
 

3. ปญัหา/อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
3.1 ปญัหา/อปุสรรค 
- สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลต่อการน าเขา้วัตถุดิบผลิตอาหารกุ้ง 
เช่น ข้าวสาลี ท าให้ราคาอาหารกุ้งในไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น และจากสถานการณ์ดังกล่าวยัง
ส่งผลกระทบด้านพลังงาน ท าให้ราคาน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริโภค
สินค้ากุ้ง 
- เอกวาดอร์สามารถผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง และราคาหน้าฟาร์มที่ต่ ากว่าประเทศ
ผู้ผลิตอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบด้านราคาเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นของโลก 
รวมทั้งไทย 
- การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD) 
และกลุ่มอาการขี้ขาวของกุ้งที่เลี้ยงในฟาร์ม ท าให้ผลผลิตเสียหายและเป็นต้นทุนแฝงที่ส าคัญ 
ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
ที่มา : คณะท างานบริหารจัดการข้อมูลด้านกุ้งทะเล  ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 28 กันยายน 2565  

 

 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
1.1 การผลติ  
 เดือน ส.ค. 65 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 26,977.57 ตัน ปริมาณเพ่ิมขึ้น 
19.13% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (22,646.23 ตัน) และเพ่ิมขึ้น 1.12% เมื่อเทียบปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน (26,678.78 ตัน) ซึ่ งแบ่งเป็นผลผลิตกุ้งขาว 25,892.48 ตัน 
(95.98%) และกุ้งกุลาด า 1,085.09 ตัน (4.02%) สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน 
29.31% ภาคตะวันออก 28.65% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 16.92% ภาคกลาง 15.08% 
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 10.04%  
 ในช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. 65 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 165,710.75 ตัน ลดลง 
2.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (169,840.14 ตัน) โดยเป็นผลผลิตที่ 
ซื้อขายผ่านระบบ MD และหนังสือ APPD แบ่งเป็น กุ้งขาว 154,992.92 ตัน คิดเป็น 
93.53% กุ้งกุลาด า 10,717.83 ตัน คิดเป็น 6.47% สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน 
31.42% ภาคตะวันออก 25.89% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 21.36% ภาคกลาง 12.06% 
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 9.27% 
 สิ้นสุดเดือน ส.ค. 65 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน 
8,975 ฟาร์ม โดยแยกตามใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม มาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 41 ใบ, 
GAP กรมประมง จ านวน 8,767 ใบ, GAP มกษ. 7401 - 2557 จ านวน 83 ใบ, GAP มกษ.7422 - 2553 
จ านวน 21 ใบ, GAP มกษ.7432 - 2558 จ านวน 48 ใบ และ GAP มกษ.7436 - 2563 จ านวน 15 ใบ 

 

ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 94,679.51 ตัน มูลค่า 33,134.59 ล้านบาท โดยปริมาณลดลง 3.09% 
แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 11.22% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า 
การส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 30.26% ญี่ปุ่น 27.80% จีน 15.09% 
เกาหลีใต้ 5.55% ไต้หวัน 4.76% และประเทศอื่น ๆ 16.54% โดยไทยมีผลผลิตออกนอกระบบ
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมาเลเซียให้ราคากุ้งที่ดีกว่า จึงไมจ่ าเป็นต้องซื้อขายผ่านระบบ รวมถึงสภาพอากาศ
แปรปรวน ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง ท าให้ปริมาณกุ้งในระบบลดลง จึงมีการน าเข้ากุ้งเพ่ิมขึ้น 
ส่วนปริมาณการส่งออกสินค้ากุ้งที่ลดลง เนื่องจากไทยเน้นส่งออกกุ้งในรูปแบบแปรรูปเพ่ิมขึ้นแทน 
การส่งออกวัตถุดิบกุ้งสด อย่างไรก็ตาม สินค้ากุ้งของไทยยังคงรักษาเสถียรภาพของระดับราคาไว้ได้  
ปรมิาณและมลูคา่การน าเขา้และการสง่ออกกุง้ทะเล        (ไม่รวม ล็อบสเตอร์ ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ส.ค. 65 3,982.75 906.76 12,371.74 4,800.47 

ก.ค. 65 2,908.20 602.46 11,769.08 4,345.87 

ส.ค. 64 1,986.14 260.53 12,942.42 4,166.24 

% ส.ค. 65/ก.ค. 65 +36.95% +50.51% +5.12% +10.46% 

% ส.ค. 65/64 +100.53% +248.05% -4.41% +15.22% 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณภ์ายนอกประเทศ 
กุ้งเวียดนาม : ท่ามกลางสถานการณ์ต้นทุนด้านพลังงานเช้ือเพลิงและแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
เวียดนามยังคงมีผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาด ท าให้สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดญี่ปุ่นที่เป็นตลาดส าคัญได้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนส่วนแบ่งทางการตลาดส าหรับวัตถดิุบกุ้งสดแช่แข็ง 21.1% และสินค้ากุ้ง
ประเภทแปรรูปและพร้อมทาน 41.4% (INFOFISH 16/2022: ก.ย. 2565)

