
สถานการณส์นิค้ากุง้ทะเลและผลติภัณฑ์ ป ี2564  
พัชรินธร ลังกาปอน 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

1. สถานการณ์การผลิต 
ปี 2564 ผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนามีผลผลิตรวม 254,824.22 ตัน 

โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการซื้อขายที่มีหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement Document : MD) และหนังสือ
ก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Aquacultural Product Purchasing Document : 
APPD) ประกอบด้วยผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 241,695.34 ตัน (94.85%) และผลผลิตกุ้งกุลาด า 13,128.88 ตัน (5.15%) 
ซึ่งผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้ทั้งหมดลดลง 0.95% เมื่อเทียบกับปี 2563 จ าแนกเป็นการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลง 1.61% แต่การผลิต
กุ้งกุลาด าเพ่ิมข้ึน 13.00% เมื่อเทียบกับปี 2563 (ตารางท่ี 1)  

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง ปี 2563 - 2564  
 

  2563 2564 % การเปลี่ยนแปลง 

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

ม.ค. 14,289.04 1,367.91 15,656.95 13,508.70 519.18 14,027.88 -5.46 -62.05 -10.40 

ก.พ. 14,328.67 1,214.27 15,542.94 13,072.73 725.35 13,798.08 -8.77 -40.26 -11.23 

มี.ค. 18,695.53 1,167.00 19,862.53 17,857.80 836.09 18,693.89 -4.48 -28.36 -5.88 

เม.ย. 18,928.63 1,135.71 20,064.34 19,019.47 754.25 19,773.72 0.48 -33.59 -1.45 

พ.ค. 22,949.10 1,116.38 24,065.48 25,598.52 980.14 26,578.66 11.54 -12.20 10.44 

มิ.ย. 20,502.99 1,084.12 21,587.11 23,974.89 1,317.85 25,292.74 16.93 21.56 17.17 

ก.ค. 21,942.92 752.42 22,695.34 23,924.09 1,072.30 24,996.39 9.03 42.51 10.14 

ส.ค. 26,416.80 836.69 27,253.49 25,532.36 1,146.42 26,678.78 -3.35 37.02 -2.11 

ก.ย. 25,297.08 772.35 26,069.43 24,263.11 1,324.86 25,587.97 -4.09 71.54 -1.85 

ต.ค. 25,861.87 718.30 26,580.17 22,101.78 1,393.21 23,494.99 -14.54 93.96 -11.61 

พ.ย. 21,370.48 751.01 22,121.49 18,072.94 1,380.24 19,453.18 -15.43 83.78 -12.06 

ธ.ค. 15,060.97 702.33 15,763.30 14,768.95 1,678.99 16,447.94 -1.94 139.06 4.34 

รวม 245,644.08 11,618.49 257,262.57 241,695.34 13,128.88 254,824.22 -1.61 13.00 -0.95 

ไตรมาส 1 47,313.24 3,749.18 51,062.42 44,439.23 2,080.62 46,519.85 -6.07 -44.5 -8.9 

ไตรมาส 2 62,380.72 3,336.21 65,716.93 68,592.88 3,052.23 71,645.11 9.96 -8.51 9.02 

ไตรมาส 3 73,656.80 2,361.46 76,018.26 73,719.56 3,543.58 77,263.14 0.09 50.06 1.64 

ไตรมาส 4 62,293.32 2,171.64 64,464.96 54,943.67 4,452.44 59,396.11 -11.80 50.06 1.64 

หมายเหตุ : *เป็นข้อมูลเฉพาะหนงัสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภณัฑ์สตัว์น้ าท่ีไดจ้ากการเพาะเลี้ยง (APPD) 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ม.ค. 65) 

เมื่อพิจารณาผลผลิตกุ้งทะเลแยกตามภูมิภาคการเพาะเลี้ยง จะเห็นว่า ปี 2564 ผลผลิตกุ้งส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้ตอนบน 
(31.83%) รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (22.37%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (21.14%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย 
(12.89%) และภาคกลาง (11.77%) ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2563 ผลผลิตกุ้งทะเลเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ภาคกลาง (+27.65%)  
ภาคตะวันออก (+6.37%) แต่ลดลงในภาคใต้ตอนบน (-0.27%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (-3.77%) และพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (-23.36%) ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)  
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ตารางที่ 2 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามรายภาค และชนิดกุ้ง ปี 2564  
 

 
ปี 2564  % การเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ

กับปี 63 ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 

   กุ้งขาว    กุ้งกุลาด า      รวม สัดส่วน (%) 
ภาคตะวันออก 54,445.44 2,566.48 57,011.92 22.37 +6.37 
ภาคกลาง 29,805.71 169.14 29,974.85 11.77 +27.65 
ภาคใต้ตอนบน 78,721.79 2,396.03 81,117.82 31.83 -0.27 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน 46,502.05 7,368.32 53,870.37 21.14 -3.77 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย 32,220.34 628.91 32,849.25 12.89 -23.36 

รวม 241,695.34 13,128.88 254,824.22 100 -0.95 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD Center และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ม.ค.65) 
 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง รายเดือน ปี 2562 - 2564  
   รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 

