
 

 

  Monitoring  Report 
สนิคา้กุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนธนัวาคม 2563 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 เดือน พ.ย.63 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 25,354.68 ตัน ลดลง 12.40% และ 10.19% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ โดยเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายผ่านระบบ 
MD 22,034.43 ตัน แบ่งเป็นกุ้งขาว 21,283.43 ตัน (96.59%) กุ้งกุลาด า 751.01 ตัน (3.41%) 
สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 15.56% ภาคกลาง 8.99% ภาคใต้ตอนบน 38.64% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
20.77% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 16.04% และเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายโดยไม่ผ่านระบบ MD (ประมาณ
การ จากข้อมูล FMD) 3,320.25 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 13.10% 

 ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 63 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 268,752.61 ตัน ลดลง 8.55%  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายผ่านระบบ MD 241,105.54 ตัน คิดเป็น 
89.71% แบ่งเป็นกุ้งขาว 95.47% กุ้งกุลาด า 4.53% สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 20.81%  
ภาคกลาง 9.19% ภาคใต้ตอนบน 31.81% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 21.47% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
16.72% และเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายโดยไม่ผ่านระบบ MD 27,647.07 ตัน คิดเป็น 10.29% 

 ส้ินสุดเดือน พ.ย.63 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีอายุ
การรับรองมาตรฐาน จ านวน 8,764 ฟาร์ม โดยแยกตามมาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 52 ใบ, 
GAP กรมประมง จ านวน 8,558 ใบ, GAP มกษ. 7401-2557 จ านวน 98 ใบ,GAP มกษ.7422-2553 
จ านวน 18 ใบ GAP มกษ.7432-2558 จ านวน 38 ใบ 

 
 

 การส่งออก เดือน พ.ย.63 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 13,547.35 
ตัน มูลค่า 4,154.91 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 9.78% และ 11.17% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 29.28% และ 
20.85% ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย. 63 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ 
ปริมาณ 138,280.13 ตัน มูลค่า 41,131.49 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 15.00%  
และ 14.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า
การส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 34.86% ญี่ปุ่น 24.66%  
จีน 13.43% เกาหลีใต้ 4.84% และประเทศอ่ืน ๆ 22.21%   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ย.63 3,850.27 354.24 13,547.35 4,154.91 
ต.ค.63 2,671.37 293.77 15,015.46 4,677.21 
พ.ย.62 2,279.54 242.61 17,513.44 5,021.10 

% พ.ย./ต.ค.63 +44.13% +20.58% -9.77% -11.17% 

% พ.ย.63/62 +68.91% +46.01% -22.64% -17.25% 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 เอเชีย: ผลผลิตกุ้งในภาพรวมของเอเชียอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนท าให้

เกษตรกรเริ่มจับกุ้งเม่ือประมาณเดือนตุลาคม ท้ังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ตัดสินใจขยายระยะเวลาการลงลูกกุ้ง โดยบางส่วนเพ่ิงเริ่ม
ลงลูกกุ้งและบางส่วนตัดสินใจลงลูกกุ้งในต้นปีหน้า (INFOFISH 23/2020) 

 ตลาดญ่ีปุ่น :  ปกติการค้าสินค้ากุ้งช่วงส้ินปีซึ่งเป็นช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ๆ จะคึกคัก แต่ ในปีนี้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้ชีวิตนอก
บ้านรวมถึงการบริโภคอาหารในร้านอาหารและร้านซูชิ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีการรณรงค์ “Go to travel” “Go to eat” 
ท าให้ธุรกิจร้านอาหารเริ่มมียอดขายเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีร้านค้าปลีก เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ตและช่องทางออนไลน์ของสินค้ากุ้ง
ยังคงมีแนวโน้มความต้องการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีเป็นวัตถุดิบในการปรุงหม้อไฟ
และกุ้งแปรรูปในแบบต่าง ๆ (INFOFISH 23/2020 : 15 ธ.ค.2563) 

 ตลาดสหรัฐฯ : สมาคมร้านอาหารแห่งชาติ รายงานว่า ยอดขายของร้านอาหารท่ียังคงเปิดบริการอยู่ในเดือน
พฤศจิกายน 2563 ลดลงและคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องไปอีก 3 เดือน ขณะท่ียอดขายอาหารทะเลสดและแช่แข็งเพ่ิมข้ึน 
19% โดยผู้เช่ียวชาญคาดการณ์ว่ายอดขายจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจนถึงส้ินสุดช่วงฤดูหนาว  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้บริโภค
นิยมรับประทานอาหารกุ้งท่ีร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ในปีนี้เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ระลอกท่ีสองท าให้ร้านอาหารต้องหยุดกิจการ ท าให้ความต้องการซื้อกุ้งซึ่งข้ึนอยู่กับยอดขายของร้านอาหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอย่าง 2 รัฐใหญ่ในสหรัฐฯ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก ท่ีมีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด 
โดยห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน ซึ่งส่งผลทางลบต่อร้านอาหาร การท่ีมีผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึนในหลายรัฐส่งผลโดยตรงต่อ
การซื้อกุ้ง โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะหยุดอยู่บ้านและไม่ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน แต่มีการส่ังอาหารออนไลน์แทน 
นอกจากนี้อากาศท่ีหนาวและช้ืนส่งผลให้ร้านอาหารหลายแห่งไม่สามารถปรุงอาหารได้ตามค าส่ังซื้อได้ อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลทางบวกต่อสินค้ากุ้งในร้านขายของช าและซุปเปอร์มาร์เก็ต  (INFOFISH 23/2020) 

