
 

 

  Monitoring  Report 
สนิคา้กุง้ทะเล&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2563 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 เดื อน  ต . ค . 63  มี ผลผลิ ต กุ้ ง ท ะ เลจากกา รเลี้ ย ง  28 , 943 . 02  ตั น  เ พ่ิ มขึ้ น  2 . 09%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง 14.49% โดยเป็นผลผลิตที่ซ้ือ
ขายผ่านระบบ MD 26,273.50 ตัน แบ่งเป็นกุ้งขาว 25,555.20 ตัน (97.27%) กุ้งกุลาด า 718.30 ตัน 
(2.73%) สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 20.56%ภาคกลาง 8.93% ภาคใต้ตอนบน 36.94% 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 18.68% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 14.89% และเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายโดยไม่ผ่าน
ระบบ MD (ประมาณการ จากข้อมูล FMD) 2,669.52 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 9.22% 

 ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 63 มีผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยง 243,397.93 ตัน ลดลง 8.38% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลผลิตที่ซ้ือขายผ่านระบบ MD 219,071.11 ตัน คิดเป็น 90.01% 
แบ่งเป็นกุ้งขาว 95.36% กุ้งกุลาด า 4.64% สัดส่วนการผลิต ภาคตะวันออก 21.34% ภาคกลาง 
9.21% ภาคใต้ตอนบน 31.12% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 21.54% และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 16.78% และ
เป็นผลผลิตที่ซ้ือขายโดยไม่ผ่านระบบ MD 24,326.82 ตัน คิดเป็น 9.99% 

 ส้ินสุดเดือน ต.ค.63 มีจ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีอายุ
การรับรองมาตรฐาน จ านวน 9,441 ฟาร์ม โดยแยกตามมาตรฐาน CoC กรมประมง จ านวน 65 ใบ, 
GAP กรมประมง จ านวน 8,963 ใบ, GAP มกษ. 7401-2557 จ านวน 352 ใบ,GAP มกษ.7422-2553 
จ านวน 23 ใบ GAP มกษ.7432-2558 จ านวน 38 ใบ 

 

 

 การส่งออก เดือน ต.ค.63 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 15,015.46 
ตัน มูลค่า 4,677.21 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.10% และ 11.11% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 19.08% และ 
12.88% ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 63 ไทยส่งออกกุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ 
ปริมาณ 124,714.14 ตัน มูลค่า 36,794.50 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 14.09% และ 
13.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 34.88% ญี่ปุ่น 24.43% จีน 
13.61% เกาหลีใต้ 4.81% และประเทศอ่ืน ๆ 22.27%   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค.63 2,671.37 293.77 15,015.46 4,677.21 
ก.ย.63 1,361.31 154.72 14,152.75 4,209.45 
ต.ค.62 2,863.59 432.50 18,556.90 5,368.98 

% ต.ค./ก.ย.63 +96.24% +89.87% +6.10% +11.11% 

% ต.ค.63/62 -6.71% -32.08% -19.08% -12.88% 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 เอเชีย สืบเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้ประเทศผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลหลาย
ประเทศในเอเชีย เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย จับกุ้งเร็วขึ้น ท าให้มีกุ้งขนาดเล็กและ
ขนาดกลางออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ขณะที่ตลาดต่างประเทศมีความต้องการบริโภคลดลง 
เป็นเหตุให้ราคากุ้งมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ สภาพอากาศที่แปรปรวนดังกล่าวยังส่งผลให้
เวียดนามมีการลงลูกกุ้งลดลง ขณะที่อินเดียชะลอการลงลูกกุ้งออกไปจนถึงต้นปีหน้า 
(INFOFISH 20/2020) 
 ญี่ปุ่น การบริโภคอาหารทะเลในภาพรวมยังคงมีไม่มากนักโดยเฉพาะสินค้ากุ้ง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ซึ่งความต้องการบริโภคส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
ร้านอาหาร โดยเฉพาะในร้านค้าปลีก เช่น ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และบริการส่งอาหารถึง
บ้าน แม้จะมีความต้องการการบริโภคในภาคการค้าปลีกดังกล่าวแต่ ไม่สามารถทดแทน
ยอดขายอาหารทะเลที่ลดลงกว่าครึ่งในร้านซูชิและโรงแรม ดังจะเห็นได้จากปริมาณการน าเข้า
กุ้งของญี่ปุ่นในช่วง 8 เดือนแรกของปีที่มีแนวโน้มลดลง (INFOFISH 20/2020) 
 สหรัฐอเมริกา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเน่ืองทั่วประเทศ 
ส่งผลให้ธุรกิจด้านอาหาร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ยังคงมีมาตรการที่เข้มงวดส่งผลต่อการ
บริโภคอาหารทะเลในภาพรวม นอกจากนี้ การเข้าสู่ฤดูหนาวท าให้ผู้บริโภครับประทานอาหาร
นอกบ้านน้อยลง เนื่องจากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดดังกล่าว ในขณะที่ภาพรวมของการ
บริโภคอาหารทะเลลดลง แต่ความต้องการบริโภคกุ้งในส่วนของร้านค้าปลีกมีเพิ่มขึ้นโดยการ
ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตและการค้าออนไลน์ โดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็กแช่แข็ง กุ้งปอกเปลือก  

