
สถานการณส์นิค้ากุง้ทะเลและผลติภัณฑ์ ในช่วง 3 เดอืนแรก ปี 2565  
พัชรินธร ลังกาปอน 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนา 

มีผลผลิตรวม 50,760.08 ตัน โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการซื้อขายที่มีหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement 
Document : MD) และหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Aquacultural 
Product Purchasing Document : APPD) ประกอบด้วยผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 46,327.03 ตัน (91.27%) และผลผลิต
กุ้งกุลาด า 4,433.05 ตัน (8.73%) ซึ่งผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 9.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จ าแนกเป็นการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเพ่ิมขึ้น 4.25% และกุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น 113.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากสายพันธุ์กุ้งกุลาด ามีความทนทานต่อโรค และมีตลาดรองรับอย่างชัดเจน เช่น จีน แคนาดา และฮ่องกง รวมถึง
ราคากุ้งกุลาด ามีเสถียรภาพตลอดในปี 2564 จึงจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งกุลาด าเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งกุลาด าเพ่ิมข้ึน 
(ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง  
       ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
 

เดือน 2564 2565 % การเปลี่ยนแปลง 

ผลผลิต กุ้งขาว กุ้งกุลาด า รวม กุ้งขาว กุ้งกุลาด า รวม กุ้งขาว กุ้งกุลาด า รวม 

ม.ค. 13,508.70 519.18 14,027.88 12,856.21 1,406.55 14,262.76 -4.83 +170.92 +1.67 

ก.พ. 13,072.73 725.35 13,798.08 14,154.18 1,462.76 15,616.94 +8.27 +101.66 +13.18 

มี.ค. 17,857.80 836.09 18,693.89 19,316.64 1,563.74 20,880.38 +8.17 +87.03 +11.70 

เม.ย. 19,019.47 754.25 19,773.72 
      

พ.ค. 25,598.52 980.14 26,578.66 
      

มิ.ย. 23,974.89 1,317.85 25,292.74 
      

ก.ค. 23,924.09 1,072.30 24,996.39 
      

ส.ค. 25,532.36 1,146.42 26,678.78 
      

ก.ย. 24,263.11 1,324.86 25,587.97 
      

ต.ค. 22,101.78 1,393.21 23,494.99 
      

พ.ย. 18,072.94 1,380.24 19,453.18 
      

ธ.ค. 14,768.95 1,678.99 16,447.94 
      

รวม 241,695.34 13,128.88 254,824.22 46,327.03 4,433.05 50,760.08 -80.83 -66.23 -80.08 

ไตรมาส 1 44,439.23 2,080.62 46,519.85 46,327.03 4,433.05 50,760.08 +4.25 +113.06 +9.11 

ไตรมาส 2 68,592.88 3,052.23 71,645.11 
      

ไตรมาส 3 73,719.56 3,543.58 77,263.14 
      

ไตรมาส 4 54,943.67 4,452.44 59,396.11 
      

หมายเหตุ : *เป็นข้อมูลเฉพาะหนงัสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภณัฑ์สตัว์น้ าท่ีไดจ้ากการเพาะเลี้ยง (APPD) 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (เม.ย. 65) 
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 เมื่อพิจารณาผลผลิตกุ้งทะเลแยกตามภูมิภาคการเลี้ยง จะเห็นว่าในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ผลผลิตกุ้งส่วนใหญ่ 
อยู่ที่ภาคใต้ตอนบน (29.05%) รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (27.39%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (24.04%) ภาคกลาง 
(12.37%) และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (7.15%) ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผลผลิตกุ้งเพ่ิมข้ึน
ทุกพ้ืนที่ โดยในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากที่สุด (+12.94%) รองลงมา คือ ภาคใต้ตอนบน  
(+11.38%) ภาคกลาง (+10.07%) ภาคตะวันออก (+4.99%) และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (+2.83%) (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามรายภาค และชนิดกุ้ง 
     ปี 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 

 

 
ปี 2565 (ม.ค. - มี.ค.) % การเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ

กับปี 64 ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 

กุ้งขาว กุ้งกุลาด า รวม สัดส่วน (%) 
ภาคตะวันออก 13,122.40 779.95 13,902.35 27.39 +4.99 
ภาคกลาง 6,172.20 105.72 6,277.92 12.37 +10.07 
ภาคใต้ตอนบน 13,669.74 1,077.72 14,747.46 29.05 +11.38 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน 9,925.59 2,275.14 12,200.73 24.04 +12.94 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย 3,437.10 194.52 3,631.62 7.15 +2.83 

รวม 46,327.03 4,433.05 50,760.08 100 +9.11 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD Center และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (เม.ย.65) 

