
 
 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

การตลาดและการค้า 

 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามในช่วง 2 เดือนแรกของ  ปี 60 (ม.ค.-ก.พ.) มี
ปริมาณ 343.2 ตัน มูลค่า 124.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 74.4% และ 119.3% ตามล าดับ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ทีส่่งออกเป็นกุ้งก้ามกราม
สดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด โดยมีมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุด 47% 
เวียดนาม 38% จีน 6.7% และประเทศอื่น  ๆ8.3%   

 การส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามเดือน ก.พ. 60 ปริมาณ 208.7 ตัน มูลค่า 
70.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 55.2% และ 30.9% ตามล าดับ ซ่ึงผลิตภัณฑ์
ที่ส่งออกเป็นกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด  โดยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา
มากที่สุด 48.8% เวียดนาม 41% จีน 2% และประเทศอื่นๆ 8.2% เมื่อเทียบกับ
เดือน ก.พ. 59 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 4.6 และ 8.3 เท่าตัว 
ตามล าดับ 

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามในช่วง 2 เดือนแรกของ ปี 60 (ม.ค.-ก.พ.)  
มีปริมาณ 50 ตัน มูลค่า 11.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 14.6% และ 1.4% ตามล าดับ ซ่ึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่น าเข้า
เป็นกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด โดยน าเข้าจากศรีลังกามากที่สุด 52.2% 
บังคลาเทศ 24.5% อินเดีย 15.9% และประเทศอื่นๆ 7.4%  

ปัญหาอุปสรรค 
 เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวมากขึ้น เพราะใช้เวลาในการเลี้ยงสั้นกว่าการเลี้ยง    

กุ้งก้ามกราม และส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับกุ้งก้ามกรามในบ่อเดียวกัน  

 การน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม เดือน ก.พ. 60 ปริมาณ 25.3 ตัน มูลค่า 5.8 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึ้น 2.4% แต่มูลค่าไม่เปลี่ยนแปลง 
ผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเป็นกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็นแช่แข็งทั้งหมด โดยน าเข้าจากศรีลังกา 
47.6% บังคลาเทศ 26.6% อินเดีย 16.9% และเมียนมาร์ 8.9% เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 59 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง 20.2% และ 9.4% ตามล าดับ 

ปริมาณ มูลค่าการส่งออก และน าเข้าผลิตภัณฑก์ุ้งก้ามกราม 
ปริมาณ : ตัน  มูลค่า : ล้านบาท 

 

เดือน/ป ี
ส่งออก น าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.พ. 59 44.9 8.5 31.7 6.4 
ม.ค. 60 134.5     53.8 24.7 5.8 
ก.พ. 60 208.7     70.4 25.3 5.8 
% ก.พ. 59   +364.8  +728.2     -20.2     -9.4 
% ม.ค. 60     +55.2    +30.9 +2.4        0 

 ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
 ควรพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี อัตรารอดสูง โตเร็ว และพัฒนา

เทคโนโลยีการเพาะเล้ียง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต 

 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธุ์ที่มีการอนุบาลมาแล้ว 2-3 เดือน ท าให้

1. การผลิต 

 สิ้นสุด มี.ค. 60 มีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 
1,172 ฟาร์ม คิดเป็น 21.1% ของจ านวนฟาร์มกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศ  
ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครปฐม 39.2% ราชบุรี 36.9% สุพรรณบุรี 8.5% และ
จังหวัดอื่นๆ 15.4% (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และกอง
วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด) 

 ผลผลิตจาก 3 จังหวัด  (ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ) ซึ ่งเป็น 
แหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามที่ส าคัญ ในช่วงเดือน ก.พ. 60 มีปริมาณผลผลิตรวมประมาณ 
341.2 ตัน ลดลงจากเดือนก่อน 1% โดยจังหวัดราชบุรีมีผลผลิตมากที่สุด 215.3 
ตัน นครปฐม 98.4 ตัน และสุพรรณบุรี 27.5 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ปริมาณลดลง 0.5% (ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี) 

2. การตลาดและการค้า 

 ราคากุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท เดือน มี.ค. 60 ขนาด  
13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. และ 20 ตัวขึ้นไป/กก. ราคา 531 385 และ 265 
บาท/กก. ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขนาด 13-14 ตัว/กก. ราคาปรับลดลง 
1.7% ขนาด 15-16 ตัว/กก. ราคาทรงตัวเท่าเดิม และขนาด 20 ตัวขึ้นไป/กก. 
ราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ปี 59 ราคาปรับเพิ่มขึ้นทุกขนาด  
5.4%  1%  และ 0.4% ตามล าดับ 

 
ราคาขายส่งกุ้งกา้มกรามมีชีวติเฉลี่ย ณ ตลาดไท (บาท/กก.) 

เดือน/ปี 13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. 20 ตัวขึ้นไป/กก. 
มี.ค. 59 504 381 264 
ก.พ. 60 540 385 264 
มี.ค. 60 531 385 265 

% ∆  มี.ค. 59 +5.4 +1.0 +0.4 
% ∆  ก.พ. 60 -1.7 0 +0.4 

ที่มา : www.talaadthai.com 
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แต่สัดส่วนการปล่อยกุ้งก้ามกรามน้อยกว่า ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามลดลง 

 เกษตรกรบางส่วนอาจมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงเนื่องจากการ
ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในบางพื้นที่ 

 ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ และลูกพันธุ์มีราคาสูง 

 อาหารกุ้งราคาแพง 

เกษตรกรใช้ระยะเวลาในการเล้ียงน้อยลงและอัตรารอดสูงขึ้น 

 ควรส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้น 
 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2558 0194 

 


