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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ปี 62 มีปริมาณ 31,345 ตัน มูลค่า 7,705.4 
ล้านบาท ผลผลิตเบื้องต้นปี 63 มีปริมาณ 31,006 ตัน มูลค่า 7,409.7 ล้านบาท และผลผลิต
คาดการณ์ในปี 64 ปริมาณ 31,871 ตัน มูลค่า 7,630.9 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น 2.8% และ 3.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมแีหล่งผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี 
และสุพรรณบุรี โดยเดือน ม.ค.64 จังหวัดราชบุรีมีผลผลิต 398.23 ตัน เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อน (ธ.ค.63) ผลผลิตลดลง 47.4% (ที่มา : กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนา
การประมง และส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี) 
 สิ้นสุด ธ.ค.63 มีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน  
2,068 ฟาร์ม คิดเป็น 18.01% ของจ านวนฟาร์มกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศ  
(ที่มา : กองวิ จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด , กองวิ จัยและพัฒนาประมงน้ าจืด  
และกลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง) 

1.2 ราคา  
 ราคา ณ ตลาดไท   

 ราคากุ้งก้ามกรามมีชีวิต ณ ตลาดไท เดือน ธ.ค. 63 ขนาดใหญ่ (408 – 446 บาท/กก.)
ขนาดกลาง (321 – 374 บาท/กก.) และขนาดเล็ก (230 – 303 บาท/กก.) ราคาเฉลี่ย 
427 348 และ 267 บาท/กก. ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กราคาลดลง 1.8% 4.1% และ 6.3% ตามล าดับ ซึ่งราคาที่ลดลงเป็น
ผลกระทบมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่เชื่อมโยงกับตลาดกุ้ง และหากเทียบกับเดือน 
ธ.ค.62 กุ้งก้ามกรามทุกขนาดเพิ่มขึ้น 6.0% 4.5% และ 0.7% ตามล าดับ 

ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท (บาท/กก.) 

เดือน/ปี ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
ธ.ค.63 427 348 267 
พ.ย.63 435 363 285 
ธ.ค.62 403 333 265 

% ธ.ค./พ.ย.63 - 1.8% - 4.1% - 6.3% 
% ธ.ค.63/62 + 6.0% + 4.5% + 0.7% 

ที่มา :www.talaadthai.com 

 
 

ที่มา :www.talaadthai.com 
 

1.3 การค้าต่างประเทศ  
 การส่งออก  
     การส่งออกกุ้งก้ามกรามในเดือน ธ.ค. 63 มีปริมาณ 528.74 ตัน มูลค่า 80.42  
ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 63 ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.9% และ 18.2% 
ตามล าดับ 
     การส่งออกกุ้งก้ามกรามปี 2563 มีปริมาณ 4,264.85 ตัน มูลค่า 529.42 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2562 ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5% และ 10.8% ตามล าดับ  
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นกุ้งแช่แข็ง 56.3% กุ้งสดแช่เย็น 42.2% และกุ้งมีชีวิต 1.5% 
โดยกุ้งแช่แข็งส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 61.3% จีน 27.7% นิวซีแลนด์ 2.3% ฮ่องกง 
1.8%  และประเทศอ่ืนๆ 6.9% ส าหรับกุ้งสดแช่เย็นส่งออกไปยังเมียนมา 89.5% 
มาเลเซีย 8.9% และประเทศอ่ืน ๆ 1.6% กุ้งมีชีวิตส่งออกไป สปป. ลาว 40.8%  
เมียนมา 23.9% กัมพูชา 22.8% มาเลเซีย 11.7 และประเทศอ่ืน ๆ 0.8% 

 การน าเข้า 
 

 
 

    การน าเข้ากุ้งก้ามกรามในเดือน ธ.ค. 63 มีปริมาณ 102.14 ตัน มูลค่า 24.33  
ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย.63 ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 40.15% และ 48.17% 
ตามล าดับ 
    การน าเข้ากุ้งก้ามกรามปี 2563 มีปริมาณ 730.85 ตัน มูลค่า 163.79 ล้านบาท เมื่อ
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ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.63 102.14 24.33 528.74 80.42 
พ.ย.63 72.88 16.42 464.17 68.03 
ธ.ค.62 97.93 18.63 397.75 40.24 