 สถานการณ์ด้านการผลิตในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 พบว่า ผลผลิตกุ้งทะเลเข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่าเป็นช่วงที่อุปทานการผลิตกุ้งค่อนข้างต่ า เนื่องจากเพ่ิงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะเลี้ยง แต่
เกษตรกรได้เพ่ิมก าลังการผลิตตามนโยบายเป้าหมายการผลิตกุ้ง จ านวน 400,000 ตัน รวมถึงราคาผลผลิตกุ้งที่ค่อนข้าง 
มีเสถียรภาพมากกว่าปีก่อน จึงจูงใจให้เกษตรกรปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทีไ่ด้คลี่คลายลง ท าให้โรงงานสามารถรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ตามปกติ และมีแผนเพ่ิม
ก าลังการผลิตเพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย 
และการคุมเชิงสถานการณส์งครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง รายเดือน ปี 2563 - 2565  
           (ม.ค. - มี.ค.) รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (เม.ย. 65)  
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2. สถานการณ์ราคา 
ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 พบว่า โดยรวมราคากุ้งเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ทุกขนาด ยกเว้นกุ้งขนาด 40 - 50 ตัว/กก. ที่ไม่แสดงราคาซื้อขาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ขายกุ้งผ่านทางห้องเย็นโดยตรง ในไตรมาสที่ 1 ราคากุ้งขนาด 
60 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 24.41% กุ้งขนาด 70 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 25.95% กุ้งขนาด 80 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
27.75% และกุ้งขนาด 70 ตัว/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึน 25.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ราคาเฉลี่ยได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับราคากุ้งของเดือนมกราคม เนื่องจากมีปริมาณ
ผลผลิตกุ้งขาวเข้าสู่ตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากนัก 
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบางส่วนให้ความเห็นว่า แม้ว่าในไตรมาสที่ 1 ราคากุ้งจะมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นและ
สามารถรักษาเสถียรภาพไว้ได้ แต่จากราคาต้นทุนปัจจัยการผลิต เช่น พลังงาน และอาหารกุ้ง ได้เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
จึงท าให้ได้รับก าไรสุทธิน้อยกว่าที่คาดการณ์ ทั้งนี้ ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าเพ่ือเสริมสภาพคล่อง
และเพ่ือการปรับโครงสร้างฟาร์มให้เหมาะสมต่อการเลี้ยง ท าให้เกษตรกรสามารถปรับลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงได้ (ตารางที่ 3 
และภาพท่ี 2) 

 

ตารางที่ 3 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
หน่วย : บาท / กก. 

เดือน 
60 ตัว/กก. 

 
70 ตัว/กก. 

 
80 ตัว/กก. 

 
90 ตัว/กก. 

2564 2565 % Δ 
 

2564 2565 % Δ 
 

2564 2565 % Δ 
 

2564 2565 % Δ 

ม.ค. 142.62 193.91 +30.96 
 

131.43 184.78 +40.59 
 

118.81 167.17 +40.70 
 

112.62 151.74 +34.74 
ก.พ. 147.62 189.05 +28.07 

 
138.57 179.05 +29.21 

 
122.86 166.90 +35.85 

 
114.52 152.14 +32.85 

มี.ค. 153.78 169.44 +10.18 
 

144.72 158.52 +9.54 
 

130.28 141.11 +8.31 
 

119.72 130.37 +8.90 
เม.ย. 151.10 - - 

 
142.62   

 
129.05   

 
118.81   

พ.ค. 138.13 - - 
 

131.96   
 

121.88   
 

114.79   
มิ.ย. 146.96 - - 

 
139.35   

 
131.09   

 
121.30   

ก.ค. 137.00 - - 
 

129.20   
 

114.64   
 

109.00   
ส.ค. 126.46 - - 

 
119.38   

 
108.96   

 
100.00   

ก.ย. 126.54 - - 
 

120.00   
 

108.85   
 

102.31   
ต.ค. 137.80 - - 

 
129.60   

 
117.80   

 
111.20   

พ.ย. 160.00 - - 
 

153.60   
 

140.40   
 

130.60   
ธ.ค. 179.20 - - 

 
170.20   

 
158.80   

 
146.20   

เฉลี่ย 145.60 184.13 +26.46  137.55 174.12 +26.58  125.29 158.39 +26.43  116.76 144.75 +23.98 

ไตรมาส 1 148.01 184.13 +24.41 
 

138.24 174.12 +25.95 
 

123.98 158.39 +27.75 
 

115.62 144.75 +25.19 
ไตรมาส 2 145.40 - - 

 
137.98   

 
127.34   

 
118.30   

ไตรมาส 3 130.00 - - 
 

122.86   
 

110.81   
 

103.77   
ไตรมาส 4 159.00 - - 

 
151.13   

 
139.00   

 
129.33   

ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (เม.ย. 65) 
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ภาพที่ 2 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร แยกตามขนาดกุ้ง รายเดือน ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (เม.ย. 65) 

