
  
 
  

สถานการณ์ภายในประเทศ  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ      

การตลาดและการค้า 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม 7 เดือนแรกของปี 59 ปริมาณ 713 ตัน มูลค่า 
173.7 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนปริมาณลดลง -4.8% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 
+18.8% ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด คือกุ้งก้ามกรามแช่แข็ง 99. 9% และ
กุ้งก้ามกราม แช่เย็นและกุ้ง ปรุงแต่ง 0. 1% โดย มีมูลค่าการส่งออกไป 
ประเทศเวียดนามมากที่สุด 57.2% จีน 25.9% และประเทศอื่นๆ 16.9% 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามเดือน ก.ค. 59 ปริมาณ 57.7 ตัน มูลค่า 
12.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน +42. 4% และ +33.1% ตามล าดับ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง 99.7% และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น 0.3% โดยมูลค่า
การส่งออกไปประเทศเวียดนาม มากที่สุด 75.2% นิวซีแลนด์ 8.4% พม่า 7.8% 
และประเทศอื่นๆ 8.6% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ปริมาณและ 
มูลค่าลดลง -31.1% และ -20.5% ตามล าดับ 

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม 7 เดือนแรกของปี 59 ปริมาณ 206.9 ตัน 
มูลค่า 44.7 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ปริมาณและมูลค่าลดลง 
-2.4% และ -22.7% ตามล าดับ มูลค่าน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง 
68.9% และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น 31.1% โดยน าเข้าจากประเทศอินเดีย 70%  
ศรีลังกา 25.1% และประเทศอื่นๆ 4.9% 

 

ปัญหาอุปสรรค  
 เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวมากขึ้น เพราะใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าการเลี้ยง     

กุ้งก้ามกราม และส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อเดียวกัน  

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม เดือน ก.ค.  59 ปริมาณ 28.7 ตัน มูลค่า 
5.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ลดลง -4.9% และ -29.2% ตามล าดับ มูลค่า
น าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง 93.5% และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น 6.5% โดย
น าเข้าจากประเทศอินเดีย 50.6% ศรีลังกา 40.7% และประเทศอื่นๆ 8.7% เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันปีก่อนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง -17.3% และ -43% 
ตามล าดับ  

ปริมาณ มูลค่าการส่งออกและน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม   
                                                                 ปริมาณ : ตัน  มูลค่า : ล้านบาท 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ก.ค. 58 83.8 16.2 34.7 10.0
มิ.ย. 59 40.5 9.7 30.1 8.1
ก.ค. 59 57.7 12.9 28.7 5.7

%∆ ก.ค. 58 -31.1 -20.5 -17.3 -43.0
%∆ มิ.ย. 59 42.4 33.1 -4.9 -29.2

เดอืน/ปี
ส่งออก น าเข้า

 
ที่มา : กองประมงต่างประเทศ กรมประมง 

 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
 ควรพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี  อัตรารอดสูง โตเร็ว และพัฒนา

เทคโนโลยีการเพาะเล้ียง เพื่อเพิ่มผลผลิต  

 
1. การผลิต  

 สิ้นสุด ส.ค. 59 มีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีจ านวน 
1,129 ฟาร์ม หรือ 19.5% ของจ านวนฟาร์มกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดนครปฐม 39.4% ราชบุร ี37.7% สุพรรณบุรี 8.7% และจังหวัดอื่นๆ 14.2% 
(ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด) 

  ผลผลิตจาก 3 จังหวัด  ( ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี)  ซ่ึงเป็นแหล่งผลิต  
กุ้งก้ามกรามที่ส าคัญ ในช่วงเดือน ก.ค. 59 มีปริมาณผลผลิตรวม ประมาณ 291.47 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน  +19.9% โดยจังหวัดราชบุรีมีผลผลิตมากที่สุด 215 ตัน 
นครปฐม 46.4 ตัน และสุพรรณบุรี 30 ตัน  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน
ปริมาณลดลง -27% (ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี) 

2. การตลาดและการค้า  

 ราคากุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท เดือน ส.ค. 59 ขนาด 13-14 ตัว/กก.
15-16 ตัว/กก. และ 20 ตัวขึ้นไป/กก.ราคา 521  384  และ 2 62  บาท/กก. 
ตามล าดับ  เทียบกับเดือนก่อน  ขนาด 13-14 ตัว/กก.  และ 20 ตัวขึ้นไป/กก.   
ราคาปรับเพิ่มขึ้น +3.6% และ +1.2 ตามล าดับ ขณะที่ 15-16 ตัว/กก. ราคาทรงตัว  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน  ขนาด 13-14 ตัว/กก.  ราคาปรับเพิ่มขึ้น 
+1.4 ขนาด 15-16 ตัว/กก. และ 20 ตัวขึ้นไป/กก. ราคาปรับลดลง  -0.3 และ  
-1.9 ตามล าดับ  

ราคาขายส่งกุ้งก้ามกราม  (มีชีวิต ) เฉลี่ย ณ  ตลาดไท (บาท/กก.) 

เดือน/ปี 13-14 ตัว/กก.
กก.กก. 

15-16 ตัว/กก. 20 ตัวขึ้นไป/กก. 

ส.ค.58 514 385 267 
ก.ค.59 503 384 259 
ส.ค.59 521 384 262 

% ส.ค.58 +1.4 -0.3 -1.9 
% ก.ค.59 +3.6 - +1.2 

ที่มา : www.talaadthai.com 

 

 

  Monthly Report 
 

สินค้ากุ้งก้ามกราม&ผลิตภัณฑ ์
ประจ าเดือนกันยายน 2559 

   

 

http://www.talaadthai.com/


 

แต่สัดส่วนการปล่อยกุ้งก้ามกรามน้อยกว่า ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามลดลง  

 ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ และลูกพันธุ์มีราคาสูง 
 

 ควรส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น        
                                   

                                                                             ณัฐรียา เกียรติไพบูลย์   
                                      ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2558 0194                                                                                                                                                                                                                                      

 


