
 

3. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์  
ที่สามารถควบคุมได้ และโรงงานอาหารทะเลเริ่มวางแผนในการเพ่ิมก าลังการผลิต แต่ยังคงติดปัญหา
ด้านแรงงานและวัตถุดิบ 
-ตลาดสหรัฐฯ มีการน าเข้ากุ้งจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ที่มีราคาต่ ากว่าไทย ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดของกุ้งจากประเทศไทยลดลงต่อเนื่อง และเกษตรกรที่มีต้นทุน  
การผลิตสูงอาจเส่ียงต่อการขาดทุน 
- การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะการเกิดอาการขี้ขาว EHP AHPND 
และ WSSVท าให้ผลผลิตเสียหายและเป็นต้นทุนแฝงที่ส าคัญในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล รวมทั้งต้นทุน  
การผลิตอ่ืน เช่น แรงงาน และพลังงาน สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

 

1.สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 
 เดือน ก.ย.64 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 25,587.97 ตัน ปริมาณลดลง4.09 %และ 1.85%เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน ( 26,678.78 ตัน)และเมื่อเทียบปีก่อนในเดือนเดียวกัน (26,069.43 ตัน)ตามล าดับ
แบ่งเป็นกุ้งขาว 24,263.11 ตัน (94.82 %) และกุ้งกุลาด า 1,324.86 ตัน ( 5.18%) สัดส่วนการผลิต 
ภาคใต้ตอนบน 31.26 %ภาคตะวันออก 21.88 %ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 18.40 %ภาคกลาง 14.51 %  
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย13.95% 

 ในช่วงเดือน ม.ค. –ก.ย. 64มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 195,428.11 ตัน เพ่ิมขึ้น 1.36 %  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(192,797.61 ตัน)โดยเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายผ่านระบบ MDและ APPD
แบ่งเป็นกุ้งขาว186,751.67 ตัน คิดเป็น95. 56%กุ้งกุลาด า 8,676.44 ตัน คิดเป็น 4. 44% สัดส่วนการ
ผลิตภาคใต้ตอนบน 32.24% ภาคตะวันออก 23.47%ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  20.33 %ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
12.51%และภาคกลาง 11.45% 

 สิ้นสุดเดือน ก.ย.64 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน 10,933 
ฟาร์ม โดยแยกตามมาตรฐาน CoCกรมประมง จ านวน 5 8 ใบ ,GAPกรมประมง จ านวน 10,694 ใบ,GAP
มกษ. 7401-2557 จ านวน 1 06 ใบ,GAPมกษ.7422-2553 จ านวน 2 2 ใบ และ GAP มกษ.7432-2558 
จ านวน 53 ใบ 
หมายเหตุ : 1 ฟาร์ม สามารถมีใบรับรองมาตรฐานฟาร์มได้มากกว่า 1 ใบ 

 

ในช่วงเดือน ม.ค. –ก.ย. 64 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 112,625.71 ตัน มูลค่า 34,990.89 ล้านบาท 
โดยปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 2.66% และ 8.33%เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 31.34 %ญี่ปุ่น 24.64 % 
จีน 16.33% เกาหลีใต้ 6.83% ไต้หวัน 3.90% และประเทศอ่ืน ๆ 16.96% 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้ากุ้งทะเล (ไม่รวมล็อบสเตอร์ ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ก.ย. 64 2,246.62 394.75 15,045.01 5,211.66 

ส.ค. 64 1,986.14 260.53 12,934.00 4,159.91 

ก.ย. 63 1,361.31 154.72 14,152.16 4,209.24 

%ก.ย.64/ส.ค. 64 +13.11% +51.52% +16.32% +25.28% 

%ก.ย. 64/63 +65.03% +155.14% +6.31% +23.81% 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินเดีย:จากการรายงาน พบว่า ราคาหน้าฟาร์มลดลง ซ่ึงปัจจุบันอาหารสัตว์มีราคาสูงข้ึน เน่ืองจากต้นทุน
วัตถุดิบที่เพ่ิมข้ึน และยังพบว่า ผู้เล้ียงกุ้งไม่มีความประสงค์ปล่อยกุ้งลงเล้ียง แม้ว่าจะตั้งใจปล่อยลูกกุ้งก็ยังคง
ประสบกับปัญหาการขาดแคลนลูกกุ้งในระยะโพสลาวา เน่ืองจากการหยุดการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์ตามก าหนด
เป็นระยะเวลาสองเดือน(INFOFISH 19/2021:ต.ค.2564) 
เวียดนาม: การแพร่ระบาดของโรคยังคงส่งผลต่อพ้ืนที่เล้ียงกุ้งที่ส าคัญ ท าให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจชุมชนผู้