3. สถานการณ์การค้า 
 3.1 การส่งออก   

ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมลอบสเตอร์) มีปริมาณการส่งออก 
31,842.57 ตัน มูลค่า 10,958.25 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3.04% และ 20.71% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 
30.09% ญี่ปุ่น 29.89% จีน 14.68% เกาหลีใต้ 4.40% ไต้หวัน 4.07% และประเทศอ่ืนๆ 16.87% (ภาพที่ 3  
และตารางท่ี 4) 

 

 
ภาพที่ 3 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปตลาดโลก ปี 2564  
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 

สหรัฐอเมริกา 
30.09% 

ญี่ปุ่น 
29.89% จีน 

14.68% 

เกาหลีใต้ 
4.40% 

ไต้หวัน 
4.07% 

ประเทศอื่นๆ 
16.87% 

สัดส่วนมลูคา่การสง่ออกกุง้ทะเลและผลติภณัฑข์องไทย ปี 2565 (ม.ค. - มี.ค.)  

มูลค่าการสง่ออก 
10,958  ล้านบาท 
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 การส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม 
เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณการส่งออก 20,522.07 ตัน 

มูลค่า 7,408.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณและมูลค่า 64.45% และ 67.60% ของการส่งออกกุ้งทะเลทั้งหมด  
และการส่งออกมีปริมาณลดลง 5.79% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 15.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4)  
หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลักของไทย คือ ญี่ปุ่น 31.17% สหรัฐอเมริกา 28.71% จีน 
12.36% เกาหลีใต้ 5.26% ไต้หวัน 4.72% และประเทศอ่ืนๆ 17.78%  

การส่งออกกุ้งกุลาด า 
ส าหรับการส่งออกกุ้งกุลาด า ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณ 2,785.12 ตัน มูลค่า 858.54 ล้านบาท

และปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 40.59% และ 39.80% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4)  
หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ จีน 66.82% แคนาดา 8.69% ฮ่องกง 6.67% ญี่ปุ่น 
4.75% ออสเตรเลีย 2.58% และประเทศอ่ืนๆ 10.49% ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบกุ้งกุลาด าแช่เย็นจนแข็ง 50.03%  
กุ้งกุลาด ามีชีวิต 37.23% และลักษณะสินค้ากุ้งกุลาด าอื่นๆ 12.74%  

การส่งออกกุ้งน้ าเย็น 
ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 การน าเข้ากุ้งน้ าเย็นเพื่อการส่งออก มีปริมาณ 411.73 ตัน มูลค่า 86.43 ล้านบาท 

ซึ่งปริมาณการส่งออกกุ้งน้ าเย็น คือ 184.37 ตัน มูลค่า 95.77 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 2.46% และ 12.37% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลักของไทย 
คือ ญี่ปุ่น 98.06% ออสเตรเลีย 1.52% และเกาหลีใต ้0.43% ซ่ึงส่งออกในรูปแบบกุ้งน้ าเย็นแช่เย็นจนแข็งทั้งหมด  

การส่งออกกุ้งอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งอ่ืนๆ (กุ้งพิกัด 0306 และ 1605 ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 

มีปริมาณ 2,063.68 ตัน และมูลค่า 744.86 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 18.11% และ 31.49% ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ 
สหรัฐอเมริกา 36.25% ญี่ปุ่น 35.14% ออสเตรเลีย 7.00% ฮ่องกง 5.40% เกาหลีใต้ 4.68% และประเทศอ่ืนๆ 
11.53% ซึ่งส่งออกในรูปแบบกุ้งอ่ืนๆ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 70.25% กุ้งอ่ืนๆ ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 16.41% 
กุ้งอ่ืนๆ นึ่งหรือต้ม 10.86% กุ้งอ่ืนๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 2.46% และลักษณะสินค้าอ่ืนๆ ของกุ้งอ่ืนๆ 
0.02%  

การส่งออกอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งที่ไม่สามารถแยกประเภทชนิดกุ้งได้ เนื่องจากเป็นกุ้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเรียบร้อยแล้ว 

เช่น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง และลูกชิ้นกุ้ง โดยการส่งออกในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณ 6,287.33 ตัน และมูลค่า 
1,851.03 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 20.60% และ 32.79% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 47.55% ญี่ปุ่น 30.80% 
จีน 6.45% เกาหลีใต้ 5.26% ออสเตรเลีย 2.81% และประเทศอ่ืนๆ 7.13%  
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ตารางที ่4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2564 - 2565  

