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1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ผลผลิตกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม และกุ้งกุลาด า) จากการเพาะเลี้ยงแบบพัฒนา 

มีผลผลิตรวม 192,756.27 ตัน โดยเป็นผลผลิตที่ได้จากการซื้อขายที่มีหนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์น้ า (Movement 
Document : MD) และหนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Aquacultural 
Product Purchasing Document : APPD) ประกอบด้วยผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม 180,763.73 ตัน และผลผลิตกุ้งกุลาด า 
11,992.54 ตัน ซึ่งผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้ทั้งหมดลดลง 1.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จ าแนกเป็นการผลิตกุ้งขาว
แวนนาไมลดลง 3.21% แต่กุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น 38.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 1) เนื่องจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งกุลาด าจากความกังวลเรื่องโรคกุ้งที่ยังคงแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน ท าให้ผลผลิต
กุ้งกุลาด าเพ่ิมข้ึน  

 

ตารางที่ 1 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง  
       ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 
 

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 14,154.18 1,462.76 15,616.94 +8.27 +101.66 +13.18 
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 

      
พ.ย. 18,072.94 1,380.24 19,453.18 

      
ธ.ค. 14,768.95 1,678.99 16,447.94 

      
ผลผลิตรวม 241,695.34 13,128.88 254,824.22       
ม.ค. - ก.ย. 186,751.67 8,676.44 195,428.11 180,763.73 11,992.54 192,756.27 -3.21 +38.22 -1.37 

 

ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีผลผลิตกุ้งทะเลลดลงเล็กน้อย เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้ยากขึ้น
ในช่วงฤดูฝน และความเสี่ยงด้านโรคกุ้ง ส่งผลให้กุ้งโตช้าและกินอาหารน้อยลง เกษตรกรจึงชะลอการผลิต ทั้งนี้ 
ระดับราคากุ้งขาวแวนนาไมได้ปรับตัวเพ่ิมขึ้นและยังคงรักษาเสถียรภาพราคาไว้ได้ ส่วนการน าเข้าสะสมมีแนวโน้ม
ลดลงตามต้นทุนค่าขนส่งที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ท าให้ต้องชะลอการน าเข้าวัตถุดิบ แต่การส่งออก
มีแนวโน้มทีเ่พ่ิมข้ึนในเชิงมูลค่า เนื่องจากมีความต้องการบริโภคจากต่างประเทศในระดับสูง 
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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 46,327.03 4,433.05 50,760.08 +4.25 +113.06 +9.11 
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 

      
หมายเหตุ : *เป็นขอ้มูลเฉพาะหนังสือก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการเพาะเล้ียง (APPD) 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ต.ค. 65) 

 เมื่อพิจารณาผลผลิตกุ้งทะเลแยกตามภูมิภาคการเลี้ยง จะเห็นว่าในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ผลผลิตกุ้งส่วนใหญ่ 
อยู่ที่ภาคใต้ตอนบน (31.60%) รองลงมา คือ ภาคตะวันออก (25.58%) ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (21.11%) ภาคกลาง 
(12.16%) และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (9.55%) ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน พบว่า ผลผลิตกุ้งเพ่ิมข้ึน
ในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกมากที่สุด (+7.51%) รองลงมา คือ ภาคกลาง (+4.79%) และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน (+2.37%) 
แต่ผลผลิตลดลงในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (-3.34%) และภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย (-24.66%) (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ปริมาณผลผลิต (ตัน) กุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามรายภาค และชนิดกุ้ง 
     ปี 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 

 

 
ปี 2565 (ม.ค. - ก.ย.) % การเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบ

กับปี 64 ในช่วงเวลาเดียวกัน  
 

กุ้งขาว กุ้งกุลาด า รวม สัดส่วน (%) 
ภาคตะวันออก 47,082.73 2,222.05 49,304.78 25.58 +7.51 
ภาคกลาง 23,310.15 132.00 23,442.15 12.16 +4.79 
ภาคใต้ตอนบน 57,966.00 2,939.79 60,905.79 31.60 -3.34 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอันดามัน 34,784.73 5,897.15 40,681.88 21.11 +2.37 
ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทย 17,619.37 801.55 18,420.92 9.55 -24.66 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.75 - 0.75 0.00 N/A 

รวม 180,763.73 11,992.54 192,756.27 100 -1.37 
ที่มา : ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ MD Center และระบบ APD* กรมประมง รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง  (ต.ค.65) 
 

