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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 
 ส้ินสุด ก.ค.62 มีจ านวนใบรับรองมาตรฐานเพาะเล้ียงกุ้งทะเลที่ มีอายุการรับรองมาตรฐาน  
จ านวน 9,140 ใบ โดยแยกตามมาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 70 ใบ , GAP กรมประมง จ านวน 
8,832 ใบ, GAP มกษ. 7401-2557 จ านวน 158 ใบ, GAP มกษ.7422-2553 จ านวน 26 ใบ, 
GAP มกษ. 7432-2558 จ านวน 51 ใบ และ มกษ. 9000-2552 เล่ม 1 จ านวน  3 ใบ 
 ก.ค.62 ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเล้ียง 22,893.72 ตัน (-9.16% จากเดือนก่อน) โดยเป็นผลผลิต 
ที่ซ้ือขายผ่านระบบ  MD 21,810.42 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 95.27% แบ่งเป็นกุ้งขาว 96.24% กุ้งกุลาด า
3.76% สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 24.15% ภาคกลาง 10.72%  ภาคใต้ตอนบน 31.39% ภาคใต้ฝ่ัง
อันดามัน16.36% และภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 17.38% และเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายโดยไม่ผ่านระบบ MD 
5,020.14 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 4.73% 
 ม.ค.-ก.ค. 62 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเล้ียง 156,138.73 ตัน ลดลง 1.58% จากช่วงเดียวกับ 
ของปี 61โดยเป็ นผลผลิตที่ ซ้ื อขายผ่ านระบบ MD 144 ,095.63 ตัน คิ ดเป็ น 92.29% 
(+0.91%)ในช่ วงเดี ยวกันของปี  61 เป็ นกุ้ งขาว 94.58% กุ้ งกุลาด า 5.42% แยกเป็ น  
ภาคตะวันออก 24.50% ภาคกลาง 10.79% ภาคใต้ตอนบน 30.15% ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 18.41%  
และภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย 16.15% และเป็นผลผลิตที่ ซ้ือขายโดยไม่ผ่านระบบ MD (ประมาณการ 
จากข้อมูล FMD ) 12,063.11 ตัน คิดเป็น 7.71% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ราคา 
ราคากุ้ง(บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดอืน ส.ค.62 

กุ้งขาว 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 
 

100 ตัว 
 ส.ค.61 175.00 170.00 161.48 152.04 142.22 130.19 120.58 

ก.ค.62 180.00 160.00 147.88 141.54 134.62 128.85 122.69 

ส.ค.62 180.00 160.00 147.71 138.33 126.46 117.29 112.08 

% ส.ค.61 2.85 -5.88 -8.52 -9.01 -11.08 -9.90 -7.04 

% ก.ค.62 0.00 0.00 -0.11 -2.26 -6.06 -8.97 -8.64 

 เดือน ส.ค.62 ผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉล่ียวันละ 76 ตู้ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 23.92% และ
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 7.02% 
 มีการขยายช่องทางการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยรองรับผลผลิตจากเกษตรกร 

 
 
1.3 การค้าต่างประเทศ 
ปี 62 (ม.ค.-ก.ค.) การส่งออกกุ้งทะเล (ไม่รวมกุ้งก้ามกราม ลอบสเตอร์ และกะปิ ) ของไทย 
มีปริมาณการส่งออก  95,665  ตัน คิดเป็นมูลค่า 28,243 ล้านบาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนการส่งออกมีปริมาณและมูลค่าลดลง 1.28% และ 5.21% ตามล าดับ โดยสัดส่วน 
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ในตลาดจีน และเกาหลีใต้ ร้อยละ 18.04 และ 38.77 ตามล าดับ ส่วนตลาดหลัก
ของสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ คือ สหรัฐฯญี่ปุ่น จีน อาเซียน สหภาพยุโรป และเกาหลีใต้ โดยมีสัดส่วนของ
มูลค่าการส่งออกร้อยละ 27.22 26.58 18.88 4.88 4.26 และ 4.25 ตามล าดับ 
 

 

- การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามลอบสเตอร์และกะปิ)  
 
 

การส่งออก 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ก.ค.61 15,578.70 4,891.50 
ม.ิย.62 14,324.48 4,251.66 
ก.ค.62 15,380.07 4,636.53 
% ก.ค.61 -1.28 -5.21 
% มิ.ย 62 7.37 9.05 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกรายประเทศ(%) 

 
สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น จีน อาเซียน แคนาดา อียู28 อ่ืนๆ 

ก.ค.61 26.58 27.34 11.60 6.95 4.87 4.51 18.15 
มิ.ย.62 27.40 25.42 18.31 3.83 4.43 4.60 16.01 
ก.ค. 62 27.22 26.58 18.18 4.88 3.48 4.26 15.40 

- การน าเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามลอบสเตอร์และกะปิ) 

 

การน าเข้า 
ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 

ก.ค.61 1,213.56 177.86 
ม.ิย.62 1,905.19 300.16 
ก.ค.62 2,168.08 202.39 
% ก.ค.61 78.65 13.79 

% มิ.ย 62 13.80 -32.57 

สัดส่วนมูลค่าการน าเข้ารายประเทศ (%) 
  อาร์เจนติน่า อินเดีย แคนาดา เวียดนาม อ่ืนๆ 
ก.ค.61 17.19 0.87 11.90 3.21 66.83 
ม.ิย.62 54.26 5.00 3.50 3.38 33.86 
ก.ค. 62 49.16 7.59 4.81 2.41 36.03 