      
หน่วย ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ลา้นบาท 

การส่งออกกุ้งทะเล* และผลิตภณัฑ์ 
ปี 2564 (ม.ค. – มี.ค.) ปี 2565 (ม.ค. – มี.ค.) % การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ     มูลค่า  ปริมาณ       มูลค่า        ปริมาณ      มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 21,782.83 6,418.08 20,522.07 7,408.05 -5.79 +15.42 
1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง 11,646.29 2,868.03 8,944.93 2,503.32 -23.20 -12.72 
      - แช่เย็นจนแข็ง 7,365.73 2,217.16 6,531.19 2,041.34 -11.33 -7.93 
      - มีชีวิต 448.16 85.40 310.96 53.70 -30.61 -37.12 
      - สดหรือแชเ่ย็น 3,824.59 287.79 2,097.35 165.67 -45.16 -42.43 
      - ส าหรับท าพันธุ ์ 7.81 277.68 5.43 242.61 -30.47 -12.63 
1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 10,136.54 3,550.05 11,577.14 4,904.73 +14.21 +38.16 
      - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรอืต้ม - - 2,352.49 962.99 N/A N/A 
      - บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไมไ่ด้ 4,175.84 1,667.48 4,894.58 2,348.91 +17.21 +40.87 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 5,960.70 1,882.57 4,330.07 1,592.83 -27.36 -15.39 

2. กุ้งกุลาด า 1,980.97 614.12 2,785.12 858.54 +40.59 +39.80 
2.1 กุ้งกุลาด ามีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 1,862.88 582.53 2,599.52 793.27 +39.54 +36.18 
     - แช่เย็นจนแข็ง 508.04 158.26 1,175.38 429.50 +131.36 +171.39 
     - มีชีวิต 1,353.10 384.78 1,366.16 319.66 +0.97 -16.92 
     - สดหรือแช่เย็น 0.04 0.01 56.69 6.98 N/A N/A 
      - ส าหรับท าพันธุ ์ 1.70 39.48 1.29 37.13 -24.12 -5.95 
2.2 กุ้งกุลาด าแปรรูป 118.10 31.59 185.60 65.27 +57.15 +106.62 
     - บรรจภุาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 18.01 3.77 13.55 5.97 -24.70 +58.36 
     - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 100.09 27.82 172.05 59.30 +71.90 +113.16 

3. กุ้งน้ าเย็น 179.94 85.23 184.37 95.77 +2.46 +12.37 
3.1 กุ้งน้ าเย็นมีชีวติ สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 179.94 85.23 184.37 95.77 +2.46 +12.37 
     - แช่เย็นจนแข็ง 179.94 85.23 184.37 95.77 +2.46 +12.37 

4. กุ้งอื่นๆ 1,747.23 566.49 2,063.68 744.86 +18.11 +31.49 
4.1 กุ้งอืน่ๆ มีชีวิต สด แชเ่ย็น แช่แข็ง 1,332.16 359.97 1,673.48 523.36 +25.62 +45.39 
     - แช่เย็นจนแข็ง 1,152.83 339.30 1,573.51 507.42 +36.49 +49.55 
     - มีชีวิต 10.07 11.92 11.45 12.49 +13.70 +4.78 
     - สดหรือแช่เย็น 169.26 8.75 88.52 3.45 -47.70 -60.57 
4.2 กุ้งอืน่ๆ แปรรูป 415.07 206.52 390.20 221.50 -5.99 +7.25 
     - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรอืต้ม 128.44 92.46 101.05 80.89 -21.33 -12.51 
      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 52.51 21.20 71.82 18.36 +36.77 -13.40 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 234.12 92.86 217.33 122.25 -7.17 +31.65 

5. อื่นๆ 5,213.44 1,394.00 6,287.33 1,851.03 +20.60 +32.79 
5.1 กุ้งแปรรูป 5,213.44 1,394.00 6,287.33 1,851.03 +20.60 +32.79 
      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 40.24 32.44 29.59 24.80 -26.44 -23.52 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 237.30 72.97 613.26  195.39  +158.43 +167.77 
      - ปรุงแต่ง (กุ้งชุบเกรด็ขนมปัง ลูกชิ้นกุง้ และอื่นๆ) 4,935.90 1,288.59 5,644.48 1,630.84 +14.36 +26.56 

รวม 30,904.41 9,077.92 31,842.57 10,958.25 +3.04 +20.71 

หมายเหตุ :* หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และกุ้งอื่นๆ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 
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ตลาดส่งออกที่ส าคัญ 
3.1.1. สหรัฐอเมริกา 