สถานการณ์ด้านการผลิต ปี 2564 พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้
ในช่วงต้นปี 2564 โรงงานมีความต้องการผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลง เนื่องจากมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังโรค 
ที่เข้มงวด ซึ่งโรงงานบางส่วนได้ปิดกิจการชั่วคราวเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ท าให้ต้องชะลอการรับซื้อผลผลิต  
แต่เมื่อสถานการณ์ของโรคได้คลี่คลายลงแล้ว โรงงานจึงรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ราคาในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนสิงหาคม ไม่จูงใจให้เกษตรกรปล่อยลูกพันธุ์กุ้งลงเลี้ยงเพ่ิม ส่งผลให้ในปี 2564 ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม
ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 แต่จากตารางที่ 1 และภาพที่1 พบว่า ผลผลิตกุ้งกุลาด ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นผลจาก
การที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งกุลาด า เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาโรคในกุ้งขาวที่ระบาด
ในช่วงฤดูหนาวและต้นทุนการเลี้ยงที่เพ่ิมสูงขึ้น ถึงแม้ว่ากุ้งกุลาด าจะใช้เวลาในการเลี้ยงนานกว่า แต่ปัจจุบันสายพันธุ์ 
กุ้งกุลาด ามีความคงที่ ทนทานต่อโรค และสภาพอากาศ รวมถึงราคากุ้งกุลาด าค่อนข้างมีเสถียรภาพ จึงจูงใจให้เกษตรกรเลี้ยง
กุ้งกุลาด าเพ่ิมข้ึน 
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2. สถานการณ์ราคา 
ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ปี 2564 พบว่า ราคากุ้งเฉลี่ยโดยรวมปรับลดลงทุกขนาด ยกเว้นกุ้งขนาด 50 

ตัว/กก. ที่ไม่แสดงราคาซื้อขาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ขายกุ้งผ่านทางห้องเย็นโดยตรง ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมมีปริมาณผลผลิตกุ้งขาวเข้าสู่
ตลาดเป็นจ านวนมาก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ยังคงรุนแรงอยู่ ประกอบกับมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด 
ท าให้ความต้องการบริโภคกุ้งภายในประเทศลดลง อีกท้ัง โรงงานแปรรูปบางส่วนได้ปิดกิจการชั่วคราว จึงไม่รับซื้อผลผลิตกุ้ง
ไปแปรรูปเพ่ือส่งออก ส่งผลให้ราคากุ้งมีการปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงแรกและช่วงกลางปี และหลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคที่เริ่มดีขึ้น แต่เศรษฐกิจของไทยยังคงชะลอตัว ซึ่งผู้บริโภคมีก าลังซื้อไม่เพียงพอ แม้ว่ารัฐบาลได้ออกนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงผ่อนปรนหลักเกณฑ์หรือมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถท ากิจกรรมนอกบ้านได้
ตามปกติ อีกทั้ง โรงงานรับซื้อวัตถุดิบกุ้งจ านวนมากและเพ่ิมก าลังผลิตเพ่ือให้สามารถแปรรูปสินค้ากุ้งได้ทันตามค าสั่งซื้อ
ในช่วงปลายปี ทั้งนี้ ความต้องการบริโภคกุ้งในประเทศเพ่ิมขึ้น จากการกลับมาให้บริการเต็มช่วงเวลาของร้านอาหาร จนท าให้
ราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่ผลผลิตกุ้งที่เข้าสู่ตลาดทะเลไทยมีปริมาณน้อยในช่วงปลายปี จึงท าให้ราคาปรับเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคากุ้งเฉลี่ยทั้งปียังคงปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางที่ 3 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ปี 2563 - 2564  
หน่วย : บาท / กก. 

เดือน 
50 ตัว/กก. 

 
60 ตัว/กก. 

 
70 ตัว/กก. 

 
80 ตัว/กก. 

2563 2564 % Δ 
 

2563 2564 % Δ 
 

2563 2564 % Δ 
 

2563 2564 % Δ 

ม.ค. 162.62 - - 
 

156.19 142.62 -8.69 
 

145.24 131.43 -9.51 
 

134.76 118.81 -11.84 
ก.พ. 160.80 - - 

 
148.60 147.62 -0.66 

 
139.00 138.57 -0.31 

 
128.80 122.86 -4.61 

มี.ค. 152.69 - - 
 

139.81 153.78 +9.99 
 

133.85 144.72 +8.12 
 

127.12 130.28 +2.48 
เม.ย. 146.00 - - 

 
136.20 151.10 +10.94 

 
130.00 142.62 +9.71 

 
117.60 129.05 +9.74 

พ.ค. 154.20 - - 
 

149.20 138.13 -7.42 
 

141.00 131.96 -6.41 
 

132.00 121.88 -7.67 
มิ.ย. 165.95 - - 

 
158.81 146.96 -7.46 

 
153.33 139.35 -9.12 

 
147.14 131.09 -10.91 

ก.ค. 165.00 - - 
 

155.96 137.00 -12.16 
 

147.88 129.20 -12.63 
 

140.38 114.64 -18.34 
ส.ค. 162.20 - - 

 
148.60 126.46 -14.90 

 
136.60 119.38 -12.61 

 
128.60 108.96 -15.27 

ก.ย. 160.00 - - 
 

141.25 126.54 -10.42 
 

134.17 120.00 -10.56 
 

118.13 108.85 -7.86 
ต.ค. 155.42 - - 

 
139.38 137.80 -1.13 

 
132.71 129.60 -2.34 

 
117.29 117.80 +0.43 

พ.ย. 155.60 - - 
 

145.60 160.00 +9.89 
 

138.80 153.60 +10.66 
 

127.40 140.40 +10.20 
ธ.ค. 176.25 - - 

 
161.25 179.20 +11.13 

 
153.13 170.20 +11.15 

 
139.06 158.80 +14.20 

เฉลี่ย 159.73 - -  148.40 145.60 -1.89  140.48 137.55 -2.08  129.86 125.29 -3.52 

ไตรมาส 1 158.70 - - 
 

148.20 148.01 -0.13 
 

139.36 138.24 -0.80 
 

130.23 123.98 -4.80 
ไตรมาส 2 155.38 - - 

 
148.07 145.39 -1.81 

 
141.44 137.98 -2.45 

 
132.25 127.34 -3.71 

ไตรมาส 3 162.40 - - 
 

148.60 130.00 -12.52 
 

139.55 122.86 -11.96 
 

129.04 110.81 -14.12 
ไตรมาส 4 162.42 - - 

 
148.74 159.00 +6.90 

 
141.55 151.13 +6.77 

 
127.92 139.00 +8.66 

ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (ม.ค. 65) 
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ภาพที่ 2 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร แยกตามขนาดกุ้ง รายเดือน ปี 2562 - 2564  
ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (ม.ค. 65) 