% ธ.ค./พ.ย.63 + 40.15% + 48.17% + 13.91% + 18.21% 

% ธ.ค.63/62 + 4.30% + 30.60% + 32.93% + 99.85% 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 เวียดนามได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อส่งออก โดยมี
เป้าหมายที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและการพัฒนาชนบทได้มีการส่งเสริมโครงการเก่ียวกับการผลิตและการส่งออกกุ้ง
ก้ามกราม ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาคัดเลือกพันธ์ุ การใช้เทคโนโลยีและระบบการ
ผลิต การขยายช่องทางการตาด รวมถึงการศึกษาด้านอุปสงค์และขีดความสามรถในการ
แข่งขันของเวียดนาม เพื่อวางแผนการลงทุนและความร่วมมือทางการค้า เช่น กุ้งก้ามกราม
แช่เย็นและแช่แข็งที่ส่งออกไปยังจีน (ที่มา : https://vietfishmagazine.com) 
 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค  
1. กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ า โตช้า และใช้เวลาเลี้ยงนานเกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมเลี้ยง
ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมและการตัดสินใจเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสัดส่วนมากน้อยเพียงใด  
จึงขึ้นอยู่กับราคาจ าหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมและคุณภาพลูกพันธ์ุกุ้ง 
2. ขาดแคลนลูกพันธ์ุที่มีคุณภาพ 
3. ต้นทุนในการเลี้ยงค่อนข้างสูง เช่น ลูกพันธ์ุ อาหาร และค่าแรง เป็นต้น 
4. เกษตรกรเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีสัดส่วนเพศ
เมียมากกว่าเพศผู้ แต่ราคาถูกกว่าเพศผู้ค่อนข้างมาก 
5. ตลาดรองรับผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบางพื้นที่มีจ ากัด 
6. จากปัญหาอุปสรรคข้างต้นประกอบกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลให้เกษตรกร  
ไม่สามารถเลี้ยงกุ้งจนได้ขนาดใหญ่ (จัมโบ้) 
7. การระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ท าให้ตลาดกลางกุ้งต้องปิดตัวลง 
ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้ากุ้งสู่ตลาดท าให้เกิดอุปทานส่วนเกินราคาหน้าฟาร์มจึงลดลง  

3.2 ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรพัฒนาสายพันธ์ุกุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี เพื่อให้มีอัตรารอดสูงและโตเร็ว 
 2. การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธ์ุขนาด 200-300 ตัว/กก. ท าให้กุ้งมีอัตรารอดสูงขึ้น
และใช้เวลาเลี้ยงน้อยลง แต่อาจท าให้ต้นทุนลูกพันธ์ุเพิ่มขึ้น 
3. พัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศลูกพันธ์ุกุ้งก้ามกรามหรือให้มีสัดส่วนกุ้งเพศผู้มากขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลในการเลี้ยง 
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน รวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด 
5. เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับตลาดกุ้งก้ามกรามและ  
ปรับแผนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ได้ผลผลิตให้เหมาะสม 
6. ผู้ประกอบการส่งออกกุ้งก้ามกรามควรมองหาตลาดใหม่ๆ 
7. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมงจัดท าแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยง
กุ้งก้ามกราม ปี 2562-2564 เพื่อพัฒนาด้านงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และการเพิ่มช่องทางการตลาด 
8. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ กรมประมงร่วมมือกับกรมการค้า
ภายใน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อหาช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกร
โดยตรง เช่น เปิดจ าหน่ายออนไลน์ผ่านทาง Fisheries Shop ของกรมประมง และตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย ไร้โควิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค  

                               กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน : นางสาวสุกัญญา พิมมาด ีและ นางสาวอรณิชา แก้วสังข ์โทร. 02 561 3353  

http://www.talaadthai.com/
http://www.talaadthai.com/