  ตลาดสหรัฐฯ มีการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต์ ซึ่งสินค้ากุ้งมีบทบาทส าคัญ 
ในร้านอาหารจานด่วน โดยร้านอาหารหลายแห่งเสนอขายอาหารเมนูกุ้งพิเศษ เช่น กุ้งทอด กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง และกุ้งย่าง 
ซึ่งความต้องการบริโภคกุ้งที่เพ่ิมขึ้นในฤดูกาลนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีก แต่ความต้องการ
สินค้ากุ้งในภาคอุตสาหกรรมอาหาร (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) ยังมีปริมาณเพ่ิมอีกด้วย (INFOFISH Trade 
News 2022) และจากดัชนีราคาผู้บริโภคและสถานการณ์ราคาอาหารในสหรัฐอเมริกา เดือนมีนาคม พบว่า ดัชนีราคา
สินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของไทยในตลาดสหรัฐฯ ปรับเพ่ิมขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 เดือน โดยเฉพาะสินค้าปลา
และอาหารทะเล (สดและแปรรูป) ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงาน ที่อยู่อาศัย และอาหาร 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย เนื่องจากสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าจ าเป็ นต่อการ
ด ารงชีพ และไทยยังคงเป็นแหล่งน าเข้าอาหารทะเลแปรรูปที่ส าคัญของสหรัฐฯ (ส านักการเกษตรต่างประเทศ) 
  ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 8,703 ตัน มูลค่า 3,297 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 16.40% และ 34.23% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 การส่งออกกุ้งของไทยไปสหรัฐอเมริกา ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2555 126,608 34,640 
2556 77,562 27,055 
2557 65,275 26,771 
2558 72,334 24,926 
2559 81,201 29,344 
2560  75,051 27,904 
2561  49,782 17,756 
2562  42,902 14,637 
2563  43,730 15,297 
2564  42,914 15,716 

2564 (ม.ค. - มี.ค.) 7,476 2,456 
2565 (ม.ค. - มี.ค.) 8,703 3,297 
% การเปลี่ยนแปลง +16.40 +34.23 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65)  
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3.1.2. ญี่ปุ่น  

 ญี่ปุ่นมีความต้องการบริโภคอาหารทะเลโดยรวมเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
ช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และจากการที่ญี่ปุ่นมีการผ่อนคลายข้อจ ากัดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มียอดขายกุ้งเพ่ิมข้ึนในภาคการให้บริการด้านอาหาร (INFOFISH Trade News 2022) 

 ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังญี่ปุ่น ปริมาณ 9,094 ตัน มูลค่า 3,276 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 17.06% และ 29.54% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6 การส่งออกกุ้งของไทยไปญี่ปุ่น ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2555 80,962 25,796 
2556 58,836 19,429 
2557 38,908 14,933 
2558 37,349 13,531 
2559 39,909 14,756 
2560  39,293 14,335 
2561  41,532 14,658 
2562 39,077 13,085 
2563  32,227 10,941 
2564  35,102 12,036 

2564 (ม.ค. - มี.ค.) 7,769 2,529 
2565 (ม.ค. - มี.ค.) 9,094 3,276 
% การเปลี่ยนแปลง +17.06 +29.54 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 
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3.1.3. จีน 
 สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่ขนส่งสินค้าทางบกเข้าสู่จีนมีความไม่แน่นอน จากมาตรการ

ปิดด่านหากตรวจพบผู้ติดเชื้อในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการผ่านด่านสินค้าจึงเพ่ิมขึ้น โดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องไดเ้ข้าร่วมหารือและวางแนวทางในการบริหารจัดการและควบคุมการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานส าหรับสินค้า
ภาคเกษตรและสินค้าประมงที่ต้องการการจัดเก็บและการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เข้าสู่จีน และจาก
แนวโน้วผู้ติดเชื้อในนครเซี่ยงไฮ้ที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจีนคาดการณ์ว่า อาจมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาดของโรคในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งฟ้ืนฟูการผลิต อุตสาหกรรม และการค้าให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว 
(ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ไทยส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังจีนปริมาณ 4,376 ตัน มูลค่า 
1,609 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 15.66% และ 25.13% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
(ตารางที่ 7) หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ส่งออกในรูปกุ้งแช่เย็นจนแข็งมากที่สุด 61.38% กุ้งมีชีวิต 
16.77% ส าหรับท าพันธุ์ 9.99% และลักษณะสินค้าอ่ืนๆ 11.86% ทั้งนี้ชนิดกุ้งทะเลที่ส่งออกเป็นกุ้งขาวแวนนาไม 
56.92% กุ้งกุลาด า 35.66% และกุ้งอ่ืนๆ ซึ่งผ่านการแปรรูปแล้ว 7.43% ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 7 การส่งออกกุ้งของไทยไปจีน ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2555  7,775 1,289 
2556  4,895 955 
2557  4,796 1,193 
2558  6,987 2,409 
2559  9,174 2,879 
2560  12,436 3,662 
2561  26,397 7,466 
2562  38,805 10,051 
2563  20,190 6,010 
2564  23,497 7,903 

