
 

 

  Monitoring  Report 
สนิคา้กุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์2564 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 เดือน ม.ค.64 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 14,027.88 ตัน ลดลง 11.01% และ 
10.40% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (15,763.30 ตัน) และปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
(15,656.95 ตัน) แบ่งเป็นกุ้งขาว 13,508.70 ตัน (96.30%) กุ้งกุลาด า 519.18 ตัน (3.70%) 
สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 27.72% ภาคกลาง 10.57% ภาคใต้ตอนบน 25.51% 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 26.68% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 9.52%  

 สิ้นสุดเดือน ม.ค.64 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
ที่มีอายุการรับรองมาตรฐาน จ านวน 10,175 ฟาร์ม โดยแยกตามมาตรฐาน CoC กรมประมง 
จ านวน 58 ใบ, GAP กรมประมง จ านวน 9,917 ใบ, GAP มกษ. 7401-2557 จ านวน 124 ใบ, 
GAP มกษ.7422-2553  จ านวน 20 ใบ และ GAP มกษ.7432-2558 จ านวน 56 ใบ 

 
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลคา่ : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ม.ค.64 2,670.21 260.85 9,573.69 2,792.21 
ธ.ค.63 2,627.66 314.87 11,210.86 3,334.07 
ม.ค.63 2,555.62 281.77 10,883.06 2,837.81 

% ม.ค.64/ธ.ค.63 +1.62% -17.16% -14.60% -16.25% 

% ม.ค.64/63 +4.48% -7.42% -12.03% -1.61% 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 อินเดีย: อินเดียมีอุปทานการผลิตกุ้งขาวในระดับต่ า เน่ืองมาจากปัญหาเกี่ยวกับค่าขนส่งทางอากาศ

ส าหรับพ่อแม่พันธุ์ ดังน้ันจึงน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวที่มีคุณภาพดีน้อยลง แต่ส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาด า
ปลอดโรคที่มีการน าเข้ามาแล้วในรัฐอานธรประเทศ รัฐโอริสสา และรัฐเบงกอลตะวันตก คาดว่าทั้ง 3 รัฐน้ี 
จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกุ้งกุลาด าจ านวนมากภายในปีน้ี (INFOFISH 02/2021: 1 ก.พ.2564) 

 อินโดนีเซีย: ส านักข่าวอันตาราของอินโดนีเซียได้รายงานว่า The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries 
(KKP) มีแผนที่จะเพ่ิมผลผลิตกุ้งภายในประเทศ ซ่ึงมีเป้าหมายว่าจะเป็นผู้ผลิตกุ้งแวนนาไมรายใหญ่ที่สุดของโลก  
โดยใช้แนวทางการพัฒนาระบบบ่อแบบใหม่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 200,000 เฮกตาร์ ภายในปี 2567 ส าหรับสถานการณข์อง
ประเทศคู่แข่ง พบว่าอุปทานกุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด าภายในประเทศอินโดนีเซียมีมากกว่าเวียดนาม ส่วน
สถานการณ์ราคากุ้งในประเทศไทย พบว่ากุ้งขนาดใหญ่ได้มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย (INFOFISH 02/2021: 1 ก.พ.2564) 

 ตลาดญี่ปุ่น : จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ประเทศญี่ปุ่นกลับเข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน
อีกคร้ัง โดยรายรับของร้านอาหารทะเลญี่ปุ่นได้ลดลง ตั้งแต่เร่ิมมีการแพร่ระบาด ประชาชนยังคงจ ากัด 
การท ากิจกรรมต่างๆ และรับประทานอาหารนอกบ้านตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นร้องขอ บริการส่งอาหารถึงบ้าน หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต 
มีการขยายตัวมากข้ึนตลอดช่วงการระบาด กิจกรรม“Go To Eat” ซ่ึงเชื่อว่าจะกระตุ้นการบริโภคในร้านอาหาร
ท้องถ่ินถูกระงับ เน่ืองจากการติดเช้ือที่เพ่ิมข้ึนภายใน 13 จังหวัด ภายใต้การบังคับใช้มาตรการฉุกเฉิน จึงเหลือเพียง 
การขายปลีกกุ้งส าหรับการท าอาหารเองที่บ้านเท่าน้ันที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน (INFOFISH 02/2021: 1 ก.พ. 2564) 

 ตลาดสหรัฐฯ : จากรายงานการวิเคราะห์ล่าสุดของ NOAA Fisheries เร่ือง ความต่อเน่ืองของ
ผลกระทบของ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรัฐ ซ่ึงนักวิเคราะห์รายงานว่ามาตรการป้องกัน 
COVID-19 ของทั่วโลก การปิดกิจการร้านอาหาร การเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการความปลอดภัย
อื่นๆ เป็นสาเหตุที่ ส่งผลต่อการลดลงของการขายอาหารทะเล แต่อย่างไรก็ตามการรับประทานอาหาร
ภายนอกร้านอาหารในฤดูร้อนและการขายแบบส่งถึงบ้านของซุปเปอร์มาร์เก็ต พอมีส่วนช่วยเพ่ิมยอดขายได้ 
ขณะน้ีสถานการณ์ตลาดในสหรัฐยังไม่มีสัญญาณการเปล่ียนแปลงอย่างแน่ชัด ประกอบกับอุปทานกุ้งของ
ประเทศผู้ผลิตหลักอยู่ในช่วงฤดูกาลที่มีผลผลิตต่ า ขณะเดียวกัน สมาคมกุ้งสหรัฐฯ (ASPA) ซ่ึงเป็นผู้แทนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งของสหรัฐ ในช่วงการเกดิ
โรคระบาดโควิด-19 โดยให้ผู้บริโภคกุ้งสังเกตรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ที่มีค าว่า “ธรรมชาติ” หรือ “จับจาก
ธรรมชาติ”และ“อ่าว” หรือ “ทะเลแอตแลนติก”เท่าน้ันที่เป็นกุ้งของสหรัฐ (INFOFISH 02/2021: 1 ก.พ. 2564) 

