
 

 

  Monitoring  Report 
สนิคา้กุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนมกราคม 2564 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 เดือน ธ.ค.63 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 19,619.01 ตัน ลดลง 22.89% และ 18.07% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ โดยเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายผ่านระบบ 
MD 15,763.30 ตัน แบ่งเป็นกุ้งขาว 15,060.97 ตัน (95.54%) กุ้งกุลาด า 702.33 ตัน (4.46%) 
สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 24.55% ภาคกลาง 13.76% ภาคใต้ตอนบน 23.62% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
24.67% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 13.40% และเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายโดยไม่ผ่านระบบ MD (ประมาณการ 
จากข้อมูล FMD) 3,855.71 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 19.65% 

 ในช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. 63 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 288,765.35 ตัน ลดลง 9.15%  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายผ่านระบบ MD 257,262.57 ตัน คิดเป็น 
89.09% แบ่งเป็นกุ้งขาว 95.48% กุ้งกุลาด า 4.52% สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 22.67%  
ภาคกลาง 12.95% ภาคใต้ตอนบน 28.17% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 20.76% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
15.45% และเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายโดยไม่ผ่านระบบ MD 31,502.78 ตัน คิดเป็น 10.91% 

 สิ้นสุดเดือน ธ.ค.63 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่             
มีอายุการรับรองมาตรฐาน จ านวน 9,961 ฟาร์ม โดยแยกตามมาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 59 ใบ,   
GAP กรมประมง จ านวน 9,724 ใบ, GAP มกษ. 7401-2557 จ านวน 102 ใบ,GAP มกษ.7422-2553  
จ านวน 20 ใบ และ GAP มกษ.7432-2558 จ านวน 56 ใบ 

 
 

 การส่งออก เดือน ธ.ค.63 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 11,210.86 ตัน มูลค่า 
3,334.07 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 17.25% และ 19.76% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 18.77% และ 12.31% ตามล าดับ 
ในช่วงเดือน ม.ค. – ธ.ค. 63 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้น  ล็อบสเตอร์ ปริมาณ 149,490.99 ตัน    
มูลค่า 44,465.55 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 15.29% และ 14.03% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ 
สหรัฐอเมริกา 34.40% ญี่ปุ่น 24.60% จีน 13.55% เกาหลีใต้ 4.97% ไต้หวัน 3.93% และประเทศอ่ืน ๆ  18.55%   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.63 2,627.66 314.87 11,210.86 3,334.07 
พ.ย.63 3,850.27 354.24 13,547.35 4,154.91 
ธ.ค.62 2,294.58 155.84 13,800.74 3,801.94 

% ธ.ค./พ.ย.63 -31.75% -11.11% -17.25% -19.76% 

% ธ.ค.63/62 +14.52% +102.05% -18.76% -12.31% 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 เอเชีย: ผลผลิตกุ้งในตลาดมีเพียงพอกับความต้องการ โรงงานจึงเร่ิมชะลอการผลิต ท าให้เกษตรกรลงลูกกุ้ง

ช้าลง สถานการณ์ในอินโดนีเซีย พบว่าราคากุ้งขาวแวนนาไมมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะท่ีสถานการณ์ในอินเดีย 
พบว่าราคากุ้งค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนัก ในภาคการผลิตของอินเดียพบว่า พื้นท่ีเล้ียงกุ้ง  
ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (INFOFISH 01/2021 : 15 ม.ค.2564) 

 เอกวาดอร์: เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งในเอกวาดอร์ เร่ิมใช้แอพลิเคชั่นมือถือเพื่อบันทึกข้อมูลกุ้งท่ีถูกต้องและเป็น
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ ส าหรับราคากุ้งเอกวาดอร์ในช่วงต้นปีมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ยังคงเป็นราคากุ้งท่ีต่ าท่ีสุด    
ของโลก (INFOFISH 01/2021: 15 ม.ค.2564) 

 
 

 ตลาดญ่ีปุ่น :  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้การฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของญ่ีปุ่น
ไม่คึกคักเท่าท่ีควร เนื่องจากประชาชนมีความกังวลเก่ียวกับการแพร่ระบาดดังกล่าว  ประกอบกับสภาพอากาศท่ี
หนาวเย็น ท าให้ประชาชนยังคงจ ากัดกิจกรรมกลางแจ้งและการรับประทานอาหารในร้านอาหาร โดยพบว่า ยอดจอง      
ในภัตตาคารระดับไฮเอนด์มีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีความต้องการบริการอาหารแบบเดลิเวอร่ี รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต     
และส่ังซ้ือทางออนไลน์ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (INFOFISH 01/2021: 15 ม.ค.2564) 