 

ตลาดญีปุ่น่ : ความต้องการบริโภคสินคา้กุง้แปรรูปเบื้องต้นส าหรับการท าอาหารเองที่บา้นและสนิค้า
กุ้งพร้อมทานในภาคการค้าปลีกอยู่ในระดับที่ทรงตัว และด าเนินต่อไปหลังการแพร่ระบาดของโรค 
COVID - 19 แม้ว่าเป็นช่วงที่มีความนิยมบริโภคกุ้งค่อนข้างมาก แต่การบริโภคสินค้ากุ้งโดยรวมยัง
ไมฟ้ื่นตัว (INFOFISH 16/2022: ก.ย. 2565) 
ตลาดสหรัฐฯ : ความต้องการสินค้ากุ้งของผู้บริโภคค่อนข้างทรงตัว เมื่อเทียบกับสินค้าอาหารทะเลอื่นๆ 
โดยเฉพาะแซลมอน แม้ว่าตลาดกุ้งมีความต้องการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงฤดูร้อน และไม่มีการน าเข้า
กุ้งเพ่ิมเติม เนื่องจากสินค้าคงคลังยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งตอนนี้ตลาดจึงเลือกบริโภคสินค้าตาม
ความต้องการค าสั่งซื้อเดิม และสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งขนาดใหญ่ (INFOFISH 16/2022: ก.ย. 2565) 

3.2 ขอ้เสนอแนะ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองในการจัดซื้ออาหารให้ได้ในราคาต่ า 
การใช้พลังงานในการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการใช้พลังงานทางเลือก เช่น 
โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อลดต้นทุนพลังงานในการเลี้ยงกุ้ง และติดตามปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อเตรียมพร้อมการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
- ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันด้านคุณภาพ ในขณะที่เกษตรกรควรหาแนวทางการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสมในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากโรคกุ้งในระหว่างการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
การขาดทุน 
- เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องโรคกุ้งในเบ้ืองต้น เกษตรกรควรเลือกซ้ือลูกพันธุ์กุ้งในระบบ White List 
Hatchery เน้นการจัดการตามความปลอดภัยทางชีวภาพ ท าการเตรียมบ่อเลี้ยงก่อนการปล่อยกุ้ง
และปล่อยกุ้งในความหนาแนน่ทีเ่หมาะสม รวมทั้งควบคุมปริมาณการให้อาหารทีเ่หมาะสมเพื่อ
ลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคกุ้งในระหว่างการเลี้ยง เพื่อควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 
 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

 

1.2 ราคา  
 ราคากุ้งขาว (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน ส.ค. 65 

กุ้งขาว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 
ส.ค.65 151.35 139.04 127.88 122.31 117.50 
ก.ค.65 165.00 155.00 142.50 137.50 132.54 
ส.ค.64 126.46 119.38 108.96 100.00 95.00 

%∆ ส.ค.65/ก.ค.65 -8.27% -10.30% -10.26% -11.05% -11.35% 
%∆ ส.ค. 65/64 +19.68% +16.47% +17.36% +22.31% +23.68% 

  เดือน ส.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 76 ตู้ ซ่ึงจ านวนตู้เพ่ิมขึ้น 7.04% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (71 ตู้) แต่จ านวนตู้ลดลง 1.30% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (77 ตู้) 

 

1.3 การคา้ตา่งประเทศ 
การน าเข้า เดือน ส.ค. 65 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 3,982.75 ตัน มูลค่า 906.76 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 36.95% และ 50.51% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพ่ิมขึ้น 
100.53% และ 248.05% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. 65 
ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 18,141.78 ตัน มูลค่า 3,038.24 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 
44.40% และ 34.05% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ เอกวาดอร์ 35.55% อาร์เจนตินา 26.31% 
อินเดีย 5.80% เวียดนาม 4.14% แคนาดา 3.84% และประเทศอื่น ๆ 24.36% 
การส่งออก เดือน ส.ค. 65 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 12,371.74 ตัน มูลค่า 4,800.47 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 5.12% และ 10.46% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปริมาณลดลง 
4.41% แต่มูลค่าเพ่ิม 15.22% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. 65  

สนิคา้กุง้ทะเล & ผลติภณัฑ ์
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ประจ าเดือนกนัยายน 2565 


