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1. สถานการณ์การผลิต 
ปี 2565 ผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนามีผลผลิตรวม 256,822.41 ตัน 

โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการซื้อขายที่มีหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement Document : MD) และหนังสือก ากับ
การซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Aquacultural Product Purchasing Document : APPD) 
ประกอบด้วยผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 241,516.07 ตัน และผลผลิตกุ้งกุลาด า 15,306.34 ตัน ซึ่งผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้
ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 0.78% เมื่อเทียบกับปี 2564 จ าแนกเป็นการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลง 0.07% แต่กุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น 
16.59% เมื่อเทียบกับปี 2564 (ตารางที่ 1) เนื่องจากสายพันธุ์ลูกกุ้งและสภาพอากาศแปรปรวน เกษตรกรจึงชะลอ 
การผลิตกุ้งขาวแวนนาไม อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมุ่งเน้นการผลิตกุ้งกุลาด าเพ่ิมข้ึน เนื่องจากระดับราคาจูงใจมากกว่า  

 

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง  
       ปี 2564 - 2565  
 

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 14,142.15 1,462.76 15,604.91 +8.18 +101.66 +13.09 
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 21,404.00 1,242.23 22,646.23 -10.53 +15.85 -9.40 
ส.ค. 25,532.36 1,146.42 26,678.78 25,892.48 1,085.09 26,977.57 +1.41 -5.35 +1.12 
ก.ย. 24,263.11 1,324.86 25,587.97 25,770.81 1,274.71 27,045.52 +6.21 -3.79 +5.70 
ต.ค. 22,101.78 1,393.21 23,494.99 23,186.29 1,194.38 24,380.67 +4.91 -14.27 +3.77 
พ.ย. 18,072.94 1,380.24 19,453.18 21,127.26 1,091.75 22,219.01 +16.90 -20.90 +14.22 
ธ.ค. 14,768.95 1,678.99 16,447.94 16,450.82 1,027.67 17,478.49 +11.39 -38.79 +6.27 

ผลผลิตรวม 241,695.34 13,128.88 254,824.22 241,516.07 15,306.34 256,822.41 -0.07 +16.59 +0.78 

 

ปี 2565 ไทยมีผลผลิตกุ้งทะเลเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงที่ดีขึ้น 
แม้ว่าพบความเสี่ยงด้านโรคกุ้งอยู่ และสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงต้นทุนการผลิต เช่น อาหารกุ้ง ไฟฟ้า และน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตกุ้ง ทั้งนี้ จากระดับราคากุ้งขาวแวนนาไมที่ยังคงรักษา
เสถียรภาพราคาไว้ได้และปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งที่เพ่ิมขึ้นทั้งในเชิงของการท่องเที่ยวและ
ภาคการค้าปลีก ส่วนการน าเข้าสะสมของไทยลดลง แต่การส่งออกสินค้ากุ้งไทยเพ่ิมข้ึนในเชิงมูลค่า เนื่องจากมีความ
ต้องการบริโภคจากต่างประเทศในระดับสูง โดยเฉพาะญี่ปุ่น เนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพ
สินค้ากุ้งไทย ทั้งนี ้คาดว่าในปี 2566 ผลผลิตกุ้งทะเล และราคา รวมถึงการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในเชิงบวก 
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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 46,315.00 4,433.05 50,748.05 +4.22 +113.06 +9.09 
ไตรมาส 2 68,592.88 3,052.24 71,645.12 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 73,067.29 3,602.03 76,669.32 -0.88 +1.65 -0.77 
ไตรมาส 4 54,943.67 4,452.44 59,396.11 60,764.37 3,313.87 64,078.17 +10.59 -25.57 +7.88 

หมายเหตุ : *เป็นขอ้มูลเฉพาะหนังสือก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเล้ียง (APPD) 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ก.พ. 66) 
 

 เมื่อพิจารณาผลผลิตกุ้งทะเลแยกตามภูมิภาคการเลี้ยง จะเห็นว่า ปี 2565 ผลผลิตกุ้งส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้ตอนบน 
(31.93%) รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (24.65%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (21.06%) ภาคกลาง (11.94%) และภาคใต้
ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (10.42%) ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผลผลิตกุ้งเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ภาคตะวันออก
มากที่สุด (+11.03%) รองลงมา คือ ภาคกลาง (+2.30%) ภาคใต้ตอนบน (+1.09%) และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน 
(+0.41%) แต่ผลผลิตลดลงในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (-18.52%) (ตารางท่ี 2) 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามรายภาค และชนิดกุ้ง 
     ปี 2565  

 

 
ปี 2565  % การเปลี่ยนแปลง  

เมื่อเทียบกับปี 2564  
 

กุ้งขาว กุ้งกุลาด า รวม สัดส่วน (%) 
ภาคตะวันออก 60,529.35 2,771.63 63,300.98 24.65 +11.03 
ภาคกลาง 30,431.19 233.58 30,664.77 11.94 +2.30 
ภาคใต้ตอนบน 78,400.97 3,598.44 81,999.41 31.93 +1.09 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน 46,495.39 7,594.68 54,090.07 21.06 +0.41 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย 25,656.54 1,108.01 26,764.55 10.42 -18.52 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.63 - 2.63 0.00 N/A 

รวม 241,516.07 15,306.34 256,822.41 100 +0.78 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD Center และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (ก.พ.66) 
 

