
 

 
    
 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

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

 เร่งด าเนนิการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของกุ้งไทย
กลบัคืนมา แม้วา่สา่สดุสหรัฐฯ จะยงัคงสถานะ Tier 3 ส าหรับประเทศไทย  

 ภาคเอกชนประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ท่ีดีของการใช้แรงงาน และการใช้ปลาป่นในอุตสาหกรรมกุ้ง รวมถึง
ประชาสมัพนัธ์ให้ประเทศคู่ค้ามีความเช่ือมัน่ในระบบการผลติท่ีได้มาตรฐานของสนิค้ากุ้งไทย 
 

1.1 การผลิต 
 สิน้สดุ มิ.ย.58 มีฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 5,687 ฟาร์มแยกเป็น GAP(5,589) GAP มกษ.

7401-2552(40), CoC(58) คิดเป็น 29.35 % จากฟาร์มท่ีมีการขึน้ทะเบียน 19,378 ฟาร์ม  
 ก.ค. 5 8 ผลผลติกุ้งทะเลจากการเลีย้ง 19,160.86 ตนั เป็นกุ้งขาว 97.12 % กุ้งกุลาด า 2.88 % 
(เพิม่ขึน้ +6.58 % จากเดือนก่อน) สดัสว่นการผลติ ภาคกลาง 14.89 % ตะวนัออก 25.39% ใต้ตอนบน 
28.27 % ใต้ฝ่ังอนัดามนั 18.34 % และใต้ฝ่ังอ่าวไทย 13.11 % โดยมีขนาดกุ้ง <40ตวั/กก.(11.20%),  
41-60ตวั/กก.(18.33%), 61-80ตวั/กก.(24.52%), 81ตวั/กก. ขึน้ไป (45.95%) 

 ม.ค.-ก.ค. 58 มีผลผลติกุ้งทะเลจากการเลีย้ง 114,350.64  ตนั  ( เพิม่ขึน้+22.56% ในช่วงเดียวกนัของปี 57) 

เป็นกุ้งขาว 96.50% กุ้งกุลาด า 3.50% แยกเป็น ภาคกลาง 14.85 % ตะวนัออก 30.49 % ใต้ตอนบน  24.98 % 

ใต้ฝ่ังอนัดามนั 17.64  %ใต้ฝ่ังอ่าวไทย 12.04 % มีขนาดกุ้ง <40ตวั/กก.(9.84%), 41-60ตวั/กก.(17.11%), 61-80

ตวั/กก.(23.52%), 81ตวั/กก ขึน้ไป (49.53%) 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบนั สง่ผลให้ผลผลติกุ้งทะเล
ของประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมาก กรมประมงจึงได้ก าหนด Road Map และแผนปฏิบตัิการเพิม่ผลผลติกุ้ง
ทะเลแบบก้าวกระโดดในปีงบประมาณ 2558 ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเลีย้งกุ้งภายหลงัการเกิดโรค 
EMS จงัหวดัในเขตพืน้ท่ีชายทะเล จ านวน 23 จงัหวดัท่ีมีการเลีย้งกุ้งทะเลได้ด าเนนิการจดัตัง้คณะกรรมการ
ฟืน้ฟูการเพาะเลีย้งกุ้งทะเลจาการระบาดของโรค EMS ในระดบัจงัหวดัเพื่อขบัเคล่ือนและก ากบัดูแลการ
ด าเนนิการฟืน้ฟูการผลติกุ้งทะเลแบบก้าวกระโดดมีการอบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัเจ้าหน้าท่ีกรมประมงและ
ระดมความคิดเหน็เก่ียวกบัการก าหนดแนวทางการผลติกุ้งแบบก้าวกระโดด และให้คณะกรรมการฯในแต่ละ
จงัหวดัจดัท าแผนแก้ไขปัญหาด้านการเพิม่ก าลงัการผลติให้เหมาะสมกบัความ  

 

 
ต้องการของตลาดทัง้ในและนอกประเทศกรมประมงได้สืบค้นข้อมูลผลผลติ โดยอ้างอิงจากหนงัสือก ากบัการ
จ าหนา่ยสตัว์น า้(Movement Document)จากระบบฐานข้อมูลการผลติกุ้ง Shrimp Center และจดัท า
รายช่ือเกษตรกรท่ีมีผลผลติสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2557 และ
จดัสง่ให้แต่ละจงัหวดั เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ใช้ในการถอดบทเรียนจากเกษตรกรท่ีประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทาง เกิดการขยายความส าเร็จไปสูเ่กษตรกรรายอ่ืนๆ และให้คณะกรรมการฯ 
ติดตามแก้ไขปัญหา สง่เสริมการเลีย้งและการตลาดในพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2558 

