
 
 
 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ  
การตลาดและการค้า 
 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60 (ม.ค.-มิ.ย.)            

มีปริมาณ 1,035.6 ตัน มูลค่า 322 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.6 และ 2 เท่าตัวตามล าดับ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นกุ้งก้ามกราม
แช่แข็ง 93.9% และเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 6.1% ส าหรับกุ้งก้ามกรามแช่แข็งส่งออกไปยัง
เวียดนามมากที่สุด 53.7% สหรัฐอเมริกา 36.3% ฮ่องกง 2% เมียนมาร์ 2% และประเทศ
อ่ืน  ๆ6% ส่วนผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆเป็นกุ้งสดแช่เย็น ส่งออกไปเมียนมาร์ 96.4% และกุ้งมีชีวิต
เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ส่งออกไปยังประเทศจีนทั้งหมด 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามเดือน มิ.ย. 60 ปริมาณ 166.4 ตัน มูลค่า 
37.5 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 7.8% แต่มูลค่าลดลง 4.8% ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นกุ้งก้ามกรามแช่แข็ง 88.3% โดยส่งออกไปยังเวียดนามมาก
ที่สุด 85.2% เมียนมาร์ 7.4% สหรัฐอเมริกา 4.1% และประเทศอ่ืนๆ 3.3% ส่วน
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีก 11.7% เป็นกุ้งสดแช่เย็น ซึ่งส่งออกไปยังเมียนมาร์ 96.4% 
เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 59 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากถึง 4.1 และ 
3.8 เท่าตัว ตามล าดับ 

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามในช่วง 6 เดือนแรกของปี 60 (ม.ค.-มิ.ย.)    
มีปริมาณ 181.7 ตัน มูลค่า 38.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณเพิ่มขึ้น 2% แต่มูลค่าลดลง 0.5%  ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเป็นกุ้งก้ามกราม
สดแช่เย็นทั้งหมด โดยน าเข้าจากอินเดียมากที่สุด 43.4% ศรีลังกา 35.2% 
บังคลาเทศ 14% และประเทศอ่ืนๆ 7.4%  

ปัญหาอุปสรรค 
 กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ าและโตช้า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมเลี้ยง

ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมและปล่อยกุ้งก้ามกรามในสัดส่วนที่น้อยกว่า ส่งผลให้

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม เดือน มิ.ย. 60 ปริมาณ 36.1 ตัน มูลค่า 7.7 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าเพิ่มขึ้น 15.7% และ 
24.2% ตามล าดับ ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเป็นกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็นทั้งหมด โดยน าเข้าจาก
อินเดีย 72.4% ศรีลังกา 20.9% เมียนมาร์ 6.5% และประเทศอ่ืนๆ 0.2% เมื่อเทียบกับเดือน 
มิ.ย. 59 ปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึ้น 19.9% แต่มูลค่าลดลง 4.9%  

ปริมาณ มูลค่าการส่งออก และน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม 
ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

 

เดือน/ป ี
ส่งออก น าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
มิ.ย. 59 40.5 9.7 30.1 8.1 
พ.ค. 60 154.3 39.4 31.2 6.2 
มิ.ย. 60 166.4 37.5 36.1 7.7 
% มิ.ย. 59 +310.9 +286.6 +19.9 -4.9 
% พ.ค. 60 +7.8 -4.8 +15.7 +24.2 

 ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 ควรพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี เพื่อให้มีอัตรารอดสูงและโตเร็ว 

ทั้งน้ีกรมประมงมีการผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร ดังน้ันเกษตรกรยังคงต้องซื้อลูกพันธุ์จากภาคเอกชนในราคาที่ค่อนข้างสูง 

 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธุ์ที่มีการอนุบาลมาแล้ว 2-3 เดือน ท าให้กุ้ง
มีอัตรารอดสูงขึ้นและใช้เวลาในการเลี้ยงน้อยลง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเลี้ยง
ประมาณ 3 เดือน สามารถจับกุ้งขนาด 20 ตัวขึ้นไปต่อกิโลกรัมจ าหน่ายได้ 

1. การผลิต 

 สิ้นสุด มิ.ย. 60 มีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 
1,253 ฟาร์ม คิดเป็น 22.6% ของจ านวนฟาร์มกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศ  
ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐม 40.6% ราชบุรี 35.8% สุพรรณบุรี 8.5% และ
จังหวัดอ่ืนๆ 15.1% (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และกอง
วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด) 

 ผลผลิตจาก 3 จังหวัด (นครปฐม ราชบุ รี  สุพรรณบุ รี ) ซึ่ ง เป็น 
แหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามที่ส าคัญ ในช่วงเดือน มิ.ย. 60 มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 
692.8 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 14.5% โดยจังหวัดนครปฐมมีผลผลิตมากที่สุด 
417.2 ตัน ราชบุรี 249.1 ตัน และสุพรรณบุรี 26.5 ตัน เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ปริมาณเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าตัว เน่ืองจากมีเกษตรกรแจ้งข้อมูล
การผลิตเพิ่มขึ้น (ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 

2. การตลาดและการค้า 
 ราคากุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท เดือน ก.ค. 60 ขนาด  

13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. และ 20 ตัวขึ้นไป/กก. ราคา 529 385 และ 269 
บาท/กก. ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขนาด 13-14 ตัว/กก. และขนาด 20 
ตัวขึ้นไป/กก. ราคาปรับเพิ่มขึ้น 3.7% และ 1.9% ตามล าดับ ส่วนขนาด 15-16 
ตัว/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง หากเทียบกับเดือน ก.ค. ปี 59 ราคากุ้งก้ามกรามปรับ
เพิ่มขึ้นทุกขนาด 5.2% 0.3% และ 3.9% ตามล าดับ 

 
ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวติเฉลี่ย ณ ตลาดไท (บาท/กก.) 

เดือน/ปี 13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. 20 ตัวขึ้นไป/กก. 
ก.ค. 59 503 384 259 
มิ.ย. 60 510 385 264 
ก.ค. 60 529 385 269 

% ∆ ก.ค. 59 +5.2 0.3 +3.9 
% ∆ มิ.ย. 60 +3.7 0 +1.9 

ท่ีมา : www.talaadthai.com 

 

  Monthly Report 

สนิคา้กุง้กา้มกราม&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนสงิหาคม 2560 

   

 

http://www.talaadthai.com/


 

ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 2560 เกษตรกรบางส่วนอาจ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยง เน่ืองจากมีการระงับการใช้ความเค็มในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืดหลายพื้นที่ 

 ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ และลูกพันธุ์มีราคาสูง 

 อาหารกุ้งราคาแพง 

 แรงงานหายากและค่าแรงสูง 
 

 ควรส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น 
 

 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2561 3353 

 


