สถิติการนาเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ข้อมูลเดือนมีนาคม 2558
 ตัวเลขปริมาณและมูลค่าการนาเข้ากุ้งทุกประเภทของสหรัฐฯทั้งกุ้งแช่แข็ง, แช่เย็น และกุ้งแปรรูป ในสามเดือนแรก
ของปี 2558 มีปริมาณทั้งสิ้น 297.67 ล้านปอนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.29 และมีมูลค่าทั้งสิ้น 1,388.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 11.35 เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
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แบ่งตามประเภทของกุ้งได้ดังนี้ (1.) กุ้งแช่แข็ง มีปริมาณ 226.1 ล้านปอนด์ มูลค่า 1,056.89 ล้านเหรียญฯ (2.) กุ้ง
สดแช่เย็น มีปริมาณ 1.02 ล้านปอนด์ มูลค่า 4.66 ล้านเหรียญฯ (3.) กุ้งแปรรูป มีปริมาณ 70.55 ล้านปอนด์ มูลค่า 327.40
ล้านเหรียญฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันจากปีที่ผ่านมาในทุกประเภท แต่มูลค่าของกุ้งแช่แข็ง และกุ้งแปรรูปลดลง
เนื่องจากมูลค่าขึ้นอยู่กับขนาด และคุณภาพของกุ้งเป็นหลัก
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 ส่วนของปริมาณการส่งออกมายังสหรัฐฯ ลาดับประเทศผู้ส่งออก ในสามเดือนแรกของปี 2558 จากปริมาณการ
ส่งออกมายังสหรัฐฯ มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.อินโดนิเซีย 61.69 ล้านปอนด์ 2. อินเดีย 53.33 ล้านปอนด์ 3. เอกวาดอร์
51.68 ล้านปอนด์ 4. ประเทศไทย 36.60 ล้านปอนด์ และ 5. เวียดนาม 27.24 ล้านปอนด์ จากสถิติ ประเทศไทยมีส่วนแบ่งการ
นาเข้ามายังตลาดสหรัฐฯที่ร้อยละ 12 โดยอยู่อันดับที่ 4 รองจากอินเดีย อินโดนิเซีย เอกวาดอร์ ตามลาดับ หากเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา สามเดือนแรกของปีนี้ ไทยมีปริมาณการส่งออกทีฟ่ ื้นตัวกว่าปีก่อนหน้า มีปริมาณเพิ่มขึ้น 6.43
ล้านปอนด์ หรือร้อยละ 21.32
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 สาหรับมูลค่าของการส่งออกมายังสหรัฐฯ ในสามเดือนแรกของปี2558 ลาดับประเทศที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด 5
อันดับแรก ได้แก่ 1.อินโดนิเซีย 302.79 ล้านเหรียญฯ 2. อินเดีย 255.19 ล้านเหรียญฯ 3. ประเทศไทย 191.22 ล้านเหรียญฯ
4. เอกวาดอร์ 184.60 ล้านเหรียญฯ และ 5. เวียดนาม 152.34 ล้านเหรียญฯ ประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกกุ้งมายังสหรัฐฯ
เป็นอันดับที่ 3 รองจากอินโดนิเซีย และ อินเดีย ไทยมีส่วนแบ่งที่ร้อยละ 14.0 จากประเทศผู้ส่งออกกุ้งมายังสหรัฐฯทั้งหมด หาก
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ไทยมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 9.18 ล้านเหรียญฯ หรือร้อยละ 5.05 ขณะที่
ประเทศคู่แข่งอื่นยกเว้นเมกซิโก มีมูลค่าการส่งออกที่ลดลง เนื่องจากบางรายการถูกยกเลิกการนาเข้าหลังจากตรวจพบว่ามีสาร
แอนตี้ไบโอติกตกค้าง (รายละเอียดดูได้จาก http://www.ers.usda.gov/data-products/aquaculture-data.aspx)
 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบ
ต่อปริ มาณน าเข้ากุ้งของสหรั ฐ ฯขณะนี้
คือการตรวจสอบและยกเลิกการนาเข้า
กุ้ ง ที่ มี ส ารแอนตี้ ไ บโอติ ก ตกค้ า ง โดย
หน่ ว ยงานอาหารและยาของสหรั ฐ ฯ
หรื อ FDA. ได้ ร ายงานสถิ ติ ก ารยกเลิ ก
การนาเข้ากุ้งดังกล่าว ในสี่เดือนแรกของ
ปี 2558 มีปริมาณมากถึง 191 รายการ
เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนเดือนเดียวถึง 51
รายการ โดยบริ ษั ท ผู้ ส่ ง ออก กว่ า 10
บริ ษัท จากประเทศ มาเลเซี ย อิ น เดี ย
เวียดนาม และจีน โดยเฉพาะเวียดนาม

ในสี่ เ ดื อ นที่ ผ่ า นมา กุ้ ง ที่ มี ส ารแอนตี้ ไ บโอติ ก ตกค้ า งจากเวี ย ดนามถู ก ยกเลิ ก
ทั้งหมด 92 รายการจากผู้นาเข้าสาคัญอย่างสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น สาหรับใน
สหรัฐฯ มีการยกเลิกการนาเข้า 36 รายการ ส่งผลให้เวียดนามส่งออกมายังสหรัฐฯ
ต่ากว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ55.8 จากแนวโน้มดังกล่าวน่าจะบ่งชี้ว่ายอดการปฏิเสธ
การนาเข้ากุ้งของสหรัฐฯในปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วอย่างมีนัยสาคัญ

 สรุปการส่งออกกุ้งของไทยมายังสหรัฐฯ เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีปริมาณเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 52 แสดงถึงสัญญานการฟื้น
ตัวที่ดีจากโรคตายด่วน หรือ EMS ที่ระบาดอย่างหนักในไทยเมื่อสองปีก่อน รวมทั้งคาสั่งซื้อที่ย้ายมาจาก 4 ประเทศที่มีปัญหา
ยาปฏิชีวนะตกค้างในกุ้ง โดยในไตรมาสแรกนี้ไทยสามารถส่งออกกุ้งมายังสหรัฐฯได้ถึง 36 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21 จาก
ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 และไม่มีรายงาน กุ้งที่มสี ารแอนตี้ไบโอติก ตกค้างจากผู้ส่งออกของไทย แสดงให้เห็นถึงมาตรฐาน
การเพาะเลี้ยง และการให้ความสาคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้ากุ้งไทย อาจเป็นโอกาสดีในการสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้า
กุ้งของไทยมายังสหรัฐฯได้อีกทางหนึ่ง
สานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ
ประจาสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