3. สถานการณ์การค้า 
 3.1 การส่งออก  
   ปี 2564 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมลอบสเตอร์) มีปริมาณการส่งออก 153,172.42 ตัน มูลค่า 
49,264.70 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 2.47% และ 10.79% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2563 หากพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 31.90% ญี่ปุ่น 24.43% จีน 16.04% เกาหลีใต้ 
6.42% ไต้หวัน 4.12% และประเทศอ่ืนๆ 17.09% (ภาพที่ 3 และตารางที่ 4) 

 

 
ภาพที่ 3 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปตลาดโลก ปี 2564  
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 

สหรัฐอเมริกา 
31.90% 

ญี่ปุ่น 
24.43% จีน 

16.04% 

เกาหลีใต ้
6.42% 

ไต้หวัน 
4.12% 

ประเทศอ่ืนๆ 
17.09% 

สัดส่วนมลูค่าการสง่ออกกุ้งทะเลและผลติภณัฑ์ของไทย ปี 2564  

มลูคา่ 49,264.70 ลา้นบาท 
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 การส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม 
เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม ในปี 2564 มีปริมาณการส่งออก 112,665.00 ตัน มูลค่า 36,704.40 

ล้านบาท หรือคิดเป็นปริมาณและมูลค่า 73.55% และ 74.50% ของการส่งออกกุ้งทะเลทั้งหมด และเมื่อเทียบกับปี 2563 
การส่งออกมีปริมาณลดลง 1.51% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 7.65% หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก 
คือ สหรัฐอเมริกา 32.33% ญี่ปุ่น 22.67% จีน 15.87% เกาหลีใต้ 7.07% ไต้หวัน 5.04% และประเทศอ่ืนๆ 17.02% 
(ตารางท่ี 4) 

การส่งออกกุ้งกุลาด า 
ส าหรับการส่งออกกุ้งกุลาด า ในปี 2564 มีปริมาณ 8,080.27 ตัน และมูลค่า 2,698.89 ล้านบาท ปริมาณและ

มูลค่าเพ่ิมขึ้น 19.07% และ 38.39% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2563 หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า 
ตลาดหลัก คือ จีน 64.06% แคนาดา 9.64% ฮ่องกง 6.95% สหรัฐอเมริกา 5.48% ญี่ปุ่น 4.29% และประเทศอ่ืนๆ 9.58% 
ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบกุ้งกุลาด าแช่เย็นจนแข็ง 64.56% กุ้งกุลาด ามีชีวิต 25.86% และลักษณะสินค้ากุ้งกุลาด าอ่ืนๆ 
9.58% (ตารางท่ี 4) 

การส่งออกกุ้งน้ าเย็น 
ในปี 2564 การน าเข้ากุ้งน้ าเย็นเพ่ือการส่งออก มีปริมาณ 1,831.45 ตัน และมูลค่า 315.10 ล้านบาท ซึ่งการส่งออก

กุ้งน้ าเย็น มีปริมาณ 795.72 ตัน และมูลค่า 402.34 ล้านบาท โดยปริมาณลดลง 0.55% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 2.80% เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น 94.11% สหรัฐอเมริกา 2.41% ไต้หวัน 
1.68% และประเทศอ่ืนๆ 1.80% ซ่ึงส่งออกในรูปแบบกุ้งน้ าเย็นแช่เย็นจนแข็งทั้งหมด (ตารางท่ี 4) 

การส่งออกกุ้งอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งอ่ืนๆ (กุ้งพิกัด 0306 และ 1605 ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) ในปี 2564 มีปริมาณ 

7,394.50 ตัน และมูลค่า 2,642.61 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 4.21% และ 14.33% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ 
ปี 2563 หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 32.85% ญี่ปุ่น 31.88% ฮ่องกง 
8.11% ออสเตรเลีย 8.09% อิตาลี 6.14% และประเทศอ่ืนๆ 12.93% ซึ่งส่งออกในรูปแบบกุ้งอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 57.92% 
กุ้งอ่ืนๆ แปรรูป 22.98% กุ้งอ่ืนๆ นึ่งหรือต้ม 16.47% และลักษณะสินค้าอ่ืนๆ ของกุ้งอ่ืนๆ 2.63% (ตารางท่ี 4) 

การส่งออกอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งที่ไม่สามารถแยกประเภทชนิดกุ้งได้ เนื่องจากเป็นกุ้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเรียบร้อยแล้ว เช่น กุ้งชุบ

เกล็ดขนมปัง และลูกชิ้นกุ้ง การส่งออกในปี 2564 มีปริมาณ 24,236.94 ตัน และมูลค่า 6,816.46 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 18.79% และ 19.24% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2563 หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า 
ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 41.44% ญี่ปุ่น 34.92% ออสเตรเลีย 6.29% เกาหลีใต้ 6.11% จีน 4.78% และประเทศอ่ืนๆ 
6.46% (ตารางท่ี 4)  
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ตารางที ่4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2563 - 2564  
      ปริมาณ : ตัน มูลค่า : ล้านบาท 

       ป ี2563    ปี 2564  % การเปลี่ยนแปลง 

  ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 114,395.89 34,097.54 112,665.00 36,704.40 -1.51 +7.65 

1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง 66,983.35 17,061.74 64,065.19 18,509.05 -4.36 +8.48 

      - แช่เย็นจนแข็ง 46,422.32 14,956.93 49,111.96 16,401.35 +5.79 +9.66 

      - มีชีวิต 2,035.67 380.46 1,207.33 217.58 -40.69 -42.81 

      - สดหรือแชเ่ย็น 18,501.46 1,099.58 13,722.56 1,038.43 -25.83 -5.56 

      - ส าหรับท าพันธุ ์ 23.90 624.77 23.34 851.69 -2.34 +36.32 

1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 47,412.54 17,035.80 48,599.81 18,195.35 +2.50 +6.81 

      - บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไมไ่ด้ 21,903.62 8,515.46 22,652.97 9,669.43 +3.42 +13.55 

      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 25,508.92 8,520.34 25,946.84 8,525.92 +1.72 +0.07 

2. กุ้งกลุาด า 6,786.12 1,950.14 8,080.27 2,698.89 +19.07 +38.39 

2.1 กุ้งกุลาด ามีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 6,258.73 1,783.58 7,650.83 2,557.85 +22.24 +43.41 

     - แช่เย็นจนแข็ง 3,395.38 1,082.57 5,020.20 1,742.43 +47.85 +60.95 

     - มีชีวิต 2,806.71 590.63 2,625.87 697.86 -6.44 +18.16 

     - สดหรือแช่เย็น 53.66 8.81 0.63 0.11 -98.83 -98.75 

      - ส าหรับท าพันธุ ์ 2.98 101.57 4.13 117.45 +38.59 +15.63 

2.2 กุ้งกุลาด าแปรรูป 527.39 166.56 429.44 141.04 -18.57 -15.32 

     - บรรจภุาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 59.18 17.57 45.73 8.44 -22.73 -51.96 

     - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 468.21 148.99 383.71 132.60 -18.05 -11.00 

3. กุ้งน้ าเย็น 800.09 391.39 795.72 402.34 -2.08 -3.04 

3.1 กุ้งน้ าเย็นมีชีวติ สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 800.09 391.39 795.72 402.34 -2.08 -3.04 

     - แช่เย็นจนแข็ง 800.09 391.39 795.72 402.34 -2.08 -3.04 

4. กุ้งอืน่ๆ 7,095.97 2,311.48 7,394.50 2,642.61 +4.21 +14.33 

4.1 กุ้งอืน่ๆ มีชีวิต สด แชเ่ย็น แช่แข็ง 5,094.65 1,345.12 5,354.23 1,600.21 +5.10 +18.96 

     - แช่เย็นจนแข็ง 4,235.88 1,263.08 4,746.71 1,530.61 +12.06 +21.18 

     - มีชีวิต 91.81 54.19 42.57 42.70 -53.63 -21.20 

     - สดหรือแช่เย็น 766.96 27.85 564.95 26.90 -26.34 -3.41 

4.2 กุ้งอืน่ๆ แปรรูป 2,001.32 966.36 2,040.27 1,042.40 +1.95 +7.87 

     - กุ้งนึ่งหรือต้ม 438.01 319.40 589.88 435.24 +34.67 +36.27 

      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 323.11 136.23 298.37 81.07 -7.66 -40.49 

      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 1,240.20 510.73 1,152.02 526.09 -7.11 +3.01 

5. อื่นๆ 20,403.68 5,716.55 24,236.94 6,816.46 +18.79 +19.24 

5.1 กุ้งแปรรูป 20,403.68 5,716.55 24,236.94 6,816.46 +18.79 +19.24 

      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 140.11 110.79 167.15 132.13 +19.30 +19.26 

      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 1,188.97 410.70  2,012.53   710.98  +69.27 +73.11 

      - ปรุงแต่ง (กุ้งชุบเกรด็ขนมปัง ลูกชิ้นกุง้ และอื่นๆ) 19,074.60 5,195.06 22,057.25 5,973.35 +15.64 +14.98 

รวม 149,481.75 44,467.09 153,172.42 49,264.70 +2.47 +10.79 

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

  ปี 2564 ตลาดกุ้งในสหรัฐ ฯ มีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี  ภาคบริการอาหารมีความต้องการสินค้ากุ้ง 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น และยังคงมีความแข็งแกร่งในภาคการค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อผู้บริโภคในการเคลื่อนไหวท ากิจกรรมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม 
ภัตตาคารและร้านขายอาหารยังคงเปิดให้บริการ โดยก าหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้ารับบริการแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน
หรือมีผลการทดสอบ RT - PCR ที่เป็นลบภายในเวลา 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการน าเข้าอาหารทะเลยังคงประสบปัญหา
ด้านห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นจากค่าขนส่งวัตถุดิบ อัตราค่าระวางเรือ และบรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้ราคาทั้ง
ระดับขายส่งและขายปลีกเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ ความต้องการบริโภคกุ้งมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะด้านการให้บริการจัดงานเลี้ยง 
(INFOFISH Trade News 2021) 
  ปี 2564 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 42,914 ตัน มูลค่า 15,716 
ล้านบาท ซ่ึงปริมาณลดลง 1.86% แต่มูลค่าเพ่ิมข้ึน 2.74% เมื่อเทียบกับป ี2563 (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปสหรัฐอเมริกา ปี 2551 - 2564  
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2551 177,845 42,496 
2552 183,455 44,750 
2553 192,513 47,208 
2554 176,742 50,577 
2555 123,908 33,764 
2556 76,905 26,850 
2557 65,275 26,771 
2558 72,334 24,926 
2559 81,201 29,344 
2560  75,251 28,002 
2561  50,073 17,851 
2562 42,902 14,637 
2563  43,730 15,297 
2564  42,914 15,716 

% การเปลี่ยนแปลง -1.86 +2.74 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 
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3.1.2. ญี่ปุ่น  

 ปี 2564 สถานการณ์ตลาดกุ้งในญี่ปุ่นยังคงทรงตัว และเนื่องจากภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดได้ง่ายในหลายชุมชนของญี่ปุ่น ท าให้ร้านอาหารลดเวลาเปิดท าการ
และจ ากัดจ านวนผู้เข้ารับบริการ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคกุ้งของผู้บริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม ในภาคการค้าปลีก
(ซูเปอร์มาร์เก็ตและออนไลน์) ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กุ้งส าหรับพร้อมท าอาหารและสินค้ากุ้ง
พร้อมทาน (INFOFISH Trade News 2021) 