เล้ียงกุ้งรายย่อยมีความลังเลที่จะพักบ่อเล้ียง นอกจากน้ีการปิดกิจการโรงงานผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ 2 แห่งท า
ให้ผู้เล้ียงกุ้งจ านวนมากที่ได้ปล่อยลูกกุ้งลงเล้ียงในบ่อประสบปัญหาในการซ้ืออาหารกุ้ง (INFOFISH 19/2021: 
ต.ค.2564) 
ตลาดญี่ปุ่น :จากจ านวนผู้ติดเช้ือทั่วประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้การประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน  
ได้ถูกยกเลิกในวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้านร้านอาหารและสวนสนุกได้เตรียมความพร้อมในการรองรับ
ผู้เข้าใช้บริการที่จะเพ่ิมขึ้น หลังจากรัฐบาลผ่อนปรนข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและกิจกรรม  
ทางสังคม และจากการส ารวจของสมาพันธ์ผู้บริโภคของญี่ปุ่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 68.3 ระบุว่า 
ได้ปรับพฤติกรรมให้ทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ซ่ึงภาคบริการอาหารจะมีแนวโน้มการบริโภคที่ดีขึ้น
ภายหลังการยกเลิกประกาศใช้ภาวะฉุกเฉิน(INFOFISH 18 - 19/2021: ต.ค.2564) 
ตลาดสหรัฐฯ:ในภาคการบริการอาหารมีความต้องการสินค้ากุ้งที่เพ่ิมสูงขึ้น และยังคงมีความแข็งแกร่งใน
ภาคการค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
2019 สายพันธุ์เดลต้า ซ่ึงนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า หากยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคอยู่ รวมถึง  
การไม่ได้รับวัคซีนที่เพียงพอ อาจน าไปสู่การปิดกิจการหรือข้อจ ากัดในธุรกิจอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน 
ผู้ประกอบการน าเข้าอาหารทะเลจากเอเชียได้ประสบปัญหาเร่ืองห่วงโซ่อุปทาน เก่ียวกับต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น
จากค่าขนส่ง วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ท าให้ผู้ประกอบการน าเข้าถูกกดดันให้ขึ้นราคา โดยจะเรียกเก็บ
จากบริษัทด้านบริการอาหารและการค้าปลีก ส่งผลให้ราคาทั้งในระดับขายส่งและขายปลีกเพ่ิมขึ้น
(INFOFISH 18 - 19/2021: ต.ค.2564) 
หมายเหตุ*: อัตราแลกเปล่ียน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 33.48 บาท ท่ีมา :ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เดือนตุลาคม 2564  

3.2 ข้อเสนอแนะ 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้แรงงานมีการเคลื่อนย้าย
กลับภูมิล าเนา หรือเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังภาคธุรกิจอ่ืน จึงท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นควรเร่ง
วางแผนการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การหาแรงงานทดแทน ในโรงงานผลิตอาหารทะเล  
อย่างเป็นระบบ และให้สอดคล้องกับแผนการเพ่ิมปริมาณวัตถุดิบนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีมาตรการดึง
แรงงานกลับเข้าสู่ภาคผลิตให้มากขึ้น พร้อมมีการจัดการควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้น 
- เกษตรกรควรเน้นใช้ระบบการผลิตที่เหมาะสม มีต้นทุนต่ า และควรเลือกซ้ือ พันธุ์ กุ้งในระบบ White 
ListHatcheryรวมทั้งเน้นการจัดการตามความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือลดความสูญเสียเนื่องจากการเกิด
โรคในระหว่างการเลี้ยง และควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงานนางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353 

 

1.2ราคา 
 ราคากุ้งขาว (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือนก.ย. 64 

กุ้งขาว 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 
ก.ย.64 - - 126.54 120.00 108.85 102.31 97.31 

ส.ค.64 - - 126.46 119.38 108.96 100.00 95.00 
ก.ย.63 165.00 160.00 141.25 134.17 118.13 103.13 98.54 

%∆ ก.ย./ ส.ค.64 - - +0.06% +0.52% -0.10% +2.31% +2.43% 
%∆ ก.ย.64/63 - - -10.41% -10.56% -7.86% -0.80% -1.25% 

 เดือนก.ย.64 ผลผลิตกุ้งขาวเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ68ตู้ ลดลง 11.69 %และ 17 .07%เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน (77 ตู้) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (82 ตู้)  

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
การน าเข้าเดือน ก.ย. 64 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 2,246.62 ตัน มูลค่า 394.75 ล้านบาท ปริมาณ
และมูลค่าเพ่ิมขึ้น13.11%และ51.52%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพ่ิมขึ้น 65.03%และ155.14%เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. 64 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ34,575.38ตัน มูลค่า 
4,974.97ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น118.55 %และ 131.31 %เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วง
เดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือเอกวาดอร์ 
45.25%อาร์เจนตินา33.30 %อินเดีย3.00 %กรีนแลนด์2.46 %เมียนมา 2.36 %และประเทศอ่ืน ๆ 
13.63% 
การส่งออกเดือน ก.ย.64ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 15,045.01ตัน มูลค่า 5,211.66ล้านบาท ปริมาณ
และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 16.32%และ 25.28%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและเพ่ิมขึ้น 6.31 % และ 23.81% เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 

สินค้ากุ้งทะเล&ผลิตภัณฑ ์
Monitoring Report 

ประจ าเดือนตุลาคม 2564 