 ตลาดสหรัฐฯ : ตลาดกุ้งในช่วงเทศกาลวันหยุดส้ินปีมีการขายท่ีดี แม้ว่าจะมีการลดการออกไปทานอาหาร
นอกบ้าน ท าให้การบริโภคน้อยลง ซ่ึงนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า ปริมาณการจ าหน่ายกุ้งขายปลีกในปี 2020 มากขึ้น 
ท าให้ชดเชยความเสียหายจากการบริโภคอาหารนอกบ้านได้ โดยเมื่อเดือน ธ.ค.63 มีการส ารวจข้อมูลความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ COVID-19 ลดลงต่ า ท่ี สุดในรอบ 4 เดือน 
(INFOFISH 01/2021: 15 ม.ค.2564) 

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
- ผู้ประกอบการของไทยควรมุ่งเน้นการส่งออกไปยังภูมิภาคท่ีจัดการปัญหาระบาดของไวรัสโควิด– 19 ได้ดี และเศรษฐกิจ
ก าลังฟื้นตัว เช่น เอเชีย โดยเฉพาะเกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง และอาเซียน รวมท้ัง ควรเพิ่มมาตรการคัดกรองแรงงานตลอด
สายการผลิตเพื่อป้องกันการปนเป้ือนเชื้อไวรัสโควิด–19 ในผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แช่เย็นแช่แข็ง 
- เกษตรกรควรเน้นใช้ระบบการผลิตท่ีเหมาะสม มีต้นทุนต่ า และลดความสูญเสียเนื่องจากการเกิดโรคในระหว่าง
การเล้ียง เพื่อควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 
- เกษตรกรควรเลือกซ้ือลูกกุ้งในระบบ White List Hatchery และเน้นการปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ              
ของฟาร์มเล้ียง เพื่อลดความเส่ียงจากการเกิดโรค 
- ต้องด าเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างบุคคลสู่บุคคล และการปนเป้ือนสู่
สินค้าสัตว์น้ าในการขนส่งและจ าหน่าย 

 

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 มีความรุนแรงมากขึ้นในหลายประเทศ ท้ังอเมริกาและ
ยุโรป รวมถึงประเทศไทย และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศผู้น าเข้ากุ้งหลักจากไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น ยังไม่ดีขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้ง 
-  ตลาดในแต่ละประเทศมีการน าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียโดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็กท่ีมีราคาต่ ากว่าไทย ส่งผลให้
ความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดของกุ้งขนาดเล็กจากประเทศไทยลดต่ าลง และเกษตรกรท่ีมีต้นทุนการผลิตสูงอาจ
เส่ียงต่อการขาดทุน 
-  ตลอดท้ังปี 2563 ประเทศไทยยังพบการระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะการเกิดอาการขี้ขาว EHP AHPND    
และ WSSV ซ่ึงเป็นต้นทุนแฝงท่ีส าคัญในการเพาะเล้ียงกุ้งทะเล รวมท้ังต้นทุนการผลิตอ่ืน เช่น แรงงาน พลังงาน 
ปัจจัยการผลิต และอาหาร สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
- พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 คร้ังใหม่ท่ีตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ท าให้ต้องปิดตลาดเพื่อท า
ความสะอาด และฆ่าเชื้อ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจ าหน่ายกุ้งและการบริโภคกุ้งในประเทศ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผูจั้ดท 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 ธ.ค. 63 

กุ้งขาว 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 

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

พ.ย.63 160.60 155.60 145.60 138.80 127.40 114.20 108.60 

ธ.ค.62 166.82 159.77 153.41 146.59 138.18 127.95 120.91 

%∆ ธ.ค./พ.ย.63 12.86% 13.27% 10.75% 10.32% 9.15% 11.37% 9.93% 

%∆ ธ.ค.63/62 8.65% 10.31% 5.11% 4.46% 0.64% -0.59% -1.27% 

 เดือน ธ.ค. 63 ผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 56 ตู้ ลดลงจากเดือนก่อน 13.85% จาก
เดือนเดียวกันของปีก่อน 1.75% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้หยุดการซ้ือขาย ในระหว่าง     
วันที่ 20-31 ธันวาคม 2564 

 มีการขยายช่องทางการบริโภคในประเทศเพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยรองรับผลผลิตจากเกษตรกรผ่านช่องทาง
การค้าสินค้าออนไลน์ และ Pre-order 

 

 
1.3 การค้าต่างประเทศ 
การน าเข้า เดือน ธ.ค.63 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 2,627.66 ตัน 
มูลค่า 314.87 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 31.75% และ 11.11% ตามล าดับ       
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
14.52% และ 102.05% ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค.- ธ.ค.63 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้น  
ล็อบสเตอร์ ปริมาณ 25,061.24 ตัน มูลค่า 3,125.91 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 
10.79% และ 17.55% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ  อาร์เจนติน่า 43.22% 
เอกวาดอร์ 8.79% เมียนมาร์ 5.74%  แคนนาดา 4.85% ปากีสถาน 4.71%  และประเทศ
อ่ืน ๆ 32.69% 


