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1. สถานการณ์การผลิต 

ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนา 
มีผลผลิตรวม 116,086.95 ตัน โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการซื้อขายที่มีหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement 
Document : MD) และหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Aquacultural 
Product Purchasing Document : APPD) ประกอบด้วยผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 107,696.44 ตัน และผลผลิตกุ้งกุลาด า 
8,390.51 ตัน ซึ่งผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้ทั้งหมดลดลง 1.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ าแนกเป็นการผลิตกุ้งขาว
แวนนาไมลดลง 4.72% แต่กุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น 63.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 1) โดยความต้องการ
กุ้งกุลาด าในตลาดจีนยังคงเพ่ิมข้ึน เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งกุลาด าอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผลผลิตกุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น  

 

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง  
       ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 
 

เดือน 2564 2565 % การเปลี่ยนแปลง 

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

ม.ค. 13,508.70 519.18 14,027.88 12,856.21 1,406.55 14,262.76 -4.83 +170.92 +1.67 
ก.พ. 13,072.73 725.35 13,798.08 14,154.18 1,462.76 15,616.94 +8.27 +101.66 +13.18 
มี.ค. 17,857.80 836.09 18,693.89 19,316.64 1,563.74 20,880.38 +8.17 +87.03 +11.70 
เม.ย. 19,019.47 754.25 19,773.72 18,394.67 1,142.69 19,537.36 -3.29 +51.50 -1.20 
พ.ค. 25,598.52 980.14 26,578.66 21,172.45 1,536.52 22,708.97 -17.29 +56.77 -14.56 
มิ.ย. 23,974.89 1,317.85 25,292.74 21,802.29 1,278.25 23,080.54 -9.06 -3.00 -8.75 
ก.ค. 23,924.09 1,072.30 24,996.39 

      
ส.ค. 25,532.36 1,146.42 26,678.78 

      
ก.ย. 24,263.11 1,324.86 25,587.97 

      
ต.ค. 22,101.78 1,393.21 23,494.99 

      
พ.ย. 18,072.94 1,380.24 19,453.18 

      
ธ.ค. 14,768.95 1,678.99 16,447.94 

      
ผลผลิตรวม 241,695.34 13,128.88 254,824.22       
ม.ค. - มิ.ย. 113,032.11 5,132.86 118,164.97 107,696.44 8,390.51 116,086.95 -4.72 +63.47 -1.76 

 

ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีผลผลิตกุ้งทะเลลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้ยากขึ้น
ในช่วงฤดูฝน และมีผลผลิตบางส่วนเสียหายจากน้ าท่วมขัง รวมถึงความเสี่ยงด้านโรคกุ้ง ส่งผลให้กุ้งโตช้าและทาน
อาหารได้น้อย เกษตรกรจึงชะลอการผลิต ทั้งนี้ ระดับราคากุ้งขาวแวนนาไมได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นและยังคงรักษา
เสถียรภาพราคาไว้ได้ ส่วนการน าเข้ามีแนวโน้มลดลงตามต้นทุนค่าขนส่งที่อยู่ในระดับสูงและการชะลอการน าเข้า
วัตถุดิบ แต่มีแนวโน้มการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นในเชิงมูลค่า เนื่องจากความต้องการบริโภคจากต่างประเทศยังคงอยู่ 
ในระดับสูงและค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 
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เดือน 2564 2565 % การเปลี่ยนแปลง 

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

ไตรมาส 1 44,439.23 2,080.62 46,519.85 46,327.03 4,433.05 50,760.08 +4.25 +113.06 +9.11 
ไตรมาส 2 68,592.88 3,052.23 71,645.11 61,369.41 3,957.46 65,326.87 -10.53 +29.66 -8.82 
ไตรมาส 3 73,719.56 3,543.58 77,263.14 

      
ไตรมาส 4 54,943.67 4,452.44 59,396.11 

      
หมายเหตุ : *เป็นขอ้มูลเฉพาะหนังสือก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเล้ียง (APPD) 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ก.ค. 65) 

 เมื่อพิจารณาผลผลิตกุ้งทะเลแยกตามภูมิภาคการเลี้ยง จะเห็นว่าในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ผลผลิตกุ้งส่วนใหญ่ 
อยู่ที่ภาคใต้ตอนบน (31.88%) รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (25.45%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (22.65%) ภาคกลาง 
(11.25%) และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (8.77%) ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผลผลิตกุ้งเพ่ิมข้ึน
ในพ้ืนทีภ่าคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามันมากที่สุด (+6.16%) รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (+5.87%) และภาคกลาง (+1.07%) 
แต่ผลผลิตลดลงในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (-4.29%) และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (-26.73%) (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามรายภาค และชนิดกุ้ง 
     ปี 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 

 

 
ปี 2565 (ม.ค. - ม.ิย.) % การเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ

กับปี 64 ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 

กุ้งขาว กุ้งกุลาด า รวม สัดส่วน (%) 
ภาคตะวันออก 27,915.80 1,623.98 29,539.78 25.45 +5.87 
ภาคกลาง 12,948.15 116.59 13,064.74 11.25 +1.07 
ภาคใต้ตอนบน 34,986.30 2,020.18 37,006.48 31.88 -4.29 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน 22,139.27 4,150.89 26,290.16 22.65 +6.16 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย 9,706.17 478.87 10,185.04 8.77 -26.73 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.75 - 0.75 0.00 N/A 

รวม 107,696.44 8,390.51 116,086.95 100 -1.76 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD Center และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (ก.ค.65) 
 