1.2 การตลาดและการค้า 
ราคากุ้ง (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน  ก.ค. 58 

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

ก.ค. 57 220.71 213.68 199.71 194.44 189.13 180.40 

มิย. 58 205.00 174.42 161.65 156.35 148.08 137.12 

ก.ค. 58 185.00 170.00 165.19 157.31 148.85 139.23 

% ก.ค. 57 -16.18 -20.44 -17.29 -19.10 -21.30 -22.82 

% มิ.ย. 58 -9.76 -2.53 +2.19 +0.62 +0.61 +1.54 

 เดือน ก.ค. 58 ราคาวตัถดุิบกุ้งขาวขนาด 40-50 ตวั/กก. มีการปรับตวัลดลงจากเดือน
ก่อน สว่นกุ้งขนาด 60-100 ตวั/กก. ราคามีการปรับตวัเพิม่ขึน้ ในขณะที่ผลผลติกุ้งเข้าสู่
ตลาดทะเลไทยเฉลีย่วนัละ 83.43 ตู้  เพิม่ขึน้จากเดือนก่อน +9.2% และจากเดือนเดียวกนั
ของปีก่อน +1.2%  

 

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

ประมาณ 2 ล้านตนั เทา่กบัปีท่ีผา่นมาแต่จากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี ้คาดวา่ปริมาณกุ้งเลีย้งจะ

น้อยกวา่ปีก่อน เน่ืองจากประเทศผู้ผลติหลกัยงัคงประสบกบัความเสียหายจากปัญหาโรค EMS โดยเฉพาะ

ผู้ผลติอนัดบัต้นๆ ของโลกอย่างไทย ทัง้นีผ้ลผลติประมาณ 80% เป็นผลผลติจากประเทศแถบเอเชีย 

 2.2 การตลาดและการค้า 
 การสง่ออกกุ้งและผลติภณัฑ์ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและล๊อบสเตอร์)  เดือน  มิ.ย.  58 ปริมาณ 12,473.95  ตนั  

มูลค่า 4,055.19 ล้าน บาท( ปริมาณและมูลค่าลดลง -4.0% และ -0.7% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน) โดย 

ม.ค.-มิ.ย. 58 ไทยสง่ออกปริมาณ  69,705.36 ตนั  มูลค่า 23,317.11 ล้านบาท  (ปริมาณ +5.8% แตมู่ลค่า  -12.4% 

เทียบกบัช่วงเดียวกนัปี 57) สดัสว่นกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง : กุ้งปรุงแต่ง = 44.5 :55.5  สดัสว่นการสง่ออก USA (40.8%) 

Jap (25.8%) EU-28 (7.2%)  Can (4.8%)  China (4.6%)    Asean (3.8%)  S-Korea (3.6%) และอ่ืนๆ (9.4)  

 การน าเข้ากุ้งและผลติภณัฑ์ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและล๊อบสเตอร์) เดือน มิ.ย. 58  ปริมาณ 2,169.58  ตนั 

มูลค่า 322.96  ล้านบาท  (ปริมาณและมูลค่าเพิม่ขึน้ +54.5% และ +19.5% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน)   

โดย ม.ค.-มิ.ย. 58 มีปริมาณ 11,384.92 ตนั และมูลค่า 2,115.65 ล้านบาท (ปริมาณ และมูลค่าลดลง -0.1% และ 

-17.3% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน) สดัสว่นมูลค่าการน าเข้า อินเดีย (29.1%)                  

อาร์เจนตินา่ (18.6%) จีน (7.1%)  เอกวาดอร์ (7.0%)  แคนาดา (6.1%) และอ่ืนๆ (32.1%) 

2.3 ภาวะการแข่งขัน 
 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% สง่ผลให้ความสามารถ
ในการแข่งขนัลดลง อีกทัง้ปี 2558 จะถูกตดัสทิธิในสนิค้ากุ้งแช่เย็นแช่แข็ง ท าให้อตัราภาษีการน าเข้า
กุ้งจากไทยในตลาด EU เพิม่ขึน้จาก 4.2% เป็น 12%  โดยแนวทางการแก้ไข คือ การเจรจา FTA  ให้
ส 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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คณะท างานเฝ้าระวงัติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสนิค้าด้านการประมง  
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