
 

 
 
 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

3. ปญัหาอุปสรรค 4. ขอ้เสนอแนะ  
 ปัญหาด้านแรงงานได้ถูกใช้เป็นประเด็นเช่ือมโยงเข้ามาสูก่ารกีดกนัทางการค้ากบัสนิค้ากุ้งและผลติภณัฑ์ 
 ปัญหาการกีดกนัทางการค้าด้านภาษีกรณีไทยถูกตดัสทิธิพเิศษทางศุลกากร (GSP) จาก EU รวมถึง
ปัญหา IUU ถูกน ามาเช่ือมโยงกบัการเพาะเลีย้งกุ้ง ท าให้ปริมาณการสง่ออกกุ้งไปยงัภูมิภาคนีอ้าจลดลง
ในอนาคต 

 ปัญหาราคาวตัถุดิบกุ้งในประเทศมีแนวโน้มตกต ่า อาจสง่ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการลงกุ้ง 

 เร่งด าเนนิการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมง เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของกุ้งไทยกลบัคืนมา ทัง้นี ้
ประเทศไทยอยู่ในระหวา่งการจดัท าเอกสารหลกัฐานย่ืนต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ในการถอดถอนสนิค้ากุ้งออกจาก
บญัชีรายช่ือสนิค้าท่ีมีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบงัคบั 

 ภาคเอกชนประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงาน และการใช้ปลาป่นในอุตสาหกรรมกุ้ง รวมถึง
ประชาสมัพนัธ์ให้ประเทศคู่ค้ามีความเช่ือมัน่ในระบบการผลติท่ีได้มาตรฐานผา่นช่องทางส่ือสงัคมออนไลน์ 

 เร่งด าเนนิการวางแผนเพ่ือรองรับปัญหาราคากุ้งให้มีเสถียรภาพ 

 

1.1 การผลิต 
 สิน้สดุส.ค.58 มีฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 6,781ฟาร์มแยกเป็น GAP(6,676)GAPมกษ.

7401-2552(42), CoC(63) คิดเป็น 34.99% จากฟาร์มท่ีมีการขึน้ทะเบียน 19,378 ฟาร์ม 
 ส.ค.58 ผลผลติกุ้งทะเลจากการเลีย้ง 20,707.34ตนั เป็นกุ้งขาว 96.95% กุ้งกุลาด า 3.05% (เพิม่ขึน้ 
+8.07% จากเดือนก่อน ) สดัสว่นการผลติ ภาคตะวนัออก 24.05 % ภาคกลาง 15.24%ใต้ตอนบน 
28.29% ใต้ฝ่ังอนัดามนั 20.24%และใต้ฝ่ังอ่าวไทย12.19%โดยมีขนาดกุ้ง <40ตวั/กก.(10.45%), 41-60
ตวั/กก.(17.50%), 61-80ตวั/กก.(25.64%), 81ตวั/กก. ขึน้ไป (46.41%) 

 ม.ค.-ส.ค.58 มีผลผลติกุ้งทะเลจากการเลีย้ง 135,057.98ตนั (เพิม่ขึน้+16.29 % ในช่วงเดียวกนัของปี 57) เป็นกุ้งขาว 

96.57 % กุ้งกุลาด า 3.43%แยกเป็นภาคตะวนัออก 29.50%ภาคกลาง 14.91 %ใต้ตอนบน 25.49%ใต้ฝ่ังอนัดามนั18.03%

ใต้ฝ่ังอ่าวไทย12.07% มีขนาดกุ้ง<40ตวั/กก.(9.92%), 41-60ตวั/กก.(17.16%), 61-80ตวั/กก.(23.80%), 81ตวั/กก ขึน้ไป 

(49.12%) 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMSกรมประมงมีการให้บริการผลติแจกจ่ายหวัเชือ้จุลนิทรีย์ ปม.
1 ให้แก่เกษตรกร ซึง่ได้ด าเนนิการผลติแจกจ่ายสตูรผงไปแล้วทัง้สิน้ จ านวน 301,300 ซอง และสตูร
น า้จ านวน 709,681 ขวด การให้บริการตรวจคดักรองโรคในกุ้งทะเลท่ีเกิดจากเชือ้ไวรัส และตรวจ
เชือ้แบคทีเรียในกลุม่อาการตายด่วน  (EMS) จากผลการด าเนนิงานตัง้แต่เดือนตุลาคม 2557 พบ
เชือ้ EMS (Vp.3) 33.90% จนถึงเดือนส.ค. 2558 พบเชือ้ EMS (Vp.3) 15.27%  ซึง่มีแนวโน้มลดลง 

 

 

 การผลติพอ่แม่พนัธุ์คุณภาพเพ่ือจ าหนา่ยแก่เกษตรกร ในขณะนีผ้ลติได้ทัง้สิน้ 100 ,000 ตวั และ

เร่ิมจ าหนา่ยพอ่แม่พนัธุ์กุ้ งรุ่น F1แล้วทัง้สิน้ 42,608ตวั 
1.2 การตลาดและการค้า 
ราคากุ้ง(บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน ส.ค.58 