 สถานการณ์ด้านการผลิตในปี 2565 พบว่า ผลผลิตกุ้งทะเลมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อน  
โดยผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลง เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหากับโรคกุ้ง เช่น โรคตัวแดงดวงขาว (WSD) 
โรคตายด่วน (EMS) และกลุ่มอาการโรคขี้ขาว ส่งผลให้กุ้งโตช้าและกินอาหารน้อยลง และจากสภาพอากาศแปรปรวน
รวมถึงน้ าท่วมขังมากกว่าปีก่อน ท าให้การเพาะเลี้ยงกุ้งได้ยากขึ้นและเกษตรกรประสบปัญหาโรคหัวเหลือง (YHD) ในพ้ืนที่
ความเค็มต่ า รวมถึงคุณภาพลูกพันธุ์ที่ค่อนข้างไม่เสถียรส าหรับลูกกุ้งสายพันธุ์โตเร็ว ท าให้อัตรารอดลูกกุ้งน้อย และลูกกุ้ง
สายพันธุ์ทนทานโรคมีระยะเวลาการเพาะเลี้ยงนาน ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรมีการบริหาร
จัดการฟาร์มเลี้ยงทีด่ีขึ้น ถึงแม้ว่าเกษตรกรยังคงประสบปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์ ค่าพลังงานไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม แต่เกษตรกรก็สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้และท าการผลิตได้ตามเป้าหมาย ส่วนระดับราคากุ้ง 
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ปี 2565 มีเสถียรภาพและปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ที่ได้คลี่คลายลงแล้ว ท าให้มีการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งการท่องเที่ยวที่ฟ้ืนตัว และจ านวนนักเที่ยว 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ร้านอาหารและในภาคการค้าปลีกมีความต้องการสินค้ากุ้งที่เพ่ิมข้ึน เกษตรกรจึงมีความมั่นใจ
ในการเลี้ยง จึงเริ่มปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงมากขึ้น และเลือกลูกกุ้งที่มีอัตราการรอดสูงจากการทดสอบลูกกุ้ง Stress test 
ส่วนการผลิตกุ้งกุลาด าในปี 2565 จากต้นทุนระบบขนส่งโลจิสติกส์ที่กลับมาเป็นปกติ ท าให้ค่าขนส่งทางเครื่องบินไปยัง
จีนปรับลดลง จากการน าเข้ากุ้งไทยได้ในปริมาณมากข้ึนและต้นทุนการขนส่งที่ถูกลง ส่งผลต่อราคาสินค้ากุ้งกุลาด าไทย
ในจีนให้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ความต้องการสินค้ากุ้งกุลาด าของผู้บริโภคจีนเพ่ิมขึ้น จึงส่งผลต่อราคากุ้งกุลาด า
ภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด าส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเดิมที่มีความช านาญ 
ในการเลี้ยงกุ้งกุลาด าและมีการบริหารจัดการที่ดี มีการปล่อยกุ้งในอัตราที่เหมาะสม ท าให้กุ้งเติบโตและมีอัตราการรอดดี 
ส่งผลต่อผลผลิตกุ้งกุลาด าในประเทศให้เพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้ภาพรวมปริมาณการผลิตกุ้งทะเล 
ทั้งประเทศเพ่ิมข้ึน  

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง รายเดือน ปี 2563 - 2565  
           รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ก.พ. 66)  
 
 

2. สถานการณ์ราคา 
ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ในปี 2565 พบว่า โดยรวมราคากุ้งเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมขึ้นทุกขนาด ราคากุ้ง

ขนาด 60 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 15.98% กุ้งขนาด 70 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 15.13% กุ้งขนาด 80 ตัว/กก. ปรับตัว
เพ่ิมขึ้น 17.58% กุ้งขนาด 90 ตัว/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 18.41% และกุ้งขนาด 100 ตัว/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
17.35% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเล 
และผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) เพ่ือประกันราคากุ้งไม่ให้ต่ ากว่าต้นทุน ท าให้ปี 2565 ยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพ
ของระดับราคาไว้ได้ และอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับราคาการประกันผลผลิต เนื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปร (FT)  
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึงต้นทุนอาหารกุ้งที่ปรับเพ่ิมขึ้นตามราคาปลาป่น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังคงต้องรับภาระต้นทุน
ปัจจัยการผลิต เช่น พลังงาน อาหารกุ้ง และค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ ท าให้
เกษตรกรต้องปรับแนวทางการจัดการเลี้ยงเพ่ือลดต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งเกษตรกรบางส่วนได้วางแผน 
การผลิตร่วมกับห้องเย็นหรือโรงงานแปรรูป เช่น ความต้องการผลผลิตในแต่ละเดือน ขนาดผลผลิต สี ลักษณะกุ้ง  



- 4 - 
 

การปนเปื้อนสาร และมาตรฐานการผลิต โดยเกษตรกรที่จ าหน่ายให้กับห้องเย็นโดยตรงจะได้รับราคาจ าหน่ายผลผลิต
กุ้งที่ดีกว่า นอกจากนี้ เกษตรกรยังคงประสบปัญหาต้นทุนแฝงจากโรคกุ้งที่แพร่ระบาดในช่วงฤดูหนาว จึงท าให้ได้รับ
ก าไรสุทธิน้อยกว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง 
และการท่องเที่ยวเริ่มฟ้ืนตัว คาดการณ์ว่าในปี 2566 จะมีความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศทีเ่พ่ิมข้ึน (ภาพที่ 2 และตารางที่ 3) 

