
 

 
    
 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 

2. สถานการณภ์ายนอกประเทศ 

3. ปญัหาอปุสรรค 4. ขอ้เสนอแนะ  
 ปัญหาด้านแรงงานได้ถกูใช้เป็นประเด็นเชื่อมโยงเข้ามาสูก่ารกีดกนัทางการค้ากบัสินค้ากุ้งและผลิตภณัฑ์ 
 ปัญหาการกีดกนัทางการค้าด้านภาษี กรณีไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุกากร (GSP) จาก EU รวมถึง
ปัญหา IUU ถกูน ามาเชื่อมโยงกบัการเพาะเลีย้งกุ้ง อาจกระทบตอ่การสง่ออกกุ้งไปยงัภมิูภาคนี ้ 

 ปัญหาราคาวตัถดุิบกุ้งในประเทศมีแนวโน้มตกต ่า อาจสง่ผลกระทบตอ่แรงจงูใจของเกษตรกร 

 เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมง เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ของกุ้งไทยกลบัคืนมา  

 ภาคเอกชนประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ที่ดีของการใช้แรงงาน และการใช้ปลาป่นในอตุสาหกรรมกุ้ง รวมถึง
ประชาสมัพนัธ์ให้ประเทศคูค้่ามีความเชื่อมัน่ในระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านชอ่งทางสื่อสงัคมออนไลน์ 

 เร่งด าเนินการวางแผนเพ่ือรองรับปัญหาราคากุ้งให้มีเสถียรภาพ  

 

1.1 การผลิต 
 สิน้สดุ พ.ค.58 มีฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 5,548 ฟาร์มแยกเป็น GAP(5,428) GAP มกษ.

7401-2552(61), CoC(59) คิดเป็น 28.63 % จากฟาร์มที่มีการขึน้ทะเบียน 19,378 ฟาร์ม  
 พ.ค. 5 8 ผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลีย้ง 18,247.84 ตนั เป็นกุ้งขาว 97.45 % กุ้งกลุาด า 2.55% 
(เพ่ิมขึน้ +9.2% จากเดือนก่อน) สดัสว่นการผลิต ภาคกลาง 15.05 % ตะวนัออก 22.99% ใต้ตอนบน 
26.57% ใต้ฝ่ังอนัดามนั 17.88% และใต้ฝ่ังอา่วไทย 17.51% โดยมีขนาดกุ้ง <40ตวั/กก.(10.11%),  
41-60ตวั/กก.(20.92%), 61-80ตวั/กก.(24.78%), 81ตวั/กก ขึน้ไป (44.19%) 

 ม.ค.-พ.ค.58  มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลีย้ง 77,216.95 ตนั  เป็นกุ้งขาว 95.81% กุ้งกลุาด า 4.19% ( เพ่ิมขึน้ +16.9% 

ในชว่งเดียวกนัของปี 57) แยกเป็น ภาคกลาง 17.3% ตะวนัออก 25.2% ใต้ตอนบน  24.8% ใต้ฝ่ังอนัดามนั 19.5% ใต้ฝ่ัง

อา่วไทย 13.2% มีขนาดกุ้ง <40ตวั/กก.(9.1%), 41-60ตวั/กก.(16.1%), 61-80ตวั/กก.(23.0%), 81ตวั/กก ขึน้ไป (51.8%) 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS ตัง้แตป่ลายปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจบุนั สง่ผลให้ผลผลิตกุ้งทะเล
ของประเทศไทยลดลงเป็นอยา่งมาก กรมประมงจงึได้ก าหนด Road Map และแผนปฏิบตัิการเพ่ิมผลผลิตกุ้ง
ทะเลแบบก้าวกระโดดในปีงบประมาณ 2558 ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การเลีย้งกุ้งภายหลงัการเกิดโรค 
EMS จงัหวดัในเขตพืน้ที่ชายทะเล จ านวน 23 จงัหวดัที่มีการเลีย้งกุ้งทะเลได้ด าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการ
ฟืน้ฟกูารเพาะเลีย้งกุ้งทะเลจาการระบาดของโรคจากอาการตายดว่น(EMS)ในระดบัจงัหวดัเพื่อขบัเคลื่อนและ
ก ากบัดแูลการด าเนินการฟืน้ฟกูารผลิตกุ้งทะเลแบบก้าวกระโดดมีการอบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัเจ้าหน้าที่ 
กรมประมงและระดมความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดแนวทางการผลิตกุ้งแบบก้าวกระโดด และให้
คณะกรรมการฯในแตล่ะจงัหวดัจดัท าแผนแก้ไขปัญหาด้านการเพ่ิมก าลงัการผลิตให้เหมาะสมกบัความ 