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
- ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการส่งออกไปยังภูมิภาคท่ีจัดการปัญหาระบาดของไวรัสโควิด – 19 ได้ดี และเศรษฐกิจก าลัง
ฟื้นตัว เช่น เอเชีย โดยเฉพาะเกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง และอาเซียน 

- เกษตรกรควรเน้นใช้ระบบการผลิตท่ีเหมาะสม มีต้นทุนต่ า และลดความสูญเสียเนื่องจากการเกิดโรคในระหว่าง
การเล้ียง เพื่อควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 

- เกษตรกรควรเลือกซ้ือลูกกุ้งในระบบ White List Hatchery และเน้นการปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มเล้ียง 
เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดโรค 

- ต้องด าเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างบุคคลสู่บุคคล และการปนเป้ือนสู่
สินค้าสัตว์น้ าในการขนส่งและจ าหน่าย 

 

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 รอบ 2 มีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศ ท้ังอเมริกาและยุโรป และ
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศผู้น าเข้ากุ้งหลักจากไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้ง  
- ตลาดในแต่ละประเทศมีการน าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียโดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็กท่ีมีราคาต่ ากว่าไทย ส่งผลให้ความสามารถใน
การแข่งขันด้านตลาดของกุ้งขนาดเล็กจากประเทศไทยลดต่ าลง และเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูงอาจเส่ียงต่อการขาดทุน 
- ในปี 2563 (ม.ค. ต.ค.) ประเทศไทยยังพบการระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะการเกิดอาการขี้ขาว EHP AHPND (โรคตายด่วน) 
และ WSSV ซ่ึงเป็นต้นทุนแฝงท่ีส าคัญในการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล รวมท้ังต้นทุนการผลิตอ่ืน เช่น แรงงาน พลังงาน ปัจจัยการผลิต 
และอาหาร สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
- พบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ครั้งใหม่ท่ีตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ท าให้ต้องปิดตลาดเพื่อท าความสะอาด 
และฆ่าเช้ือ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจ าหน่ายกุ้ง 

 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล โทร. 02 561 3353  

 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ชาวประมงควรเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ (Post harvest) เพื่อให้สัตว์น้ า
เหล่าน้ันมีคุณภาพดีและชาวประมงได้รับราคาที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดปริมาณสัตว์น้ า
เหล่าน้ันที่ชาวประมงอาจต้องขายเป็นปลาเป็ด เน่ืองจากการดูแลรักษาหลังการจับที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.  ผู้ผลิตอาหารสัตว์อาจต้องปรับตัวด้วยการปรับเปล่ียนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่นทดแทน 

1.2 ราคา  
 ราคากุ้งขาว (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร เดือน พ.ย. 63 

กุ้งขาว 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 
พ.ย.63 160.60 155.60 145.60 138.80 127.40 114.20 108.60 

ต.ค. 63 160.42 155.42 139.38 132.71 117.29 105.42 99.79 

พ.ย.62 162.88 154.42 146.92 140.00 130.96 122.69 116.12 

%∆ พ.ย./ต.ค.63 0.11% 0.12% 4.46% 4.59% 8.62% 8.33% 8.83% 

%∆ พ.ย.63/62 -1.40% 0.76% -0.90% -0.86% -2.72% -6.92% -6.48% 

 เดือน พ.ย. 63 ผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 64 ตู้ ลดลงจากเดือนก่อน 
22.89% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 1.59%  
 มีการขยายช่องทางการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยรองรับผลผลิตจากเกษตรกรผ่าน
ช่องทางการค้าสินค้าออนไลน์ และ Pre-order 
 

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
การน าเข้า เดือน พ.ย.63 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 3,850.27 ตัน 
มูลค่า 354.24 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 44.13% และ 20.58% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 68.91% และ 
46.01% ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค.- พ.ย.63 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ 
ปริมาณ 22,433.57 ตัน มูลค่า 2,811.04 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 13.04% และ 
22.68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า 
พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ อาร์เจนติน่า 43.55% เอกวาดอร์ 8.66% เมียนมาร์ 
5.73% แคนาดา 5.06% ปากีสถาน 4.72% และประเทศอ่ืน ๆ 32.28% 


