
 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต 
 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยง ปี 62 มีปริมาณ 31,984 ตัน มูลค่า 6,864.6 ล้านบาท 
ผลผลิตเบ้ืองต้นปี 63 มีปริมาณ 32,460 ตัน มูลค่า 6,883.8 ล้านบาท และผลผลิตคาดการณ์  
ในปี 64 ปริมาณ 32,120 ตัน มูลค่า 7,199.3 ล้านบาท ปริมาณลดลง 1.0 % แต่มูลค่าเพ่ิมขึ้น 
4.6% เมื่อเทียบกับปี63 โดยมีแหล่งผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ 
และสุพรรณบุรโีดยเดือน ก.ย.64 ราชบุรีมีผลผลิต  554.97  ตัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ผลผลิต
เพ่ิมขึ้น 2.39% (ที่มา : กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และ
ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี) 

 สิ้นสุด ก.ย. 64 ฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP มีจ านวน 2 ,092ฟาร์ม 
คิดเป็น 27.04 %ของจ านวนฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้งหมด (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และกลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง) 

1.2ราคา 
 ราคากุ้งก้ามกรามเฉลี่ย ณ ปากบ่อ  

 ในเดือน ก.ย. 64 กุ้งก้ามกรามเพศผู้ขนาด 8-10 ตัว./กก. 11-13 ตัว./กก. 14-16 ตัว./กก. 
และ 18-20 ตัว./กก. ราคาเฉลี่ย 283 251 221 และ 186 บาท/กก. ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน กุ้งเพศผู้ทุกขนาดราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 10.5%11.6%13.9% และ 14.1% ตามล าดับ  
ส่วนเพศเมียขนาด 20-30 ตัว./กก. 30-35 ตัว./กก. และ 35-40 ตัว./กก. ราคาเฉลี่ย 155 133 
และ 107บาท/กก. ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน กุ้งเพศ เมียทุกขนาดราคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น  
9.2% 10.8%และ 11.5% ตามล าดับ 

 
ที่มา : หนังสือพิมพ์กุ้งไทย 

 ราคา ณ ตลาดไท 

ราคากุ้งก้ามกรามมีชีวิต ณ ตลาดไท เดือน ก.ย. 64 ขนาดใหญ่ (300-346บาท/กก.) ขนาดกลาง
(270-290 บาท/กก.) และขนาดเล็ก (140-260 บาท/กก.) ราคาเฉลี่ย 323 280 และ 200บาท/กก. 
ตามล าดับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคากุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้น 3.5 %ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กลดลง 0.4%และ 9.1 % ตามล าดับ และหาก เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ราคา  
กุ้งก้ามกรามทุกขนาดลดลง 26.9% 22.7% และ 28.6% ตามล าดับ 
ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท (บาท/กก.) 

เดือน/ปี ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
ก.ย. 64 323 280 200 

ส.ค. 64 312 281 220 

ก.ย. 63 442 362 280 

%ก.ย.64/ส.ค.64 +3.5% -0.4% -9.1% 

%ก.ย.64/63 -26.9% -22.7% -28.6% 
 

 
ที่มา :www.talaadthai.com 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า 

 การ น าเข้า กุ้งก้ามกรามในเดือน  ก.ย. 64 มีปริมาณ 51.1ตัน มูลค่า  12.3 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ปริมาณเพ่ิมขึ้น 14.8% แต่มูลค่าลดลง 12.1% ตามล าดับ 
 การน าเข้ากุ้งก้ามกราม ม.ค. - ก.ย. 64 มีปริมาณ 452.9 ตัน มูลค่า 98.9 ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง8.0% และ 10.9% ตามล าดับซ่ึง
ผลิตภัณฑ์ที่ น าเข้าเป็น กุ้งสดแช่เย็น 85.9% กุ้งแช่แข็ง 12.6 % กุ้งส าหรับท าพันธุ์ 1.0% และ 
กุ้งมีชีวิต 0.5% โดยกุ้งสดแช่เย็นน าเข้าจากอินเดีย 40.5% ศรีลังกา 37.7% บังคลาเทศ 13.5% 
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ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท
 ม ค       - ก ย       

