
 

3. ปญัหา/อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
3.1 ปญัหา/อปุสรรค 
- สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลต่อการน าเขา้วัตถุดิบผลิตอาหารกุ้ง 
เช่น ข้าวสาลี ท าให้ราคาอาหารกุ้งในไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น และจากสถานการณ์ดังกล่าวยัง
ส่งผลกระทบด้านพลังงาน ท าให้ราคาน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริโภค
สินค้ากุ้ง 
- เอกวาดอร์สามารถผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง และราคาหน้าฟาร์มที่ต่ ากว่าประเทศ
ผู้ผลิตอืน่ ๆ ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบด้านราคา เมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นของโลก 
รวมทั้งไทย 
- การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD) 
และกลุ่มอาการขี้ขาวของกุ้งที่เลี้ยงในฟาร์ม ท าให้ผลผลิตเสียหายและเป็นต้นทุนแฝงที่ส าคัญ 
ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
ที่มา : คณะท างานบริหารจัดการข้อมูลด้านกุ้งทะเล  ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 27 ตุลาคม 2565  

 

 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
1.1 การผลติ  
 เดือน ก.ย. 65 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 27,045.52 ตัน ปริมาณเพ่ิมขึ้น 
0.25% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (26,977.57 ตัน) และเพ่ิมขึ้น 5.70% เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (25,587.97 ตัน) ซึ่งแบ่งเป็นผลผลิตกุ้งขาว 25,770.81 ตัน 
(95.29%) และกุ้งกุลาด า 1,274.71 ตัน (4.71%) สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน 
32.71% ภาคตะวันออก 23.68% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 19.51% ภาคกลาง 12.78% 
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 11.32%  
 ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 65 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 192,756.27 ตัน ลดลง 
1.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (195,428.11 ตัน) โดยเป็นผลผลิต 
ที่ซื้อขายผ่านระบบ MD และหนังสือ APPD แบ่งเป็น กุ้งขาว 180,763.73 ตัน คิดเป็น 
93.78% กุ้งกุลาด า 11,992.54 ตัน คิดเป็น 6.22% สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน 
31.60% ภาคตะวันออก 25.58% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 21.11% ภาคกลาง 12.16% 
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 9.55% 
 สิ้นสุดเดือน ก.ย. 65 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน 
8,918 ฟาร์ม โดยแยกตามใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม มาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 42 ใบ, 
GAP กรมประมง จ านวน 8,698 ใบ, GAP มกษ. 7401 - 2557 จ านวน 86 ใบ, GAP มกษ.7422 - 2553 
จ านวน 22 ใบ, GAP มกษ.7432 - 2558 จ านวน 47 ใบ และ GAP มกษ.7436 - 2563 จ านวน 23 ใบ 

 

ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 108,811.77 ตัน มูลค่า 38,642.46 ล้านบาท โดยปริมาณลดลง 
3.49% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 10.40% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 30.02% ญี่ปุ่น 27.20% จีน 
16.15% เกาหลีใต้ 5.53 ไต้หวัน 4.74% และประเทศอื่น ๆ 16.36% โดยไทยมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ท าให้เกษตรกรเร่งจับผลผลิตกุ้งในช่วงนี้ และยังคงมีการน าเข้ากุ้ง 
แต่ปริมาณการน าเข้าสะสมลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวของปีก่อน ส่วนปริมาณการส่งออกสินค้ากุ้ง 
ที่ลดลงและมูลค่าการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากไทยเน้นส่งออกกุ้งในรูปแบบแปรรูปเพ่ิมขึ้นแทน
การส่งออกวัตถุดิบกุ้ง อย่างไรก็ตาม สินค้ากุ้งของไทยยังคงรักษาเสถียรภาพของระดับราคาไว้ได้  
ปรมิาณและมลูคา่การน าเขา้และการสง่ออกกุง้ทะเล        (ไม่รวม ล็อบสเตอร์ ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ย. 65 2,407.15 550.41 14,132.26 5,507.87 

ส.ค. 65 3,982.75 906.76 12,371.74 4,800.47 

ก.ย. 64 2,226.48 391.79 15,045.01 5,210.89 

% ก.ย. 65/ส.ค. 65 -39.56% -39.30% +14.23% +14.74% 

% ก.ย. 65/64 +8.11% +40.49% -6.07% +5.70% 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณภ์ายนอกประเทศ 
กุ้งเวียดนาม : จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา - 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกุ้ง
ภายในประเทศ ท าให้เวียดนามขาดแคลนวัตถุดิบกุ้ง โดยโรงงานแปรรูปไม่สามารถผลิตสินค้าตาม
ค าสั่งซื้อได้ แม้ว่าจะมีการเสนอราคาซื้อที่สูงก็ตาม นอกจากนี้ เงินเฟ้อที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลกและปัญหา
ด้านระบบโลจิสติกส์ยังคงเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมกุ้งในเวียดนาม (INFOFISH 18/2022: ต.ค. 2565)

