงสราง
พื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร และขาดบุคลากรรวมทั้งเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียง

จากการวิเคราะหศักยภาพการสงออกสินคาประมงในตลาดโลก
และอาเซียน พบวา ไทย และเมียนมารไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
จากการสงออกสินคาประมงไปยังตลาดโลกและอาเซียน เนื่องจากการ
สงออกในตลาดโลกทั้งสองประเทศตําแหนงทางการตลาดอยูในตําแหนง-

(ตอหนา 2)

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท
สงออกเพิ่ม 3%

นําเขาลด 23% ดุลการคาเพิ่ม 31%

เดือนมิถุนายน 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 152,143 ตัน และ 18,421 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ +6% มูลคา +3% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +6% มูลคา +0.3% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออกจาก
มากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ +9%มูลคา -7%) 2) กุงปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (ปริมาณ -25% มูลคา -4%) 3) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -10% มูลคา
+6%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +26%มูลคา +28%) 5) เนื้อปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ+12%มูลคา+23%) 6) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ
+7%มูลคา +23%) 7) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ+13%
มูลคา+27%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 129,628 ตัน และ 7,112 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -25% มูลคา -23% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -14% มูลคา -9% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1)ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -15% มูลคา -36%) 2) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ -41% มูลคา -22%) 3) ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +104% มูลคา +51%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ-34%มูลคา -32%) 5) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +61% มูลคา
+55%) 6) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -39% มูลคา -34%) 7) หมึกแหง
(ปริมาณ +11% มูลคา +42%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ+23% มูลคา+16%) ญี่ปุน (ปริมาณ-3%
มูลคา-4%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -5% มูลคา -2%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-13% มูลคา-10%) อาเซียน
(ปริมาณ +3% มูลคา+14%) แคนาดา (ปริมาณ+23% มูลคา+12%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+16% มูลคา+12%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-25%
มูลคา-34%) จีน (ปริมาณ +79% มูลคา +79%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -32% มูลคา -9%) ไตหวัน (ปริมาณ
-4% มูลคา -39%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +60% มูลคา +4%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -81% มูลคา -75%) จีน (ปริมาณ +16%
มูลคา +9%) ญี่ปุน (ปริมาณ -49% มูลคา -19%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนมิถุนายน ป 2556/2557

มิ.ย.56

มิ.ย.57

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

สศก.แนะผูประกอบการประมงใชชอง'เออีซี'นําเขาวัตถุดิบพมา
นายอนันต ลิลา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)เปดเผยวา สศก. ไดทําการศึกษาศักยภาพสินคาเกษตรเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสินคาประมงในเมียนมาร
พบวา ปจจุบันเมียนมารถอืเปนแหลงวัตถุดิบประมงทะเลที่สําคัญของไทย
มีทรัพยากรประมงที่มีความอุดมสมบูรณสูงมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา แตการเพาะเล้ียงยังไมแพรหลายและพัฒนามากนกั
เนื่องจากยังมีทรัพยากรประมงจากธรรมชาติจํานวนมาก รวมถึงโครงสราง
พื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร และขาดบุคลากรรวมทั้งเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียง

จากการวิเคราะหศักยภาพการสงออกสินคาประมงในตลาดโลก
และอาเซียน พบวา ไทย และเมียนมารไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
จากการสงออกสินคาประมงไปยังตลาดโลกและอาเซียน เนื่องจากการ
สงออกในตลาดโลกทั้งสองประเทศตําแหนงทางการตลาดอยูในตําแหนง-

(ตอหนา 2)

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท
สงออกเพิ่ม 3%

นําเขาลด 23% ดุลการคาเพิ่ม 31%

เดือนมิถุนายน 2557

การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 152,143 ตัน และ 18,421 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ +6% มูลคา +3% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ +6% มูลคา +0.3% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมง

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออกจาก
มากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ +9%มูลคา -7%) 2) กุงปรุงแตงหรือทําไวไมให
เสีย (ปริมาณ -25% มูลคา -4%) 3) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -10% มูลคา
+6%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +26%มูลคา +28%) 5) เนื้อปลาสดแช
เย็นแชแข็ง (ปริมาณ+12%มูลคา+23%) 6) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ
+7%มูลคา +23%) 7) ปลาสดแชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ+13%
มูลคา+27%)

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 129,628 ตัน และ 7,112 ลานบาท
ตามลําดับ (ปริมาณ -25% มูลคา -23% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป 2556) และ
(ปริมาณ -14% มูลคา -9% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ที่ผานมา)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.ของป
2556 มีดังนี้

1)ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -15% มูลคา -36%) 2) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ -41% มูลคา -22%) 3) ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +104% มูลคา +51%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ-34%มูลคา -32%) 5) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +61% มูลคา
+55%) 6) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -39% มูลคา -34%) 7) หมึกแหง
(ปริมาณ +11% มูลคา +42%)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ+23% มูลคา+16%) ญี่ปุน (ปริมาณ-3%
มูลคา-4%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -5% มูลคา -2%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ-13% มูลคา-10%) อาเซียน
(ปริมาณ +3% มูลคา+14%) แคนาดา (ปริมาณ+23% มูลคา+12%)
ตะวันออกกลาง (ปริมาณ+16% มูลคา+12%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ-25%
มูลคา-34%) จีน (ปริมาณ +79% มูลคา +79%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -32% มูลคา -9%) ไตหวัน (ปริมาณ
-4% มูลคา -39%) สหรัฐฯ (ปริมาณ +60% มูลคา +4%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -81% มูลคา -75%) จีน (ปริมาณ +16%
มูลคา +9%) ญี่ปุน (ปริมาณ -49% มูลคา -19%)

มูลคาการสงออก นําเขา และดุลการคา เดือนมิถุนายน ป 2556/2557

ภาพรวมการคาสินคาประมง

การคาสินคาประมงของไทย

สศก.แนะผูประกอบการประมงใชชอง'เออีซี'นําเขาวัตถุดิบพมา
นายอนันต ลิลา เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)เปดเผยวา สศก. ไดทําการศึกษาศักยภาพสินคาเกษตรเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาสินคาประมงในเมียนมาร
พบวา ปจจุบันเมียนมารถอืเปนแหลงวัตถุดิบประมงทะเลที่สําคัญของไทย
มีทรัพยากรประมงที่มีความอุดมสมบูรณสูงมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา แตการเพาะเล้ียงยังไมแพรหลายและพัฒนามากนกั
เนื่องจากยังมีทรัพยากรประมงจากธรรมชาติจํานวนมาก รวมถึงโครงสราง
พื้นฐานยังไมพัฒนาเทาที่ควร และขาดบุคลากรรวมทั้งเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียง

จากการวิเคราะหศักยภาพการสงออกสินคาประมงในตลาดโลก
และอาเซียน พบวา ไทย และเมียนมารไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
จากการสงออกสินคาประมงไปยังตลาดโลกและอาเซียน เนื่องจากการ
สงออกในตลาดโลกทั้งสองประเทศตําแหนงทางการตลาดอยูในตําแหนง-

(ตอหนา 2)

โอกาส-อุปสรรค

ลานบาท
สงออกเพิ่ม 3%

นําเขาลด 23% ดุลการคาเพิ่ม 31%



การสงออกสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการสงออกรวม 856,801 ตันและ 108,017 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -5% มูลคา -2% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. – มิ.ย. ของป
2556)

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงสงออกสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการสงออก
จากมากไปนอยมีอัตราการสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. –
ม.ิย.ของป 2556 มีดังนี้

