
 

 

 Monitoring  Report 
สนิคา้กุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนมนีาคม 2564 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 เดือน ก.พ. 64 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 13,798.08 ตัน ลดลง 1.64% และ 11.23% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน (14,027.88 ตัน) และปีก่อนในเดือนเดียวกัน (15,542.94 ตัน) ตามล าดับ แบ่งเป็นกุ้งขาว 
13,072.73 ตัน (94.74%) กุ้งกุลาด า 725.35 ตัน (5.26%) สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 31.57% 
ภาคใต้ตอนบน 26.16% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 23.81% ภาคกลาง 12.81% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 5.65%  
 ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 64 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 27,825.96 ตัน ลดลง 10.81%  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (31,199.89 ตัน) โดยเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายผ่านระบบ MD แบ่งเป็น 
กุ้งขาว 26,581.42 ตัน คิดเป็น 95.53% กุ้งกุลาด า 1,244.54 ตัน คิดเป็น 4.47% สัดส่วนการผลิต  
ภาคตะวันออก 29.63% ภาคใต้ตอนบน 25.83% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 25.26% ภาคกลาง 11.68% และ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 7.60%  
 สิ้นสุดเดือน ก.พ. 64 มีจ านวนฟาร์มที่ ได้ รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล 
ที่มีอายุการรับรองมาตรฐาน จ านวน 10,301 ฟาร์ม โดยแยกตามมาตรฐาน CoC กรมประมง  
จ านวน 58 ใบ, GAP กรมประมง จ านวน 10,067 ใบ, GAP มกษ. 7401-2557 จ านวน 100 ใบ,  
GAP มกษ.7422-2553  จ านวน 20 ใบ และ GAP มกษ.7432-2558 จ านวน 56 ใบ 
 

 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.พ.64 3,337.80 438.65 9,350.82 2,749.39 

ม.ค.64 2,670.21 260.85 9,573.69 2,792.21 

ก.พ.63 1,643.29 218.01 10,901.09 2,775.23 

% ก.พ.64/ม.ค.64 +25.00% +68.16% -2.33% -1.53% 

% ก.พ.64/63 +103.12% +101.20% -14.22% -0.93% 
ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 อินเดีย : ผลผลิตกุ้งในอินเดียคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2564 เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด -19 เริ่มลดลง แต่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการฟื้นตัวนี้จะไม่สามารถท าให้ผลผลิตกลับไป
จุดสูงสุดได้อีก อย่างไรก็ตามการสัมมนาผ่านเว็บออนไลน์ของ ดร. Manoj Sharma ผู้อ านวยการสถาบัน 
มายันค์ (Mayank) ให้ความเห็นว่า ผลผลิตกุ้งของอินเดียอาจมีผลผลิตสูงถึง 700,000 ตัน เนื่องจาก 
ความล่าช้าในการจับกุ้งในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2563 (INFOFISH 04-05/2021: มี.ค. 2564) 
 เวียดนาม : ขณะนี้อุปทานกุ้งขาวแวนนาไมของเวียดนามอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม 

ความต้องการบริโภคในตลาดจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปยังคงอยู่ในระดับดี ในขณะที่
ตลาดอื่น ๆ ยังคงได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นักวิเคราะห์
รายงานว่าผลผลิตกุ้งในปี 2563 ลดลงเล็กน้อย จากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกและผลิตอาหารทะเลของ
เวียดนาม (VASEP) เกี่ยวกับข้อตกลงของ FTA ของเวียดนามและสหรัฐฯ และการถอดรายชื่อประเทศ
เวียดนามจากบัญชีเรียกเก็บภาษีการทุ่มตลาดจากการน าเข้ากุ้ง ซึ่งเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ 
เป็นการเพิ่มสัญญาณเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมกุ้งของเวียดนาม (INFOFISH 04-05/2021: มี.ค.2564) 
 ตลาดญี่ปุ่น : การประกาศสภาวะฉุกเฉินครั้งที่  2 ในญี่ปุ่นคาดว่าจะถูกยกเลิกในไม่ช้า 

โดยเฉพาะในพื้นที่โตเกียวและเมืองโดยรอบ เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชื้อลดลง และวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัส 
โควิด -19 ชุดแรก ได้ทยอยฉีดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้ว แต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 
ยังคงเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนอกบ้าน การรับประทานอาหารที่บ้านจึงถูกแทนที่ด้วยอาหารจานด่วน
ที่มีความสะดวกกว่า อาหารทะเลทางเลือกที่เป็นที่นิยม คือ ซูชิ และเทมปุระ  แนวโน้มการค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์กุ้ง (ซูเปอร์มาร์เก็ตและออนไลน์) และบริการจัดส่งถึงบ้านในร้านอาหารจะเพิ่มสูงข้ึน 
(INFOFISH 04-05/2021: มี.ค.2564) 
 ตลาดสหรัฐฯ : ตลาดกุ้งสหรัฐฯ มีทิศทางบวก อุปสงค์การค้าปลีกในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง  