 สถานการณ์ด้านการผลิตในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า ผลผลิตกุ้งทะเลที่เข้าสู่ตลาดมีปริมาณลดลง
เล็กน้อย ซ่ึงในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 กุ้งขาวแวนนาไมมีผลผลิตที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน แม้ว่าเข้าสู่
ช่วงการจับผลผลิตกุ้งและเป็นช่วงที่เกษตรกรเตรียมบ่อเพ่ือปล่อยลูกกุ้งในรอบการผลิตครั้งถัดไป แต่เนื่องจากเป็นการ
เลี้ยงกุ้งในช่วงฤดูฝนและมีสภาพอากาศทีแ่ปรปรวน รวมถึงปริมาณน้ าฝนที่มมีากในหลายพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ประสบปัญหากับโรคกุ้ง เช่น โรคตัวแดงดวงขาว (WSD) โรคตายด่วน (EMS) และกลุ่มอาการโรคขี้ขาว ส่งผลให้กุ้งโตช้า
และกินอาหารน้อยลง รวมถึงสถานการณอ์ากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เกิดน้ าท่วมขัง ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้
ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย ท าให้ผลผลิตกุ้งเสียหาย เกษตรกรบางส่วนจึงชะลอการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลง 
ส่วนสถานการณ์ด้านการผลิตกุ้งกุลาด า พบว่า มีผลผลิตกุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสายพันธุ์กุ้งกุลาด ามีความทนทานต่อโรค 
สภาพอากาศ และมีตลาดรองรับอย่างชัดเจน โดยกลุ่มผู้ผลิตหลักยังคงเป็นผู้เลี้ยงรายเดิมที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยี
ที่พร้อมต่อการผลิตกุ้ง แม้ว่าเดือนมิถุนายนผลผลิตจะลดลง เพราะเกษตรกรบางส่วนตัดสินใจชะลอการจับกุ้งและยังคง
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เลี้ยงกุ้งในบ่อเพ่ือเพ่ิมขนาดกุ้งต่อไป จากการที่ประสบปัญหาการขาดแคลนลูกพันธุ์ส าหรับการปล่อยเลี้ยงในรอบการ
ผลิตต่อไป  

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2565 จะมีแนวโน้มผลผลิตกุ้งทะเลที่ลดลง โดยเฉพาะผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปริมาณน้ าฝนที่ตกเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ท าให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมได้ยากขึ้น รวมถึงต้นทุนอาหารกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับเพ่ิมขึ้น เกษตรกรจึงอาจชะลอ
การผลิต อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลผลิตกุ้งกุลาด าจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาด าต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยง
ประมาณ 4 - 5 เดือน โดยรอบการผลิตที่นานกว่ากุ้งขาวแวนนาไม เกษตรกรจึงต้องเร่งปล่อยลูกพันธุ์กุ้งกุลาด าในช่วงเดือน
มิถุนายน - สิงหาคม เพ่ือให้ผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวทันในช่วงสิ้นปีและปีใหม่ที่มีความต้องบริโภคกุ้งและค าสั่งซื้อจาก
ตลาดจีนเป็นจ านวนมาก  

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง รายเดือน ปี 2563 - 2565  
           (ม.ค. - มิ.ย.) รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ก.ค. 65)  
 

2. สถานการณ์ราคา 
ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 พบว่า โดยรวมราคากุ้งเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมขึ้นทุกขนาด 

โดยไตรมาสที่ 2 ราคากุ้งขนาด 60 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 6.42% กุ้งขนาด 70 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 3.11% กุ้งขนาด 
80 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 5.87% กุ้งขนาด 90 ตัว/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 8.31% และกุ้งขนาด 100 ตัว/กก. ราคาปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 9.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายน ราคาเฉลี่ยได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 
เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 มีปริมาณผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากนัก เนื่องจากการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเล
และผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) เพ่ือประกันราคากุ้งไม่ให้ต่ ากว่าต้นทุนยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพของระดับราคาไว้ได้ 
แต่จากราคาต้นทุนปัจจัยการผลิต เช่น พลังงาน และอาหารกุ้ง ได้เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนแฝงจากโรคกุ้งที่แพร่ระบาด
ในช่วงฤดูฝน จึงท าให้เกษตรกรได้รับก าไรสุทธิน้อยกว่าที่คาดการณ์ (ภาพที่ 2 และตารางที่ 3) 
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ภาพที่ 2 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร แยกตามขนาดกุ้ง รายเดือน ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 
ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (ก.ค. 65) 
 

ตารางที่ 3 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 
หน่วย : บาท / กก. 

เดือน 
60 ตัว/กก. 70 ตัว/กก. 80 ตัว/กก. 90 ตัว/กก. 100 ตัว/กก. 

2564 2565 % Δ 2564 2565 % Δ 2564 2565 % Δ 2564 2565 % Δ 2564 2565 % Δ 

ม.ค. 142.62 193.91 +30.96 131.43 184.78 +40.59 118.81 167.17 +40.70 112.62 151.74 +34.74 105.95 143.70 +35.63 
ก.พ. 147.62 189.05 +28.07 138.57 179.05 +29.21 122.86 166.90 +35.85 114.52 152.14 +32.85 108.81 142.86 +31.29 
มี.ค. 153.78 169.44 +10.18 144.72 158.52 +9.54 130.28 141.11 +8.31 119.72 130.37 +8.90 112.22 121.48 +8.25 
เม.ย. 151.10 151.19 +0.06 142.62 133.81 -6.18 129.05 125.24 -2.95 118.81 117.38 -1.20 111.67 112.62 +0.85 
พ.ค. 138.13 153.60 +11.20 131.96 143.60 +8.82 121.88 136.40 +11.91 114.79 130.00 +13.25 109.79 125.00 +13.85 
มิ.ย. 146.96 159.40 +8.46 139.35 149.40 +7.21 131.09 142.80 +8.93 121.30 137.00 +12.94 115.87 132.00 +13.92 
ก.ค. 137.00   129.20   114.64   109.00   104.40   
ส.ค. 126.46   119.38   108.96   100.00   95.00   
ก.ย. 126.54   120.00   108.85   102.31   97.31   
ต.ค. 137.80   129.60   117.80   111.20   107.80   
พ.ย. 160.00   153.60   140.40   130.60   124.60   
ธ.ค. 179.20   170.20   158.80   146.20   137.20   