1) ทูนากระปอง (ปริมาณ +5% มูลคา -4%) 2) กุงปรุงแตงหรือ
ทําไวไมใหเสีย (ปริมาณ -39% มูลคา -14%) 3) กุงสดแชเย็นแชแข็ง
(ปริมาณ -39% มูลคา -12%) 4) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +14%
มูลคา +19%) 5) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +10% มูลคา +17%)
6) ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +5% มูลคา +23%) 7) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (รวมตับและไข) (ปริมาณ+1 มูลคา+30%) ฯลฯ

การสงออกสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก สหรัฐฯ (ปริมาณ -10% มูลคา -3%) ญี่ปุน (ปริมาณ -9%
มูลคา -10%) สหภาพยุโรป (ปริมาณ -11% มูลคา -5%)

ตลาดรอง ออสเตรเลีย (ปริมาณ -2% มูลคา +3%) อาเซียน
(ปริมาณ -9% มูลคา +4%) แคนาดา (ปริมาณ -17% มูลคา -17%) ตะวันออก
กลาง (ปริมาณ +10% มูลคา +11%) กลุมอัฟริกา (ปริมาณ -2% มูลคา -4%) จีน
(ปริมาณ +27% มูลคา +25%)

เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2557

การนําเขาสินคาประมง

ปริมาณและมูลคาการนําเขารวม 823,249 ตัน และ 46,082 ลาน
บาท ตามลําดับ (ปริมาณ -10% มูลคา -13% เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. – มิ.ย. ของ
ป 2556)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายสินคา

สินคาประมงนําเขาสําคัญโดยเรียงลําดับตามสัดสวนการนําเขาจาก
มากไปนอยมีอัตราการนําเขาเพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. – มิ.ย.
ของป 2556 มีดังนี้

1) ทูนาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -18% มูลคา -37%) 2) ปลาสด
แชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ -8% มูลคา +12%) 3) หมึกสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ
+7% มูลคา +19%) 4) เนื้อปลาสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +63% มูลคา
+58%) 5) กุงสดแชเย็นแชแข็ง (ปริมาณ +59% มูลคา +94%) 6) ผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูป (ปริมาณ +8% มูลคา -6%)

การนําเขาสินคาประมงจําแนกรายตลาด

ตลาดหลัก อาเซียน (ปริมาณ -9% มูลคา -8%) ไตหวัน (ปริมาณ
+4% มูลคา -26%) สหรัฐอเมริกา (ปริมาณ -16% มูลคา -34%)

ตลาดรอง เกาหลีใต (ปริมาณ -54% มูลคา -60%) จีน (ปริมาณ
-16% มูลคา +2%) ญี่ปุน (ปริมาณ -49% มูลคา -24%)

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

ภาพรวมการคาสินคาประมง

กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ

กองประมงตางประเทศ กรมประมง

มูลคาการสงออก(ลานบาท)

สศก.แนะผูประกอบการประมงใชชอง'เออีซี'นําเขาวัตถุดิบพมา (ตอ)
สินคาตกตํ่า (Dog) และสําหรับตลาดอาเซียน ไทยอยูในตําแหนงสินคามี
ปญหา (Question Marks) สวนเมียนมารอยูในตําแหนงสินคาตกตํ่า (Dog)
โดยเมียนมารสงออกในรูปวัตถุดิบจึงมีมลูคาเพิ่มนอย สวนไทยแมมีการแปร
รูปเพื่อสงออกมากขึ้นแตขาดแคลนวัตถดิุบ

ทั้งนี้ไทยไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบจากการสงออกสินคา
ประมง ทั้งในตลาดโลกและตลาดอาเซียน เนื่องจากผลผลิตของไทยมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ปจจุบันไทยตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศเปนหลัก ซ่ึงการรวมเปนประชาคมอาเซียนเปนโอกาสดีที่จะทํา
ใหไทยนําเขาสินคาประมงจากเพื่อนบานในราคาที่ถูกลงและเปนลูทาง
ขยายการลงทุนเพาะเล้ียงสัตวน้าํในเพื่อนบานในอนาคต

ที่มา : แนวหนา 10 มิถุนายน 2557
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