2564 (ม.ค. - มี.ค.) 3,784 1,286 
2565 (ม.ค. - มี.ค.) 4,376 1,609 
% การเปลี่ยนแปลง +15.66 +25.13 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 
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3.1.4. สหภาพยุโรป (EU) 
 ในอดีตไทยเคยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากกลุ่มสหภาพยุโรป ตั้งแต่ สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา 

ท าให้กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยเสียภาษีน าเข้าในอัตราเดียวกันกับประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ โดยเฉพาะมาเลเซีย อินเดีย  
และอินโดนีเซีย และต่อมาในปี 2555 สหภาพยุโรปได้มีการพิจารณาทบทวนการให้สิทธิ GSP แก่สินค้ากุ้งไทยอีกครั้ง 
เนื่องจากไทยส่งออกสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์เกินกว่าสัดส่วนที่ถูกก าหนดไว้ นอกจากนี้  ไทยยังมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 
เกินกว่าเกณฑ์ท่ีสหภาพยุโรปก าหนดให้สิทธิพิเศษ GSP คือ มากกว่า 3,975 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี 
(2553 - 2555) จึงถูกตัดสิทธิ จากเดิมอัตราภาษีส าหรับกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งร้อยละ 4.2 เป็นอัตราปกติร้อยละ 12  
ส่วนกุ้งปรุงแต่งจากเดิมอัตราร้อยละ 7 เพ่ิมขึ้นเป็นอัตราปกติร้อยละ 20 ซึ่งมีผลบังคับใช้อัตราดังกล่าวส าหรับกุ้งปรุงแต่ง
ตั้งแต่ต้นปี 2557 ส่วนกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้การส่งออกกุ้งของไทย 
ไปตลาดสหภาพยุโรปลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า และไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ 
ทั้งนี้ ราคากุ้งยังคงอยู่ในระดับสูง และมกีารขาดแคลนสินค้ากุ้งในตลาดยุโรปส าหรับกุ้งขนาดเล็ก (European Price Report) 

 ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปสหภาพยุโรป 499 ตัน มูลค่า 
182 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 32.17% และ 50.15% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 8) โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก คือ กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 39.62% กุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 
29.78% กุ้งบรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 28.89% และกุ้งนึ่งหรือต้ม 1.71%  

 

ตารางที่ 8 การส่งออกกุ้งของไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 
2555 30,554 7,891 
2556 13,278 4,544 
2557 10,325 4,327 
2558 4,378 1,559 
2559 3,365 1,085 
2560 3,707 1,284 
2561 2,693 1,278 
2562 2,545 854 
2563 1,836 623 
2564 1,759 592 

2564 (ม.ค. - มี.ค.) 378 121 
2565 (ม.ค. - มี.ค.) 499 182 
% การเปลี่ยนแปลง +32.17 +50.15 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 

  



- 11 - 
 

3.1.5. อาเซียน 
 ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปอาเซียน ปริมาณ 2,682 ตัน มูลค่า 385 ล้านบาท 

ปริมาณและมูลค่าลดลง 38.08% และ 13.49% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 9)  
โดยส่งออกในรูปกุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 87.51% กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 8.31% กุ้งนึ่งหรือต้ม 2.40% 
และกุ้งบรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 1.78% ทั้งนี้ ส่งออกไปมาเลเซียมากที่สุด 1,109.50 ตัน มูลค่า 103.09 
ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 26.78% รองลงมา คือ สิงคโปร์ 21.75% เวียดนาม 21.56% เมียนมา 17.37% 
กัมพูชา 7.51% ฟิลิปปินส์ 2.71% สปป.ลาว 2.32% และบรูไน  

 

ตารางที่ 9 การส่งออกกุ้งของไทยไปประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 
2555 19,250 2,987 
2556 6,917 1,448 
2557 7,690 1,975 
2558 13,068 2,643 
2559 29,584 5,617 
2560  32,890 5,948 
2561  22,800 4,076 
2562  17,249 2,400 
2563  21,129 1,861 
2564  16,563 1,873 

2564 (ม.ค. - มี.ค.) 4,331 445 
2565 (ม.ค. - มี.ค.) 2,682 385 
% การเปลี่ยนแปลง -38.08 -13.49 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 
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3.1.6. ตะวันออกกลาง 

ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปตลาดตะวันออกกลาง ปริมาณ 44 ตัน มูลค่า 37 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 38.85% และ 124.15% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 10) 
ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกไปอิหร่านมากที่สุด 1 ตัน (1.31%) คิดเป็นมูลค่า 18.55 ล้านบาท (49.65%) ซึ่งเป็นการส่งออก
กุ้งขาวแวนนาไมส าหรับท าพันธุ์  และรองลงมา คือ ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  และกาตาร์  
โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไม 71.21% กุ้งกุลาด า 23.68% และกุ้งอ่ืนๆ 5.11% ซึ่งมีการส่งออก
กุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง มากที่สุด 57.17% รองลงมา คือ กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 24.93% กุ้งบรรจุภาชนะ 
ที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 13.80% และกุ้งนึ่งหรือต้ม 4.10%  

 

ตารางที่ 10 การส่งออกกุ้งของไทยไปประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2555 1,193 254 
2556 540 127 
2557 489 163 
2558 341 109 
2559 295 93 
2560  347 94 
2561  254 76 
2562  316 89 
2563  270 70 
2564  331 96 

2564 (ม.ค. - มี.ค.) 32 17 
2565 (ม.ค. - มี.ค.) 44 37 
% การเปลี่ยนแปลง +38.85 +124.15 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 
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3.2 การน าเข้า 
 ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการน าเข้ากุ้งทะเล (ไม่รวมลอบสเตอร์) ปริมาณ 6,329.26 ตัน มูลค่า 
709.48 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง 50.73% และ 58.88% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน หากพิจารณาจากมูลค่าการน าเข้า พบว่า น าเข้าจากอาร์เจนตินามากที่สุด (44.88%) รองลงมา คือ อินเดีย 
(11.09%) มาเลเซีย (5.34%) เมียนมา (5.01%) กรีนแลนด์ (4.24%) และประเทศอ่ืนๆ (29.44%) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
การน าเข้ากุ้งน้ าเย็น กุ้งขาว กุ้งกุลาด า และกุ้งอ่ืนๆ แช่เย็นแช่แข็งเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือการส่งออกต่อไป 
(ตารางท่ี 11 และภาพท่ี 4) 
 

 
 

ภาพที่ 4 สัดส่วนมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเลของไทยจากตลาดโลก ปี 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 

  

อาร์เจนตินา 
44.88% 

อินเดีย 
11.09% 

มาเลเซีย 
5.34% 

เมียนมา 
5.01% 

กรีนแลนด์ 
4.24% ประเทศอื่นๆ 

29.44% 

สัดส่วนมลูคา่การน าเขา้กุง้ทะเลและผลติภณัฑข์องไทย ปี 2565 (ม.ค. - มี.ค.)  

มูลค่าการน าเขา้ 
709  ล้านบาท 
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ตารางที ่11 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2564 - 2565  

      
 

                    ปริมาณ : ตัน มูลค่า : ล้านบาท 

การน าเข้ากุ้งทะเล*และผลติภณัฑ ์
ปี 2564 (ม.ค. – มี.ค.) ปี 2565 (ม.ค. – มี.ค.) % การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 5,786.74  868.44 24.09  16.86  -99.58 -98.06 

    1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 5,772.21 864.48 4.85  8.08  -99.92 -99.07 

         - แช่เย็นจนแข็ง 5,771.52 859.05 4.73 1.66 -99.92 -99.81 

         - ส าหรับท าพันธุ ์ 0.69 5.43 0.11 6.29 -84.06 +15.84 

         - มีชีวิต - - 0.01 0.13  N/A   N/A  

    1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 14.53 3.96 19.24 8.78 +32.42 +121.72 

          - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรือต้ม - - 1.96 0.98  N/A   N/A  

         - บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ - - 0.01 0.04  N/A   N/A  

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 14.53 3.96 17.27 7.76 +18.86 +95.96 

2. กุ้งกุลาด า 3.36 1.25 - -  N/A   N/A  

    2.1 กุ้งกุลาด า มีชีวิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 3.36 1.25 - -  N/A   N/A  

         - แช่เย็นจนแข็ง 3.36 1.25 - -  N/A   N/A  

3. กุ้งน้ าเย็น 337.98 70.64 411.73 86.43 +21.82 +22.35 

    3.1 กุ้งน้ าเย็น มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 337.98 70.64 411.73 86.43 +21.82 +22.35 

         - แช่เย็นจนแข็ง 337.82 70.46 411.64 86.29 +21.85 +22.47 

         - สดหรือแช่เย็น 0.16 0.18 0.09 0.14 -43.75 -22.22 

4. กุ้งอื่นๆ 4,708.04 755.37 3,113.82 564.74 -33.86 -25.24 

    4.1 กุ้งอื่นๆ มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 4,523.81 737.52 2,826.18 531.11 -37.53 -27.9 