 ปี 2564 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่น ปริมาณ 35,102 ตัน มูลค่า 12,036 ล้านบาท 
ซ่ึงปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 8.92% และ 10.02% ตามล าดับ เมือ่เทียบกับปี 2563 (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปญี่ปุ่น ปี 2551 - 2564  
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2551 63,100 16,364 
2552 70,459 19,108 
2553 76,953 20,373 
2554 77,718 24,107 
2555 77,809 24,290 
2556 56,745 18,706 
2557 38,908 15,069 
2558 37,349 13,531 
2559 39,909 14,756 
2560  40,650 14,866 
2561  41,614 14,664 
2562 39,077 13,085 
2563  32,227 10,941 
2564  35,102 12,036 

% การเปลี่ยนแปลง +8.92 +10.02 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 
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3.1.3. จีน 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้จีนมีการน าเข้าอาหารทะเลลดลง 

โดยเฉพาะกุ้งแช่แข็ง เนื่องจากมาตรการควบคุมการน าเข้าอาหารที่เข้มงวดขึ้นของจีน และความสามารถในการส่งออก  
ของประเทศคู่ค้าที่ลดลง ท าให้ผู้ประกอบการจีนหันมาผลิตกุ้งสดเพ่ิมขึ้น ซึ่งในช่วงก่อนที่มีการแพร่ระบาดของโรคฯ จีนมี
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งประมาณ 37 ,000 ราย และใน ปี 2564 มีผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งเพ่ิมขึ้น 5,718 ราย  
โดยผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม มีสัดส่วนร้อยละ 70 และมีสัดส่วนผู้ประกอบการ
เพาะเลี้ยงกุ้งรายเล็ก ร้อยละ 59 และผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงขนาดกลาง ร้อยละ 26 ส่วนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงรายใหญ่ 
มีสัดส่วนร้อยละ 15 ทั้งนี้ จีนสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศได้ รวม 27 มณฑล ยกเว้นมณฑล 
จี๋หลิน ชิงไห่ ทิเบต และปักกิ่ง (ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 ปี 2564 ไทยส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังจีน ปริมาณ 23,497 ตัน มูลค่า 7,903 ล้านบาท ซึ่งปริมาณ
และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 16.38% และ 31.51% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2563 หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ส่งออกในรูปกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งมากที่สุด 59.16% กุ้งปรุงแต่ง 26.23% กุ้งมีชีวิต 7.32% และอ่ืนๆ 7.29% ทั้งนี้ 
ชนิดกุ้งทะเลที่ส่งออกเป็นกุ้งขาวแวนนาไม 73.70% กุ้งกุลาด า 21.88% และกุ้งอ่ืนๆ 4.42% ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 

 

ตารางที่ 7 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปจีน ปี 2561 - 2564  
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2561  26,831 7,580 
2562 38,805 10,051 
2563  20,190 6,010 
2564  23,497 7,903 

% การเปลี่ยนแปลง +16.38 +31.51 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 
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3.1.4. สหภาพยุโรป (EU) 
 การซื้อขายกุ้งในตลาดยุโรปมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าอุปสงค์ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น จากการรายงาน 

พบว่า ปี 2564 สหภาพยุโรปมีการน าเข้ากุ้งโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เป็นการน าเข้าสินค้ากุ้งจาก
เอกวาดอร์ โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23 ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ หลังจากลดลงการน าเข้า
สินค้ากุ้งจากแหล่งอุปทานการผลิตอ่ืนๆ (Globefish Highlights issue 2021) 

ในอดีตไทยเคยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากกลุ่มสหภาพยุโรป ตั้งแต่ สิงหาคม 2548 เป็นต้นมา ท าให้
กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยเสียภาษีน าเข้าในอัตราเดียวกันกับประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ โดยเฉพาะมาเลเซีย อินเดีย  และ
อินโดนีเซีย และต่อมาในปี 2555 สหภาพยุโรปได้มีการพิจารณาทบทวนการให้สิทธิ GSP แก่สินค้ากุ้งไทยอีกครั้ง เนื่องจาก
ไทยส่งออกสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์เกินกว่าสัดส่วนที่ถูกก าหนดไว้ นอกจากนี้ ไทยยังมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยเกินกว่าเกณฑ์ที่
สหภาพยุโรปก าหนดให้สิทธิพิเศษ GSP คือ มากกว่า 3,975 เหรียญสหรัฐ/คน/ปี ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (2553 - 2555)  
จึงถูกตัดสิทธิ จากเดิมอัตราภาษีส าหรับกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งร้อยละ 4.2 เป็นอัตราปกติร้อยละ 12 ส่วนกุ้งปรุงแต่งจากเดิม
อัตราร้อยละ 7 เพ่ิมขึ้นเป็นอัตราปกติร้อยละ 20 ซึ่งมีผลบังคับใช้อัตราดังกล่าวส าหรับกุ้งปรุงแต่งตั้งแต่ต้นปี 2557 ส่วนกุ้งสด
แช่เย็นแช่แข็ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้การส่งออกกุ้งของไทยไปตลาดสหภาพยุโรปลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า และไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ 

 ปี 2564 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปสหภาพยุโรป 1,759 ตัน มูลค่า 592 ล้านบาท ปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกลดลง 4.19% และ 4.87% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก คือ  
กุ้งแปรรูป 71.80% กุ้งแช่เย็นจนแข็ง 26.08% และลักษณะสินค้ากุ้งอ่ืนๆ 2.12% (ตารางที่ 8) 

 

ตารางที่ 8 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2551 - 2564  

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 
2551 29,082 6,784 
2552 38,722 8,814 
2553 49,047 10,478 
2554 40,420 10,297 
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 

