
 
 
 
 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

การตลาดและการค้า 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามเดือน ม.ค.-พ.ย. ปี 59 มีปริมาณ 1,483.0 ตัน 
มูลค่า 404.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.7%  
และ 22.9% ตามล าดับ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าส่งออกมากที่สุด คือ กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง 
99.96% กุ้งก้ามกรามแช่เย็นและกุ้งปรุงแต่ง 0.04% โดยมีมูลค่าการส่งออกไปเวียดนามมาก
ที่สุด 50.54% สหรัฐฯ 23.47% จีน 13.60% และประเทศอื่นๆ 12.39% 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามเดือน พ.ย. 59 ปริมาณ 331.9 ตัน มูลค่า 
103.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 137.8% และ 128.5% ตามล าดับ ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็งทั้งหมด  โดยส่งออกไปยังสหรัฐฯมากที่สุด 55.05% 
เวียดนาม 41.27% และประเทศอื่นๆ 3.68% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 58 ปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 58.4% และ 90.2% ตามล าดับ 

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามเดือน ม.ค.-พ.ย. ปี 59 มีปริมาณ 311.4 ตัน 
มูลค่า 67.1  ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ปริมาณและมูลค่าลดลง  
4% และ 26.8% ตามล าดับ  ซ่ึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเป็นกุ้งก้ามกรามแช่แข็ง 
63.8% และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น 3 6.2% โดยน าเข้าจากอินเดียมากที่สุด 5 5.1% 
ศรีลังกา 37.8% บังคลาเทศ 4.3% และประเทศอื่นๆ 2.8%  

ปัญหาอุปสรรค  

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม เดือน พ.ย. 59 ปริมาณ 23.4 ตัน มูลค่า 5.4 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น  5.9% มูลค่าน าเข้าผลิตภัณฑ์ กุ้ง
ก้ามกรามแช่แข็ง 12% และกุ้งก้ามกรามแช่เย็น 88% โดยน าเข้าจากศรีลังกา 64.7% 
อินเดีย 16.4% บังคลาเทศ 16.0% และเมียนมาร์ 2.9% เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 58 ปริมาณ 
และมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้น 33% และ 12.5% ตามล าดับ 

ปริมาณ มูลค่าการส่งออก และน าเข้าผลิตภัณฑก์ุ้งก้ามกราม 
ปริมาณ : ตัน  มูลค่า : ล้านบาท 

 

เดือน/ป ี
ส่งออก น าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ย. 58 209.5 54.3 17.6 4.8 
ต.ค. 59 139.6 45.2 22.1 5.1 
พ.ย. 59 331.9    103.3 23.4 5.4 
% พ.ย. 58    +58.4    +90.2    +33.0 12.5 
% ต.ค. 59  +137.8  +128.5 +5.9     +5.9 

 ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 ควรพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี  อัตรารอดสูง โตเร็ว และพัฒนา

1. การผลิต 

 สิ้นสุด พ.ย. 59 มีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 
1,141  ฟาร์ม  คิดเป็น 19.7% ของจ านวนฟาร์มกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศ  
ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐม 39% ราชบุร ี37.9% สุพรรณบุรี 8.7% และจังหวัด
อื่นๆ 14.4% (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด และ กองวิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืด) 

 ผลผลิตจาก 3 จังหวัด  (ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี)  ซ่ึงเป็น 
แหล่งผลิต กุ้งก้ามกรามที่ส าคัญ ในช่วงเดือน พ.ย. 59 มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 
390.8 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน  17.5% โดยจังหวัดราชบุรีมีผลผลิตมากที่สุด 
272.8 ตัน นครปฐม 87.5 ตัน และสุพรรณบุรี 30.5  ตัน  เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันปีก่อน ปริมาณเพิ่มขึ้น 14% (ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี นครปฐม 
และสุพรรณบุรี) 

2. การตลาดและการค้า 

 ราคากุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท เดือน ธ.ค.  59 ขนาด  
13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. และ 20 ตัวขึ้นไป/กก.  ราคา 533 386 และ 270 
บาท/กก. ตามล าดับ เทียบกับเดือนก่อน ขนาด 13-14 ตัว/กก.  ราคาคงที่ ขนาด 
15-16 ตัว/กก. และ 20 ตัวขึ้นไป/กก.  ราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.8 % และ 3.8 % 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.7%  0.5% 
และ 5.9% ตามล าดับ 

 
ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท (บาท/กก.) 

เดือน/ปี 13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. 20 ตัวขึ้นไป/กก. 
ธ.ค. 58 524 384 255 
พ.ย. 59 533 383 260 
ธ.ค. 59 533 386 270 

% ∆  ธ.ค. 58 +1.7 +0.5 +5.9 
% ∆  พ.ย. 59 - +0.8 +3.8 

ที่มา : www.talaadthai.com 
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 เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวมากขึ้น เพราะใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าการเลี้ยง     
กุ้งก้ามกราม และส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อเดียวกัน  
แต่สัดส่วนการปล่อยกุ้งก้ามกรามน้อยกว่า ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามลดลง  

 ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ และลูกพันธุ์มีราคาสูง 

 อาหารกุ้งราคาแพง 

เทคโนโลยีการเพาะเล้ียง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

 ควรส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น 
 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2558 0194 

 


