
กุ้ง 
 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

      

1. ผลผลิต  (ตัน)  217,438 263,123 310,979 297,111  126,651 
 - กุ้งขาวแวนนาไม 204,385 254,181 300,404 286,140 121,781  

    - กุ้งกุลาด า     13,053 8,942 10,575    10,971 4,870  

2. ใช้ในประเทศ (ตัน) 46,237 32,785 50,297 41,982  19,842  

3. น ำเข้ำ  ปริมาณ (ตัน) 22,424 21,031 22,332 31,634 12,632  
              มูลค่า (ล้านบาท) 3,442 3,242 3,634    4,199 1,953  

4. ส่งออก ปริมาณ (ตัน) 164,604 169,810 207,222 208,322 84,060  
มูลค่า (ล้านบาท)     64,172 57,036 68,227    69,242 26,181  

5. รำคำกุ้งขำว (บาท/กก)   211 160 171 177 158  
    (ขนาด 70 ตัว/กก.)       

    ที่มำ  1. ผลผลิตไทย : กรมประมง  2. น าเข้า - ส่งออก : กรมศุลกากร 3. ราคากุ้งขาว : ตลาดทะเลไทย  

6. สรุปสถำนกำรณ์ เดือนกรกฎำคม 2561 
 ปริมาณผลผลิตกุ้งที่เข้าสู่ตลาดทะเลไทย ลดลงจาก มิ.ย. 61 คิดเป็น 15.23% (ก.ค. 1,391 ตู้ มิ.ย.61 
1,641 ตู้) เนื่องจากพ้ืนที่แหล่งเลี้ยงกุ้งบางส่วนเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นปัจจัยลบที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้ง 
เช่น ปัญหาโรคระบาด ภาวะการค้าในประเทศคล่องตัวขึ้นในระดับหนึ่ง จากการบริโภคในประเทศที่เพ่ิมขึ้นในช่วง
วันหยุดต่อเนื่องช่วงปลายเดือน ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ราคากุ้งขาวทุกขนาด ปรับสูงขึ้นจากเดือนก่อน กก.ละ         
8 – 24 บาท   

การส่งออกกุ้ง (ม.ค. – มิ.ย 61) มีปริมาณรวม 84,060 ตัน มูลค่า 26,181 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 10,107 ตัน (ร้อยละ 10.73) มูลค่า 5,249 ล้านบาท (ร้อยละ 16.70) 
(ม.ค. – มิ.ย. 60 ปริมาณ 94,167 ตัน มูลค่า 31,430 ล้านบาท) โดยประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา (24%) ญี่ปุ่น (23) จีน (14%) เวียดนาม (6%) อ่ืน ๆ (33%) 

7. มำตรกำรแก้ไขปัญหำ 
7.1 ด้ำนรำคำ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยรับซื้อกุ้งขาวในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดทะเลไทย เป้าหมาย 

10,000 ตัน ระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. – ก.ค. 61)  
       ผล  มีการรับซ้ือกุ้งของเกษตรกรจ านวน 79 ราย รวม 600 ตัน  
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7.2 ด้ำนต้นทุนกำรผลิต ภาคเอกชนปรับลดราคาสินค้าให้ 2 เดือน (พ.ค. – มิ.ย. 61) ดังนี้  
1) สมาชิกผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ าไทยปรับลดราคาปัจจัยการผลิต 10%  
2) บมจ.ซีพีเอฟ ลดราคาลูกพันธุ์กุ้งจาก 0.19 บาทต่อตัว เหลือ 0.16 บาทต่อตัว 
3) สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยปรับลดราคาอาหารกุ้ง ถุงละ 20 – 25 บาท   

8. มำตรกำรด้ำนตลำด  
8.1 คน.เชื่อมโยงการจ าหน่ายกุ้งผ่านห้างค้าปลีก ค้าส่ง (แมคโคร เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี และท็อปซุปเปอร์

มาร์เก็ต) และจุดจ าหน่ายของส านักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งผลิต  
8.2 ณ วันที่ 8 ส.ค. 61 มี สพจ.แจ้งด าเนินการมาตรการเชื่อมโยงจ าหน่ายกุ้ง จ านวน 12 จังหวัด 

ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม ระยอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง ระนอง พังงา 
กระบี่ และสตูล  และตลาดนัด พณ. ทุกวันศุกร์ (จ าหน่ายแล้วรวม 34 ตัน)  

9. แนวโน้มสถำนกำรณ์ เดือนสิงหำคม – กันยำยน 2561  
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนพ้ืนที่แหล่งเลี้ยงกุ้งบางส่วนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตกุ้งที่เข้าสู่ตลาดอาจลดลง ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวขึ้นจากความต้องการของ
ห้องเย็นที่มีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งมอบตามค าสั่งซื้อ ด้านราคากุ้งขาวมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับสูงขึ้นในระดับหนึ่ง  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 
สิงหาคม 2561  
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