% การเปลี่ยนแปลง -4.19 -4.87 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 
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3.1.5. อาเซียน 
 ปี 2564 ตลาดกุ้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงทรงตัว โดยเมื่อเทียบกับปีก่อน การน าเข้ากุ้งลดลง

เล็กน้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (ยกเว้นญี่ปุ่น และจีน) ทั้งนี้ ด้านร้านค้าปลีกและร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
เวียดนาม และไต้หวัน ได้ขยายระยะเวลาการให้บริการจัดส่งถึงบ้าน เพ่ือช่วยเพ่ิมยอดขายและรักษาเสถียรภาพราคา  
ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีมีการน าเข้าสินค้ากุ้งที่ลดลง (Globefish Highlights issue 2021)  

ปี 2564 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปอาเซียน ปริมาณ 16,563 ตัน มูลค่า 1,873 ล้านบาท  
ซ่ึงปริมาณลดลง 21.61% แต่มูลค่าเพ่ิมข้ึน 0.70% เมื่อเทียบกับปี 2563 (ตารางที่ 9) 

ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกที่ลดลง เนื่องจากมาเลเซีย เวียดนาม และเมียนมา เป็นประเทศผู้ผลิตกุ้ง
เช่นเดียวกับไทย ดังนั้นจึงไม่ได้น าเข้ากุ้งจากไทยเพ่ิมขึ้น โดยสิงค์โปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นประเทศผู้บริโภคกุ้งที่ส าคัญ และไทย
ส่งออกสินค้ากุ้งคิดเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากไทยมีปริมาณผลผลิตกุ้งไม่เพียงพอ จึงท าให้ส่งออกไปกลุ่มอาเซียนได้
น้อยลง ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่ ส่งออกในรูปกุ้งสดหรือแช่เย็น 56.81% รองลงมา คือ กุ้งแช่เย็นจนแข็ง 
16.72% กุ้งแปรรูป 8.43% และกุ้งมีชีวิตและกุ้งส าหรับท าพันธุ์ 18.04% ตามล าดับ ทั้งนี้ มีมูลค่าการส่งออกไปมาเลเซีย
มากที่สุด คิดเป็น 31.05% เมียนมา 25.70% สิงคโปร์ 20.52% เวียดนาม 15.13% กัมพูชา 4.30% และประเทศอ่ืนๆ 
3.30%  

 

ตารางที่ 9 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2551 - 2564  

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 
2551 6,449 925 
2552 8,362 1,149 
2553 7,717 1,203 
2554 6,940 1,411 
2555 16,979 2,778 
2556 6,112 1,239 
2557 7,690 1,975 
2558 13,068 2,643 
2559 29,584 5,617 
2560  33,803 6,021 
2561  22,874 4,075 
2562 17,249 2,400 
2563  21,130 1,861 
2564  16,563 1,873 

% การเปลี่ยนแปลง -21.61 +0.70 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 
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3.1.6. ตะวันออกกลาง 

 แม้ว่าตะวันออกกลางจะเป็นตลาดกุ้งที่ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไม่มากนัก แต่นับว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพ 
โดยปี 2564 พบว่า แนวโน้มการส่งออกกุ้งของไทยไปประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง มีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สินค้ากุ้งไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การขยายตลาดส่งออกกุ้งของไทยไป
ตะวันออกกลางยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากจ านวนผู้ประกอบการน าเข้าสินค้าไปยังตะวันออกกลางมีน้อยราย  
(INFOFISH Trade News 2021) 

 ปี 2564 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปตลาดตะวันออกกลาง ปริมาณ 331 ตัน มูลค่า 96  
ล้านบาท ซ่ึงปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 22.46% และ 36.66% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้ มีมูลค่าการส่งออกไป
อิสราเอลมากท่ีสุด 58.38% รองลงมา คือ อิหร่าน 9.61% ซาอุดีอาระเบีย 8.69% ตุรกี 5.71% คูเวต 5.50% และประเทศ
อ่ืนๆ 12.11% โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไม (83.47%) จ าแนกเป็นกุ้งขาวแวนนาไมแช่เย็นจนแข็ง 
(46.43%) กุ้งขาวแวนนาไมปรุงแต่ง (26.82%) และลักษณะสินค้ากุ้งขาวแวนนาไมอ่ืนๆ (26.75%) (ตารางที่ 10) 

 

ตารางที่ 10 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยไปประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ปี 2551 - 2564  

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2551 872 188 
2552 1,138 255 
2553 1,215 254 
2554 981 253 
2555 903 200 
2556 359 93 
2557 489 163 
2558 341 109 
2559 295 93 
2560  348 94 
2561  254 75 
2562 316 89 
2563  270 70 
2564  331 96 

% การเปลี่ยนแปลง +22.46 +36.66 

ที่มา :  กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินคา้ประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 
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3.2 การน าเข้า 
  ปี 2564 ไทยมีการน าเข้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมลอบสเตอร์) ปริมาณ 42,565.79 ตัน มูลค่า 5,880.92 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 70.60% และ 89.02% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
หากพิจารณาจากมูลค่าการน าเข้า พบว่า น าเข้าจากเอกวาดอร์มากที่สุด 38.87% อาร์เจนตินา 35.51% อินเดีย 3.40% 
เมียนมา 2.56% กรีนแลนด์ 2.32% และประเทศอ่ืนๆ 17.34% ซึ่งส่วนใหญ่ปริมาณการน าเข้าเป็นกุ้งอ่ืนๆ กุ้งขาว กุ้งน้ าเย็น 
กุ้ง (พิกัด 0306 และ 1605) และกุ้งกุลาด า ตามล าดับ ซึ่งมีลักษณะสินค้าเป็นกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 
ทดแทนผลผลิตที่ขาดแคลนของโรงงานแปรรูปและด าเนินการส่งออกสินค้ากุ้งต่อไป (ภาพที่ 4 และตารางที่ 11) 
 

 
ภาพที่ 4 สัดส่วนมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยจากตลาดโลก ปี 2564  
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 