 เฉลี่ย 
6 เดือน 

146.70 169.43 +15.49 138.11 158.20 +14.55 125.66 146.60 +16.66 116.96 136.44 +16.66 110.72 129.61 +17.06 

ไตรมาส 1 148.01 184.13 +24.41 138.24 174.12 +25.95 123.98 158.39 +27.75 115.62 144.75 +25.19 108.99 136.01 +24.79 
ไตรมาส 2 145.40 154.73 +6.42 137.98 142.27 +3.11 127.34 134.81 +5.87 118.30 128.13 +8.31 112.44 123.21 +9.57 
ไตรมาส 3 130.00   122.86   110.81   103.77   98.90   
ไตรมาส 4 159.00   151.13   139.00   129.33   123.20   

ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (ก.ค. 65) 
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3. สถานการณ์การค้า 
 3.1 การส่งออก   

ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมลอบสเตอร์) มีปริมาณการส่งออก 
70,542.39 ตัน มูลค่า 23,988.71 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกมีปริมาณลดลง 0.21% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 13.56% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ปริมาณสินค้ากุ้งทีส่่งออกลดลงเป็นสินค้ากุ้งขาวแวนนาไมลักษณะแช่เย็นแช่แข็ง ในขณะที่
สินค้ากุ้งขาวแวนนาไมในลักษณะแปรรูปบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้มีปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้นทดแทน 
ประกอบกับมีการส่งออกกุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น จึงท าให้กุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์มีปริมาณการส่งออกที่ลดลงเล็กน้อย  
แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 31.02% 
ญี่ปุ่น 28.40% จีน 13.68% เกาหลีใต้ 5.45% ไต้หวัน 4.82% และประเทศอ่ืนๆ 16.63% (ภาพท่ี 3 และตารางที่ 4) 

 
 

 
ภาพที่ 3 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.ค. 65) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหรัฐอเมริกา 
31.02% 

ญี่ปุ่น 
28.40% จีน 

13.68% 

เกาหลีใต้ 
5.54% 

ไต้หวัน 
4.82% 

ประเทศอื่นๆ 
16.63% 

สัดส่วนมลูคา่การสง่ออกกุง้ทะเลและผลติภณัฑข์องไทย ปี 2565 (ม.ค. - มิ.ย.)  

มูลค่าการสง่ออก 
23,989  ล้านบาท 
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 การส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม 
เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณการส่งออก 47,021.30 ตัน 

มูลค่า 16,610.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนปริมาณและมูลค่า 66.66% และ 69.24% ของการส่งออกกุ้งทะเล
ทั้งหมด โดยการส่งออกปริมาณลดลง 9.00% แต่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 7.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางท่ี 4) 
หากพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 29.91% ญี่ปุ่น 28.45% จีน 12.47% 
ไต้หวัน 6.28% เกาหลีใต้ 6.16% และประเทศอ่ืนๆ 16.73%  

การส่งออกกุ้งกุลาด า 
ส าหรับการส่งออกกุ้งกุลาด า ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณ 5,536.77 ตัน มูลค่า 1,740.58 ล้านบาท 

ซ่ึงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 57.49% และ 54.61% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4) 
หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ จีน 60.88% แคนาดา 13.90% ฮ่องกง 7.61% ญี่ปุ่น 
4.42% ไต้หวัน 3.18% และประเทศอ่ืนๆ 10.49% ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบกุ้งกุลาด าแช่เย็นจนแข็ง 63.54%  
กุ้งกุลาด ามีชีวิต 25.50% และลักษณะสินค้ากุ้งกุลาด าอื่นๆ 10.96%  

การส่งออกกุ้งน้ าเย็น 
ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 การน าเข้ากุ้งน้ าเย็นส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือการส่งออก ปริมาณ 

872.64 ตัน มูลค่า 175.83 ล้านบาท ซึ่งไทยมกีารส่งออกกุ้งน้ าเย็น ปริมาณ 404.62 ตัน มูลค่า 203.22 ล้านบาท โดยปริมาณ
และมูลค่าเพ่ิมขึ้น 3.25% และ 7.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลักของไทย คือ ญี่ปุ่น 95.80% สหรัฐอเมริกา 1.78% ออสเตรเลีย 1.43% เกาหลีใต้ 
0.64% และไต้หวัน 0.34% ซ่ึงส่งออกในรูปแบบกุ้งน้ าเย็นแช่เย็นจนแข็งทั้งหมด  

การส่งออกกุ้งอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งอ่ืนๆ (กุ้งพิกัด 0306 และ 1605 นอกเหนือจากกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และไม่รวม

กุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณ 4,081.65 ตัน และมูลค่า 1,491.29 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 14.02% และ 22.04% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 35.91% ญี่ปุ่น 34.85% ฮ่องกง 6.77% ออสเตรเลีย 
6.27% เกาหลีใต้ 4.76% และประเทศอ่ืนๆ 11.44% ซึ่งส่งออกในรูปแบบกุ้งอ่ืนๆ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 67.04% 
กุ้งอ่ืนๆ ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 19.30% กุ้งอ่ืนๆ นึ่งหรือต้ม 11.19% กุ้งอ่ืนๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 
2.44% และลักษณะสินค้าอ่ืนๆ ของกุ้งอ่ืนๆ 0.03%  