         - แช่เย็นจนแข็ง 3,045.42 687.53 1,842.25 494.20 -39.51 -28.12 

         - มีชีวิต 0.08 0.20 0.53 0.48 +562.50 +140.00 

         - สดหรือแช่เย็น 1,478.31 49.79 983.40 36.43 -33.48 -26.83 

    4.2 กุ้งอื่นๆ แปรรูป 184.23 17.85 287.64 33.63 +56.13 +88.40 

          - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรือต้ม 176.40 15.21 267.66 28.28 +51.73 +85.93 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 4.39 1.89 7.84 3.82 +78.59 +102.12 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 3.44 0.75 12.14 1.53 +252.91 +104.00 

5. อื่นๆ 2,010.72 29.61 2,779.62 41.45 +38.24 +39.99 

    5.1 กุ้งแปรรูป 2,010.72 29.61 2,779.62 41.45 +38.24 +39.99 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.14 0.01 - -  N/A   N/A  

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 2,010.42  29.56  2,779.12  41.25  +38.24 +39.55 

         - ปรุงแต่ง 0.16 0.04 0.50 0.20 +212.50 +400.00 

รวม 12,846.84 1,725.31 6,329.26 709.48 -50.73 -58.88 

หมายเหตุ :* หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และกุ้งอื่นๆ (ไม่รวมกุ้งก้ามกราม และลอบสเตอร์) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (เม.ย. 65) 
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4. ปัญหาอุปสรรค 

4.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้แรงงานมีการเคลื่อนย้ายกลับ
ภูมิล าเนา หรือเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังภาคธุรกิจอื่น จึงท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะโรงงานอาหารทะเล
ที่เริ่มวางแผนในการเพ่ิมก าลังการผลิต เพื่อรองรับการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมกุ้งทะเล เป้าหมายผลผลิตปริมาณ 400,000 ตัน 
ในปี 2566 แต่ยังคงติดปัญหาด้านแรงงานที่ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ 

4.2 ตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกท่ีส าคัญของไทย มีการน าเข้ากุ้งจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์
ที่มีราคาต่ ากว่าไทย ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของกุ้งจากประเทศไทยลดลงต่อเนื่อง และเกษตรกร
ที่มีต้นทุนการผลิตสูงอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน 

4.3 การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD) ที่เริ่มระบาด
ในช่วงต้นฤดูหนาวของปลายปี 2564 จนถึงต้นปี 2565 ท าให้มีผลผลิตที่ลดลงและผลผลิตเสียหาย ซึ่งเป็นต้นทุนแฝง 
ที่ส าคัญในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล รวมทั้ง ต้นทุนการผลิตอ่ืน เช่น อาหารสัตว์น้ า แรงงาน และพลังงาน ส่งผลให้ไทย 
มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

4.4 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลผลิตกุ้ง ท าให้มีแนวโน้มผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น อาจท าให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงในช่วง
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ปี 2565 
5. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

5.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งวางแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การหาแรงงานทดแทนในโรงงานผลิตอาหาร
ทะเลอย่างเป็นระบบ และให้สอดคล้องกับแผนการเพ่ิมปริมาณการผลิต นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีมาตรการดึง
แรงงานกลับเข้าสู่ภาคผลิตให้มากข้ึน พร้อมมีการจัดการดูแลสุขภาพแรงงานอย่างเข้มงวด 

5.2 ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้าน
คุณภาพ ในขณะที่เกษตรกรควรหาแนวทางการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนแฝงที่เกิด
จากโรคกุ้งในระหว่างการผลิต เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนท่ีอาจเกิดขึ้นในฤดูกาลที่ราคากุ้งตกต่ า 

5.3 เกษตรกรควรเลือกซ้ือกุ้งในระบบ White List Hatchery เน้นการจัดการตามความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้ง
ควบคุมปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียเนื่องจากการเกิดโรคในระหว่างการเลี้ยง และควบคุม 
ต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 

5.4 พิจารณาแนวทางรักษาเสถียรภาพทางด้านราคากุ้ง ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ปี 2565 เพ่ือลดผลกระทบ
ของราคากุ้งทีป่รับตัวลดลง 
แหล่งที่มาของข้อมูล 

1. กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
2. กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง กรมประมง 
4. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5. INFOFISH Trade News 
6. European Price Report 2022 
7. ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝ่ายเกษตร ประจ าสถาน

กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ 
8. ส านักการเกษตรต่างประเทศ และฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เดือนมีนาคม 2565 