 สถานการณ์ด้านการผลิตในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า ผลผลิตกุ้งทะเลที่เข้าสู่ตลาดมีปริมาณลดลง 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยกุ้งขาวแวนนาไมมีผลผลิตที่ลดลง เนื่องจากเป็นการเลี้ยงกุ้งในช่วงฤดูฝน  
ท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหากับโรคกุ้ง เช่น โรคตัวแดงดวงขาว (WSD) โรคตายด่วน (EMS) และกลุ่มอาการ
โรคขี้ขาว ส่งผลให้กุ้งโตช้าและกินอาหารน้อยลง พร้อมทั้งการขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับการผลิตอาหารกุ้ง เช่น ปลาป่น
ที่มีผลจับจากการท าประมงลดลง รวมถึงกากถั่วเหลืองที่มีการน าเข้าลดลง เนื่องจากราคาที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ท าให้ต้นทุนค่าอาหาร
เพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งในช่วงฤดูฝน เกษตรกรบางส่วน
จึงชะลอการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมลดลง ส่วนสถานการณ์ด้านการผลิตกุ้งกุลาด า พบว่า มีผลผลิตกุ้งกุลาด า
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย และในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. มีผลผลิตกุ้งกุลาด าลดลง เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างประสบ
ปัญหาโรคตัวแดงดวงขาว (WSD) เช่นเดียวกับกุ้งขาวแวนนาไม ท าให้มีการปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงลดลง เนื่องจากเกษตรกร
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ไม่มีความมั่นใจเรื่องการผลิตกุ้งให้ได้ตามขนาดและสีเพ่ือให้ได้รับราคากุ้งกุลาด าพรีเมี่ยมที่คุ้มค่ากับต้นทุนการเลี้ยง และกังวล
ในการรับซื้อผลผลิตในกรณีการจับกุ้งฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 คาดว่าการผลิตกุ้งทะเลสะสมจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยงในระบบ MD และระบบ APD* แยกตามชนิดกุ้ง รายเดือน ปี 2563 - 2565  
           (ม.ค. – ก.ย.) รวบรวมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง (ต.ค. 65)  
 

2. สถานการณ์ราคา 
ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 พบว่า โดยรวมราคากุ้งเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมขึ้น 

ทุกขนาด โดยไตรมาสที่ 3 ราคากุ้งขนาด 60 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 18.34% กุ้งขนาด 70 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
15.78% กุ้งขนาด 80 ตัว/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 18.59% กุ้งขนาด 90 ตัว/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึน 21.51% และกุ้งขนาด 
100 ตัว/กก. ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 22.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) เพ่ือประกันราคากุ้งไม่ให้ต่ ากว่า
ต้นทุนยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพของระดับราคาไว้ได้ แต่จากราคาต้นทุนปัจจัยการผลิต เช่น พลังงาน และอาหารกุ้ง 
ได้เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนแฝงจากโรคกุ้งที่แพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน จึงท าให้เกษตรกรได้รับก าไรสุทธิน้อยกว่าที่คาดการณ์ 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้คลี่คลายลง และการท่องเที่ยวเริ่มฟ้ืนตัว  
ท าให้มีความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศทีเ่พ่ิมข้ึน (ภาพที่ 2 และตารางที่ 3) 

 

 
 

ภาพที่ 2 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร แยกตามขนาดกุ้ง รายเดือน ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 
ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (ต.ค. 65) 
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ตารางที่ 3 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดทะเลไทย ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 
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   129.60   117.80   111.20   107.80   
พ.ย. 160.00   153.60   140.40   130.60   124.60   
ธ.ค. 179.20   170.20   158.80   146.20   137.20   

 เฉลี่ย 
9 เดือน 

141.13 164.24 +15.98 133.03 152.88 +15.13 120.71 141.54 +17.58 112.56 132.99 +18.41 106.78 126.84 +19.05 

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   151.13   139.00   129.33   123.20   

ที่มา : ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร ตลาดทะเลไทย รวบรวมโดยกลุ่มเศรษฐกิจการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง (ต.ค. 65) 

 

3. สถานการณ์การค้า 
 3.1 การส่งออก   

ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมลอบสเตอร์) มีปริมาณการส่งออก 
108,811.77 ตัน มูลค่า 38,642.46 ล้านบาท ซึ่งการส่งออกมีปริมาณลดลง 3.49% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 10.40% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ปริมาณสินค้ากุ้งที่ส่งออกลดลงเป็นสินค้ากุ้งขาวแวนนาไมในรูปแบบกุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น 
แช่แข็ง ในขณะที่สินค้ากุ้งขาวแวนนาไมในลักษณะแปรรูปบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้มีปริมาณส่งออก
เพ่ิมขึ้นทดแทน ประกอบกับมีการส่งออกกุ้งกุลาด าเพ่ิมขึ้น จึงท าให้การส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นในเชิงมูลค่า 
หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 30.02% ญี่ปุ่น 27.20% 
จีน 16.15% เกาหลีใต้ 5.53% ไต้หวัน 4.74% และประเทศอ่ืนๆ 16.36% (ภาพท่ี 3 และตารางที่ 4) 

 



- 5 - 
 

 
ภาพที่ 3 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65) 

 

 การส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม 
เมื่อพิจารณาถึงการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณการส่งออก 74,181.08 ตัน 

มูลค่า 27,475.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนปริมาณและมูลค่า 68.17% และ 71.10% ของการส่งออกกุ้งทะเลทั้งหมด 
โดยการส่งออกปริมาณลดลง 10.27% แต่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 6.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4)  
หากพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลักของไทย คือ สหรัฐอเมริกา 28.56% ญี่ปุ่น 27.02% จีน 16.01% 
เกาหลีใต้ 6.18% ไต้หวัน 6.03% และประเทศอ่ืนๆ 16.20%  

การส่งออกกุ้งกุลาด า 
ส าหรับการส่งออกกุ้งกุลาด า ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณ 8,168.24 ตัน มูลค่า 2,640.50 ล้านบาท 