ที่มา : กรมศุลกากร 
2.สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
2.1 การผลิตและการตลาด 
เริ่มเข้าฤดูฝนส่งผลต่อผลผลิตกุ้งขาวในประเทศเวียดนาม ซ่ึงคาดว่าจะลดลงในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
ถึงร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม ในขณะที่มีความต้องการสินค้าจากโรงงานแปรรูปเป็น
จ านวนมากเพื่อจัดส่งให้ตรงตามออร์เดอร์ของต่างประเทศ ท าให้ราคากุ้งขาวในเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นใน
ช่ วงแรกของเดื อนสิ งหาคม และอาจส่ งผลให้ ราคากุ้ งขาวปรั บตั ว สู งขึ้ นร้ อยละ 3 -5  
เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม ส าหรับอินเดีย ตลาดยังคงมีเสถียรภาพ ราคายังคงที่ ฝนที่ยังตกชุกและ
มรสุมที่เกิดขึ้นท าความเสียหายให้กับผลผลิตกุ้ง ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีมูลค่าความเสียหายต่อ
ผลผลิตมากเพียงใด และจะส่งผลต่อราคากุ้งอย่างไร ในขณะน้ี ผู้น าเข้ายังคงไม่มีความประสงค์ที่จะน าเข้า
เพิ่มเติมจากอินเดีย (INFOFISH 14-15/2019) 
2.2 สภาวะการแข่งขัน 
 ตลาดกุ้งญี่ปุ่น : มีความต้องการน าเข้าสินค้ามูลค่าเพิ่มจากกุ้งเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก ภาวะเงินเยนแข็งค่า
ส่งผลดีต่อการท าสัญญาซ้ือขายสินค้า และคาดว่าความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงจะส่งผลดีต่อ
ตลาดการค้ากุ้งญี่ปุ่น (INFOFISH 14-15/2019) การน าเข้ากุ้งของญี่ปุ่น เดือนมิถุนายน 2562 ปริมาณ 9,439 
ตัน โดยมีการน าเข้าจากเวียดนามมากที่สุด ปริมาณ 2,571 ตัน อินเดีย ปริมาณ 2,120 ตัน อินโดนีเซียปริมาณ 
1,902 ตันไทย ปริมาณ 655 ตัน และอาร์เจนตินา 511ตัน การน าเข้ากุ้ง เดือนมกราคม-มิถุนายน2562 
ปริมาณ 65,321ตัน โดยมีการน าเข้าจากเวียดนามมากที่สุด ปริมาณ 13,341ตัน อินโดนีเซีย ปริมาณ 11,440
ตัน อินเดีย ปริมาณ10,627 ตัน อาร์เจนตินา ปริมาณ 6,655 ตัน และไทย ปริมาณ 4,481 ตัน(NOAA, 2019) 
 ตลาดกุ้งในสหรัฐฯ : สหรัฐฯมีปริมาณการน าเข้ากุ้งจากอินเดียในช่วงครึ่งปีแรกถึง 100,000 ตัน จากการ
น าเข้ากุ้งทั้งหมดของสหรัฐฯ ปริมาณ 301,521 ตัน (INFOFISH 14-15/2019) การน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ใน
เดือนมิถุนายน 2562 ปริมาณ 52,503 ตัน โดยมีการน าเข้าจากอินเดียมากที่สุด ปริมาณ 20,559 ตัน 
อินโดนีเซีย ปริมาณ 11,073 ตัน เอกวาดอร์ ปริมาณ 6,950 ตัน เวียดนาม ปริมาณ4,130 ตัน ไทยปริมาณ 
3,034 ตัน การน าเข้ากุ้ง เดือนมกราคม-มิถุนายน2562 ปริมาณ300,683ตัน โดยมีการน าเข้าจากอินเดียมาก
ที่สุด ปริมาณ 115,694 ตัน อินโดนีเซีย ปริมาณ61,843 ตัน เอกวาดอร์ ปริมาณ40,609 ตันเวียดนาม 21,200 
ตัน ไทย ปริมาณ 17,841 ตัน และ เม็กซิโก ปริมาณ 10,751 ตัน (NOAA, 2019) 
3. ปัญหาอุปสรรค 
 พื้นที่ผลิตกุ้งยังคงมีฝนตกอย่างต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อการเล้ียงกุ้งและก่อให้เกิดความสูญเสียจากโรค
ระบาดในบางพื้นที่ 
 ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจากมูลค่าการส่งออกที่ลดลง เน่ืองจากราคากุ้งในตลาดโลกที่ยังคงตกต่ า
อย่างต่อเน่ือง 
 ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก 
 ราคากุ้งในเดือนสิงหาคมเริ่มปรับตัวลดลง ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเล้ียงกุ้ง 
4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
 ให้เกษตรกรติดตามพยากรณ์อากาศ ท าการวางแผนการผลิตและจัดการเพื่อเล้ียงกุ้งขนาดใหญ่ที่สามารถ
ขายได้ในราคาที่สูงขึ้น 
 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบควบคุมคุณภาพทุกรอบการผลิตโดยกรม
ประมงเพื่อควบคุมความเส่ียงการเกิดโรค 
 การบริหารจัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 
 ผลิตสินค้ากุ้งที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกให้มากขึ้น 
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