การส่งออกอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งที่ไม่สามารถแยกประเภทชนิดกุ้งได้ เนื่องจากเป็นกุ้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเรียบร้อยแล้ว 

เช่น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง และลูกชิ้นกุ้ง โดยการส่งออกในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณ 13,498.05 ตัน และมูลค่า 
3,942.71 ล้านบาท ซึ่งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 17.06% และ 26.11% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 47.98% ญี่ปุ่น 32.87% 
เกาหลีใต้ 5.35% จีน 3.84% ฮ่องกง 2.97% และประเทศอ่ืนๆ 6.99%  
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ตารางที ่4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 

      
หน่วย ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ลา้นบาท 

การส่งออกกุ้งทะเล* และผลิตภณัฑ์ 
ปี 2564 (ม.ค. - มิ.ย.) ปี 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) % การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ     มูลค่า  ปริมาณ       มูลค่า        ปริมาณ      มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 51,673.16 15,461.80 47,021.30 16,610.91 -9.00 +7.43 
1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง 29,681.30 7,677.88 21,888.96 5,735.42 -26.25 -25.30 
      - แช่เย็นจนแข็ง 20,337.44 6,353.41 15,120.26 4,811.21 -25.65 -24.27 
      - มีชีวิต 877.39 152.40 1,556.49 116.45 +77.40 -23.59 
      - สดหรือแชเ่ย็น 8,451.61 663.87 5,202.53 392.21 -38.44 -40.92 
      - ส าหรับท าพันธุ ์ 14.86 508.20 9.68 415.55 -34.86 -18.23 
1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 21,991.86 7,783.92 25,132.34 10,875.49 +14.28 +39.72 
      - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรอืต้ม - - 6,042.52 2,567.29 N/A N/A 
      - บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไมไ่ด้ 8,588.87 3,564.86 10,750.45 5,190.90 +25.17 +45.61 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 13,402.99 4,219.06 8,339.37 3,117.30 -37.78 -26.11 

2. กุ้งกุลาด า 3,515.59 1,125.77 5,536.77 1,740.58 +57.49 +54.61 
2.1 กุ้งกุลาด ามีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 3,316.21 1,063.92 5,203.93 1,628.64 +56.92 +53.08 
     - แช่เย็นจนแข็ง 1,324.60 431.59 3,138.01 1,105.98 +136.90 +156.26 
     - มีชีวิต 1,988.76 558.90 1,932.86 443.81 -2.81 -20.59 
     - สดหรือแช่เย็น 0.04 0.01 131.05 14.89 N/A N/A 
      - ส าหรับท าพันธุ ์ 2.81 73.42 2.01 63.96 -28.47 -12.88 
2.2 กุ้งกุลาด าแปรรูป 199.38 61.85 332.84 111.94 +66.94 +80.99 
     - บรรจภุาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 23.73 4.71 27.90 9.34 +17.57 +98.30 
     - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 175.65 57.14 304.94 102.60 +73.61 +79.56 

3. กุ้งน้ าเย็น 391.89 188.99 404.62 203.22 +3.25 +7.53 
3.1 กุ้งน้ าเย็นมีชีวติ สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 391.89 188.99 404.62 203.22 +3.25 +7.53 
     - แช่เย็นจนแข็ง 391.89 188.99 404.62 203.22 +3.25 +7.53 

4. กุ้งอื่นๆ 3,579.90 1,221.96 4,081.65 1,491.29 +14.02 +22.04 
4.1 กุ้งอืน่ๆ มีชีวิต สด แชเ่ย็น แช่แข็ง 2,646.68 773.58 3,210.55 1,000.19 +21.30 +29.29 
     - แช่เย็นจนแข็ง 2,300.58 736.24 3,004.65 965.74 +30.60 +31.17 
     - มีชีวิต 21.66 22.86 28.53 27.54 +31.72 +20.47 
     - สดหรือแช่เย็น 324.44 14.48 177.37 6.91 -45.33 -52.28 
4.2 กุ้งอืน่ๆ แปรรูป 933.22 448.38 871.10 491.10 -6.66 +9.53 
     - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรอืต้ม 280.29 192.32 211.07 166.82 -24.70 -13.26 
      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 132.71 39.50 135.39 36.44 +2.02 -7.75 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 520.22 216.56 524.64 287.84 +0.85 +32.91 

5. อื่นๆ 11,531.26 3,126.37 13,498.05 3,942.71 +17.06 +26.11 
5.1 กุ้งแปรรูป 11,531.26 3,126.37 13,498.05 3,942.71 +17.06 +26.11 
      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 80.21 64.38 61.77 52.40 -22.99 -18.61 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 698.96 226.38 895.54  289.79  +28.12 +28.01 
      - ปรุงแต่ง (กุ้งชุบเกรด็ขนมปัง ลูกชิ้นกุง้ และอื่นๆ) 10,752.08 2,835.60 12,540.73 3,600.52 +16.64 +26.98 