 

 
ต้องการของตลาดทัง้ในและนอกประเทศ กรมประมงได้สืบค้นข้อมลูผลผลิต โดยอ้างอิงจากหนงัสือก ากบัการ
จ าหน่ายสตัว์น า้(Movement Document)จากระบบฐานข้อมลูการผลิตกุ้ง Shrimp Center และจดัท า
รายชื่อเกษตรกรที่มีผลผลิตสงูสดุ 10 อนัดบัแรก ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม – ตลุาคม 2557 และ
จดัสง่ให้แตล่ะจงัหวดั เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ใช้ในการถอดบทเรียนจากเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จ เพ่ือเป็นแนวทาง เกิดการขยายความส าเร็จไปสูเ่กษตรกรรายอ่ืนๆ และให้คณะกรรมการฯ 
ติดตามแก้ไขปัญหา สง่เสริมการเลีย้งและการตลาดในพืน้ที่อยา่งตอ่เน่ืองตลอดปี 2558 

1.2 การตลาดและการค้า 
ราคากุ้ง (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมทุรสาคร เดือน  พ.ค. 58 

กุ้งขาว 40 ตวั 50 ตวั 60 ตวั 70 ตวั 80 ตวั 90 ตวั 
พ.ค. 57 237.12 232.12 203.27 192.50 180.38 165.58 

เม.ย. 58 208.33 178.33 156.19 145.71 131.90 121.43 

พ.ค. 58 205.00 175.00 156.75 148.91 137.50 128.17 

% พ.ค. 57 -13.55 -24.61 -22.89 -22.64 -23.77 -22.59 

% เม.ย. 58 -1.60 -1.87 +0.36 +2.20 +4.25 +5.55 

 เดือน พ.ค. 58 ราคาวตัถดุิบกุ้งขาวขนาด 40-50 ตวั/กก. ยงัคงมีการปรับตวัลดลงอยา่ง
ตอ่เน่ืองจากเดือนก่อน สว่นกุ้งขนาด 60-100 ตวั/กก. ราคามีการปรับตวัเพิ่มขึน้ จากเดือนก่อน โดย
กุ้งขนาดเล็กกวา่จะมีการเพ่ิมขึน้ของราคาในสดัสว่นที่มากกวา่ ในขณะที่ผลผลิตกุ้งเข้าสูต่ลาดทะเล
ไทยเฉลี่ยวนัละ 80.35 ตู้  ลดลงจากเดือนก่อน -4.2% และจากเดือนเดียวกนัของปีก่อน -11.8%  

 

2.1 การผลิต 
 ประมาณการผลผลิตกุ้งโลก (ทัง้จากเพาะเลีย้งและการจบั) ปี 57 อยูท่ี่ 4 ล้านตนั คิดเป็นกุ้งเลีย้ง

ประมาณ 2 ล้านตนั เทา่กบัปีที่ผ่านมาแตจ่ากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี ้คาดวา่ปริมาณกุ้งเลีย้งจะ

น้อยกวา่ปีก่อน เน่ืองจากประเทศผู้ผลิตหลกัยงัคงประสบกบัความเสียหายจากปัญหาโรค EMS โดยเฉพาะ

ผู้ผลิตอนัดบัต้นๆ ของโลกอยา่งไทย ทัง้นีผ้ลผลิตประมาณ 80% เป็นผลผลิตจากประเทศแถบเอเชีย 

