
 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปญัหา/อุปสรรค 
- สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลต่อการน าเขา้วัตถุดิบผลิตอาหารกุ้ง 
ท าให้ราคาอาหารกุ้งในไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น และจากสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบ
ด้านพลังงาน ท าให้ราคาน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาปัจจัยการผลิต
อย่างไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน นอกเหนือจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ าและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก 
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบริโภคผลิตภัณฑ์กุ้ง 
- เอกวาดอร์สามารถผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง และราคาหน้าฟาร์มที่ต่ ากว่าประเทศ
ผู้ผลิตอื่น ๆ อีกทั้งยังมีแนวโน้มการเพิ่มผลผลิตกุ้งที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา 
กับประเทศผู้ผลิตรายอื่นของโลก รวมทั้งประเทศไทย 
- การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD) 
และกลุ่มอาการขี้ขาว (WFS) ของกุ้งที่เลี้ยงในฟาร์ม ท าให้ผลผลิตเสียหายและเป็นต้นทุนแฝง 
ที่เพิ่มขึ้นในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล  
ที่มา : คณะท างานบริหารจัดการข้อมูลด้านกุ้งทะเล  ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 25 มกราคม 2566  

 

 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต  
 เดือน ธ.ค. 65 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 17,478.49 ตัน ปริมาณลดลง 
21.34% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (22,219.01 ตัน) แต่เพ่ิมขึ้น 6.27% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (16,447.94 ตัน) ซึ่งแบ่งเป็นผลผลิตกุ้งขาว 16,450.82 ตัน 
(94.12%) และกุ้งกุลาด า 1,027.67 ตัน (5.88%) สัดส่วนการผลิต ภาคใต้ตอนบน 
32.94% ภาคตะวันออก 24.88% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 22.82% ภาคกลาง 10.47% 
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 8.88% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.01% 
 ในปี 2565 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยงทั้งหมด 256,822.41 ตัน เพ่ิมขึ้น 0.78% 
เมื่อเทียบกับปี 2564 (254,824.22 ตัน) โดยเป็นผลผลิตที่ซื้อขายผ่านระบบ MD 
และหนังสือ APPD แบ่งเป็น กุ้งขาว 241,516.07 ตัน คิดเป็น 94.04% กุ้งกุลาด า 
15,306.34 ตัน คิดเป็น 5.96% สัดส่วนการผลิตที่มากที่สุด ได้แก่ ภาคใต้ตอนบน 
31.93% ภาคตะวันออก 24.65% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 21.06% ภาคกลาง 11.94% 
และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 10.42% 
 สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 65 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จ านวน 
8,813 ฟาร์ม โดยแยกตามใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม มาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 42 ใบ, 
GAP กรมประมง จ านวน 8,577 ใบ, GAP มกษ. 7401 - 2557 จ านวน 81 ใบ, GAP มกษ.7422 - 2553 
จ านวน 25 ใบ, GAP มกษ.7432 - 2558 จ านวน 45 ใบ และ GAP มกษ.7436 - 2563 จ านวน 43 ใบ 

 