 

 
 

ภาพที่ 2 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร แยกตามขนาดกุ้ง รายเดือน ปี 2563 - 2565  
ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (ก.พ. 66) 
 

ตารางที่ 3 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ปี 2564 - 2565  
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. 137.00 165.00 +20.44 129.20 155.00 +19.97 114.64 142.50 +24.30 109.00 137.50 +26.15 104.40 132.54 +26.95 
ส.ค. 126.46 151.35 +19.68 119.38 139.04 +16.47 108.96 127.88 +17.36 100.00 122.31 +22.31 95.00 117.50 +23.68 
ก.ย. 126.54 145.19 +14.74 120.00 132.69 +10.58 108.85 123.85 +13.78 102.31 118.46 +15.64 97.31 113.85 +17.00 
ต.ค. 137.80 144.35 +4.75 129.60 132.83 +2.49 117.80 122.17 +3.71 111.20 117.17 +5.37 107.80 112.61 +4.46 
พ.ย. 160.00 154.81 -3.24 153.60 148.46 -3.35 140.40 136.54 -2.75 130.60 127.69 -2.23 124.60 122.69 -1.53 
ธ.ค. 179.20 163.75 -8.62 170.20 155.21 -8.81 158.80 140.42 -11.57 146.20 132.08 -9.66 137.20 126.88 -7.52 

 เฉลี่ย 
9 เดือน 

141.13 161.75 +15.98 133.03 151.03 +15.13 120.71 139.42 +17.58 112.56 131.15 +18.41 106.78 125.31 +17.35 

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 3 130.00 153.85 +18.34 122.86 142.24 +15.78 110.81 131.41 +18.59 103.77 126.09 +21.51 98.90 121.30 +22.65 
ไตรมาส 4 159.00 154.30 -3.73 151.13 145.50 -4.29 139.00 133.04 -2.85 129.33 125.65 -2.01 123.20 123.20 -2.01 

ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (ก.พ. 66) 
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3. สถานการณ์การค้า 
 3.1 การส่งออก   

ในปี 2565 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมลอบสเตอร์) มีปริมาณการส่งออก 143,425.64 ตัน 
มูลค่า 51,961.58 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกมีปริมาณลดลง 6.43% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 5.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ 
ปริมาณสินค้ากุ้งทีส่่งออกลดลงเป็นสินค้ากุ้งขาวแวนนาไมในรูปแบบกุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง ในขณะที่สินค้ากุ้งขาว
แวนนาไมในลักษณะแปรรูปบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้มีปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้นทดแทน ประกอบกับมีการ
ส่งออกกุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น แม้ว่าจะมีการน าเข้าวัตถุดิบกุ้งน้ าเย็น (กุ้งในวงค์ Pandalus Borealis, Crangon) ที่น าเข้ามาแปรรูป
เพ่ือการส่งออกจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งน้ าเย็นภายในประเทศมีเพ่ิมขึ้น จึงท าให้ปริมาณ
การส่งออกกุ้งน้ าเย็นลดลง ส่งผลให้การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทยเพ่ิมขึ้นในเชิงมูลค่า หากพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 28.06% ญี่ปุ่น 27.52% จีน 17.56% 
เกาหลีใต้ 5.62% ไต้หวัน 5.07% และประเทศอ่ืนๆ 16.17% (ภาพท่ี 3 และตารางที่ 4) 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2565  
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66) 
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 การส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม 
เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม ในปี 2565 มีปริมาณการส่งออก 98,800.08 ตัน มูลค่า 37,357.42 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนปริมาณและมูลค่า 68.89% และ 71.89% ของการส่งออกกุ้งทะเลทั้งหมด โดยการส่งออก
ปริมาณลดลง 12.37% แต่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 1.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ตลาดหลักของไทย คือ ญี่ปุ่น 26.92% สหรัฐอเมริกา 26.84% จีน 17.84% ไต้หวัน 6.32% เกาหลีใต้ 6.13% 
และประเทศอ่ืนๆ 15.95%  

การส่งออกกุ้งกุลาด า 
ส าหรับการส่งออกกุ้งกุลาด า ในปี 2565 มีปริมาณ 10,563.54 ตัน มูลค่า 3,459.75 ล้านบาท ซึ่งปริมาณและ

มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 30.73% และ 28.19% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ จีน 62.97% แคนาดา 9.12% ฮ่องกง 7.86% ญี่ปุ่น 5.30% ไต้หวัน 5.08% 
และประเทศอ่ืนๆ 9.67% ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบกุ้งกุลาด าแช่เย็นจนแข็ง 72.12% กุ้งกุลาด ามีชีวิต 18.08%  
และลักษณะสินค้ากุ้งกุลาด าอื่นๆ 9.80%  

การส่งออกกุ้งน้ าเย็น 
ในปี 2565 การน าเข้ากุ้งน้ าเย็นส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือการส่งออก ปริมาณ 1,906.39 ตัน มูลค่า 