รวม 70,691.80 21,124.89 70,542.39 23,988.71 -0.21 +13.56 

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

  ความต้องการบริโภคกุ้งในภาคค้าปลีกและภาคการให้บริการด้านอาหารยังคงทรงตัว แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มติดลบ จากการที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตกต่ า และราคาน้ ามันที่ปรับเพ่ิมขึ้น รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น 
โดยการบริโภคกุ้งจะขึ้นอยู่กับก าลังซื้อของผู้บริโภค จึงสันนิษฐานว่าความต้องการสินค้ากุ้งทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน 
อาจประสบกับความล าบากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (INFOFISH Trade News ฉบับที่ 6 - 11 2022) ทั้งนี้ คาดว่าทั้งปี 2565 
ตลาดสหรัฐฯ ยังคงประสบปัญหาอยู่และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงจากผลกระทบของ
สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ประกอบกับประเทศจีนปิดประเทศตามมาตรการ Dynamic COVID - Zero ส่งผลให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าและตู้คอนแทนเนอร์ที่ค้างอยู่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้และท่าเรือเซินเจิ้น โดยสหรัฐฯ น าเข้าสินค้า
เกษตรและประมง โดยเฉพาะสินค้ากุ้งจากแหล่งผลิตอ่ืนๆ มาทดแทนได้ในราคาที่ต่ ากว่า ทั้งนี้ สหรัฐฯ มีแนวโน้มลด
การน าเข้า เนื่องจากเงินเฟ้อและราคามีการปรับสูงขึ้น รวมถึงตลาดที่มีแนวโน้มหดตัว จากก าลังซื้อและความต้องการ
สินค้าของผู้บริโภคลดลง (ส านักการเกษตรต่างประเทศ) 
  ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 18,803 ตัน มูลค่า 7,442 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 7.35% และ 24.96% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 การส่งออกกุ้งของไทยไปสหรัฐอเมริกา ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2555 126,608 34,640 
2556 77,562 27,055 
2557 65,275 26,771 
2558 72,334 24,926 
2559 81,201 29,344 
2560  75,051 27,904 
2561  49,782 17,756 
2562  42,902 14,637 
2563  43,730 15,297 
2564  42,914 15,716 

2564 (ม.ค. - มิ.ย.) 17,516 5,955 
2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 18,803 7,442 
% การเปลี่ยนแปลง +7.35 +24.96 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.ค. 65)  
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3.1.2. ญี่ปุ่น  

 ญี่ปุ่นเปิดประเทศเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วย
กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยผลักดันยอดขายกุ้งในภาคการให้บริการด้านอาหารจากการที่ร้านอาหารต่างๆ 
เปิดให้บริการมากขึ้น โดยคาดว่าราคากุ้งจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
(INFOFISH Trade News ฉบับที่ 6 - 11 2022) 

 ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังญี่ปุ่น ปริมาณ 19,090 ตัน มูลค่า 6,814 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน 19.50% และ 29.27% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 6) 

 

ตารางที่ 6 การส่งออกกุ้งของไทยไปญี่ปุ่น ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2555 80,962 25,796 
2556 58,836 19,429 
2557 38,908 14,933 
2558 37,349 13,531 
2559 39,909 14,756 
2560  39,293 14,335 
2561  41,532 14,658 
2562 39,077 13,085 
2563  32,227 10,941 
2564  35,102 12,036 

2564 (ม.ค. - มิ.ย.) 15,974 5,271 
2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 19,090 6,814 
% การเปลี่ยนแปลง +19.50 +29.27 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.ค. 65) 
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3.1.3. จีน 
 โครงการก่อสร้างศูนย์การค้าปลอดอากรระบบห่วงโซ่อุปทาน (Cold Chain) ส าหรับสินค้าประมงที่ต้องการ

การจัดเก็บและการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ณ ท่าเรือชินโจว ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่าเทียบเรือนี้อยู่ 
ในเส้นทางขนส่งทางบก - ทางทะเลในภาคตะวันตกของจีน และจะเป็นเขตทดลองการค้าเสรีและเขตปลอดอากรครบ
วงจรของจีน โดยฝ่ายเกษตรฯ ณ นครกว่างโจว ได้เตรียมตัวเข้าร่วมการประชุม JTC - SPS ครั้งที่ 7 ในประเด็นด้าน
ความปลอดภัยอาหารและการกักกันสัตว์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าประมง (ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ไทยส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังจีนปริมาณ 9,123 ตัน มูลค่า 
3,282 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 20.41% และ 12.25% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 7) แม้ว่าการส่งออกในรูปแบบกุ้งกุลาด ามีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง ปริมาณ 3,001.63 ตัน มูลค่า 1,059.18 ล้านบาท 
จะมีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 28.42% และ 36.42% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เทียบกับ
การส่งออกสินค้ากุ้งขาวแวนนาไมทุกรูปแบบที่มีปริมาณและมูลค่าลดลงในปริมาณ 5,631.75 ตัน มูลค่า 2,070.82 ล้านบาท 
ซ่ึงปริมาณและมูลค่าลดลง คิดเป็น 34.46% และ 26.19% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจีน
มีค าสั่งซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากเวียดนามจ านวนมาก จึงท าให้ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังจีนลดลง 
หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ส่งออกในรูปกุ้งแช่เย็นจนแข็งมากที่สุด 72.91% กุ้งมีชีวิต 9.89% 
ส าหรับท าพันธุ์ 8.72% และลักษณะสินค้าอ่ืนๆ 8.48% ทั้งนี้ชนิดกุ้งทะเลที่ส่งออกเป็นกุ้งขาวแวนนาไม 63.10%  
กุ้งกุลาด า 32.29% และกุ้งอ่ืนๆ ซึ่งผ่านการแปรรูปแล้ว 4.61% ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 7 การส่งออกกุ้งของไทยไปจีน ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 
ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2555  7,775 1,289 
2556  4,895 955 
2557  4,796 1,193 
2558  6,987 2,409 
2559  9,174 2,879 
2560  12,436 3,662 
2561  26,397 7,466 
2562  38,805 10,051 
2563  20,190 6,010 
2564  23,497 7,903 