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
- ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการส่งออกไปยังภูมิภาคที่จัดการปัญหาระบาดของไวรัสโควิด – 19 
ได้ดี และเศรษฐกิจก าลังฟื้นตัว เช่น เอเชีย โดยเฉพาะเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และอาเซียน 
- เกษตรกรควรเน้นใช้ระบบการผลิตที่เหมาะสม มีต้นทุนต่ า และลดความสูญเสียเน่ืองจากการ
เกิดโรคในระหว่างการเลี้ยง เพื่อควบคุมต้นทุนแฝงให้อยู่ในระดับต่ า 
- เกษตรกรควรเลือกซื้อกุ้งในระบบ White List Hatchery ของกรมประมงเพื่อลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรค 
- ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงกุ้งขนาดใหญ่ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบ 2 มีความรุนแรงมากขึ้นในหลาย
ประเทศ ทั้งอเมริกาและยุโรป และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศผู้น าเข้ากุ้งหลักจากไทย เช่น 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยังไม่ดีขึ้น ส่งผลกระทบต่อการส่งออกกุ้ง 
- ตลาดในแต่ละประเทศมีการน าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียโดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็กที่มีราคา
ต่ ากว่าไทย ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดของกุ้งขนาดเล็กจากประเทศไทย
ลดต่ าลง และเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตสูงอาจเสี่ยงต่อการขาดทุน 
- ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวส่งผลให้พบปัญหาโรคตัวแดงดวงขาวระบาด  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล 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 ต.ค. 63 

กุ้งขาว 40 ตัว 50 ตัว 60 ตัว 70 ตัว 80 ตัว 90 ตัว 100 ตัว 
ต.ค. 63 160.42 155.42 139.38 132.71 117.29 105.42 99.79 

ก.ย. 63 165.00 160.00 141.30 134.20 118.10 103.10 98.50 

ต.ค. 62 160.00 150.00 131.60 123.00 113.80 106.00 100.40 

%∆ ต.ค./ก.ย.63 -2.78 -2.86 -1.36 -1.11 -0.69 2.25 1.31 

%∆ ต.ค.63/62 0.26 3.61 5.91 7.89 3.07 -0.55 -0.61 

 เดือน ต.ค. 63 ผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดทะเลไทยเฉลี่ยวันละ 83 ตู้ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
1.22% และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 6.41%  
 มีการขยายช่องทางการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยรองรับผลผลิตจากเกษตรกรผ่าน
ช่องทางการค้าสินค้าออนไลน์ และ Pre-order 
 

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
การน าเข้า เดือน ต.ค.63 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ ปริมาณ 2,671.37 ตัน 
มูลค่า 293.77 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 96.24% และ 89.87% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 6.71% และ 
32.08% ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค.- ต.ค.63 ไทยน าเข้ากุ้งทะเล ยกเว้นล็อบสเตอร์ 
ปริมาณ 18,583.31 ตัน มูลค่า 2,456.64 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 20.99% และ 
27.60% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า 
พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของไทย คือ อาร์เจนติน่า 44.45% เอกวาดอร์ 8.57% เมียนมาร์ 
5.94% แคนาดา 5.55% กรีนแลนด์ 4.88% และประเทศอ่ืน ๆ 30.61% 