ซ่ึงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 48.72% และ 44.94% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4) 
หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ จีน 61.76% แคนาดา 11.15% ฮ่องกง 7.81% ญี่ปุ่น 
5.61% ไต้หวัน 3.93% และประเทศอ่ืนๆ 9.74% ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบกุ้งกุลาด าแช่เย็นจนแข็ง 51.06% กุ้งกุลาด า
มีชีวิต 20.57% และลักษณะสินค้ากุ้งกุลาด าอื่นๆ 28.37%  

การส่งออกกุ้งน้ าเย็น 
ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 การน าเข้ากุ้งน้ าเย็นส าหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพ่ือการส่งออก ปริมาณ 

1,656.48 ตัน มูลค่า 318.37 ล้านบาท ซึ่งไทยมีการส่งออกกุ้งน้ าเย็น ปริมาณ 591.59 ตัน มูลค่า 283.10 ล้านบาท 
โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 1.18% และ 2.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางท่ี 4) จากข้อมูลการน าเข้า
และการส่งออกดังกล่าว พบว่า ไทยมีการบริโภคสินค้ากุ้งน้ าเย็นแช่เย็นจนแข็งภายในประเทศเพ่ิมขึ้น จึงมีการน าเข้าวัตถุดิบ
กุ้งน้ าเย็นมากกว่าการส่งออกสินค้ากุ้งน้ าเย็น หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลักของไทย คือ 
ญี่ปุ่น 95.30% ออสเตรเลีย 1.90% สหรัฐอเมริกา 1.37% เกาหลีใต ้0.94% ไต้หวัน 0.25% และเนเธอร์แลนด์ 0.24% 
ซ่ึงส่งออกในรูปแบบกุ้งน้ าเย็นแช่เย็นจนแข็งทั้งหมด  

สหรัฐอเมริกา 
30.02% 

ญี่ปุ่น 
27.20% จีน 

16.15% 

เกาหลีใต้ 
5.53% 

ไต้หวัน 
4.74% 

ประเทศอ่ืนๆ 
16.36% 

สัดส่วนมลูคา่การสง่ออกกุง้ทะเลและผลติภณัฑข์องไทย ปี 2565 (ม.ค. - ก.ย.)  

มูลค่าการสง่ออก 
38,642  ล้านบาท 
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การส่งออกกุ้งอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งอ่ืนๆ (กุ้งพิกัด 0306 และ 1605 นอกเหนือจากกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และไม่รวม

กุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณ 5,911.52 ตัน และมูลค่า 2,207.01 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 10.03% และ 18.84% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 4) หากพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น 35.31% สหรัฐอเมริกา 32.86% ฮ่องกง 7.14% ออสเตรเลีย 
6.57% เกาหลีใต้ 6.27% และประเทศอ่ืนๆ 11.85% ซึ่งส่งออกในรูปแบบกุ้งอ่ืนๆ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 66.24% 
กุ้งอ่ืนๆ ปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 18.29% กุ้งอ่ืนๆ นึ่งหรือต้ม 12.75% และกุ้งอ่ืนๆ บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 
2.72%  

การส่งออกอื่นๆ 
การส่งออกกุ้งที่ไม่สามารถแยกประเภทชนิดกุ้งได้ เนื่องจากเป็นกุ้งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปเรียบร้อยแล้ว 

เช่น กุ้งชุบเกล็ดขนมปัง และลูกชิ้นกุ้ง โดยการส่งออกในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 มีปริมาณ 19,959.34 ตัน และมูลค่า 
6,035.97 ล้านบาท ซึ่งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 7.23% และ 17.35% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 4) หากพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดหลัก คือ สหรัฐอเมริกา 49.03% ญี่ปุ่น 31.30% 
เกาหลีใต้ 4.91% ออสเตรเลีย 4.03% จีน 3.46% และประเทศอ่ืนๆ 7.27%  
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ตารางที ่4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 

      
หน่วย ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ลา้นบาท 

การส่งออกกุ้งทะเล* และผลิตภณัฑ์ 
ปี 2564 (ม.ค. - ก.ย.) ปี 2565 (ม.ค. - ก.ย.) % การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ     มูลค่า  ปริมาณ       มูลค่า        ปริมาณ      มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 82,671.10 25,892.00 74,181.08 27,475.88 -10.27 +6.12 
1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง 47,185.01 12,944.77 34,955.48 9,918.29 -25.92 -23.38 
      - แช่เย็นจนแข็ง 34,698.10 11,264.68 25,903.14 8,648.81 -25.35 -23.22 
      - มีชีวิต 1,054.89 183.00 1,862.50 179.78 +76.56 -1.76 
      - สดหรือแชเ่ย็น 11,414.71 877.34 7,177.38 543.70 -37.12 -38.03 
      - ส าหรับท าพันธุ ์ 17.31 619.75 12.46 546.00 -28.02 -11.90 
1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 35,486.09 12,947.23 39,225.60 17,557.59 +10.54 +35.61 
      - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรอืต้ม - - 10,195.65 4,511.13 N/A N/A 
      - บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไมไ่ด้ 15,421.64 6,502.19 16,798.78 8,328.79 +8.93 +28.09 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 20,064.45 6,445.04 12,231.17 4,717.67 -39.04 -26.80 