370.70 ล้านบาท ซึ่งไทยมีการส่งออกกุ้งน้ าเย็น ปริมาณ 781.63 ตัน มูลค่า 366.27 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่า
ลดลง 1.77% และ 8.97% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 4) จากข้อมูลการน าเข้าและการส่งออกดังกล่าว พบว่า ไทยมี
การบริโภคสินค้ากุ้งน้ าเย็นแช่เย็นจนแข็งภายในประเทศเพ่ิมขึ้น จึงมีการน าเข้าวัตถุดิบกุ้งน้ าเย็นมากกว่าการส่งออก
สินค้ากุ้งน้ าเย็น หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลักของไทย คือ ญี่ปุ่น 93.99% ออสเตรเลีย 
1.47% เกาหลีใต้ 1.44% สหรัฐอเมริกา 1.06% เยอรมนี 1.01% และประเทศอ่ืนๆ 1.03% ซึ่งส่งออกในรูปแบบกุ้งน้ าเย็น
แช่เย็นจนแข็งทั้งหมด  

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

กุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) ในปี 2565 มีปริมาณ 7,448.55 ตัน และมูลค่า 2,896.39 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่า 
เพ่ิมขึ้น 0.65% และ 9.57% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า 
ตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น 38.60% สหรัฐอเมริกา 27 .73% เกาหลีใต้ 7 .58% ฮ่องกง 7.52% ออสเตรเลีย 6.42%  
และประเทศอ่ืนๆ 12.15% ซึ่งส่งออกในรูปแบบกุ้งอ่ืนๆ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 64.46% กุ้งอ่ืนๆ ปรุงแต่งหรือท าไว้
ไม่ให้เสีย 19.11% กุ้งอ่ืนๆ นึ่งหรือต้ม 13.60% และกุ้งอ่ืนๆ บรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 2.83%  

การส่งออกอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งที่ไม่สามารถแยกประเภทชนิดกุ้งได้ เนื่องจากเป็นกุ้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเรียบร้อยแล้ว  

เช่น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง และลูกชิ้นกุ้ง โดยการส่งออกในปี 2565 มีปริมาณ 25,831.84 ตัน และมูลค่า 7,881.75 ล้านบาท 
ซึ่งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 6.49% และ 15.54% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 46.47% ญี่ปุ่น 33.00% เกาหลีใต้ 5.16% ออสเตรเลีย 4.33% 
จีน 3.51% และประเทศอ่ืนๆ 7.53%   
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ตารางที ่4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2564 - 2565  

      
หน่วย ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ลา้นบาท 

การส่งออกกุ้งทะเล* และผลิตภณัฑ์ 
ปี 2564  ปี 2565  % การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ     มูลค่า  ปริมาณ       มูลค่า        ปริมาณ      มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 112,741.88 36,719.28 98,800.08 37,357.42 -12.37 +1.74 
1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง 64,139.44 18,519.28 48,041.60 14,294.30 -25.10 -22.81 
      - แช่เย็นจนแข็ง 49,111.96 16,401.35 36,703.65 12,510.62 -25.27 -23.72 
      - มีชีวิต 1,208.98 217.70 2,120.55 251.36 +75.40 +15.46 
      - สดหรือแชเ่ย็น 13,795.16 1,048.55 9,199.87 731.90 -33.31 -30.20 
      - ส าหรับท าพันธุ ์ 23.34 851.68 17.53 800.42 -24.89 -6.02 
1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 48,602.44 18,200.00 50,758.48 23,063.12 +4.44 +26.72 
      - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรอืต้ม - - 12,972.39 5,879.40 N/A N/A 
      - บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไมไ่ด้ 22,653.93 9,669.68 22,240.48 11,158.66 -1.83 +15.40 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 25,948.51 8,530.32 15,545.61 6,025.06 -40.09 -29.37 

2. กุ้งกุลาด า 8,080.27 2,698.90 10,563.54 3,459.75 +30.73 +28.19 
2.1 กุ้งกุลาด ามีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 7,650.83 2,557.87 9,963.80 3,243.47 +30.23 +26.80 
     - แช่เย็นจนแข็ง 5,020.20 1,742.43 7,028.35 2,495.15 +40.00 +43.20 
     - มีชีวิต 2,625.87 697.88 2,791.63 625.47 +6.31 -10.38 
     - สดหรือแช่เย็น 0.63 0.11 140.82 15.77 N/A N/A 
      - ส าหรับท าพันธุ ์ 4.13 117.45 3.00 107.08 -27.36 -8.83 
2.2 กุ้งกุลาด าแปรรูป 429.44 141.03 599.74 216.28 +39.66 +53.35 
     - บรรจภุาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 45.73 8.43 53.41 14.31 +16.79 +69.55 
     - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 383.71 132.60 546.33 201.97 +42.38 +52.32 

3. กุ้งน้ าเย็น 795.72 402.34 781.63 366.27 -1.77 -8.97 
3.1 กุ้งน้ าเย็นมีชีวติ สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 795.72 402.34 781.63 366.27 -1.77 -8.97 
     - แช่เย็นจนแข็ง 795.72 402.34 781.63 366.27 -1.77 -8.97 
4. กุ้งอื่นๆ 7,400.71 2,643.44 7,448.55 2,896.39 +0.65 +9.57 
4.1 กุ้งอืน่ๆ มีชีวิต สด แชเ่ย็น แช่แข็ง 5,360.44 1,601.04 5,717.76 1,866.91 +6.67 +16.61 
     - แช่เย็นจนแข็ง 4,752.92 1,531.45 5,341.23 1,803.88 +12.38 +17.79 
     - มีชีวิต 42.57 42.70 52.32 50.27 +22.90 +17.73 
     - สดหรือแช่เย็น 564.95 26.89 324.21 12.76 -42.61 -52.55 
4.2 กุ้งอืน่ๆ แปรรูป 2,040.27 1,042.40 1,730.79 1,029.48 -15.17 -1.24 
     - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรอืต้ม 589.88 435.24 480.78 394.03 -18.50 -9.47 
      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 298.37 81.07 266.49 81.99 -10.68 +1.13 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 1,152.02 526.09 983.52 553.46 -14.63 +5.20 