  

เอกวาดอร ์
38.87% 

อาร์เจนตินา 
35.51% 

อินเดีย 
3.40% 

เมียนมา 
2.56% 

กรีนแลนด์ 
2.32% ประเทศอ่ืนๆ 

17.34% 

สัดส่วนมลูค่าการน าเขา้กุ้งทะเลและผลติภณัฑ์ของไทย ปี 2564  

มลูคา่ 5,880.92 ล้านบาท 
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ตารางที ่11 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2563 - 2564  
      

 
                     ริมาณ : ตัน มูลค่า : ลา้นบาท 

  ปี 2563 ปี 2564 % การเปลี่ยนแปลง 

  ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 1,631.77  335.06  13,865.23  2,234.77  +749.70 +566.98 

    1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 1,547.43 302.10 13,818.73  2,218.12  +793.01 +634.23 

         - แช่เย็นจนแข็ง 1,545.26 269.97 13,809.69 2,177.49 +793.68 +706.57 

         - ส าหรับท าพันธุ ์ 2.15 32.05 9.00 40.20 +318.60 +25.43 

         - มีชีวิต 0.02 0.08 0.04 0.43 +100.00 +437.50 

    1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 84.34 32.96 46.50 16.65 -44.87 -49.48 

         - บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 31.73 17.28 6.87 5.16 -78.35 -70.14 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 52.61 15.68 39.63 11.49 -24.67 -26.72 

2. กุ้งกุลาด า 119.00 50.89 22.94 9.94 -80.72 -80.47 

    2.1 กุ้งกุลาด า มีชีวิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 109.65 47.18 22.94 9.94 -79.08 -78.93 

         - แช่เย็นจนแข็ง 109.65 47.18 22.94 9.94 -79.08 -78.93 

    2.2 กุ้งกุลาด าแปรรูป 9.35 3.71 - -  N/A   N/A  

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 9.35 3.71 - -  N/A    N/A  

3. กุ้งน้ าเย็น 2,039.84 344.59 1,831.45 315.10 -10.22 -8.56 

    3.1 กุ้งน้ าเย็น มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 2,039.84 344.59 1,831.45 315.10 -10.22 -8.56 

         - แช่เย็นจนแข็ง 2,038.81 343.86 1,831.07 314.56 -10.19 -8.52 

         - สดหรือแช่เย็น 1.03 0.73 0.39 0.54 -62.14 -26.03 

4. กุ้งอื่นๆ 14,106.94 2,239.15 16,847.43 3,117.23 +19.43 +39.21 

    4.1 กุ้งอื่นๆ มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 12,419.02 2,086.57 15,894.14 3,040.69 +27.98 +45.73 

         - แช่เย็นจนแข็ง 8,215.18 1,925.14 12,072.40 2,891.67 +46.95 +50.21 

         - มีชีวิต 13.02 1.08 0.26 0.59 -98.00 -45.37 

         - สดหรือแช่เย็น 4,190.82 160.35 3,821.48 148.43 -8.81 -7.43 

    4.2 กุ้งอื่นๆ แปรรูป 1,687.92 152.58 953.29 76.54 -43.52 -49.84 

         - กุ้งนึ่งหรือต้ม 1,343.29 76.18 638.79 54.87 -52.45 -27.97 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 39.68 14.94 16.08 7.85 -59.48 -47.46 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 304.95 61.46 298.42 13.82 -2.14 -77.51 

5. อื่นๆ 7,053.09 141.50 9,998.74 203.88 +41.76 +44.07 

    5.1 กุ้งแปรรูป 7,053.09 141.50 9,998.74 203.88 +41.76 +44.07 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 51.79 35.30 73.93 42.32 +42.75 +19.89 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 6,991.98  103.10  9,880.52  153.97  +41.31 +49.33 

         - ปรุงแต่ง 9.33 3.10 44.29 7.59 +374.71 +144.52 

รวม 24,950.64 3,111.19 42,565.79 5,880.92 +70.60 +89.02 

หมายเหตุ :* หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และกุ้งอื่นๆ (ไม่รวมกุ้งก้ามกราม และลอบสเตอร์) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ม.ค. 65) 

  



- 15 - 
 

4. ปัญหาอุปสรรค 

4.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้แรงงานมีการเคลื่อนย้ายกลับ
ภูมิล าเนา หรือเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังภาคธุรกิจอ่ืน จึงท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะโรงงานอาหารทะเลที่มี
การวางแผนเพิ่มก าลังการผลิตสินค้ากุ้งเพ่ือส่งออก แต่ยังคงพบว่ามปีัญหาด้านแรงงานที่ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ  

4.2 ตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญของไทย มีการน าเข้ากุ้งจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอร์ 
ที่มีราคาต่ ากว่าไทย ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของกุ้งจากประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง  
และเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูงอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน 

4.3 การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในไทยยังคงพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD)  
ที่จะเริ่มระบาดในช่วงต้นฤดูหนาว และโรคหัวเหลือง (YHD) ในเขตพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งความเค็มต่ า ท าให้มีผลผลิตที่ลดลงและ
ผลผลิตเสียหาย ซ่ึงเป็นต้นทุนแฝงที่ส าคัญในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล รวมทั้ง ต้นทุนการผลิตอ่ืน เช่น อาหารสัตว์น้ า แรงงาน 
และพลังงาน ส่งผลให้ไทยมีต้นทุนการผลิตทีสู่งกว่าประเทศคู่แข่ง 

 

5. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
5.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การหาแรงงานทดแทนในโรงงานผลิตอาหารทะเล

อย่างเป็นระบบ และให้สอดคล้องกับแผนการเพ่ิมปริมาณการผลิต นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรมีมาตรการดึงแรงงานกลับ
เข้าสู่ภาคผลิตให้มากข้ึน พร้อมมีการจัดการดูแลด้านสุขภาพแรงงานอย่างเข้มงวด 

