
 

3. ปญัหา/อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 
3.1 ปญัหา/อปุสรรค 
- สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลต่อการน าเขา้วัตถุดิบผลิตอาหารกุ้ง 
เช่น ข้าวสาลี ท าให้ราคาอาหารกุ้งในไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น  และจากสถานการณ์ดังกล่าว 
ยังส่งผลกระทบด้านพลังงาน ท าให้ราคาน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 
สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริโภค
สินค้ากุ้ง 
- เอกวาดอร์สามารถผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง และราคาหน้าฟาร์มที่ต่ ากว่าประเทศ
ผู้ผลิตอื่น ๆ และยังมีแนวโน้มการเพิ่มผลผลิตกุ้งที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา 
กับประเทศผู้ผลิตรายอื่นของโลก รวมทั้งประเทศไทย 
- การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD) 
และกลุ่มอาการขี้ขาวของกุ้งที่เลี้ยงในฟาร์ม ท าให้ผลผลิตเสียหายและเป็นต้นทุนแฝงที่ส าคัญ 
ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
ที่มา : คณะท างานบริหารจัดการข้อมูลด้านกุ้งทะเล  ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  

 

 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 
1.1 การผลติ  
 เดือน ต.ค. 65 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 24,380.67 ตัน ปริมาณลดลง 
9.85% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (27,045.52 ตัน) และเพ่ิมขึ้น 3.77% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (23,494.99 ตัน) ซึ่งแบ่งเป็นผลผลิตกุ้งขาว 23,186.29 ตัน 
(95.10%) และกุ้งกุลาด า 1,194.38 ตัน (4.90%) สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน 
34.44% ภาคตะวันออก 20.19% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 18.39% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
14.78% ภาคกลาง 12.20%  
 ในช่วงเดือน ม.ค. - ต.ค. 65 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 217,124.91 ตัน ลดลง 
0.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (218,923.10 ตัน) โดยเป็นผลผลิต 
ที่ซื้อขายผ่านระบบ MD และหนังสือ APPD แบ่งเป็น กุ้งขาว 203,937.99 ตัน คิดเป็น 
93.93% กุ้งกุลาด า 13,186.92 ตัน คิดเป็น 6.07% สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน 
31.92% ภาคตะวันออก 24.97% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 20.80% ภาคกลาง 12.17% 
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 10.14% 
 สิ้นสุดเดือน ต.ค. 65 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน 
8,849 ฟาร์ม โดยแยกตามใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม มาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 42 ใบ, 
GAP กรมประมง จ านวน 8,630 ใบ, GAP มกษ. 7401 - 2557 จ านวน 82 ใบ, GAP มกษ.7422 - 2553 
จ านวน 23 ใบ, GAP มกษ.7432 - 2558 จ านวน 47 ใบ และ GAP มกษ.7436 - 2563 จ านวน 25 ใบ 

 

ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 121,861.14 ตัน มูลค่า 43,642.07 ล้านบาท โดยปริมาณลดลง 
4.85% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 8.02% เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 29.28% ญี่ปุ่น 27.15% จีน 
16.97% เกาหลีใต้ 5.58 ไต้หวัน 4.83% และประเทศอื่น ๆ 16.19%  
สรุปภาพรวม ไทยมีผลผลิตลดลงในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและโรคกุ้ง ทั้งนี้ 
ยังคงมีการน าเข้ากุ้ง แต่ปริมาณการน าเข้าสะสมลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวของปีก่อน ส่วนปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้งยังคงทรงตัว แต่คาดการณ์ว่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงปลายปี 
อย่างไรก็ตาม สินค้ากุ้งของไทยยังคงรักษาเสถียรภาพของระดับราคาไว้ได้  
ปรมิาณและมลูคา่การน าเขา้และการสง่ออกกุง้ทะเล        (ไม่รวม ล็อบสเตอร์ ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค. 65 2,743.60 694.57 13,049.37 4,999.61 