 2.2 การตลาดและการค้า 
 การสง่ออกกุ้งและผลิตภณัฑ์ (ไมร่วมกุ้งก้ามกรามและล๊อบสเตอร์)  เดือน  เม.ย. 58 ปริมาณ 9,882.54 ตนั  

มลูคา่ 3,300.18 ล้าน บาท( ปริมาณและมลูคา่ลดลง -13.2% และ -14.9% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน) โดย 

ม.ค.-เม.ย. 58 ไทยสง่ออกปริมาณ  44,231.20 ตนั  มลูคา่ 15,176.20 ล้านบาท  (ปริมาณ +6.1% แตม่ลูคา่ -11.6% 

เทียบกบัชว่งเดียวกนัปี 57) สดัสว่นกุ้งแชเ่ย็นแชแ่ข็ง : กุ้งปรุงแตง่ = 43.4 : 56.6 สดัสว่นการสง่ออก USA (41.1%) 

Jap (23.8%) EU-28 (7.9%)  China (5.0%)   Can (4.7%)  Asean (4.0%)  S-Korea (3.9%) และอ่ืนๆ (9.6)  

 การน าเข้ากุ้งและผลิตภณัฑ์ (ไมร่วมกุ้งก้ามกรามและล๊อบสเตอร์) เดือน เม.ย. 58  ปริมาณ 1,917.98  ตนั 

มลูคา่ 370.16  ล้านบาท  (ปริมาณและมลูคา่ลดลง -25.2% และ -32.7% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน)   

โดย ม.ค.-เม.ย. 58 มีปริมาณ 7,810.78 ตนั และมลูคา่ 1,522.53 ล้านบาท (ปริมาณ และมลูคา่ลดลง -12.4% และ 

-19.3% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน) สดัสว่นมลูคา่การน าเข้า อินเดีย (34.7%)                  

อาร์เจนติน่า (18.9%) เอกวาดอร์ (7.0%)  จีน (6.4%)  แคนาดา (5.4%) และอ่ืนๆ (27.6%)  

2.3 ภาวะการแข่งขัน 
 อินเดียประสบความส าเร็จสงูมากด้านฟาร์มเลีย้งกุ้งและผลผลิตกุ้งขาว โดยในปี 2557 ได้ก้าวขึน้มา
เป็นอนัดบัหนึ่งของโลกในด้านผลผลิตกุ้งขาวและคาดวา่จะครองความเป็นอนัดบัหนึ่งตอ่เน่ืองมาถึงปี 
2558 ด้วย 

 สมาคมผู้สง่ออกและผู้ผลิตอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) รายงานวา่ยอดขายกุ้งของเวียดนามไปยงั
ตลาดสหภาพยโุรป ปี 2557 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 71.7 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 ไทยถกูตดัสิทธิ GSP ในสินค้ากุ้งปรุงแตง่ในตลาด EU จาก 7% เป็น  20% สง่ผลให้ความสามารถใน
การแข่งขนัลดลง อีกทัง้ปี 2558 จะถกูตดัสิทธิในสินค้ากุ้งแชเ่ย็นแชแ่ข็ง โดยแนวทางการแก้ไข คือ การ
เจรจา FTA  ให้ส าเร็จโดยเร็ว แตเ่ป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้ระยะเวลา  

 ไทยให้ความส าคญักบัการเฝ้าระวงัและป้องกนัไมใ่ห้เกิดความเสียหายของผลผลิตจากการระบาดของ
โรคในประเทศ เพ่ือให้เข้าสูเ่ป้าที่ตัง้ไว้ 4 แสนตนั ในปี 58 และสร้างความเช่ือมัน่ด้านศกัยภาพในการเป็น 
Main Shrimp Supplier โดยการอนญุาตให้มีการน าเข้าวตัถดุิบกุ้ง (ต้ม) จากอินโดนีเซียและบราซิล ที่เคย
ถกูระงบัไปตัง้แตปี่ 2553 
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