5. อื่นๆ 24,256.56 6,821.55 25,831.84 7,881.75 +6.49 +15.54 
5.1 กุ้งแปรรูป 24,256.56 6,821.55 25,831.84 7,881.75 +6.49 +15.54 
      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 167.15 132.13 147.54 129.55 -11.73 -1.95 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 2,012.53 710.99 2,036.25  715.37  +1.18 +0.62 
      - ปรุงแต่ง (กุ้งชุบเกรด็ขนมปัง ลูกชิ้นกุง้ และอื่นๆ) 22,076.88 5,978.44 23,648.05 7,036.83 +7.12 +17.70 

รวม 153,275.14 49,285.52 143,425.64 51,961.58 -6.43 +5.43 

หมายเหตุ :* หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และกุ้งอื่นๆ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66) 
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ตลาดส่งออกที่ส าคัญ 
3.1.1. สหรัฐอเมริกา 

  ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้ากุ้งลดลงในช่วงเทศกาล แม้ว่ากุ้งที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยกลับมาเป็นนิยม 
ในการซื้อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนักวิเคราะห์ ระบุว่า ในขณะนี้อุปสงค์สินค้ากุ้งมีน้อยกว่าอุปทานการผลิต 
ทั้งนี้ จากการรายงานยังพบว่า ห้องเย็นเต็มไปด้วยสินค้ากุ้ง (สินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง) และในภาคค้าส่งของสินค้ากุ้ง
มีราคาลดลง ท าให้ผู้น าเข้าเสนอส่วนลดในการขายสินค้ากุ้ง เนื่องจากผู้น าเข้าต้องจ่ายค่าคลังสินค้าที่จัดเก็บในอัตราสูง 
จึงจ าเป็นต้องขายสินค้ากุ้งออกจากคลังสินค้าให้เร็วที่สุด ส่งผลให้ร้านอาหารในสหรัฐฯ ท าการน าเสนอโปรโมชันเมนูกุ้ง
มากข้ึน อาจส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งในภาคการให้บริการด้านอาหารที่เพ่ิมสูงขึ้น (INFOFISH Trade News 
ฉบับที่ 19 - 23 2022)  
  ในปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 34,574 ตัน มูลค่า 14,580 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 19.44% และ 7.23% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 5) ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่
แข็งค่าและภาวะเงินเฟ้อของทั่วโลก รวมถึงจ านวนสินค้ากุ้งในคลังสินค้าสหรัฐฯ ที่มีอยู่ในระดับที่สูง จึงท าให้การส่งออก 
กุ้งไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มลดลง  
 

ตารางที่ 5 การส่งออกกุ้งของไทยไปสหรัฐอเมริกา ปี 2555 - 2565  
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  42,915 15,716 
2565  34,574 14,580 

% การเปลี่ยนแปลง 2565/2564 -19.44 -7.23 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66)  



- 9 - 
 

3.1.2. ญี่ปุ่น  

 มีการคาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคอาหารทะเลโดยภาพรวมจะเพ่ิมข้ึนในช่วงปีใหม่จนถึงฤดูใบไม้ผลิ 
และคาดว่าความต้องการบริโภค ยอดขาย และราคากุ้งจะปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น แต่จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ  
จากราคาที่ปรับตัวลดลง เงินเยนอ่อนค่า ความตึงเครียดทางการเมืองโลก และภัยคุกคามจากโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท าให้ตลาดกุ้งญี่ปุ่นยังคงมีความท้าทายในการแข่งขันส าหรับสินค้ากุ้งไทย (INFOFISH Trade News ฉบับที่ 19 - 23 2022) 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดกุ้งญี่ปุ่นมีความผันผวนสูง แต่สินค้ากุ้งไทยยังคงสามารถส่งออกสินค้ากุ้งไปยังตลาดญี่ปุ่นได้
และมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากก าลังซื้อของผู้บริโภคญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในปี 2565 ค่าเงินบาทแข็งค่า  
แต่ผู้บริโภคญี่ปุ่นเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้ากุ้ง  

 ในปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังญี่ปุ่น ปริมาณ 38,596 ตัน มูลค่า 14,302 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึน 9.89% และ 18.77% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 6)  

 

ตารางที่ 6 การส่งออกกุ้งของไทยไปญี่ปุ่น ปี 2555 - 2565  
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  35,123 12,042 
2565  38,596 14,302 

% การเปลี่ยนแปลง 2565/2564 +9.89 +18.77 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66) 
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3.1.3. จีน 
 ในปี 2565 การน าเข้าโดยภาพรวมของจีน มีปริมาณการน าเข้าสินค้ากุ้งถึง 873,000 ล้านตัน เพ่ิมขึ้น 

43% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งอัตราการเติบโตของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม 
เป็นผลดีส าหรับประเทศผู้ส่งออกกุ้ง โดยเฉพาะผู้ผลิตกุ้งในเอกวาดอร์ท่ีตั้งเป้าหมายเพ่ิมการผลิตและผลัดดันการส่งออก
ผลผลิตกุ้งไปยังตลาดจีน นอกจากนี้ จีนได้ผ่อนคลายมาตรการด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท าให้แนวโน้มการน าเข้าผลผลิตกุ้งของจีนเพ่ิมขึ้น (SHRIMP INSIGHTS) 

ในปี 2565 ไทยส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังจีนปริมาณ 23,683 ตัน มูลค่า 9,124 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 0.79% และ 15.38% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 7) ทั้งนี้ ชนิดกุ้งทะเลที่ส่งออกมากที่สุด
เป็นกุ้งขาวแวนนาไม 73.03% กุ้งกุลาด า 23.88% และกุ้งอ่ืนๆ ซึ่งผ่านการแปรรูปแล้ว 3.09% ตามล าดับ  

 

ตารางที่ 7 การส่งออกกุ้งของไทยไปจีน ปี 2555 - 2565  
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  23,498 7,908 
2565  23,683 9,124 

% การเปลี่ยนแปลง 2565/2564 +0.79 +15.38 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66)  
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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 การส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรปได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยการน าเข้า
วัตถุดิบกุ้งขาวแวนนาไมแช่เย็นแช่แข็งเป็นหลัก ส่วนการส่งออกสินค้ากุ้งที่มีมูลค่าเพ่ิมไปยังยุโรปไม่ได้เติบโตมากนัก  
โดยคู่ค้าหลักของตลาดสหภาพยุโรป คือ เอกวาดอร ์เวียดนาม อินเดีย และบังกลาเทศ ตามล าดับ (SHRIMP INSIGHTS)  

ทั้งนี ้กุ้งกุลาด าที่ถูกมองว่าเป็นสินค้าอาหารทะเลพรีเมียม เนื่องจากมีสี รสชาติ และเนื้อสัมผัสที่โดดเด่น 
รวมถึงขนาดที่ใหญ่กว่า จึงเป็นที่ต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น ตลาดยุโรป ส่วนใหญ่ยุโรปจะน าเข้ากุ้งกุลาด า 
ในรูปแบบสินค้ากุ้งแปรรูปพร้อมทาน มีการบรรจุและพร้อมจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านอาหาร ซึ่งกุ้งกุลาด าจะไม่
ถูกน าเข้าเป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปของยุโรป (CBI 2022) ทั้งนี้ การส่งออกสินค้ากุ้งกุลาด าไปยังตลาดสหภาพยุโรป 
อาจเป็นโอกาสในการขยายตลาดของอุตสาหกรรมกุ้งไทย อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินค้ากุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากราคา
สินค้าที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ท าให้ปริมาณการส่งออกสินค้ากุ้งไปยังตลาดยุโรปมีแนวโน้มลดลง 

ในปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปสหภาพยุโรป 1,499 ตัน มูลค่า 600 ล้านบาท 
การส่งออกมีปริมาณลดลง 14.78% แต่มูลค่าเพ่ิมข้ึน 1.35% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 8) เป็นการส่งออก
ในรูปแบบกุ้งขาวแวนนาไมบรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้มากท่ีสุด  

 

ตารางที่ 8 การส่งออกกุ้งของไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2555 - 2565  

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 
2565 1,499 600 

% การเปลี่ยนแปลง 2565/2564 -14.78 +1.35 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66)  
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3.1.5. อาเซียน 
 จากงานสัมมนา Global Seafood Alliance’s (GSA) GOAL Conference 2022 โดย Robobank 

ได้รายงานว่า เอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการผลิตกุ้งรายใหญ่ มีปริมาณผลผลิตลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2556 แม้ว่า
จะลดลงร้อยละ 0.1 อย่างไรก็ตาม การผลิตกุ้งที่ลดเป็นเพียงผลผลิตที่ลดลงชั่วคราว และคาดการณ์ว่าผลผลิตจะฟ้ืนตัว
ในปี 2566 เนื่องจากจีนและอินเดียเพ่ิมก าลังการผลิต และผลผลิตของเวียดนามที่มีเพ่ิมขึ้น โดยรวมคาดว่าจะช่วย
ผลักดันให้ผลผลิตในเอเชียให้เพ่ิมสูงขึ้นกว่า 4 ล้านตัน ในปี 2566 (Seafood Source 2022) 

 ในปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปอาเซียน ปริมาณ 12,538 ตัน มูลค่า 1,840 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าลดลง 24.63% และ 2.28% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 9) ซ่ึงปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้ง
ของไทยที่ลดลง เนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระหว่างฟ้ืนตัวและอัตราเงินเฟ้อที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ก าลังซื้อ
ของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดอาเซียนลดลง ทั้งนี้ สินค้ากุ้งของไทยส่งออกไปยังมาเลเซียมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 
30.92% รองลงมา คือ เมียนมา 26.06% สิงคโปร์ 20.41% เวียดนาม 15.05% กัมพูชา 4.28% และประเทศอ่ืนๆ 
3.28%  

 

ตารางที่ 9 การส่งออกกุ้งของไทยไปประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2555 - 2565  

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  16,636 1,883 
2565  12,538 1,840 

