สถิติภาคการประมงสหรัฐอเมริกาล่าสุดปี 2555
Current Fishery Statistics of the United States 2012
ผลผลิตประมง
ปี 2554 ผลผลิตประมงโลกมีทั้งหมด 156.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.5
โดยมีจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35 ของผลผลิตโลก รองลงมาเป็น อินเดีย อินโดนีเชีย เปรู
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม มีผลผลิตร้อยละ 6, 5, 5, 4 และ 3 ตามลาดับ
ปี 2555 สหรัฐฯ มีผลผลิตประมงทั้งเพื่อบริโภคและอุตสาหกรรมที่นาขึ้นท่าใน 50 มลรัฐ
ของสหรัฐฯ รวมทั้งหมดจานวน 4.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (158,524 ล้านบาท)
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 2.2 และ 3.5 ตามลาดับเมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่สหรัฐฯ
มีผลผลิตประมงมากที่สุดในรอบ 10 ปี โดยผลผลิตปี 2555 เป็นสัตว์น้าประเภทปลามีครีบ (Finfish) คิดเป็น
ร้อยละ 86 ของปริมาณผลิตทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 47 ของมูลค่าทั้งหมด โดยมี 5 มลรัฐที่ทาการประมง
มากที่สุดโดยปริมาณ ได้แก่ อาลาสก้า หลุยเซียน่า เวอร์จีเนีย วอชิงตัน และแคลิฟอร์เนีย ตามลาดับ ทั้งนี้
ผลผลิ ต ประมงที่ จั บ ได้ ใ นสหรั ฐ ฯ ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ เ พื่ อ การบริ โ ภค และมากกว่ า ร้ อ ยละ 20 ใช้ ใ นกิ จ การอื่ น
เช่น อาหารสัตว์ ปลาป่น และน้ามันปลา
สหรัฐฯ ยังมีผลผลิตสัตว์น้าที่นาขึ้นนอกท่าเรือ 50 รัฐ อีกจานวน 254,921 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 530 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (16,474 ล้านบาท) โดยทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และ 63
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ ปี 2554 นอกจากนี้ ยังมีการประมงเพื่อการกีฬา (Recreational fisheries) ซึ่งมี
การจับได้เกือบ 380 ล้านตัว นากลับขึ้นท่าประมาณ 140 ล้านตัว คิดเป็นน้าหนักมากกว่า 203 ล้านปอนด์
(92,273 ตัน)
สาหรับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าของสหรัฐฯ มีผลผลิตเพียงร้อยละ 5 ของปริมาณ
ความต้องการบริโภคภายในประเทศ ผลผลิตที่สาคัญได้แก่ หอยนางรม หอยกาบ (Clam) หอยแมลงภู่ และ
ปลามีครีบ โดยมลรัฐ วอชิงตัน และเมนมีอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ามากที่สุ ด ส่ วนมลรัฐ วอชิงตัน
เวอร์จิเนียและหลุยส์เซียน่ามีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าประเภทมีเปลือกมากที่สุด
สหรัฐ ฯ ต้องน าเข้าสินค้าประมงเพื่อให้ เพียงพอกับความต้องการบริโ ภคภายในประเทศ
โดยมากกว่าร้อยละ 90 ของอาหารประมงที่บริโภคภายในประเทศมาจากการนาเข้า อาหารทะเลแปรรูปที่
สหรัฐฯ นาเข้าส่วนหนึ่ งซึ่งมีนัยสาคัญ มาจากสินค้าประมงที่ส่งออกเพื่อแปรรูปในต่างประเทศแล้วนาเข้า
กลับมาเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
ราคา
ราคาที่ชาวประมงได้รับเฉลี่ยปอนด์ละ 53 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 16.5 บาท ลดลงร้อยละ
1.85 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาผลผลิตประมงเพื่อการบริโภคปี 2555 เทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในขณะที่ดัชนีราคาสัตว์น้าประเภทมีเปลือกลดลงร้อยละ 3 และดัชนีราคาผลผลิตประมงเพื่อ
การอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายชนิดพบว่า ดัชนีราคาทูน่า (Skipjack tuna)
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เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงร้อยละ 112 ในขณะที่ดัชนีราคาปลาแซลมอนชนิด Sockeye ลดลงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 17
ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป
ปี 2555 มูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารประมงและอุตสาหกรรมประมงแปรรูปภายในประเทศ
มีทั้งสิ้นประมาณ 10.24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (318,493 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.9
แยกเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประมงแปรรูปมูลค่า 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฯ (295,289 ล้านบาท) และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประมงแปรรูปมูลค่า 746.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (23,204 ล้านบาท) โดยมีการ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.5 และ 10.3 ตามลาดับ
อุปทาน
อุปทาน ในที่นี้คือ ผลผลิตภายในประเทศ+นาเข้า-ส่งออก ซึ่งจะประกอบด้วย อุปทานเพื่อ
การบริโภคและเพื่อการอุตสาหกรรม โดยปี 2555 มีทั้งหมด 5.7 ล้านตัน แยกเป็นอุปทานเพื่อบริโภค
5.3 ล้านตัน (เทียบเท่าน้าหนักเมื่อขึ้นท่า ) และอุปทานสินค้าประมงเพื่ออุตสาหกรรม 0.4 ล้านตัน มีการ
เปลี่ยนแปลงลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.4 และ 29.2 ตามลาดับ
ปริมาณการบริโภคต่อคน
สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีการบริโภคอาหารทะเลมากเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากจีนและ
ญี่ปุ่น โดยสหรัฐฯ มีการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่อคนเฉลี่ย 14.4 ปอนด์/ปี หรือ 6.55 กิโลกรัม/ปี
ลดลงจากปีที่ก่อนหน้า 0.8 ปอนด์ (0.36 กิโลกรัม) สาเหตุสาคัญเนื่องจากการลดลงของผลผลิตประมงเพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ ประกอบกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของประชากร
การใช้จ่ายของผู้บริโภค
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอาหารทะเลของสหรัฐฯ ปี 2555 มีมูลค่า 82.6 พันล้านเหรียญ
สหรั ฐ ฯ (2.6 ล้ า นล้ า นบาท) โดยที่ ร้ อ ยละ 67 มี ก ารใช้ จ่ า ยในสถานบริ ก ารอาหาร เช่ น ร้ า นอาหาร
(Restaurants) ร้านซื้อกลับบ้าน (Carry-outs) ร้านรับจัดอาหาร (Caterers) เป็นต้น อีกร้อยละ 32 ใช้จ่ายใน
ร้านขายปลีกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และอีกร้อยละ 1 ใช้จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ทั้งนี้ สินค้า
ประมงมีมูลค่า (ขั้นสุดท้าย) 42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.3 ล้านล้านบาท ในผลิตภัณฑ์ประชาชาติสุทธิ
(Gross National Product) ของสหรัฐฯ
การค้าระหว่างประเทศ
การส่งออก ปี 2555 มีมูลค่ารวม 27.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (848,569 ล้านบาท)
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.2 โดยเป็นการส่งออกสินค้าอาหารทะเล 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ฯ
(170,957 ล้านบาท) และสินค้าที่ไม่ใช่อาหารมูลค่า 21.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (677,612 ล้านบาท)
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และ 5.3 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
การนาเข้า ปี 2555 สหรัฐฯ นาเข้าผลิตภัณฑ์อาหารประมงและอุตสาหกรรมประมงเป็น
มูลค่ารวมทั้งหมด 31.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (966,684 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.6
โดยแยกเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารมู ล ค่ า 16.7
พั นล้ านเหรี ยญสหรั ฐฯ (519,088
ล้ า นบาท) และ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมูลค่า 14.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (447,596 ล้านบาท)
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แหล่งนาเข้า จากภูมิภาคเอเชียร้อยละ 59 รองลงมาเป็นอเมริกาเหนือร้อยละ 17
อเมริกาใต้ร้อยละ 15 ของการนาเข้าทั้งหมด เมื่อพิจารณาจากประเทศผู้ส่งออกที่สาคัญ สหรัฐฯ จะนาเข้าจาก
จีนมากที่สุดคือร้อยละ 23 รองลงมาเป็นการเข้าจาก ไทย แคนาดา อินโดนีเชีย เวียดนาม เอกวาดอร์ และ
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 12, 12, 8, 6, 5 และ 34 ตามลาดับ (รูปที่ 1)
รูปแบบสินค้าอาหารทะเลที่นาเข้า มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ในรูปสดและแช่แข็ง
บรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการถนอมอาหาร (Cured products) เช่น ตากแห้ง แช่เกลือ รมควัน
เป็นต้น ไข่ปลาคาร์เวียร์และไข่ปลา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 86, 11, 2 และ 1 ตามลาดับ
ในปี 2555 มีการนาเข้าอาหารทะเลทั้งหมดมูลค่า 16.71 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (519,452 ล้านบาท)
โดยแยกเป็ น การน าเข้ า ในรู ป สดและแช่ แ ข็ ง คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 14.3
พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
(444,488 ล้านบาท) บรรจุกระป๋องมูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (59,057 ล้านบาท) ผลิตภัณฑ์ผ่าน
กระบวนการถนอมอาหารมูลค่า 299.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (9,315 ล้านบาท) ไข่ปลาคาร์เวียร์และไข่ปลา
มูลค่า 33.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1,035 ล้านบาท) และในรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆ มูลค่า 178.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(5,557 ล้านบาท)
ชนิด สิน ค้า อาหารทะเลที่นาเข้า แยกเป็นชนิดที่ส าคัญได้แก่ กุ้ง ปลาแซลมอน
ปลาทูน่า เนื้อปลาแล่เป็นชิ้น (Fillets) และเนื้อปลาก้อน (Regular Blocks) ในปี 2555 มีการนาเข้ากุ้ง
533,717 ตัน ปลาแซลมอน 257,955 ตัน ปลาทูน่า 300,732 ตัน เนื้อปลาแล่เป็นชิ้น 681,818 ตัน
เนื้อปลา 36,364 ตัน และเนื้อปลาก้อน 48,682 ตัน (รูปที่ 2)
 การนาเข้ากุ้ง มีการนาเข้าทั้งในรูปสดและแช่แข็ง และบรรจุกระป๋อง โดยในปี
2555 สหรัฐฯ นาเข้ากุ้งทั้งหมด 533,717 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (136,766 ล้าน
บาท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.7 ของมูลค่าการนาเข้าสินค้าประมงเพื่อการบริโภคทั้งหมด โดยนาเข้าจาก
ไทยมากที่สุดคือร้อยละ 25 รองลงมาเป็นการนาเข้าจาก เอกวาดอร์ อินโดนีเชีย อินเดีย เวียดนาม จีน
เม็กซิโก มาเลเซีย และอื่นๆ ร้อยละ15, 14, 12, 8, 7, 5, 4 และ 10 ตามลาดับ (รูปที่ 3)
 การนาเข้าปลาทูน่า มีการนาเข้าทั้งในรูปสดและแช่แข็ง และบรรจุกระป๋อง
โดยในปี 2555 สหรัฐฯ นาเข้า ปลาทูน่า ทั้งหมด 300,732 ตัน แยกเป็น ปลาทูน่าสดและแช่แข็ง
140,265 ตัน คิดเป็นมูลค่า 749 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (23,281 ล้านบาท) ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
160,467 ตัน คิดเป็นมูลค่า 762 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (23,685 ล้านบาท) ทั้งนี้ มีการนาเข้าปลาทูน่า
กระป๋องจากไทยมากที่สุดถึงร้อยละ 52 รองลงมาเป็นการนาเข้าจาก ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เอกวาดอร์ และ
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 13, 12, 9 และ 14 ตามลาดับ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 1 แหล่งนำเข้ำสินค้ำประมงที่สำคัญ
ของสหรัฐฯ ปี 2555 (โดยปริมำณ)

รูปที่ 2 ชนิดสินค้ำประมงนำเข้ำที่สำคัญ
ของสหรัฐฯ ปี 2555 (โดยปริมำณ)
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รูปที่ 4 กำรนำเข้ำปลำทูน่ำกระป๋ องของสหรัฐฯ
ปี 2555 (โดยปริมำณ)
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รูปที่ 3 กำรนำเข้ำกุง้ ของสหรัฐฯ ปี 2555
(โดยปริมำณ)
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14%

อื่ นๆ
14%

ไทย
52%

เวียดนาม
12%
ฟิ ลิปปิ นส์
13%

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2555 เท่ากับ 31.0831 บาท/เหรียญสหรัฐฯ
ที่มา: Fisheries of United States 2012: Current Fishery Statistics No. 2012
http://www.st.nmfs.noaa.gov/Assets/commercial/fus/fus12/FUS_2012_factsheet.pdf
https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=eoi3aclovuuac

ฝ่ายการเกษตรประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
เมษายน 2557
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