2. กุ้งกุลาด า 5,492.42 1,821.84 8,168.24 2,640.50 +48.72 +44.94 
2.1 กุ้งกุลาด ามีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 5,202.75 1,729.65 7,687.54 2,471.26 +47.76 +42.88 
     - แช่เย็นจนแข็ง 2,909.59 1,029.50 5,158.45 1,831.83 +77.29 +77.93 
     - มีชีวิต 2,289.98 617.07 2,391.57 543.18 +4.44 -11.97 
     - สดหรือแช่เย็น 0.04 0.01 135.11 15.23 N/A N/A 
      - ส าหรับท าพันธุ ์ 3.15 83.07 2.41 81.02 -23.25 -2.47 
2.2 กุ้งกุลาด าแปรรูป 289.67 92.19 480.70 169.24 +65.95 +83.58 
     - บรรจภุาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 35.90 6.92 36.52 11.22 +1.73 +62.14 
     - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 253.77 85.27 444.18 158.02 +75.03 +85.32 

3. กุ้งน้ าเย็น 598.63 288.87 591.59 283.10 -1.18 -2.00 
3.1 กุ้งน้ าเย็นมีชีวติ สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 598.63 288.87 591.59 283.10 -1.18 -2.00 
     - แช่เย็นจนแข็ง 598.63 288.87 591.59 283.10 -1.18 -2.00 

4. กุ้งอื่นๆ 5,372.43 1,857.19 5,911.52 2,207.01 +10.03 +18.84 
4.1 กุ้งอืน่ๆ มีชีวิต สด แชเ่ย็น แช่แข็ง 3,877.53 1,119.40 4,634.68 1,461.98 +19.53 +30.60 
     - แช่เย็นจนแข็ง 3,396.89 1,067.20 4,336.22 1,411.44 +27.65 +32.26 
     - มีชีวิต 31.81 32.88 43.08 40.52 +35.43 +23.24 
     - สดหรือแช่เย็น 448.83 19.32 255.38 10.02 -43.10 -48.19 
4.2 กุ้งอืน่ๆ แปรรูป 1,494.88 737.79 1,276.84 745.03 -14.59 +0.98 
     - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรอืต้ม 414.95 296.91 344.58 281.44 -16.96 -5.21 
      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 198.14 54.75 209.61 60.00 +5.79 +9.59 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 881.79 386.13 722.65 403.59 -18.05 +4.52 

5. อื่นๆ 18,613.69 5,143.71 19,959.34 6,035.97 +7.23 +17.35 
5.1 กุ้งแปรรูป 18,613.69 5,143.71 19,959.34 6,035.97 +7.23 +17.35 
      - บรรจุในภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 121.68 93.39 79.70 68.68 -34.50 -26.46 
      - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 1,204.10 413.47 1,544.15  536.54  +28.24 +29.77 
      - ปรุงแต่ง (กุ้งชุบเกรด็ขนมปัง ลูกชิ้นกุง้ และอื่นๆ) 17,287.92 4,636.84 18,335.49 5,430.75 +6.06 +17.12 

รวม 112,748.27 35,003.61 108,811.77 38,642.46 -3.49 +10.40 

หมายเหตุ :* หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และกุ้งอื่นๆ (ไม่รวมกุ้งก้ามกรามและลอบสเตอร์) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65) 
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ตลาดส่งออกที่ส าคัญ 
3.1.1. สหรัฐอเมริกา 

  ตลาดกุ้งสหรัฐฯ มีความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งในภาคการค้าปลีกและการให้บริการด้านอาหารที่ยังคงทรงตัว 
ซึ่งนักวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคมีรูปแบบการบริโภคที่ลดลง แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนที่เป็นช่วงที่มีการบริโภคมาก 
เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งยังคงอยู่  
ในระดับท่ีดี เมื่อเทียบกับสินค้าอาหารทะเลที่มีมูลค่าสูงอ่ืนๆ นอกจากนี้ พบว่าความต้องการบริโภคสินค้ากุ้งขนาดใหญ่
ในตลาดสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการกุ้งขนาดกลางและกุ้งขนาดเล็ก
มีเพ่ิมขึ้น ตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปนิยมบริโภคสินค้ากุ้งที่มีราคาถูกและกุ้งแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมในสินค้า
กุ้งขนาดเล็กและขนาดกลาง (INFOFISH Trade News ฉบับที่ 16 - 18 2022)  
  ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 28,071 ตัน มูลค่า 11,602 
ล้านบาท ปริมาณลดลง 8.86% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 5.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 5) ทั้งนี้ 
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่าและภาวะเงินเฟ้อ จึงท าให้การส่งออกกุ้งของไทยเพ่ิมขึ้นในเชิงมูลค่า 
ส าหรับช่วงปลายปี คาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้ากุ้งไทยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ 
 

ตารางที่ 5 การส่งออกกุ้งของไทยไปสหรัฐอเมริกา ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 
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  42,914 15,716 

2564 (ม.ค. - ก.ย.) 30,801 10,966 
2565 (ม.ค. - ก.ย.) 28,071 11,602 
% การเปลี่ยนแปลง -8.86 +5.79 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65)  
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3.1.2. ญี่ปุ่น  

