
 
 
 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ   
การตลาดและการค้า 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามในช่วง 10 เดือนแรกของปี 60 (ม.ค.-ต.ค.)            
มีปริมาณ 1,689.1 ตัน และมูลค่า 431.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 และ 1.4 เท่าตัว ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นกุ้งแช่แข็ง 88.6%     
กุ้งสดแช่เย็น 6.7% และกุ้งมีชีวิต 4.7% โดยกุ้งแช่แข็งส่งออกไปเวียดนามมากที่สุด 52% 
สหรัฐอเมริกา 28.8% จีน 5% ฮ่องกง 3.7% เมียนมาร์ 3.3% และประเทศอื่นๆ 7.2% 
ส าหรับกุ้งสดแช่เย็นส่งออกไปเมียนมาร์ 92.9% และประเทศอื่น  ๆ7.1%  ส่วนกุ้งมีชีวิต
เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ส่งออกไปยังจีน 89.8% ฮ่องกง 6.6% และเวียดนาม 3.6% 
 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามเดือน ต.ค. 60 มีปริมาณ 189.2 ตัน 

มูลค่า 32.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 14.5% และ 26.6% ตามล าดับ ซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นกุ้งแช่แข็ง 75.7% กุ้งสดแช่เย็น 22% และกุ้งมีชีวิต 
2.3% โดยกุ้งแช่แข็งส่งออกไปยังเวียดนามมากที่สุด 69.8% จีน 12.5% ญี่ปุ่น 
5.2% และประเทศอื่นๆ 12.5% ส าหรับกุ้งสดแช่เย็นส่งออกไปยังเมียนมาร์ 
75.3% และมาเลเซีย 24.7% ส่วนกุ้งมีชีวิตเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ส่งออกไปยัง
เวียดนามทั้งหมด เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 59 ปริมาณเพิ่มขึ้น 35.5% แต่มูลค่า
ลดลง 27.4% 
 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามในช่วง 10 เดือนแรกของปี 60 (ม.ค.-ต.ค.)    

มีปริมาณ 337.2 ตัน มูลค่า 74.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.1% และ 20.3% ตามล าดับ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า
เป็นกุ้งสดแช่เย็น 99.8% และอื่นๆ 0.2% โดยกุ้งสดแช่เย็นน าเข้าจากอินเดียมาก
ที่สุด 43.8% ศรีลังกา 37.9% บังคลาเทศ 11.9% และเมียนมาร ์6.4% 

ปัญหาอุปสรรค 
 กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ าและโตช้า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมเลี้ยง

ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมและปล่อยกุ้งก้ามกรามในสัดส่วนที่น้อยกว่า ส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 2560 เกษตรกรบางส่วน
อาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยง เนื่องจากมีการระงับการใช้ความเค็มในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดหลายพื้นที่ 
 ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ และลูกพันธุ์มีราคาสูง  
 อาหารกุ้งราคาแพง 
 แรงงานหายากและค่าแรงสูง 
 เกษตรกรเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกราม 

มีสัดส่วนเพศเมียและกุ้งจิ๊กโก๋มากกว่าเพศผู้ แต่ราคาถูกกว่าเพศผู้ค่อนข้างมาก 
 ตลาดรองรับผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบางพื้นที่มีจ ากัด 

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม เดือน ต.ค. 60 มีปริมาณ 35.8 ตัน มูลค่า 
8.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง 6.8% และ 
6.7% ตามล าดับ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเป็นกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็น 98.8% และกุ้งแช่แข็ง 
1.2% โดยกุ้งสดแช่เย็นน าเข้าจากศรีลังกามากที่สุด 51.7% อินเดีย 28.8% บังคลาเทศ 
14.1% และเมียนมาร์ 5.4% ส่วนกุ้งแช่แข็งน าเข้าจากอินเดีย 64.7% และบังคลาเทศ 
35.3% เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 59 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้น 62% และ 
62.7% ตามล าดับ 

ปริมาณ มูลค่าการส่งออก และน าเข้าผลิตภัณฑก์ุ้งก้ามกราม 
ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

 

เดือน/ป ี
ส่งออก น าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค. 59 139.6 45.2 22.1 5.1 
ก.ย. 60 165.2 25.9 38.4 8.9 
ต.ค. 60 189.2 32.8 35.8 8.3 
% ต.ค. 59 +35.5 -27.4 +62.0 +62.7 
% ก.ย. 60 +14.5 +26.6 -6.8 -6.7 

 ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 ควรพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี เพื่อให้มีอัตรารอดสูงและโตเร็ว  

ทั้งนี้กรมประมงมีการผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรยังคงต้องซ้ือลูกพันธุ์จากภาคเอกชนในราคาที่ค่อนข้างสูง 
 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธุ์ที่มีการอนุบาลมาแล้ว 2-3 เดือน ท าให้กุ้ง

มีอัตรารอดสูงขึ้นและใช้เวลาในการเลี้ยงน้อยลง ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเลี้ยง
ประมาณ 3 เดือน สามารถจับกุ้งขนาด 20 ตัวขึ้นไปต่อกิโลกรัมจ าหน่ายได้ 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการเล้ียง แต่ยังไม่แพร่หลาย 
 ควรส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและ

มีช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน รวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2561 3353 
 

1. การผลิต 
 สิ้นสุด ต.ค. 60 มีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 

1,237 ฟาร์ม คิ ดเป็ น 22.3% ของจ านวนฟาร์มกุ้ งก้ ามกรามทั้ งประเทศ  
ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐม 39% ราชบุรี 39% สุพรรณบุรี 7% และจังหวัด
อื่นๆ 15% (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และกองวิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืด) 
 ผลผลิ ตจาก  3 จั งห วัด  (นครปฐม  ราชบุ รี  สุ พ รรณ บุ รี ) ซ่ึ ง เป็ น 

แหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามที่ส าคัญ ในช่วงเดือน ต.ค. 60 มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 
701.8 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 1.5% โดยจังหวัดนครปฐมมีผลผลิตมากที่สุด 
407 ตัน ราชบุรี 262.8 ตัน และสุพรรณบุรี 32 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ปริมาณเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าตัว เนื่องจากมีเกษตรกรแจ้งข้อมูลการผลิต
เพิ่มขึ้น (ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุร)ี 

2. การตลาดและการค้า 
 ราคากุ้ งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย  ณ ตลาดไท เดือน พ .ย . 60 ขนาด  

13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. และ 20 ตัวขึ้นไป/กก. ราคา 537 385 และ 268 
บาท/กก. ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน กุ้งขนาด 13-14 ตัว/กก. และ 20 
ตัวขึ้นไป/กก. ราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.8% และ 1.5% ตามล าดับ ส่วนขนาด 15-16 
ตัว/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง หากเทียบกับเดือน พ.ย. ป ี59 ราคากุ้งก้ามกราม
ทุกขนาดปรับเพิ่มขึ้น 0.8% 0.5% และ 3.1% ตามล าดับ 

 
ราคาขายส่งกุ้งกา้มกรามมีชีวติเฉลี่ย ณ ตลาดไท (บาท/กก.) 

เดือน/ป ี 13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. 20 ตัวขึ้นไป/กก. 
พ.ย. 59 533 383 260 
ต.ค. 60 533 385 264 
พ.ย. 60 537 385 268 

% ∆ พ.ย. 59 +0.8 +0.5 +3.1 
% ∆ ต.ค. 60 +0.8 0 +1.5 

ที่มา : www.talaadthai.com 
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