มีค าสั่งซื้อใหม่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหารทะเลได้เพิ่มเมนูมากข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการ
บริโภคในช่วงเทศกาลมหาพรต (the Lent season) ของชาวคริสเตียน ซึ่งหันมาบริโภคอาหารทะเล
แทนเนื้อสัตว์ ขณะเดียวกันมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาในการขนส่งสินค้า และมีสินค้าอาหารทะเลตกค้าง 
ที่ท่าเรือ ท าให้การส่งเข้ามาจ าหน่ายในเมืองใหญ่ล่าช้า สถานการณ์ราคากุ้งขายส่งได้ปรับตัวสูงข้ึน 
ในช่วงเทศกาลวันหยุด และการแข่งขันกีฬา ท าให้ความต้องการบริโภคกุ้งในร้านค้าปลีกเพิ่มข้ึน 
นอกจากนี้ พบว่าการน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯในปี 2563 ได้เพิ่มข้ึนประมาณ 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
นักวิเคราะห์ให้ค าแนะน าว่าควรจ าหน่ายสินค้ากุ้งในปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการบริโภค  
เพื่อการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพ (INFOFISH 04-05/2021: มี.ค.2564) 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- ผู้ประกอบของไทยควรมุ่งเน้นการส่งออกไปยังภูมิภาคที่เศรษฐกิจก าลังฟ้ืนตัว เช่น เอเชีย โดยเฉพาะเกาหลี 
ไต้หวัน ฮ่องกง และอาเซียน 
- เกษตรกรควรเน้นใช้ระบบการผลิตที่เหมาะสม มีต้นทุนต่ า และลดความสูญเสีย เนื่องจากการเกิดโรค  
ในระหว่างการเลี้ยง เพ่ือควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 
- เกษตรกรควรเลือกซ้ือกุ้งในระบบ White List Hatchery และเน้นการปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของฟาร์มเลี้ยง เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค 
- ต้องเข้มงวดในการด าเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระหว่างบุคคลสู่
บุคคล การปนเปื้อนสู่สินค้าสัตว์น้ าในการขนส่งและจ าหน่ายในประเทศ และควรเพ่ิมมาตรการคัดกรอง
แรงงานตลอดสายการผลิตเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนโรคเชื้อไวรัสโควิด – 19 ตลอดสายการผลิตเพ่ือการส่งออก 

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ชะลอความรุนแรงลงในหลาย
ประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมถึงประเทศไทย แต่สภาวะเศรษฐกิจในประเทศผู้น าเข้ากุ้งหลัก
จากไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยังคงไม่ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของ
ประเทศผู้ผลิต รวมถึงประเทศไทย 
- ตลาดสหรัฐยังคงมีการน าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดีย โดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็กที่มีราคาต่ ากว่าไทย 
ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดของกุ้งขนาดเล็กจากประเทศไทยลดต่ าลง และเกษตรกร 
ที่มีต้นทุนการผลิตสูงอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน 
- การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการระบาดโรคกุ้ง โดยเฉพาะการเกิดอาการข้ีขาว EHP AHPND และ 
WSSV ท าให้ผลผลิตเสียหาย และเป็นต้นทุนแฝงที่ส าคัญในการเพาะเลี้ยงกุ้ งทะเล รวมทั้ งต้นทุน 
การผลิตอื่น เช่น แรงงาน พลังงาน ปัจจัยการผลิต และอาหาร สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลให้ความสามารถ 
ในการแข่งขันลดลงลง 
- การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เริ่มคลี่คลาย แต่อย่างไรก็ตาม 
ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้ออย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดซ้ า 

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

 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ชาวประมงควรเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ (Post harvest) เพ่ือให้สัตว์น้ า
เหล่านั้นมีคุณภาพดีและชาวประมงได้รับราคาที่เพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดปริมาณสัตว์น้ า
เหล่านั้นที่ชาวประมงอาจต้องขายเป็นปลาเป็ด เนื่องจากการดูแลรักษาหลังการจับที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.  ผู้ผลิตอาหารสัตว์อาจต้องปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่นทดแทน 

1.2 ราคา  
 ราคากุ้งขาว (บาท/กก.) ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร เดือน ก.พ. 64 

กุ้งขาว 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 
ก.พ.64 - - 147.62 138.57 122.86 114.52 108.81 
ม.ค.64 - - 142.62 131.43 118.81 112.62 105.95 
ก.พ.63 165.80 160.80 148.60 139.00 128.80 117.80 111.60 

%∆ ก.พ./ม.ค.64 - - 3.51% 5.43% 3.41% 1.69% 2.70% 
%∆ ก.พ.64/63 - - -0.66% -0.31% -4.61% - 2.78% - 2.50% 

 เดือน ก.พ. 64 ผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 55 ตู้ เพิ่มข้ึน 37.50% และ 1.85%  
เมือ่เทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 เกษตรกรได้จ าหน่ายกุ้งขาวผ่านทางห้องเย็นโดยตรง โดยไม่ผ่าน
ตลาดทะเลไทย ดังนั้นจึงไม่มีราคากุ้งขาวขนาด 40 - 50 ตัว/กก. ณ ตลาดทะเลไทย. 
 มีการขยายช่องทางการบริโภคในประเทศเพิ่มข้ึนเพื่อช่วยรองรับผลผลิตจากเกษตรกรผ่านช่องทาง
การค้าสินค้าออนไลน์ และ Pre-order 

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
การส่งออก เดือน ก.พ. 64 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 9,350.82 ตัน มูลค่า 
2,749.39 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 2.33% และ 1.53% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และ ปริมาณและมูลค่าลดลง 14.22% และ 0.93% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน
ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 18,924.51 ตัน มูลค่า 
5,541.61 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 13.13% และ 1.27% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ ญี่ปุ่น 
28.28% สหรัฐอเมริกา 27.65% จีน 12.78% เกาหลีใต้ 6.29% ไต้หวัน 5.01% และประเทศอื่น ๆ 
19.99%  
การน าเข้า เดือน ก.พ. 64 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 3,337.80 ตัน มูลค่า 
438.65 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึน 25.00% และ 68.16% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึน 103.12% และ 101.20% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 64 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 6,008.02 ตัน 
มูลค่า 699.50 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มข้ึน 43.08% และ 39.96% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในช่วงเดียวกัน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ 
เอกวาดอร์ 46.25% อาร์เจนติน่า 21.16% เมียนมา 4.33% อินเดีย 4.33% เม็กซิโก 3.09% และ
ประเทศอื่น ๆ 20.84% 
 
 