% การเปลี่ยนแปลง 2565/2564 -24.63 -2.28 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66)  
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3.1.6. ตะวันออกกลาง 

 ตลาดตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายส าคัญในส่งออกสินค้ากุ้งของประเทศผู้ผลิตกุ้งทั่วโลก จากความต้องการ
บริโภคสินค้ากุ้งที่เพ่ิมข้ึน โดยในปี 2565 เนื่องจากสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และอุปทานการผลิต
น้ ามันของรัสเซียที่มีอย่างจ ากัด ส่งผลต่อประเทศในตะวันออกกลางให้มีโอกาสในการท าก าไรจากน้ ามันที่ขาดแคลนทั่วโลก 
ดังนั้นเศรษฐกิจตะวันออกกลางจึงมีอัตราการเติบโตในเชิงบวกและเพ่ิมสูงกว่าในปี 2564 แม้ว่าประสบกับภาวะเงินเฟ้อ 
ที่สูงเช่นกัน โดยทั่วไปความต้องการบริโภคอาหารของประเทศในตะวันออกกลางไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับตลาดอ่ืน 
ท าให้ผู้ประกอบการส่งออกอาหารทะเลต้องการส่งออกสินค้าอาหารทะเลไปยังตลาดตะวันออกกลางมากขึ้น 

ทั้งนี้ ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของตะวันออกกลางในปี 2566 จะชะลอตัวลงเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ ามัน
ไม่ได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้น และตลาดน้ ามันไม่ตึงเครียดเช่นเดียวกับปี 2565 อีกทั้ง ในแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 
มีแนวโน้มความต้องการสินค้าทั่วไปไม่คึกคักเท่ากับช่วงครึ่งแรกของปี 2565 อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ส่งออกอาหารทะเล
ตลาดตะวันออกกลางยังคงเป็นจุดหมายการส่งออกที่ดีในปีหน้า เนื่องจากคาดว่าอุปสงค์มีเสถียรภาพมากกว่าตลาดอ่ืนๆ 
(VCCI Uniting Entrepreneurs) 

 ในปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลไปตลาดตะวันออกกลาง ปริมาณ 325 ตัน มูลค่า 134 ล้านบาท 
โดยการส่งออกมีปริมาณลดลง 1.81% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 39.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน (ตารางที่ 10) ทั้งนี้ สินค้ากุ้งไทย
ส่งออกไปยังอิสราเอลมากที่สุด ซึ่งเป็นการส่งออกสินค้ากุ้งไทยในรูปแบบกุ้งขาวแวนนาไมมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง มากที่สุด 
โดยประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางที่ไทยได้ส่งออกสินค้ากุ้งรองลงมา คือ อิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย ตุรเคีย และคูเวต  
โดยชนิดผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไม 70.77% กุ้งกุลาด า 19.89% และกุ้งอ่ืนๆ 9.34% ซึ่งมีการส่งออก
กุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง มากที่สุด 59.39% รองลงมา คือ กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 27.78% กุ้งบรรจุภาชนะ 
ที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 9.29% และกุ้งนึ่งหรือต้ม 3.54%  

 

ตารางที่ 10 การส่งออกกุ้งของไทยไปประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - ก.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 
2565  325 134 

% การเปลี่ยนแปลง 2565/2564 -1.81 +39.58 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66)  
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3.2 การน าเข้า 
 ในปี 2565 ไทยมีการน าเข้ากุ้งทะเล (ไม่รวมลอบสเตอร์) ปริมาณ 28,795.74 ตัน มูลค่า 5,368.82 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง 32.57% และ 8.99% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน หากพิจารณาจากมูลค่าการน าเข้า 
พบว่า น าเข้าจากเอกวาดอรม์ากที่สุด 35.05% รองลงมา คือ อาร์เจนตินา 29.44% อินเดีย 6.11% ปากีสถาน 5.20% 
เวียดนาม 3.16% และประเทศอ่ืนๆ 21.04% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน าเข้ากุ้งน้ าเย็น และกุ้งอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตเพื่อการส่งออกต่อไป (ภาพที่ 4 และตารางที่ 11)  
 จากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล  
จากสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2564 และการระงับการน าเข้ากุ้งจากอินเดียเพ่ือตรวจสอบโรค ท าให้ 
ปี 2564 การน าเข้ากุ้งทะเลของไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งหลังจากที่ไทยได้ยกเลิกการใช้ประกาศดังกล่าว เนื่องจากระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับสินค้ากุ้งของเอกวาดอร์พร้อมใช้งานและการกักกันโรคของอินเดียเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 
พร้อมทั้งโรงงานขาดแคลนวัตถุดิบเพ่ือน ามาแปรรูป ท าให้การน าเข้ากุ้งขาวแวนนาไมเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบแปรรูป
เพ่ิมข้ึนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565  

 
 

 
 

ภาพที่ 4 สัดส่วนมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2565  
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66) 
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ตารางที ่11 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2564 - 2565  

      
 

                    ปริมาณ : ตัน มูลค่า : ล้าน
บาท 

การน าเข้ากุ้งทะเล*และผลติภณัฑ ์
       ปี 2564       ปี 2565 % การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 14,021.23  2,255.95 7,550.11  1,872.37  -46.15 -17.00 

    1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 13,974.74 2,239.30 1,930.92  415.73  -86.18 -81.43 

