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สถานการณ์สินค้ากุ้งในเวียดนาม 

 
1. การผลิต 

- กุ้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ส าคัญของเวียดนาม ซึ่งมีประเทศคู่แข่งที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยี       
การเพาะเลี้ยง และการแปรรูปสัตว์น้ าที่ส าคัญ คือ อินเดีย จีน ไทย เอกวาดอร์ ในปี 2560 เวียดนามมีพ้ืนที่
เพาะเลี้ยงกุ้งประมาณ 705,931 เฮกเตอร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 โดยผลผลิตกุ้งรวม 701,000 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.9 
เมื่อเทียบกับปีก่อน และก าหนดเป้าหมายผลผลิตกุ้งในปี 2561 ที่ 720,000 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปี 
2560 เวียดนามมีแผนจะขยายพ้ืนที่เพาะเลี้ยงกุ้งสู่ 750,000 เฮกเตอร์ และผลผลิตกุ้งรวม 1.1 ล้านตันในช่วงปี 
2564 -2568 

พืน้ที่เพาะเลี้ยงกุ้งของเวียดนามในปี 2560 

 พื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (เฮกตาร์) ผลผลิตกุ้ง (ตัน) 

กุ้งขาว  110,100 430,500 

กุ้งกุลาด า 595,831 270,500 

รวม 705,931 701,000 

ที่มำ: กระทรวงเกษตรและพัฒนำชนบทเวียดนำม 

- เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามในมติ
รัฐบาลอนุมัติโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง/แปรรูปกุ้งด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในจังหวัด  Bac Lieu 
(ภาคใต้) ซึ่งจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมกุ้งเฉพาะทางแห่งแรกในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง ใช้พ้ืนที่ทั้งหมดกว่า 
418.91 เฮกตาร ์จุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวคือการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง/แปรรูปกุ้งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและ
ชักชวนให้นักลงทุนที่มีประสบการณ์และเทคโนโลยีมาลงทุนในเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว  เพ่ือเป็นการยกระดับ
คุณภาพ ปริมาณ และมูลค่าของกุ้งในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวจะใช้ส าหรับการ
ค้นคว้าวิจัยและเพาะพันธุ์กุ้ง ตลอดจนการเพาะเลี้ยงกุ้งและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท าจากกุ้ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร     ผู้เลี้ยงกุ้งโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คิดค้นเทคโนโลยีขั้นสูงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้ง และดึงดูด
การลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศ  



ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ กรุงฮำนอย 2 

 

2. การน าเข้า 

- เวียดนามต้องน าเข้ากุ้งมาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปปริมาณมาก เนื่องจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศไม่
เพียงพอ อีกทั้งมีราคาสูงกว่าราคากุ้งน าเข้าประมาณ 1-2 เหรียญสหรัฐฯ/กก. ตามสถิติของศุลกากรเวียดนาม ในปี 
2559 เวียดนามน าเข้ากุ้งมูลค่า 426 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าการน าเข้าสัตว์น้ าทุก
ประเภท และน าเข้ากุ้งขาวและกุ้งกุลาด าเป็นหลักโดยคิดเป็นร้อยละ 65.9 และร้อยละ 20.3 ของการน าเข้ากุ้ ง
ทั้งหมด 

- สถิติของ Global Trade Atlas ระบุว่า ในปี 2560 เวียดนามน าเข้าสินค้ากุ้ ง (HS Code: 030617 
Shrimps and Prawns, Frozen, Nesoi) จากเอกวาดอร์ 201,562 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.87) อินเดีย 157,556 
ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 55) ไทย 17,363 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.75) อินโดนีเซีย 4,646 ตัน (ลดลงร้อยละ 16.39) เป็น
ต้น 

3. การส่งออก 

- ในปี 2560 เวียดนามส่งออกกุ้งมูลค่า 3,850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 
โดยส่งออกไปยัง 93 ประเทศ ส่วนไตรมาสแรกของปี 2561 เวียดนามส่งออกกุ้ง 719 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   

สัดส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งส่งออกในปี 2560 

 