 แม้ว่าฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภคอาหารทะเลในระดับสูง ซึ่งจะมีผลต่อความต้องการ
บริโภคกุ้งที่เพ่ิมข้ึนในสินค้ากุ้งส าหรับการท าอาหารเองที่บ้านและสินค้ากุ้งพร้อมทานในภาคการค้าปลีก (ซูเปอร์มาร์เก็ต
และออนไลน์) แต่จากความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจญี่ปุ่น อาจส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้ากุ้ง
โดยรวมในภาคการให้บริการด้านอาหารที่คาดการณ์ว่าจะดีขึ้นในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงที่ก าลังจะถึงนี้ (INFOFISH 
Trade News ฉบับที่ 16 - 18 2022) 

 ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังญี่ปุ่น ปริมาณ 28,828 ตัน มูลค่า 10,512 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น 12.10% และ 21.95% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 6) 
โดยตลาดญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดที่มีก าลังซื้อสูงในมุมมองของผู้ผลิตกุ้งไทยและผู้ประกอบการส่งออก ทั้งนี้ การสร้างช่องทาง 
การส่งออกสินค้าอาหารทะเล โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง ไปยังตลาดญี่ปุ่นเป็นเรื่องค่อนข้างยากและมีความเสี่ยงสูงส าหรับ
ผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบการผลิตหลายขั้นตอน โดยเฉพาะการกระจายสินค้า
เป็นปัญหาที่ผู้ส่งออกพบมากที่สุด หรือกรณทีี่ชาวญี่ปุ่นเป็นผู้น าเข้าสินค้าจ าเป็นต้องด าเนินเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้น าเข้าสินค้าและผู้บริโภคในต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน 
ISO GMP และ HACCP นอกจากนี้ สินค้าออแกนิคจ าเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน JAS ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินการที่สูง  

 

ตารางที่ 6 การส่งออกกุ้งของไทยไปญี่ปุ่น ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 
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  35,102 12,036 

2564 (ม.ค. - ก.ย.) 25,717 8,620 
2565 (ม.ค. - ก.ย.) 28,828 10,512 
% การเปลี่ยนแปลง +12.10 +21.95 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65) 
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3.1.3. จีน 
 ตลาดมณฑลชิงไห่ด าเนินการตามข้อก าหนดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารห่วงโซ่ความเย็น 
ที่น าเข้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งทางหน่วยงานเน้นการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ “Qinghai Cold Chain” เพ่ือศุลกากรจะได้
สามารถเข้าถึงข้อมลูการผลิต การแปรรูป การขาย การขนส่ง และการกระจายสินค้าได้ตลอดห่วงโซ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าประมงของไทย ท าให้สินค้ากุ้งไทยยังคงมีความสดและคุณภาพในระดับดี ตลอดจนปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อน
ตลอดโซ่อุปทาน ส่งผลให้ไทยมีแนวโน้มการส่งออกสินค้ากุ้งเพ่ิมขึ้น (ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน)  

กรมประมงได้ประสานงานกับฝ่ายเกษตรฯ และศุลกากรเซี่ยงไฮ้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกี๊ยวกุ้งตกค้าง  
ที่ด่านท่าเรือหยางซาน นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งผู้ประกอบการการส่งออกเกี๊ยวกุ้งแช่แข็งของไทยได้ขอค าแนะน าและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบ 248 เกี่ยวกับพิกัดการขึ้นทะเบียนเกี๊ยวกุ้งแช่แข็งตามระเบียบดังกล่าว จนในที่สุด
สินค้าดังกล่าวได้รับการตรวจปล่อยเรียบร้อยแล้ว (กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ไทยส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปยังจีนปริมาณ 16,513 ตัน มูลค่า 
6,240 ล้านบาท ปริมาณลดลง 5.52% แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 9.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 7)  
ทั้งนี้ ชนิดกุ้งทะเลที่ส่งออกมากที่สุดเป็นกุ้งขาวแวนนาไม 70.48% กุ้งกุลาด า 26.13% และกุ้งอ่ืนๆ ซึ่งผ่านการแปรรูปแล้ว 
3.39% ตามล าดับ แม้ว่าการส่งออกในรูปแบบกุ้งกุลาด ามีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง ปริมาณ 4,507 ตัน มูลค่า 1,630 ล้านบาท 
จะมีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 34.57% และ 36.77% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เปรียบเทียบกับ
การส่งออกสินค้ากุ้งขาวแวนนาไมในภาพรวมที่มีปริมาณลดลง 11,330 ตัน มูลค่า 4,398 ล้านบาท ซึ่งปริมาณลดลง 15.21% 
แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 2.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จึงท าให้ปริมาณการส่งออกมีแนวโน้มลดลง แต่เพ่ิมขึ้น 
ในเชิงมูลค่า ซึ่งเกิดจากดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของจีนขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงเกินระดับเป้าหมาย 

 

ตารางที่ 7 การส่งออกกุ้งของไทยไปจีน ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 
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  23,497 7,903 

2564 (ม.ค. - ก.ย.) 17,478 5,720 
2565 (ม.ค. - ก.ย.) 16,513 6,240 
% การเปลี่ยนแปลง -5.52 +9.10 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65)  
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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  