กุ้งขาว 40ตวั 50ตวั 60ตวั 70ตวั 80ตวั 90ตวั 

ส.ค. 57 227.50  222.61  217.73  207.92  195.00  185.00  

ก.ค. 58 185.00  170.00  165.19  157.31  148.85  139.23  

ส.ค. 58 185.00  174.35  164.40  156.00  145.42  136.25  

%ส.ค. 57 -18.68 -21.68 -24.49 -24.97 -25.43 -26.35 

%ก.ค. 58 0.00 +2.56 -0.48 -0.83 -2.30 -2.14 

 เดือน ส.ค. 58 ราคาวตัถดุิบกุ้ งขาวโดยเฉล่ียมีการปรับตวัลดลงเลก็น้อยจากเดือนก่อน โดยขนาด 
80-100 ตวั/กก. มีการปรับตวัลดลงประมาณ 3 บาท/กก. แตเ่ม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ราคา
ลดลงในทุกขนาด ในขณะท่ีผลผลิตกุ้ งเข้าสูต่ลาดทะเลไทยเฉล่ียวนัละ 90.65 ตู้ เพ่ิมขึน้จากเดือนก่อน 
+8.6% และลดลงจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน -10.5% 

 

2.1การผลิต 
 ประมาณการผลผลติกุ้งโลก (ทัง้จากเพาะเลีย้งและการจบั) ปี 57 อยู่ท่ี 4ล้านตนั คิดเป็นกุ้งเลีย้ง

ประมาณ 2 ล้านตนั เทา่กบัปีท่ีผา่นมาแต่จากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี ้คาดวา่ปริมาณกุ้งเลีย้งจะ

น้อยกวา่ปีก่อนเน่ืองจากประเทศผู้ผลติหลกัยงัคงประสบกบัความเสียหายจากปัญหาโรค EMS โดยเฉพาะ

ผู้ผลติอนัดบัต้นๆ ของโลกอย่างไทย ทัง้นีผ้ลผลติประมาณ 80% เป็นผลผลติจากประเทศแถบเอเชีย 

 2.2 การตลาดและการค้า 
 การสง่ออกกุ้งและผลติภณัฑ์ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและล๊อบสเตอร์)  เดือน ก.ค. 58ปริมาณ 13,506.89ตนั มูลค่า 

4,421.02ล้าน บาท( ปริมาณและมูลค่าเพิม่ขึน้+8.28% และ +9.02% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน) โดย ม.ค.-

ก.ค. 58 ไทยสง่ออกปริมาณ  83,212.25 ตนั  มูลค่า 27,738.14 ล้านบาท (ปริมาณ +3.84% แตมู่ลค่า-13.77%เทียบ

กบัช่วงเดียวกนัปี 57) สดัสว่นกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง : กุ้งปรุงแต่ง =43.97 :56.03สดัสว่นการสง่ออก USA(40.7%) 

Jap(26.5%) EU-28 (7.0%)  Can (4.9%)  China (4.2%)  S-Korea(3.7%)  Asean (3.7%) และอ่ืนๆ (9.30%) 

 การน าเข้ากุ้งและผลติภณัฑ์ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและล๊อบสเตอร์)เดือน ก.ค. 58 ปริมาณ 2,490.84  ตนั 

มูลค่า 207.80  ล้านบาท(ปริมาณเพิม่ขึน้ +14.81% แต่มูลค่า-35.66% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน)   โดย ม.ค.-ก.ค. 

58 มีปริมาณ 13,875.75 ตนั และมูลค่า 2,323.45ล้านบาท (ปริมาณเพิม่ขึน้ 1.15% แต่มูลค่า -17.65% เม่ือ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน)สดัสว่นมูลค่าการน าเข้า อินเดีย (29.33%)อาร์เจนตินา่ (17.93%)แคนาดา 

(7.92%)ปากีสถาน (7.27%) จีน(6.47%)และอ่ืนๆ (31.08%) 

2.3ภาวะการแข่งขัน 
 อินเดียประสบความส าเร็จสงูมากด้านฟาร์มเลีย้งกุ้งและผลผลติกุ้งขาว โดยในปี 2557 ได้ก้าวขึน้มา
เป็นอนัดบัหนึง่ของโลกในด้านผลผลติกุ้งขาวและคาดวา่จะครองความเป็นอนัดบัหนึง่ต่อเน่ืองมาถึงปี 
2558 ด้วย 

 สมาคมผู้สง่ออกและผู้ผลติอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) รายงานวา่ยอดขายกุ้งของเวียดนามไปยงั
ตลาดสหภาพยุโรป ปี 2557 เพิม่ขึน้ร้อยละ 71.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 ไทยถูกตดัสทิธิ GSP ในสนิค้ากุ้งปรุงแต่งในตลาด EU จาก 7% เป็น  20% สง่ผลให้ความสามารถใน
การแข่งขนัลดลง อีกทัง้ปี 2558 จะถูกตดัสทิธิในสนิค้ากุ้งแช่เย็นแช่แข็ง โดยแนวทางการแก้ไข คือ การ
เจรจา FTA  ให้ส าเร็จโดยเร็ว แต่เป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้ระยะเวลา  

 ไทยให้ความส าคญักบัการเฝ้าระวงัและป้องกนัไม่ให้เกิดความเสียหายของผลผลติจากการระบาดของ
โรคในประเทศ เพ่ือให้เข้าสูเ่ป้าท่ีตัง้ไว้ 4 แสนตนั ในปี 58 และสร้างความเช่ือมัน่ด้านศกัยภาพในการเป็น 
Main Shrimp Supplier โดยการอนญุาตให้มีการน าเข้าวตัถุดิบกุ้ง (ต้ม) จากอินโดนีเซียและบราซลิ ท่ีเคย
ถูกระงบัไปตัง้แต่ปี 2553 
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ราคากุ้งขาว ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร ปี 2555-2558
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