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

ต.ค. 64 2,381.30 385.52 15,322.71 5,398.31 

% ต.ค. 65/ก.ย. 65 +14.02% +26.19% -7.66% -9.23% 

% ต.ค. 65/64 +15.26% +80.16% -14.84% -7.39% 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณภ์ายนอกประเทศ 
กุ้งเอเชีย : การผลิตกุ้งลดลงอย่างมากในอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในปี 2565 คาดว่าอุปทาน
เอเชียจะลดลงเล็กน้อย จากปัจจัยหลายสาเหตุ ได้แก่ โรคกุ้ง สภาพอากาศที่แปรปรวน ต้นทุนค่าอาหาร
ที่เพ่ิมข้ึน และราคากุ้งหน้าฟาร์มที่ตกต่ า นอกจากนี้ สภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ภาค
อุปทานได้ปรับลดการผลิตลง ท าให้ราคาสินค้ากุ้งปรับเพ่ิมขึ้นตามกลไกลตลาด ส่งผลให้ผู้บริโภค 
มีก าลังซื้อไม่มากพอ อุปสงค์จึงต้องปรับตัวลดลงตาม (INFOFISH 21/2022: พ.ย. 2565)

 

ตลาดญี่ปุ่น : ช่วงฤดูใบไม้ร่วงมีความต้องการบริโภคอาหารทะเลโดยภาพรวมที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งความต้องการ 
กุ้งแปรรูปเบื้องต้นยังคงเป็นที่นิยมส าหรับสินค้ากุ้งปรุงอาหารเองที่บ้านและสินค้ากุ้งพร้อมทาน  
ในภาคการค้าปลีก และคาดว่าภาคการให้บริการด้านอาหารจะเพ่ิมขึ้นในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วง 
(INFOFISH 21/2022: พ.ย. 2565) 
ตลาดสหรัฐฯ : ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งในภาคการค้าปลีกและการให้บริการด้านอาหารยังคงทรงตัว 
นอกจากนี้ ตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีระดับสินค้าคงคลังกุ้งที่สูง ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ 
จึงไม่จ าเป็นต้องเพิ่มการน าเข้าสินค้ากุ้งในช่วงวันหยุดเทศกาล (INFOFISH 21/2022: พ.ย. 2565) 

3.2 ขอ้เสนอแนะ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองในการจัดซื้ออาหารให้ได้ในราคาต่ า 
การใช้พลังงานในการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการใช้พลังงานทางเลือก เช่น 
โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อลดต้นทุนพลังงานในการเลี้ยงกุ้ง และติดตามปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อเตรียมพร้อมการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
- ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปที่มีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันด้านคุณภาพ ในขณะที่เกษตรกรควรหาแนวทางการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากโรคกุ้งในระหว่างการผลิต โดยการน าเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในฤดูกาลที่ราคากุ้งตกต่ า 
- เกษตรกรควรเลือกซ้ือกุ้งในระบบ White List Hatchery เน้นการจัดการตามความปลอดภัย
ทางชีวภาพ การเตรียมบ่อเลี้ยงก่อนการปล่อยกุ้งและปล่อยกุ้งในความหนาแน่นที่เหมาะสม รวมทั้ง
ควบคุมปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสม และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก 
เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากการเกิดโรคในระหว่างการเลี้ยง และควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 
 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

 

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

กุ้งขาว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 
ต.ค.65 144.35 132.83 122.17 117.17 112.61 
ก.ย.65 145.19 132.69 123.85 118.46 113.85 
ต.ค.64 137.80 129.60 117.80 111.20 107.80 

%∆ ต.ค.65/ก.ย.65 -0.58% +0.11% -1.36% -1.09% -1.09% 
%∆ ต.ค. 65/64 +4.75% +2.49% +3.71% +5.37% +4.46% 

  เดือน ต.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 72 ตู้ ซ่ึงจ านวนตู้ลดลง 7.69%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (78 ตู้) แต่จ านวนตู้เพ่ิมขึ้น 20.00% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (60 ตู้) 

 

1.3 การคา้ตา่งประเทศ 
การน าเข้า เดือน ต.ค. 65 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 2,743.60 ตัน มูลค่า 694.57 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.02% และ 26.19% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพ่ิมขึ้น 
15.26% และ 80.16% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค. - ต.ค. 65 
ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 23,292.52 ตัน มูลค่า 4,283.22 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 
37.45% และ 20.45% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ เอกวาดอร์ 35.57% อาร์เจนตินา 27.97% 
อินเดีย 6.00% ปากีสถาน 4.32% เวียดนาม 3.43% และประเทศอื่น ๆ 22.71% 
การส่งออก เดือน ต.ค. 65 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 13,049.37 ตัน มูลค่า 4,999.61 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 7.66% และ 9.23% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปริมาณและ
มูลค่าลดลง 14.84% และ 7.39% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค. - ต.ค. 65  
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ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2565 