นอกจากนี ้การบริโภคอาหารทะเลต่อหัวที่เพ่ิมขึ้นในภูมิภาคยุโรป ท าให้อุตสาหกรรมกุ้งมีการเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแรงขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรมกุ้ง ได้แก่ ความต้องการบริโภคอาหารทะเลที่เพ่ิมขึ้น และการแข่งขัน
ด้านราคาของประเทศผู้ผลิต รวมถึงการปรับเปลี่ยนการแปรรูปกุ้งที่น าไปสู่สินค้ากุ้งมูลค่าเพ่ิมและกลุ่มสินค้ากุ้งแช่เย็น
แช่แข็ง ทั้งนี้ ยังคงมปีัจจัยอ่ืนๆ เช่น จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น การให้บริการด้านอาหารที่เฟ่ืองฟูหลังจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในภาคการค้าปลีกส าหรับสินค้าในรูปแบบบรรจุผลิตภัณฑ์พร้อมทาน 
รวมถึงสินค้าอาหารทะเลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตอย่างยั่งยืน (Europe Shrimp Market Report) อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าตลาดยุโรปจะมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพสินค้ากุ้งไทย แต่เนื่องจากราคาสินค้ากุ้งไทยที่สูงกว่าประเทศคู่แข่ง 
ท าให้การส่งออกสินค้ากุ้งไทยไปยังตลาดยุโรปมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 

ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ไปสหภาพยุโรป 1,244 ตัน มูลค่า 
472 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง 2.51% และ 9.96% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 8) เป็นการส่งออกในรูปแบบกุ้งขาวแวนนาไมบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้มากที่สุด ส าหรับสัดส่วนมูลค่า
ของการส่งออกที่มากที่สุด คือ กุ้งปรุงแต่งหรือท าไว้ไม่ให้เสีย 39.22% กุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 31.81% กุ้งบรรจุภาชนะ
ที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 26.77% และกุ้งนึ่งหรือต้ม 2.20% โดยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งขาวแวนนาไม คิดเป็น 
59.54% กุ้งอ่ืนๆ คิดเป็น 23.70% กุ้งแปรรูป คิดเป็น 15.09% และกุ้งกุลาด า คิดเป็น 1.67% 

 

ตารางที่ 8 การส่งออกกุ้งของไทยไปสหภาพยุโรป ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 

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 

2564 (ม.ค. - ก.ย.) 1,276 425 
2565 (ม.ค. - ก.ย.) 1,244 472 
% การเปลี่ยนแปลง -2.51 -9.96 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65)  
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3.1.5. อาเซียน 
 จากการประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน ครั้งที่ 12 ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งสู่การก าหนดมาตรฐานรับรองแหล่งผลิต

และผลิตภัณฑ์กุ้งของอาเซียน ส่งผลให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้ากุ้งอาเซียนถูกผลิตภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และท าให้เป็น 
ที่ยอมรับจากประเทศคู่ค้าในระดับสากล รวมทั้งเป็นเวทีส าหรับหารือและแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรภายใต้กลไกอาเซียน 
ส าหรับการหารือภายใต้การประชุมฯ พบว่า ความก้าวหน้าของการจัดท ามาตรฐานยังคงค้างในการด าเนินการตาม Plan of 
Action of ASEAN Shrimp Alliance 2021 - 2025 รวมทั้งมีการบรรยายจากองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ด้าน 1) แนวทางการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกุ้งในเอเชีย-แปซิฟิกภายใต้กรอบสากล โดย NACA และ 2) มาตรการ
ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีส าหรับสินค้ากุ้งจากประเทศคู่ค้า โดย INFOFISH นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ใช้เวที
พันธมิตรกุ้งอาเซียนส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การเพาะเลี้ยงและการค้าของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ กรมประมง
ได้ก าลังเร่งด าเนินการผลักดันโครงการปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งขาวเพ่ือให้ทนต่อโรคตายด่วนในระยะยาว เพ่ือให้ได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนที่มีศักยภาพต่อไป (กลุ่มความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศ กองประมง
ต่างประเทศ) 

 ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งไปอาเซียน ปริมาณ 9,606 ตัน มูลค่า 1,331 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 28.27% และ 7.12% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 9) ซึ่งปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยที่ลดลง เนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบหลังจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสภาพเศรษฐกิจอยู่ในระหว่างฟ้ืนตัวและอัตราเงินเฟ้อ
ที่เพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ก าลังซื้อของกลุ่มผู้บริโภคในตลาดอาเซียนลดลง ทั้งนี้ สินค้ากุ้งของไทยส่งออกไปยังมาเลเซียมากที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วนมูลค่า 26.76% รองลงมา คือ สิงคโปร์ 26.48% เวียดนาม 20.39% เมียนมา 15.60% กัมพูชา 5.86% 
และประเทศอ่ืนๆ 4.91%  

 

ตารางที่ 9 การส่งออกกุ้งของไทยไปประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี 2555 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 

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  16,563 1,873 

2564 (ม.ค. - ก.ย.) 13,391 1,433 
2565 (ม.ค. - ก.ย.) 9,606 1,331 
% การเปลี่ยนแปลง -28.27 -7.12 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65)  
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3.1.6. ตะวันออกกลาง 