         - แช่เย็นจนแข็ง 13,965.69 2,198.67 1,927.59 379.34 -86.20 -82.75 

         - มีชีวิต 0.05 0.43 0.20 1.87 +300.00  +334.88  

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

         - ส าหรับท าพันธุ ์ 9.00 40.20 3.12 34.51 -65.33 -14.15 

    1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 46.49 16.65 5,619.19 1,456.64  N/A   N/A  

         - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรือต้ม - - 5,431.24 1,400.45  N/A   N/A  

         - บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 6.87 5.16 160.19 43.66  N/A   N/A  

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 39.62 11.49 27.76 12.53 -42.54 -7.40 

2. กุ้งกุลาด า 22.94 9.94 107.51 45.17  +368.66   +354.43  

    2.1 กุ้งกุลาด า มีชีวิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 22.94 9.94 107.51 45.17  +368.66   +354.43  

         - แช่เย็นจนแข็ง 22.94 9.94 107.51 45.17  +368.66   +354.43  

3. กุ้งน้ าเย็น 1,811.40 312.15 1,906.39 370.70 +5.24 +18.76 

    3.1 กุ้งน้ าเย็น มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 1,811.40 312.15 1,906.39 370.70 +5.24 +18.76 

         - แช่เย็นจนแข็ง 1,811.01 311.61 1,906.08 370.24 +5.25 +18.82 

         - สดหรือแช่เย็น 0.39 0.54 0.31 0.46 -20.51 -14.81 

4. กุ้งอื่นๆ 16,847.95 3,117.26 12,683.91 2,912.87 -24.72 -6.56 

    4.1 กุ้งอื่นๆ มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 15,894.66 3,040.72 11,782.86 2,815.67 -25.87 -7.40 

         - แช่เย็นจนแข็ง 12,072.31 2,891.67 9,705.46 2,719.62 -19.61 -5.95 

         - มีชีวิต 0.26 0.59 55.00 3.50  N/A   N/A  

         - สดหรือแช่เย็น 3,822.09 148.46 2,021.02 92.42 -47.12 -37.75 

         - ส าหรับท าพันธุ ์ - - 1.38 0.13  N/A   N/A  

    4.2 กุ้งอื่นๆ แปรรูป 953.29 76.54 901.05 97.20 -5.48 +26.99 

         - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรือต้ม 638.79 54.87 820.78 81.26 +28.49 +48.10 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 16.08 7.85 44.13 9.15 +174.44 +16.56 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 298.42 13.82 36.14 6.79 -87.89 -50.87 

5. อื่นๆ 9,998.74 203.87 6,547.82  167.71  -34.51 +17.74 

    5.1 กุ้งแปรรูป 9,998.74 203.87 6,547.82  167.71  -34.51 +17.74 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 73.93 42.32 73.75 58.07 -0.24 +37.22 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 9,880.52  153.97  6,445.43  98.54  -34.77 -36.00 

         - ปรุงแต่ง 44.29 7.58 28.64 11.10 -35.34 +46.44 

รวม 42,702.25 5,899.17 28,795.74 5,368.82 -32.57 -8.99 

หมายเหตุ :* หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และกุ้งอื่นๆ (ไม่รวมกุ้งก้ามกราม และลอบสเตอร์) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ก.พ. 66) 
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4. ปัญหาอุปสรรค 

4.1 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลต่อการน าเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารกุ้ง เช่น ข้าวสาลี  
รวมถึงราคาปลาป่นที่อยู่ในระดับสูง โดยปลาป่นเกรดโปรตีนมากกว่า 60% ราคาประมาณ 43 บาท/กิโลกรัม ท าให้ราคา
อาหารกุ้งในไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น และจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อราคาน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึงค่าพลังงานไฟฟ้าของไทยที่ปรับเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ท าให้ต้นทุนพลังงาน 
ในการเลี้ยงกุ้งจึงเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก ยังส่งผลให้ก าลังซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภคลดลง 

4.2 เอกวาดอร์สามารถผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง ต้นทุนการเพาะเลี้ยงกุ้งอยู่ในระดับต่ า และราคากุ้ง
หน้าฟาร์มที่ถูกกว่าประเทศผู้ผลิตอ่ืน ๆ และยังมีแนวโน้มเพ่ิมการผลิตกุ้งมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคากับ
ประเทศผู้ผลิตรายอื่นของโลก รวมทั้งประเทศไทย 

4.3 การผลิตกุ้งในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว (WSD) โรคตายด่วน 
(EMS) และกลุ่มอาการขี้ขาวของกุ้งที่เลี้ยงในฟาร์ม โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนและเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว พบว่าในบางพ้ืนที่
เลี้ยงกุ้งประสบกับน้ าท่วมขังหรือในคลองน้ าชายฝั่งจากทะเลมีระดับความเค็มต่ าลง อาจเป็นปัจจัยด้านความเสี่ยงของโรคกุ้ง
ที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ผลผลิตเสียหายหรือกุ้งโตช้า หรือมีอัตราแลกเนื้อสูงและไม่คุ้มทุนต่อการเพาะเลี้ยง เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารเพ่ิมข้ึน  

 
5. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

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

5.2 ควรติดตามปัญหาเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพ่ือเตรียมพร้อมรับการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
และมุ่งเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านคุณภาพ  
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