2564 (ม.ค. - มิ.ย.) 11,462 3,740 
2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 9,123 3,282 
% การเปลี่ยนแปลง -20.41 -12.25 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.ค. 65) 
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3.1.4. สหภาพยุโรป (EU) 
 ตั้งแต่ปี 2557 กุ้งปรุงแต่งของไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากกลุ่มสหภาพยุโรป ท าให้ต้องเสีย

ภาษีน าเข้าในอัตราร้อยละ 20 และตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีและต้องเสีย
ภาษีอัตราร้อยละ 12 ซึ่งจากปี 2558 การส่งออกสินค้ากุ้งของไทยลดลงเฉลี่ยปีละ 437 ตัน หรือลดลงเฉลี่ยปีละ 
12.98% ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การส่งออกกุ้งของไทยไปตลาดสหภาพยุโรปลดลงทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า 
และไม่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอ่ืนๆ เช่น เอกวาดอร์ อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย  

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/925 
ว่าด้วย การปรับแก้บัญชีรายชื่อโรคติดต่อในสัตว์น้ าและบัญชีรายชื่อสายพันธุ์และกลุ่มสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของโรคใน EU Official Journal L 160/30 ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยโรคกุ้งที่ห้ามน าเข้า ได้แก่ โรคทอราซิมโดรม
ในกุ้ง (TSV) โรคกล้ามเนื้อตาย (IMNV) โรคหัวเหลือง (YHV) โรคแคระแกร็น (IHHNV) โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) โรคตับอักเสบ 
(NHP) และโรคอุบัติใหม่ (DIV1) ซึ่งอาจส่งผลให้การน าเข้ากุ้งทะเลของกลุ่มสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
ประเทศผู้ผลิตหลักยังคงประสบปัญหาด้านโรคดังกล่าวอยู่ (ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ าสหภาพยุโรป) 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินค้ากุ้งไทยมีคุณภาพ ตลาดยุโรปมั่นใจและเชื่อถือด้านความปลอดภัย แม้ว่ามีราคาที่สูงกว่า
สินค้าของประเทศคู่แข่ง แต่ผู้บริโภคยินดีที่จะซื้อสินค้ากุ้งของไทย ท าให้มีแนวโน้มการส่งออกไปยังตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น 

 ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปสหภาพยุโรป 858 ตัน มูลค่า 311 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 17.28% และ 30.48% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 8) การส่งออกที่เพ่ิมขึ้นเป็นรูปแบบกุ้งขาวแวนนาไมบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้มากที่สุด โดยปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น คิดเป็น 107.92% และ 201.71% ตามล าดับ และมีสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกที่มากที่สุด 
คือ กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 41.92% กุ้งบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 32.52% กุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น 
แช่แข็ง 23.96% และกุ้งนึ่งหรือต้ม 1.60% โดยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม คิดเป็น 57.55% กุ้งอ่ืนๆ คิดเป็น 
28.55% กุ้งแปรรูป คิดเป็น 16.96% และกุ้งกุลาด า คิดเป็น 1.94% 

 

ตารางที่ 8 การส่งออกกุ้งของไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 
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 

2564 (ม.ค. - มิ.ย.) 731 239 
2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 858 311 
% การเปลี่ยนแปลง +17.28 +30.48 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.ค. 65)  
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3.1.5. อาเซียน 
 กลุ่มผู้บริโภคในตลาดอาเซียนมีก าลังซื้อที่ลดลง เนื่องจากราคาสินค้ากุ้งของไทยมีมูลค่าสูง ผู้บริโภค 

จึงเลือกซื้อสินค้ากุ้งจากเวียดนามที่มีราคาถูกกว่า เวียดนามจึงเป็นคู่แข่งทางการค้าสินค้ากุ้งที่ส าคัญของไทย ทั้งนี้ องค์การ
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมอาหารทะเลของเวียดนามจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงปี 2564 - 2573 เนื่องจากการบริโภค
อาหารทะเลที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลก และข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่เวียดนามลงนามกับคู่ค้าต่างๆ จะช่วยกระตุ้นการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลแห่งเวียดนาม (VASEP) ระบุว่า กุ้งยังคงเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในการส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม ในปี 2565 คาดว่าการส่งออกกุ้งของเวียดนามจะ  
มีมูลค่า 4,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2564 (ส านักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ 
กรุงฮานอย) 

 ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปอาเซียน ปริมาณ 6,624 ตัน มูลค่า 865 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 30.88% และ 14.58% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 9) ซึ่งปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยที่ลดลง เนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบหลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระหว่างฟ้ืนตัวและอัตราเงินเฟ้อ
ที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ก าลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดอาเซียนลดลง ซึ่งไทยมีการส่งออกในรูปกุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 
92.97% กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 5.95% กุ้งนึ่งหรือต้ม 0.82% และกุ้งบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 
0.26% ทั้งนี้ ส่งออกไปมาเลเซียมากที่สุด 3,384 ตัน มูลค่า 355 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 35.04% รองลงมา 
คือ เมียนมา 32.38% สิงคโปร์ 13.63% เวียดนาม 13.32% กัมพูชา3.64% และประเทศอ่ืนๆ 1.99%  

 

ตารางที่ 9 การส่งออกกุ้งของไทยไปประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 
2555 19,250 2,987 
2556 6,917 1,448 
2557 7,690 1,975 
2558 13,068 2,643 
2559 29,584 5,617 
2560  32,890 5,948 
2561  22,800 4,076 
2562  17,249 2,400 
2563  21,129 1,861 
2564  16,563 1,873 

2564 (ม.ค. - มิ.ย.) 9,583 1,012 
2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 6,624 865 
% การเปลี่ยนแปลง -30.88 -14.58 