 จากข้อมูลการส่งออก พบว่า การส่งออกของไทยไปยังอิสราเอลมีปริมาณ 147 ตัน และมูลค่าการส่งออก 
35 ล้านบาท ในเชิงมูลค่าเพ่ิมขึ้น 8.64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง เศรษฐกิจอิสราเอลยังคงเติบโตอย่างมั่นคง เนื่องจากมีภาคบริการด้านไฮเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้
ยังมีปริมาณการส ารองก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่มาก จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครนมากนัก รวมถึงนโยบายการเงินและการคลังที่ดีของอิสราเอล ท าให้ชาวอิสราเอลยังคงมีความต้องการบริโภค
ที่สูงและผู้บริโภคมีก าลังซื้ออยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะสินค้ากุ้งจากไทย ซึ่งจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury Goods) ในมุมมอง
ของผู้บริโภคชาวตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม การผลิตกุ้งภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค จึงเป็นโอกาสดี
ที่ไทยจะเพ่ิมการส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มตะวันออกกลาง (ส านักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ) 

 ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการส่งออกกุ้งทะเลไปตลาดตะวันออกกลาง ปริมาณ 266 ตัน มูลค่า 
113 ล้านบาท โดยการส่งออกมีปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 20.36% และ 73.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(ตารางที่ 10) ทั้งนี้ สินค้ากุ้งไทยส่งออกไปยังอิสราเอลมากที่สุด ซึ่งเป็นการส่งออกสินค้ากุ้งไทยในรูปแบบกุ้งแวนนาไม 
มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง มากที่สุด โดยประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางที่ไทยได้ส่งออกสินค้ากุ้งรองลงมา คือ อิหร่าน 
ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และคูเวต โดยชนิดผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวแวนนาไม 73.29% กุ้งกุลาด า 
18.26% และกุ้งอ่ืนๆ 8.45% ซึ่งมีการส่งออกกุ้งมีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง มากที่สุด 60.88% รองลงมา คือ กุ้งปรุงแต่ง
หรือท าไว้ไม่ให้เสีย 26.75% กุ้งบรรจุภาชนะท่ีอากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 9.72% และกุ้งนึ่งหรือต้ม 2.65%  

 

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 

2564 (ม.ค. - ก.ย.) 221 65 
2565 (ม.ค. - ก.ย.) 266 113 
% การเปลี่ยนแปลง +20.36 +73.85 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65)  
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3.2 การน าเข้า 
 ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 ไทยมีการน าเข้ากุ้งทะเล (ไม่รวมลอบสเตอร์) ปริมาณ 20,548.92 ตัน มูลค่า 
3,588.65 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง 41.05% และ 28.21% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน หากพิจารณาจากมูลค่าการน าเข้า พบว่า น าเข้าจากเอกวาดอร์มากที่สุด (37.54%) รองลงมา คือ อาร์เจนตินา 
(25.96%) อินเดีย (6.16%) เวียดนาม (3.83%) แคนาดา (3.63%) และประเทศอ่ืนๆ (22.88%) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน าเข้า
กุ้งน้ าเย็น และกุ้งกุลาด าเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อการส่งออกต่อไป (ภาพที่ 4 และตารางที่ 11)  
 จากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล  
จากสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2564 และการระงับการน าเข้ากุ้งจากอินเดียเพ่ือตรวจสอบโรค ท าให้ปี 2564 
การน าเข้ากุ้งทะเลของไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งหลังจากท่ีไทยได้ยกเลิกการใช้ประกาศดังกล่าว เนื่องจากระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้ากุ้งของเอกวาดอร์พร้อมใช้งานและการกักกันโรคของอินเดียเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด พร้อมทั้งโรงงาน
ขาดแคลนวัตถุดิบเพ่ือน ามาแปรรูป ท าให้ในเดือนกันยายน 2565 มีการน าเข้ากุ้งขาวแวนนาไมเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบแปรรูป 
ปริมาณ 1,026 ตัน มูลค่า 247 ล้านบาท ที่เป็นการน าเข้าจากเอกวาดอร์ และตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2565  
มีการน าเข้ากุ้งขาวแวนนาไมเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบแปรรูป ปริมาณ 5,339 ตัน มูลค่า 1,308 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วน
ปริมาณการน าเข้ากุ้งขาวแวนนาไมจากเอกวาดอร์ 96.23% อินเดีย 0.62% เวียดนาม 0.34% และประเทศอ่ืนๆ 2.81%  
 

 
 

ภาพที่ 4 สัดส่วนมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ปี 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65) 

  

เอกวาดอร ์
37.54% 

อาร์เจนตินา 
25.96% 

อินเดีย 
6.16% 

เวียดนาม 
3.83% 
แคนาดา 
3.63% 

ประเทศอ่ืนๆ 
22.88% 

สัดส่วนมลูคา่การน าเขา้กุง้ทะเลและผลติภณัฑ ์ปี 2565 (ม.ค. - ก.ย.)  

3,589  ล้านบาท 
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ตารางที ่11 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ากุ้งทะเล*และผลิตภัณฑ์ ปี 2564 - 2565 (ม.ค. - ก.ย.) 