 

ตลาดญี่ปุ่น : ฤดูใบร่วงมีการบริโภคที่สูง และส่งผลต่อความต้องการบริโภคกุ้งที่เพ่ิมขึ้นในสินค้ากุ้ง
ส าหรับการท าอาหารเองที่บ้านและสินค้ากุ้งพร้อมทานในภาคการค้าปลีก แต่จากความผันผวนของ
ตลาดญี่ปุ่น อาจส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งโดยรวมในภาคการให้บริการด้านอาหาร 
ที่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นในช่วงเทศกาลฤดูใบร่วงที่ก าลังจะถึงนี้ (INFOFISH 18/2022: ต.ค. 2565) 
ตลาดสหรัฐฯ : ความต้องการบริโภคกุ้งในภาคการค้าปลีกและการให้บริการด้านอาหารยังคงทรงตัว 
นักวิเคราะห์ระบุว่า ผู้บริโภคมีรูปแบบการบริโภคที่ลดลง แม้ว่าเข้าสู่ฤดูร้อนที่เป็นช่วงที่มีการบริโภคมาก 
ทั้งนี้ จากสภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้ง
ยังคงอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเทียบกับสินค้าอาหารทะเลที่มีมูลค่าสูงอื่นๆ (INFOFISH 18/2022: ต.ค. 2565) 

3.2 ขอ้เสนอแนะ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองในการจัดซื้ออาหารให้ได้ในราคาต่ า 
การใช้พลังงานในการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการใช้พลังงานทางเลือก เช่น 
โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อลดต้นทุนพลังงานในการเลี้ยงกุ้ง และติดตามปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อเตรียมพร้อมการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
- ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพ ในขณะที่เกษตรกรควรหาแนวทางการจัดการเลี้ยง 
ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากโรคกุ้งในระหว่างการผลิต  
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน 
- เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องโรคกุ้งในเบ้ืองต้น เกษตรกรควรเลือกซ้ือลูกพันธุ์กุ้งในระบบ White List 
Hatchery เน้นการจัดการตามความปลอดภัยทางชีวภาพ ท าการเตรียมบ่อเลี้ยงก่อนการปล่อยกุ้ง
และปล่อยกุ้งในความหนาแน่นที่เหมาะสม รวมทั้งควบคุมปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสม 
เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากโรคกุ้งในระหว่างการเลี้ยง เพื่อควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 
 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

 

1.2 ราคา  
 ราคากุ้งขาว (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน ก.ย. 65 

กุ้งขาว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 
ก.ย.65 145.19 132.69 123.85 118.46 113.85 
ส.ค.65 151.35 139.04 127.88 122.31 117.50 
ก.ย.64 126.54 120.00 108.85 102.31 97.31 

%∆ ก.ย.65/ส.ค.65 -4.07% -4.57% -3.15% -3.15% -3.65% 
%∆ ก.ย. 65/64 +14.74% +10.58% +13.78% +15.79% +17.00% 

  เดือน ก.ย. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 78 ตู้ ซ่ึงจ านวนตู้เพ่ิมขึ้น 2.63% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (76 ตู้) และเพ่ิมขึ้น 14.71% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (68 ตู้) 

 

1.3 การคา้ตา่งประเทศ 
การน าเข้า เดือน ก.ย. 65 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 2,407.15 ตัน มูลค่า 550.41 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 39.56% และ 39.30% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เพ่ิมขึ้น 
8.11% และ 40.49% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 65 
ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 20,548.92 ตัน มูลค่า 3,588.65 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 
41.05% และ 28.21% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ เอกวาดอร์ 37.54% อาร์เจนตินา 25.96% 
อินเดีย 6.16% เวียดนาม 3.83% แคนาดา 3.63% และประเทศอื่น ๆ 22.88% 
การส่งออก เดือน ก.ย. 65 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 14,132.26 ตัน มูลค่า 5,507.87 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.23% และ 14.74% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยปริมาณ
ลดลง 6.07% แต่มูลค่าเพ่ิม 5.70% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.ย. 65  
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ประจ าเดือนตลุาคม 2565 