5.2 เกษตรกรควรหาแนวทางการจัดการฟาร์มเลี้ยงที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากโรคกุ้ง
ในระหว่างการผลิต เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลที่ราคากุ้งตกต่ า 

5.3 เกษตรกรควรเลือกซื้อพันธุ์กุ้งในระบบ White List Hatchery และเน้นการจัดการตามความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รวมทั้งควบคุมปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสม เพ่ือลดความสูญเสียเนื่องจากการเกิดโรคในระหว่างการเลี้ยง และควบคุม
ต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 

 

6. แนวโน้ม ปี 2565 

ถึงแม้ว่าไทยยังคงประสบปัญหาการระบาดของโรคกุ้ง เช่น โรคขี้ขาว โรคหัวเหลือง และไวรัสตัวแดงดวงขาว ซึ่งท าให้ผลผลิต
ของไทยมีปริมาณลดลง รวมถึง ต้นทุนอาหารสัตว์ทีย่ังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ที่มากขึ้น และราคากุ้งขาวแวนนาไมที่มีแนวโน้มผันผวนต่อปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดในแต่ละรอบการเลี้ยง ท าให้
เกษตรกรชะลอการเลี้ยงหรือไม่มีแรงจูงใจในการเลี้ยงกุ้งต่อ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและช่องทางการจ าหน่ายบางส่วน และโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารทะเล  
ที่ก าลังขาดแคลนแรงงานแปรรูปในโรงงานแปรรูปสินค้ากุ้ง เพ่ือการส่งออก อีกทั้ง สภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวน  
ท าให้เกิดน้ าท่วมหรือค่าความเค็มของน้ าเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายและมีผลผลิตที่ลดลง 
อย่างไรก็ตาม ด้านการผลิต พบว่า เกษตรกรมีการปรับตัวและบริหารจัดการที่ดีขึ้น และภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านการ
ส่งเสริมการผลิตด้วยโครงการต่างๆ ที่อ านวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าและปัจจัยการผลิต 
เช่น โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และมหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ เทคนิคการเพาะเลี้ยง เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับใช้
เพ่ือลดต้นทุนในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง เช่น เครื่องตรวจสอบระดับออกซิเจน เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม ระบบตรวจสอบสภาพบ่อ
เพาะเลี้ยง จุลินทรีย์ผลไม้ และพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ที่ใช้ในระบบตีน้ า โดยกรมประมงให้ความส าคัญในการฟ้ืนฟูตลอดห่วงโซ่
อุตสาหกรรมกุ้งไทย ซึ่งด าเนินการจัดท าแนวทางและควบคุมพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงของโรคระบาดกุ้ง จัดสรรงบประมาณ
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ตรวจสอบโรคกุ้ง และสร้างระบบตรวจสอบติดตามสารตกค้างในระบบฟาร์มเลี้ยง จากปัจจัยข้างต้นที่กล่าวมา ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถปล่อยกุ้งลงเลี้ยงแบบหนาแน่นได้และลูกพันธุ์มีอัตรารอดที่สูงขึ้น โดยไทยตั้งเป้าหมายในการผลิตกุ้ง
ปริมาณ 400,000 ตัน ภายใน 2 ปี ซึ่งสร้างมุมมองที่ดีต่อเกษตรกรให้มีแรงจูงใจในการปล่อยลงกุ้งลงเลี้ยง จึงคาดว่าจะ 
ท าให้ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในปี 2565 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

ส่วนด้านราคากุ้งขาวแวนนาไมในปี 2565 มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยและมีเสถียรภาพ เนื่องจากความต้องการ
บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น และมีโครงการประกันราคากุ้ง ซึ่งจะชดเชยราคาส่วนต่างให้เกษตรกรในช่วงราคากุ้งตกต่ า ท าให้
เกษตรกรมั่นใจในการเลี้ยงกุ้ง ทั้งนี้ ยังมีการขยายช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลายและเน้นตลาดกุ้งพรีเมียม รวมถึงความ
ต้องการกุ้งไทยในต่างประเทศยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจีนที่มีความต้องการน าเข้ากุ้งไทยสูง เนื่องจากการ
บริโภคกุ้งในจีนมีแนวโน้มสูง และการเปิดใช้รถไฟผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
อาจท าให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงและผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้ากุ้งไปยังจีนได้มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้
ราคาในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  

ส าหรับสถานการณ์ด้านการส่งออกในปี 2565 คาดว่า ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลงแล้ว ท าให้ห้องเย็นหรือโรงงานแปรรูปสามารถ
เพ่ิมก าลังผลิตได้ตามปกติ อีกท้ัง คาดว่าไทยจะยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร 
ซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอกวาดอร์  ท าให้โรงงานแปรรูปมีผลผลิตที่เพียงพอในการแปรรูปสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์กุ้ง และสามารถส่งออกสินค้ากุ้งตามค าสั่งซื้อจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นได้ ทั้งนี้ ตลาดคู่ค้าเดิม เช่น 
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ไทยยังคงรักษาสัดส่วนการตลาดได้ แม้ว่าไทยจะเสียเปรียบคู่แข่งทางการค้า เช่น เอกวาดอร์ อินเดีย 
และเวียดนาม ที่มีต้นทุนการผลิตต่ า ราคากุ้งถูกกว่าไทย และได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีจากข้อตกลงทางการค้า (FTA) ท าให้
ความสามารถการแข่งขันในการส่งออกกุ้งของไทยลดลง รวมถึงปัญหาเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้กุ้งไทยมีราคาสูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม กุ้งไทยเป็นกุ้งที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง ผู้บริโภคเชื่อมั่น ท าให้กุ้งไทยยังคงเป็น 
ที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงคาดการณ์ว่าใน ปี 2565 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้งจะเพ่ิมข้ึน 
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