
 

3. ปญัหา/อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
3.1 ปญัหา/อปุสรรค 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้แรงงานมีการเคลื่อนย้าย
กลับภูมิล าเนา หรือเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังภาคธุรกิจอื่น จึงท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน และโรงงาน
อาหารทะเลเริ่มวางแผนในการเพิ่มก าลังการผลิต แต่ยังคงติดปัญหาด้านแรงงานที่ต้องพึ่งพาแรงงาน
ต่างชาติ 
- ตลาดสหรัฐอเมริกามีการน าเข้ากุ้งจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ที่มีราคาต่ ากว่าไทย ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของกุ้งจากไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรที่มีต้นทุน
การผลิตสูงอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน 
- การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD)  
ที่เริ่มระบาดในช่วงต้นฤดูหนาวและโรคหัวเหลือง (YHD) ในเขตพื้นที่เลี้ยงกุ้งความเค็มต่ า ท าให้ผลผลิต
เสียหายและเป็นต้นทุนแฝงที่ส าคัญในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล รวมทั้ง ต้นทุนการผลิตอื่น เช่น แรงงาน 
และพลังงาน ที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 

 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
1.1 การผลติ  
 เดือน ม.ค. 65 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 14,262.76 ตัน ปริมาณลดลง 13.29% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (16,447.94 ตัน) แต่เพิ่มขึ้น 1.67% เมื่อเทียบปีก่อนในเดือน
เดียวกัน (14,027.88 ตัน) แบ่งเป็นกุ้งขาว 12,963.67 ตัน (90.18%) และกุ้งกุลาด า 
1,411.24 ตัน (9.82%) สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 29.62% ภาคตะวันออก 
26.59% ภาคใต้ตอนบน 25.11% ภาคกลาง 11.09% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 7.59%  

 สิ้นสุดเดือน ม.ค. 65 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง 
กุ้งทะเล จ านวน 11,661 ฟาร์ม โดยแยกตามมาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 58 ใบ, 
GAP กรมประมง จ านวน 11,408 ใบ, GAP มกษ. 7401-2557 จ านวน 111 ใบ,  
GAP มกษ.7422-2553 จ านวน 27 ใบ และ GAP มกษ.7432-2558 จ านวน 57 ใบ 
หมายเหตุ : 1 ฟาร์ม สามารถมีใบรับรองมาตรฐานฟาร์มได้มากกว่า 1 ใบ 

 

หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ ญี่ปุ่น 30.90% 
สหรัฐอเมริกา 28.31% จีน 15.52% ไต้หวัน 4.47% เกาหลีใต้ 3.74% และประเทศอื่น ๆ 
17.06% 
ปรมิาณและมลูคา่การน าเขา้และการสง่ออกกุง้ทะเล        (ไม่รวม ล็อบสเตอร์ ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ม.ค. 65 1,746.83 131.21 9,631.09 3,410.25 

ธ.ค. 64 2,580.90 188.03 12,537.17 4,369.54 

ม.ค. 64 2,595.88 250.29 9,573.70 2,792.22 

% ม.ค. 65/ธ.ค. 64 -32.32% -30.22% -23.18% -21.95% 

% ม.ค. 65/64 -32.71% -47.58% +0.60% +22.13% 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณภ์ายนอกประเทศ 
การผลิตกุ้งโลก : อุปทานการเพาะเลี้ยงกุ้งในเอเชียยังคงอยู่ในระดับต่ าจนถึงฤดูกาลผลิตหน้า 
ที่จะเริ่มในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน ขณะที่กลุ่มประเทศละตินอเมริกามีฤดูกาลผลผลิตต่ า
ตั้งแต่เดือนมีนาคมและต่อไปอีกสามเดือน ส่วนเอกวาดอร์ การเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งยังคงอยู่  
ในระดับดีจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ (INFOFISH 3/2022: 15 ก.พ. 2565) 

ตลาดญี่ปุ่น : จากแหล่งข่าวภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2565 คาดว่าราคาอาหารทะเลส าเร็จรูปพร้อมทานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 24 
ตามระดับห่วงโซ่การผลิต ตามราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นของน้ ามัน การขนส่ง และต้นทุนด้านโลจิติกส์ 
และจะส่งผลกระทบถึงความต้องการของผู้บริโภคอาหารทะเลส าเร็จรูปพร้อมทาน และอัตรา
การติดเชื้อที่สูงขึ้นของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน ได้ส่งผลให้โอกาส  
การจ าหน่ายและให้บริการในธุรกิจจัดเลี้ยงลดลงในช่วงสองเดือนแรกของปี 2565 

ตลาดสหรัฐฯ : ภัตตาคารร้านอาหารและร้านค้าปลีกยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แม้ว่าผู้คนไม่
อยากเดินทางไปไหน เนื่องจากตัวแปรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน จึงท าให้
ความต้องการบริโภคกุ้งในร้านอาหารและการให้บริการจัดเลี้ยงลดลง เมื่อเทียบกับการบริโภค 
ที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและวันหยุดปีใหม่ของปีก่อน ทั้งนี้ อุปสงค์ของกุ้งในภาค
การค้าปลีกยังคงแข็งแกร่ง (INFOFISH 3/2022: 15 ก.พ. 2565) 

3.2 ขอ้เสนอแนะ 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งวางแผนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การหาแรงงานทดแทนใน
โรงงานผลิตอาหารทะเลอย่างเป็นระบบ และให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มปริมาณการผลิต นอกจากนี้
ผู้ประกอบการควรมีมาตรการดึงแรงงานกลับเข้าสู่ภาคผลิตให้มากข้ึน พร้อมมีการจัดการดูแลสุขภาพ
แรงงานอย่างเข้มงวด 
- เกษตรกรควรหาแนวทางการจัดการฟาร์มเลี้ยงที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนแฝง 
ที่เกิดจากโรคกุ้งในระหว่างการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่อาจเกิดข้ึนในฤดูกาลที่ราคากุ้งตกต่ า 
- เกษตรกรควรเลือกซื้อพันธุ์กุ้งในระบบ White List Hatchery และเน้นการจัดการตามความปลอดภัย
ทางชีวภาพ รวมทั้งควบคุมปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากการเกิดโรค
ในระหว่างการเลี้ยง และควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

 

1.2 ราคา  
 ราคากุ้งขาว (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน ม.ค. 65 

กุ้งขาว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 

ม.ค.65 193.91 184.78 167.17 151.74 143.70 
ธ.ค.64 179.20 170.20 158.80 146.20 137.20 
ม.ค.64 142.62 131.43 118.81 112.62 105.95 

%∆ ม.ค.65/ธ.ค. 64 +8.21% +8.57% +5.27% +3.79% +4.74% 
%∆ ม.ค.65/64 +35.96% +40.59% +40.70% +34.74% +35.63% 

  เดือน ม.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 51 ตู้ ซ่ึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 27.50% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (40 ตู้)  

 

1.3 การคา้ตา่งประเทศ 
การน าเข้า เดือน ม.ค. 65 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 1,746.83 ตัน มูลค่า 131.21 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 32.32% และ 30.22% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ 
ลดลง 32.71% และ 47.58% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน หากพิจารณา 
จากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ อินเดีย 17.02% อาร์เจนตินา 
11.17% มาเลเซีย 9.66% เมียนมา 8.81% ปากีสถาน 7.81% และประเทศอื่น ๆ 45.53% 
การส่งออก เดือน ม.ค. 65 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 9,631.09 ตัน มูลค่า 3,410.25 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 23.18% และ 21.95% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.60% และ 22.13% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน  
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