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

 จากข้อมูลการส่งออก พบว่า ไทยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปยังอิหร่านเพิ่มข้ึน 251.83% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นประเทศที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และมีแนวโน้ม
เป็นตลาดที่มีศักยภาพส าหรับการซื้อขายพันธุ์กุ้ง จากการที่อิหร่านได้น าเข้าพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่มี
มูลค่าสูงจากไทยเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านได้สนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าประมง 
จึงมีนโยบายสนับสนุนการผลิตด้วยการอุดหนุนผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงกุ้งอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นให้ใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ติดกับทะเลทรายและพ้ืนราบ แม้ว่าอิหร่านสามารถผลิตกุ้งเพ่ือบริโภคภายในประเทศและส่งออกได้ 
แต่จากวัฒนธรรมการประกอบอาหาร ท าให้ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งอยู่ในระดับต่ า ส าหรับการส่งออกก็ประสบปัญหา
ด้านการคมนาคม การขาดแคลนห้องเย็น และระดับมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์อาหารทะเล อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งออก
กุ้งไทยไปยังอิหร่านอาจประสบปัญหาการแข่งขันกับผู้ผลิตกุ้งภายในประเทศ แต่ปัจจุบันอิหร่านสนับสนุนการร่วมลงทุน
จากต่างชาติ โดยมีฐานการผลิตในอิหร่าน ซึ่งสามารถแข่งขันในตลาดยุโรปได้โดยอาศัยความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ถูกกว่า
จากการขนส่ง (ส านักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน) 

 ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลไปตลาดตะวันออกกลาง ปริมาณ 125 ตัน มูลค่า 
73 ล้านบาท โดยมีปริมาณการส่งออกลดลง 2.86% แต่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 76.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 10) ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกไปอิหร่านมากที่สุด 1 ตัน (0.68%) คิดเป็นมูลค่า 27 ล้านบาท (37.08%) ซึ่งเป็น
การส่งออกกุ้งขาวแวนนาไมส าหรับท าพันธุ์ และรองลงมา คือ อิสราเอล ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และตุรกี โดยผลิตภัณฑ์
ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไม 78.22% กุ้งกุลาด า 18.14% และกุ้งอ่ืนๆ 3.64% ซึ่งมีการส่งออกกุ้งมีชีวิต สด 
แช่เย็น แช่แข็ง มากที่สุด 64.62% รองลงมา คือ กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 21.29% กุ้งบรรจุภาชนะที่อากาศผ่าน
เข้าออกไม่ได้ 11.99% และกุ้งนึ่งหรือต้ม 2.10%  

 

ตารางที่ 10 การส่งออกกุ้งของไทยไปประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 

ป ี ปรมิาณ (ตนั) มลูคา่ (ลา้นบาท) 

2555 1,193 254 
2556 540 127 
2557 489 163 
2558 341 109 
2559 295 93 
2560  347 94 
2561  254 76 
2562  316 89 
2563  270 70 
2564  331 96 

2564 (ม.ค. - มิ.ย.) 128 41 
2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 125 73 
% การเปลี่ยนแปลง -2.86 +76.14 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.ค. 65)  
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3.2 การน าเข้า 
 ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการน าเข้ากุ้งทะเล (ไม่รวมลอบสเตอร์) ปริมาณ 11,262.88 ตัน มูลค่า 
1,529.66 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง 60.58% และ 63.41% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน หากพิจารณาจากมูลค่าการน าเข้า พบว่า น าเข้าจากอาร์เจนตินามากที่สุด (47.00%) รองลงมา คือ อินเดีย 
(8.41%) เวียดนาม (5.02%) กรีนแลนด์ (4.47%) มาเลเซีย (4.08%) และประเทศอ่ืนๆ (31.02%) ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
การน าเข้ากุ้งน้ าเย็น และกุ้งอ่ืนๆ แช่เย็นแช่แข็งเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือการส่งออกต่อไป (ภาพที่ 4 และ
ตารางที่ 11) จากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล  
จากสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2564 และการระงับการน าเข้ากุ้งจากอินเดียเพ่ือตรวจสอบโรค ท าให้การ
น าเข้ากุ้งทะเลของไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งหลังจากที่ไทยได้ยกเลิกการใช้ประกาศดังกล่าว เนื่องจากระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้ากุ้งของเอกวาดอร์พร้อมใช้งานและการกักกันโรคของอินเดียเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด ท าให้ในเดือน
มิถุนายน 2565 มีการน าเข้ากุ้งขาวแวนนาไมเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบแปรรูป ปริมาณ 41.95 ตัน มูลค่า 10.25 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นการน าเข้าจากเอกวาดอร์ทั้งหมด และตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 มีการน าเข้ากุ้งขาวแวนนาไมเพ่ือ
น ามาเป็นวัตถุดิบแปรรูป ปริมาณ 90.55 ตัน มูลค่า 56.82 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนปริมาณการน าเข้าจากเอกวาดอร์ 
46.33% เวียดนาม 7.39% และประเทศอ่ืนๆ 46.28%  
 

 
 

ภาพที่ 4 สัดส่วนมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ปี 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.ค. 65) 

  

อาร์เจนตินา 
47.00% 

อินเดีย 
8.41% 

เวียดนาม 
5.02% 

กรีนแลนด์ 
4.47% 

มาเลเซีย 
4.08% ประเทศอื่นๆ 

31.02% 

สัดส่วนมลูคา่การน าเขา้กุง้ทะเลและผลติภณัฑ ์ปี 2565 (ม.ค. - มิ.ย.)  