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
- ผู้ประกอบการของไทยควรมุ่งเน้นการส่งออกไปยังภูมิภาคท่ีเศรษฐกิจก าลังฟื้นตัว เช่น เอเชีย โดยเฉพาะเกาหลี 
ไต้หวัน ฮ่องกง และอาเซียน รวมท้ัง ควรเพิ่มมาตรการคัดกรองแรงงานตลอดสายการผลิตเพื่อป้องกันการปนเป้ือน
เชือ้ไวรัสโควิด–19 ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แช่เย็นแช่แข็ง 
- เกษตรกรควรเน้นใช้ระบบการผลิตท่ีเหมาะสม มีต้นทุนต่ า และลดความสูญเสียเนื่องจากการเกิดโรคในระหว่าง
การเล้ียง เพื่อควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 
- เกษตรกรควรเลือกซ้ือลูกกุ้งในระบบ White List Hatchery และเน้นการปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ของฟาร์มเล้ียง เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดโรค 
- ต้องด าเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระหว่างบุคคลสู่บุคคล และ 
การปนเป้ือนสู่สินค้าสัตว์น้ าในการขนส่งและจ าหน่าย 

 

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 มีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศ ท้ังอเมริกา
และยุโรป รวมถึงประเทศไทย และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศผู้น าเข้ากุ้งหลักจากไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น 
ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้ง 
- ตลาดสหรัฐยังคงมีการน าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียโดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็กท่ีมีราคาต่ ากว่าไทย ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดของกุ้งขนาดเล็กจากประเทศไทยลดต่ าลง และเกษตรกรท่ีมีต้นทุนการผลิตสูง
อาจเส่ียงต่อการขาดทุน 
- การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะการเกิดอาการขี้ขาว EHP AHPND และ WSSV 
ท าให้ผลผลิตเสียหายและเป็นต้นทุนแฝงท่ีส าคัญในการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล รวมท้ังต้นทุนการผลิตอ่ืน เช่น แรงงาน 
พลังงาน ปัจจัยการผลิต และอาหาร สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
- พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ท าให้ต้องปิดตลาดเพื่อท าความสะอาด 
และฆ่าเชื้อ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจ าหน่ายและการบริโภคกุ้งในประเทศ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวจิตรลดา ศรตีระกูล นางสาวพัชรินธร ลังกาปอน โทร. 02 561 3353  

 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ชาวประมงควรเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ (Post harvest) เพื่อให้สัตว์น้ า
เหล่าน้ันมีคุณภาพดีและชาวประมงได้รับราคาที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดปริมาณสัตว์น้ า
เหล่าน้ันที่ชาวประมงอาจต้องขายเป็นปลาเป็ด เน่ืองจากการดูแลรักษาหลังการจับที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.  ผู้ผลิตอาหารสัตว์อาจต้องปรับตัวด้วยการปรับเปล่ียนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่นทดแทน 

1.2 ราคา  
 ราคากุ้งขาว (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร เดือน ม.ค. 63 

กุ้งขาว 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 
ม.ค.64 - - 142.62 131.43 118.81 112.62 105.95 

ธ.ค.63 181.25 176.25 161.25 153.13 139.06 127.19 119.38 

ม.ค.63 167.86 162.62 156.19 145.24 134.76 122.14 113.57 

%∆ ม.ค.64/ธ.ค.63 - - -11.55% -14.17% -14.56% -11.46% -11.25% 

%∆ ม.ค.64/63 - - -8.69% -9.51% -11.84% -7.79% -6.71% 

 เดือน ม.ค. 64 ผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 40 ตู้ ลดลงจากเดือนก่อน 
28.57% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน 29.82% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้การซื้อขายกุ้ง
ในตลาดทะเลไทยมีปริมาณลดลง และไม่มีการซื้อขายกุ้งขาวขนาด 40 - 50 ตัว/กก. 
 มีการขยายช่องทางการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยรองรับผลผลิตจากเกษตรกรผ่าน
ช่องทางการค้าสินค้าออนไลน์ และ Pre-order 

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
การน าเข้า เดือน ม.ค.64 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 2,670.21 ตัน มูลค่า 
260.85 ล้านบาท ปริมาณเพ่ิมขึ้น 1.62% แต่มูลค่าลดลง 17.16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณเพ่ิมขึ้น 4.48% แต่มูลค่าลดลง 7.42% หากพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ เอกวาดอร์ 29.56% อาร์เจนติน่า 25.91% 
กรีนแลนด์ 6.98% อินเดีย 5.67% เมียนมาร์ 4.89% และประเทศอ่ืน ๆ 26.99% 
การส่งออก เดือน ม.ค.64 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 9,573.69 ตัน มูลค่า 
2,792.21 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 14.60% และ 16.25% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 12.03% และ 1.61% 
ตามล าดับ หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ 
สหรัฐอเมริกา 28.73% ญี่ปุ่น 28.42% จีน 10.75% เกาหลีใต้ 6.73% ไต้หวัน 6.14% และประเทศอ่ืน  ๆ
19.23%   
 