ไทยส่งออกกุ้งทะเลทั้งหมด ปริมาณ 143,425.64 ตัน มูลค่า 51,961.58 ล้านบาท โดยปริมาณลดลง 
6.43% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 5.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 28.06% ญี่ปุ่น 27.52% จีน 
17.56% เกาหลีใต้ 5.62% ไต้หวัน 5.07% และประเทศอื่น ๆ 16.17%  
สรุป : ในเดือน ธ.ค. 65 มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลที่มีการผลิต
น้อยก็ตาม การส่งออกในเดือนน้ีมีปริมาณและมูลค่าลดลง เนื่องจากตลาดคู่ค้าหลักของไทยชะลอการน าเข้า
ในช่วงเทศกาล ท าให้ราคากุ้งในประเทศไม่ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมากนัก โดยภาพรวมปี 2565 แม้ว่าจะมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
0.78% แต่ไทยยังคงมีการผลิตในระดับต่ า รวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นและโรคกุ้ง ท าให้ผลผลิตไม่เพียงพอ
ส าหรับการส่งเข้าห้องเย็นเพ่ือแปรรูป และมีแนวโน้มจะน าเข้าวัตถุดิบกุ้งมากขึ้น ทั้งนี้ การส่งออกกุ้งไทยมีทิศทาง
ขยายตัวไม่มากนัก เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาตลาดกุ้งโลกที่ปรับลดลง และสินค้ากุ้งค้างสต๊อกในสหรัฐฯ  
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและการส่งออกกุ้งทะเล        (ไม่รวม ล็อบสเตอร์ ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค. 65 2,580.99 478.85 9,338.44 3,512.33 
พ.ย. 65 2,942.60 609.58 12,201.16 4,806.25 
ธ.ค. 64 2,580.90 188.03 12,566.50 4,376.38 
% ธ.ค. 65/พ.ย. 65 -12.29% -21.45% -23.46% -26.92% 
% ธ.ค. 65/64 +0.003% +154.67% -25.69% -19.74% 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
กุ้งเอกวาดอร์ : ผู้เลี้ยงกุ้งได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจด้านนโยบายทางการเมือง เช่น การลด
การอุดหนุนด้านเช้ือเพลิง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานการผลิตกุ้งลดลงจากปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง 
(INFOFISH 1/2023: ม.ค. 2566)  
ตลาดญี่ปุ่น : มีความคาดหวังอย่างมากว่าการบริโภคอาหารทะเลโดยภาพรวมจะเพิ่มข้ึนในช่วงปีใหม่
จนถึงฤดูใบไม้ผลิ และคาดว่าความต้องการบริโภค ยอดขาย และราคากุ้งจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น แต่จาก
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจากราคาที่ปรับตัวลดลง เงินเยนอ่อนค่า ความตึงเครียดทางการเมืองโลก 
และภัยคุกคามจากโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ตลาดกุ้งญี่ปุน่ยังคงมีความทา้ทายในการแข่งขนั
ส าหรับสินค้ากุ้งไทย (INFOFISH 1/2023: ม.ค. 2566) 
ตลาดสหรัฐฯ : นักวิเคราะห์เห็นว่า ในขณะนี้อุปสงค์สินค้ากุ้งมีน้อยกว่าอุปทานการผลิต ทั้งนี้ จาก
การรายงานยังพบว่า สินค้าคงคลังกุ้งอยู่ในระดับสูง และในภาคค้าส่งสินค้ากุ้งมีราคาลดลง ท าให้ผู้น าเข้า
เสนอส่วนลดในการขายสินค้า เนื่องจากผู้น าเข้าต้องจ่ายค่าคลังสินค้าที่จัดเก็บในอัตราสูง จึงจ าเป็นต้อง
ขายสินค้ากุ้งออกจาคลังสินค้าให้เร็วที่สุดเพ่ือไม่ให้พลาดยอดขายในช่วงวันหยุด (INFOFISH 1/2023: ม.ค. 
2 5 6 6 ) 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรองในการจัดซื้ออาหารให้ได้ในราคาต่ า 
การใช้พลังงานในการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาการใช้พลังงานทางเลือก เช่น 
โซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อลดต้นทุนพลังงานในการเลี้ยงกุ้ง และติดตามปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า
ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อเตรียมพร้อมการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
- ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปที่มีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันด้านคุณภาพ ในขณะที่เกษตรกรควรหาแนวทางการจัดการเลี้ยงที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากโรคกุ้งระหว่างการผลิต โดยการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในฤดูกาลที่ราคากุ้งตกต่ า 
- เกษตรกรควรเลือกซ้ือกุ้งในระบบ White List Hatchery เน้นการจัดการตามความปลอดภัย
ทางชีวภาพ การเลือกสายพันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพ การเตรียมบ่อเลี้ยง ควบคุมการให้อาหาร 
ที่เหมาะสม และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก เพื่อลดการเกิดโรค 
 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

ผู้จัดท ารายงาน นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

 

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

กุ้งขาว ธ.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 64 %∆ ธ.ค. 65/พ.ย. 65 %∆ ธ.ค.65/64 

40 ตัว 192.71 - - N/A N/A 

50 ตัว 185.42 - - N/A N/A 

60 ตัว 163.75 154.81 179.20 +5.77% -8.62% 

70 ตัว 155.21 148.46 170.20 +4.55% -8.81% 

80 ตัว 140.42 136.54 158.80 +2.84% -11.57% 

90 ตัว 132.08 127.69 146.20 +3.44% -9.66% 

100 ตัว 126.88 122.69 137.20 +3.42% -7.52% 

%∆เฉลี่ย 143.67 138.04 158.32 +4.08% -9.25% 

ท่ีมา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร 

 

  เดือน ธ.ค. 65 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 54 ตู้ ลดลง 14.29% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (63 ตู้) แต่เพิ่มข้ึน 5.88% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน (51 ตู้)  
 
1.3 การค้าต่างประเทศ 
การน าเข้า เดือน ธ.ค. 65 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ปริมาณ 2,580.99 ตัน มูลค่า 478.85 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 12.29% และ 21.45% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยปริมาณ
และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 0.003% และ 154.67% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในปี 2565 
ไทยน าเข้ากุ้งทะเลทั้งหมด ปริมาณ 28,795.74 ตัน มูลค่า 5,368.82 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 
32.57% และ 8.99% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2564 หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า 
พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ เอกวาดอร์ 35.05% อาร์เจนตินา 29.44% อินเดีย 6.11% 
ปากีสถาน 5.20% เวียดนาม 3.16% และประเทศอื่น ๆ 21.04% 
การส่งออก เดือน ธ.ค. 65 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ปริมาณ 9,338.44 ตัน มูลค่า 3,512.33 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 23.46% และ 26.92% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปริมาณ
และมูลค่าลดลง 25.69% และ 19.74% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในปี 2565  
 

สินค้ากุ้งทะเล & ผลติภัณฑ ์
Monitoring Report 

ประจ าเดือนมกราคม 2566 