1,530  ล้านบาท 
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ตารางที ่11 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) 

      
 

                    ปริมาณ : ตัน มูลค่า : ล้าน
บาท 

การน าเข้ากุ้งทะเล*และผลติภณัฑ ์
ปี 2564 (ม.ค. - มิ.ย.) ปี 2565 (ม.ค. - มิ.ย.) % การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 13,945.42  2,201.83 90.56  56.82  -99.35 -97.42 

    1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 13,916.28 2,193.68 6.26  21.86  -99.96 -99.00 

         - แช่เย็นจนแข็ง 13,912.72 2,181.33 4.72 1.66 -99.97 -99.92 

         - มีชีวิต - - 0.09 0.82  N/A   N/A  

         - สดหรือแช่เย็น - - 0.01 0.01  N/A   N/A  

         - ส าหรับท าพันธุ ์ 3.56 12.35 1.44 19.37 -59.55 -56.84 

    1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 29.14 8.15 84.30 34.96 +189.29 +328.96 

          - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรือต้ม - - 43.91 11.22  N/A   N/A  

         - บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.01 0.01 23.12 15.98  N/A   N/A  

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 29.13 8.14 17.27 7.76 -40.71 -4.67 

2. กุ้งกุลาด า 3.36 1.25 - -  N/A   N/A  

    2.1 กุ้งกุลาด า มีชีวิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 3.36 1.25 - -  N/A   N/A  

         - แช่เย็นจนแข็ง 3.36 1.25 - -  N/A   N/A  

3. กุ้งน้ าเย็น 964.03 164.35 872.64 175.83 -9.48 +6.99 

    3.1 กุ้งน้ าเย็น มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 964.03 164.35 872.64 175.83 -9.48 +6.99 

         - แช่เย็นจนแข็ง 963.80 164.07 872.48 175.57 -9.47 +7.01 

         - สดหรือแช่เย็น 0.23 0.28 0.16 0.26 -30.43 -7.14 

4. กุ้งอื่นๆ 9,480.74 1,728.73 5,624.07 1,182.69 -40.68 -31.59 

    4.1 กุ้งอื่นๆ มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 9,082.70 1,693.26 5,165.43 1,131.74 -43.13 -33.16 

         - แช่เย็นจนแข็ง 6,973.16 1,617.23 3,932.98 1,080.07 -43.60 -33.21 

         - มีชีวิต 0.12 0.31 34.16 1.97  N/A   N/A  

         - สดหรือแช่เย็น 2,109.42 75.72 1,198.29 49.70 -43.19 -34.36 

    4.2 กุ้งอื่นๆ แปรรูป 398.04 35.47 458.64 50.95 +15.22 +43.64 

          - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรือต้ม 334.06 28.77 434.28 43.02 +30.00 +49.53 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 7.54 3.43 11.41 5.48 +51.33 +59.77 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 56.44 3.27 12.95 2.45 -77.06 -25.08 

5. อื่นๆ 4,180.72 84.78 4,675.61 114.32 +11.84 +34.84 

    5.1 กุ้งแปรรูป 4,180.72 84.78 4,675.61 114.32 +11.84 +34.84 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 24.90 17.37 49.33 38.59  N/A   N/A  

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 4,143.67  63.46  4,617.41  70.56  +11.43 +11.19 

         - ปรุงแต่ง 12.15 3.95 8.88 5.14 -26.91 +30.13 

รวม 28,574.27 4,180.94 11,262.88 1,529.66 -60.58 -63.41 

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

4.1 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลต่อการน าเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารกุ้ง เช่น ข้าวสาลี  
กากถั่วเหลือง รวมถึงราคาปลาป่นที่อยู่ในระดับสูงประมาณ 40 บาท/กิโลกรัม ท าให้ราคาอาหารกุ้งในไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น 
และจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อราคาน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ต้นทุนพลังงานในการเลี้ยงกุ้ง 
จึงเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก ยังส่งผลให้ก าลังซื้อสินค้าของผู้บริโภคลดลง 

4.2 เอกวาดอร์สามารถผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง และราคากุ้งหน้าฟาร์มต่ ากว่าประเทศผู้ผลิตอ่ืน ๆ 
รวมทั้งไทย จึงมคีวามได้เปรียบด้านราคา  

4.3 การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD) โรคตายด่วน 
(EMS) และกลุ่มอาการขี้ขาวของกุ้งที่เลี้ยงในฟาร์ม ท าให้ผลผลิตเสียหายหรือกุ้งโตช้า มีอัตราแลกเนื้อสูงและไม่คุ้มทุน
ต่อการเพาะเลี้ยง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้น จึงเป็นต้นทุนแฝงที่ส าคัญในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 
5. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

5.1 การบริหารต้นทุนการเพาะลี้ยงหรือการลดต้นทุน โดยส่งเสริมให้ใช้พลังงานในการเลี้ยงกุ้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซล่าเซลล์ เพ่ือลดต้นทุนพลังงานในการเลี้ยงกุ้ง ในขณะที่เกษตรกรควรหาแนวทาง 
การจัดการเลี้ยงที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากโรคกุ้งในระหว่างการผลิต เพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อการขาดทุน เพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องโรคกุ้งในเบื้องต้น เกษตรกรควรเลือกซื้อลูกพันธุ์กุ้งในระบบ White List Hatchery 
เน้นการจัดการตามความปลอดภัยทางชีวภาพ ท าการเตรียมบ่อเลี้ยงก่อนการปล่อยกุ้งและปล่อยกุ้งในความหนาแน่น 
ที่เหมาะสม รวมทั้งควบคุมปริมาณการให้อาหารที่เหมาะสมเพ่ือลดความสูญเสีย เนื่องจากการเกิดโรคกุ้งในระหว่างการเลี้ยง 
และควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 

5.2 ควรติดตามปัญหาเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพ่ือเตรียมพร้อมรับการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
และมุ่งเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพ  
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