    - ในปี 2560 เวียดนามส่งออกกุ้งไปยังสหภาพยุโรป 862 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 43.7 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 รองมาเป็นญี่ปุ่นทีม่ีมูลค่าการส่งออก 704 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.4 ถัดไปเป็นจีน 683 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 56.8 และสหรัฐอเมริกา 659 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7 

    - สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) ระบุว่า ยอดส่งออกกุ้งที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน
ปีที่แล้ว ได้อานิสงส์จากการควบคุมการใช้สารปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้ง การส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ิมขึ้ น 
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สัดส่วนผลติภัณฑ์กุ้งส่งออกของเวยีดนามในปี 2560

กุง้ขาวมีชีวติ กุง้ขาวแปรรูป กุง้กลุาด ามีชีวติ กุง้กลุาด าแปรรูป อ่ืนๆ 
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และความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์กุ้งจากเวียดนามที่เพ่ิมขึ้น ในสหภาพยุโรป กุ้งจากเวียดนามยังได้ประโยชน์ภายใต้สิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP ในขณะที่คู่แข่งในการส่งออกกุ้งรายส าคัญอย่างไทยและจีนไม่ได้
สิทธิพิเศษนี้ ปริมาณกุ้งที่ส่งออกจากอินเดียไปอียูลดลงเพราะตรวจพบสารปฏิชีวนะปนเปื้อนในสินค้าอยู่บ่อยครั้ง 
ท าให้บริษัทผู้ส่งออกกุ้งของอินเดียมีความเสี่ยงที่จะถูกแบนจากสหภาพยุโรป ผู้น าเข้าจากสหภาพยุโรป จึงมองหากุ้ง
ที่มีความปลอดภัยมากกว่า ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์กุ้งจากเวียดนาม นอกจากนี้ ทางสมาคมยังระบุว่า ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงต่อเงินยูโรและเงินเยน ก็ส่งผลดีต่อการส่งออกของเวียดนามด้วยเช่นกัน สมาคมยังได้คาดการณ์
ว่า การส่งออกกุ้งจะขยายตัวเติบโตขึ้นอีกในปี 2561 นี้ โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

- เวียดนามมีเป้าหมายที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้ง มูลค่า 10 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568 ทั้งนี้
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเผยว่า เป้าหมายดังกล่าวไม่ไกลเกินเอ้ือม เนื่องจากเวียดนามมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ   
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระบวนการเพาะเลี้ยงที่ดี แรงงานมีทักษะ และบริษัทส่งออกที่ดี  ผู้เชี่ยวชาญเผยว่าเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการส่งออกและเพ่ิมมูลค่าการส่งออกกุ้ง เวียดนามจ าเป็นต้องพ่ึงพาผลิตภัณฑ์แปรรูปและการท า
ฟาร์มเลี้ยงกุ้งแบบไฮเทค 

4. ความเคลื่อนไหวของราคากุ้ง 

 ในตลาดเวียดนาม ในช่วงต้นปี 2561 ราคากุ้งขาวและกุ้งกุลาด ามีแนวโน้มลดลง ในจังหวัด Soc Trang 
สาเหตุของราคากุ้งที่ลดลงในช่วงต้นปีนี้ เนื่องจากผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น พร้อมกับปริมาณสินค้าคงคลังยังอยู่ในระดับสูง 
ราคารับซื้อกุง้ขาวของโรงงานแปรรูปในตลาดเวียดนาม (ในจังหวัด Soc Trang ภาคใต้) มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย: ด่ง (อัตรำแลกเปลี่ยน: 1 บำท เท่ำกับ 720 ด่ง) 

เวลา จังหวัด 50 ตัว/กก 60 ตัว/กก 70 ตัว/กก 80 ตัว/กก 90 ตัว/กก 100 ตัว/กก 

ม.ค 2561 Soc Trang  137,000 131,000 125,000 120,000 110,000 104,000 

ก.พ 2561 Soc Trang  132,000 122,000 114,000 107,000 101,000 95,000 

    มี.ค 2561 Soc Trang  124,000 115,000 109,000 103,000 97,000 91,000 

เม.ย 2561 Soc Trang  115,000 106,000 100,000 97,000 93,000 88,000 
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เมษายน 2561 