      
 

                    ปริมาณ : ตัน มูลค่า : ล้าน
บาท 

การน าเข้ากุ้งทะเล*และผลติภณัฑ ์
ปี 2564 (ม.ค. - ก.ย.) ปี 2565 (ม.ค. - ก.ย.) % การเปลี่ยนแปลง 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

1. กุ้งขาวแวนนาไม 13,989.20  2,227.30 5,339.24  1,308.45  -61.83 -41.25 

    1.1 กุ้งขาวแวนนาไม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง 13,949.55 2,215.79 1,656.95  352.92  -88.12 -84.07 

         - แช่เย็นจนแข็ง 13,941.25 2,189.83 1,654.64 326.87 -88.13 -85.07 

         - มีชีวิต 0.00 0.12 0.14 1.22  N/A  +916.67  

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

         - ส าหรับท าพันธุ ์ 8.31 25.84 2.16 24.82 -73.77 -3.91 

    1.2 กุ้งขาวแวนนาไมแปรรูป 39.65 11.51 3,682.29 955.53 +9,186.99 +8,201.74 

          - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรือต้ม - - 3,547.51 913.84  N/A   N/A  

         - บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 0.02 0.02 112.01 31.05 +559,950.00  +155,150.00  

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 39.63 11.49 22.77 10.64 -42.54 -7.40 

2. กุ้งกุลาด า 13.00 5.33 40.92 18.49  +214.77   +246.90  

    2.1 กุ้งกุลาด า มีชีวิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 13.00 5.33 40.92 18.49  +214.77   +246.90  

         - แช่เย็นจนแข็ง 13.00 5.33 40.92 18.49  +214.77   +246.90  

3. กุ้งน้ าเย็น 1,537.51 266.72 1,656.48 318.37 +7.74 +19.36 

    3.1 กุ้งน้ าเย็น มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 1,537.51 266.72 1,656.48 318.37 +7.74 +19.36 

         - แช่เย็นจนแข็ง 1,537.20 266.32 1,656.21 317.96 +7.74 +19.36 

         - สดหรือแช่เย็น 0.31 0.41 0.27 0.41 -12.90 00.00 

4. กุ้งอื่นๆ 12,903.11 2,376.89 8,355.82 1,798.35 -35.25 -24.33 

    4.1 กุ้งอื่นๆ มีชวีิต สด แช่เย็น แชแ่ข็ง 12,289.72 2,320.72 7,684.06 1,725.83 -37.48 -25.63 

         - แช่เย็นจนแข็ง 9,330.95 2,206.13 6,036.59 1,650.06 -35.31 -25.21 

         - มีชีวิต 0.18 0.42 51.50 2.91 +28,511.11  +592.86  

         - สดหรือแช่เย็น 2,958.59 114.17 1,595.97 72.86 -46.06 -36.18 

    4.2 กุ้งอื่นๆ แปรรูป 613.40 55.70 670.76 72.42 +9.35 +30.02 

          - ซ่ึงท าให้สุกโดยนึ่งหรือต้ม 501.76 43.49 645.04 63.11 +28.56 +45.11 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 12.26 5.50 11.66 5.57 -4.89 +1.31 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 99.38 6.71 14.06 3.74 -85.85 -44.26 

5. อื่นๆ 6,413.97 122.49 5,156.46  144.99  -19.61 +18.37 

    5.1 กุ้งแปรรูป 6,413.97 122.49 5,156.46  144.99  -19.61 +18.37 

         - บรรจุในภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 25.64 17.41 73.15 58.03 +185.30 +233.31 

         - ไม่บรรจุภาชนะทีอ่ากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 6,349.11  99.82  5,061.23  78.19  -20.28 -21.67 

         - ปรุงแต่ง 39.22 5.27 22.08 8.78 -43.70 +66.60 

รวม 34,856.79 4,998.73 20,548.92 3,588.65 -41.05 -28.21 

หมายเหตุ :* หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาด า กุ้งน้ าเย็น และกุ้งอื่นๆ (ไม่รวมกุ้งก้ามกราม และลอบสเตอร์) 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลข้อมูลจากกรมศุลกากร (ต.ค. 65) 
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4. ปัญหาอุปสรรค 

4.1 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลต่อการน าเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารกุ้ง เช่น ข้าวสาลี  
กากถั่วเหลือง รวมถึงราคาปลาป่นที่อยู่ในระดับสูง โดยปลาป่นเกรดโปรตีนมากกว่า 60% ราคาประมาณ 43 บาท/กิโลกรัม 
ท าให้ราคาอาหารกุ้งในไทยมีการปรับตัวสูงขึ้น และจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อราคาน้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ต้นทุนพลังงานในการเลี้ยงกุ้งจึงเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก 
ยังส่งผลให้ก าลังซื้อสินค้าของผู้บริโภคลดลง 

4.2 เอกวาดอร์สามารถผลิตกุ้งได้ในปริมาณมากเป็นอันดับหนึ่ง และราคากุ้งหน้าฟาร์มต่ ากว่าประเทศผู้ผลิตอ่ืน ๆ 
รวมทั้งไทย จึงมีความได้เปรียบด้านราคา  

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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