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก

-- 
 

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ย. 64 51.1 12.3 468.1 52.4 

ส.ค. 64 44.5 14.0 642.3 73.0 

ก.ย. 63 54.8 11.8 207.6 19.9 

%ก.ย.64/ส.ค.64 +14.8% -12.1% -27.1% -28.2% 

%ก.ย.64/63 -6.7% +4.2% +125.5% +163.3% 

ท่ีมา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

เวียดนามใช้โมเดลการเลี้ยงกุ้งแบบผสมร่วมกับการปลูกข้าวในพ้ืนที่จังหวัดสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง 
ซ่ึงมีการพัฒนาอย่างมาก โดยปัจจุบันมี 8 จังหวัด เนื้อที่รวม 220 ,710 เฮกตาร์ จากการใช้โมเดล
ดังกล่าวพบว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าการปลูกข้าวเชิงเดี่ยวสามเท่าตัว และมากกว่าการเลี้ยงกุ้ง
อย่างเดียวสองเท่าตัว ทั้งนี้ราคากุ้งก้ามกรามในพ้ืนที่การใช้โมเดลสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน 20-30% 
(ที่มา :https://maynuoithuysan.com) 

สรุปภา รวม 
ราคากุ้งก้ามกรามโดยรวมในเดือน ก.ย.  64 พบว่าราค าเฉลี่ยส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  

อันเนื่องมาจากเร่ิมมีการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ส าหรับการค้าระหว่างประเทศเดือน ก.ย. 2564 พิจารณาในเชิงปริมาณพบว่า ไทยมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น 
แต่การส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงสะท้อนถึงการผลิตภายในประเทศที่ลดลง 

4. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

4.1 ปัญหา/อุปสรรค 
1. ต้นทุนค่าลูกพันธุ์ ค่าอาหาร ค่อนข้างมีราคาสูง  
2. ปัญหาราคากุ้งก้ามกรามตกต่ า 
3. จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ตลาดบางแห่งต้องปิดกิจการ
ชั่วคราวหรือถาวร ขาดช่องทางในการจ าหน่าย  
4. ปัญหาการส่งออก ซ่ึงมีข้อจ ากัดด้านมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้าก าหนด 

4.2 ข้อเสนอแนะ 
1.เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับตลาดกุ้งก้ามกรามและปรับแผน  
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ได้ผลผลิตให้เหมาะสม 
2.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมงจัดท าแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 
ปี 2562-256 5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามตลอดห่วงโซ่อุปทานให้มีขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  โดยเน้นการเปิดตลาด  
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีก าลังซ้ือสูง 
3.กรมประมงร่วมมือกับกรมการค้าภายใน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หาช่องทางการตลาดรองรับ
ผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง เช่น เ ปิดจ าหน่ายออนไลน์ผ่านทาง FisheriesShopของกรมประมง  
และตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัย ไร้โควิด เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 
4. ส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการ ในการยกระดับฟาร์มหรือสถานประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้าก าหนด 
5. เพ่ิมช่องทางการตลาด และพัฒนาแปรรูปผลผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้ากุ้งก้ามกราม  
 

- 

 การส่งออก 
การส่งออกกุ้งก้ามกรามในเดือน ก.ย.  64 มีปริมาณ 468.1  ตัน มูลค่า 52.4  ล้านบาท  

เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง27.1% และ 28.2% ตามล าดับ 
การส่งออกกุ้งก้ามกราม ม.ค.  - ก.ย. 64 มีปริมาณ 4,070.1 ตัน มูลค่า 452.7  ล้านบาท  

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 38.8% และ 32.6  ตามล าดับ  
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นกุ้งสดแช่เย็น 57.2% กุ้งแช่แข็ง 40.4% กุ้งมีชีวิต 2.2% กุ้งส าหรับท าพันธุ์ 
0.1% และกุ้งบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าไม่ได้ 0.1 %โดยกุ้งสดแช่เย็นส่งออกไปยังเมียนมา 
82.0% มาเลเซีย 17.5% และอ่ืนๆ 0.5% กุ้งแช่แข็งส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 57.7% จีน 28.0% 
ฮ่องกง 5.8% และอ่ืนๆ 8.5% กุ้งมีชีวิตส่งออกไปยังกัมพูชา 6 3.8% เมียนมา 1 7.9% มาเลเซีย 
12.4% และอ่ืน ๆ 5.9% กุ้งส าหรับท าพันธุ์ส่งออกไปยังเวียดนาม 73.0% และฮ่องกง 27.0% และ
กุ้งบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าไม่ได้ส่งไปยังบาห์เรนทั้งหมด 

Monthly Report 
สินค้ากุ้งก้ามกราม&ผลิตภ ณฑ ์

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน :นางสาวสุกัญญา พิมมาดีและ นางสาวอรณิชา แก้วสังข์ โทร. 025613353 

http://www.talaadthai.com/

