
 
สถานการณ์ภายในประเทศ  
1. การผลิต  

• สิ้นสุด พ.ย. 62 มีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 
1,597 ฟาร์ม คิดเป็น 28.3% ของจำนวนฟาร์มกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดนครปฐม 38.2% ราชบุรี 30.3% กาฬสินธุ์ 9.4% สุพรรณบุรี 9.0% ฉะเชิงเทรา 
7.1% และจังหวัดอื่นๆ 6.0% (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 
และกองวจิัยและพัฒนาประมงน้ำจืด) 

• ผลผลิตจาก 3 จังหวัด (นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) ซึ ่งเป็นแหล่งผลิต         
กุ้งก้ามกรามที่สำคัญในช่วงเดือน พ.ย. 62 มีผลผลิตรวมประมาณ 572.6 ตัน ลดลงจาก
เดือนก่อน 17.5% โดยจังหวัดนครปฐมมีผลผลิตมากที่สุด 298.0 ตัน ราชบุรี 159.0 ตัน 
และสุพรรณบุรี 115.6 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 61 ปริมาณลดลง 
9.3% (ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุร)ี 

 
 

ราคาขายส่งกุ้งกา้มกรามมีชีวติเฉลี่ย ณ ตลาดไท (บาท/กก.) 
เดือน/ป ี ขนาดใหญ ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
ธ.ค. 61 388 284 205 
พ.ย. 62 403 333 265 
ธ.ค. 62 403 333 265 

% ∆ ธ.ค. 61 +3.9 +17.3 +29.3 
% ∆ พ.ย. 62 0 0 0 

ที่มา : www.talaadthai.com 
2. ราคา 

• ราคากุ้งก้ามกรามมีชีวิต ณ ตลาดไท เดือน ธ.ค. 62 ขนาดใหญ่ (380-425 บาท/กก.) 
ขนาดกลาง (320-345 บาท/กก.) และขนาดเล็ก (250-280 บาท/กก.) ราคาเฉลี่ย 
403 333 และ 265 บาท/กก. ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน กุ้งทุกขนาดราคาไม่
เปลี่ยนแปลง หากเทียบกับเดือน ธ.ค. ปี 61 กุ้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ราคาเพิ่มขึ้น 3.9% 17.3% และ 29.3% ตามลำดับ 

 

3. การค้าต่างประเทศ 
3.1 การส่งออก  
• การส่งออกกุ้งก้ามกรามเดือน พ.ย. 62 มีปริมาณ 400.8 ตัน มูลค่า 55.3 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนปริมาณและมูลค่าลดลง 2.5% และ 7.4% ตามลำดับ 
• การส่งออกกุ้งก้ามกรามในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) มีปริมาณ 

3,804.7 ตัน มูลค่า 437.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ปริมาณ
เพิ่มขึ้น 5.7% แต่มูลค่าลดลง 7.3% ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นกุ้งแช่แข็ง 61.9% กุ้ง
สดแช่เย ็น 36.2% กุ ้งม ีช ีว ิต 1.9% โดยกุ ้งแช่แข ็งส ่งออกไปยังจ ีน 49.2% 
สหรัฐอเมริกา 29.2% ฮ่องกง 5.2% บาห์เรน 3.3% ซาอุดิอารเบีย 2.7% นิวซีแลนด์ 
2.5% เวียดนาม 1.6% และประเทศอื่นๆ 6.3% สำหรับกุ้งสดแช่เย็นส่งออกไปยัง
เมียนมาร์ 83.2% มาเลเซีย 11.5% กัมพูชา 3.3% และประเทศอื่นๆ 2.0% กุ้งมีชีวิต
ส่งออกไปเมียนมาร์ 47.2 เวียดนาม 34.6% กัมพูชา 13.6% มาเลเซีย 1.9% และ
ประเทศอื่นๆ 2.7% ไทยส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังจีนและเมียนมาร์เพิ่มขึ้น 47.4% 
และ 32.7% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 
การส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี ส่งออก นำเข้า 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

พ.ย. 61 364.8 64.0 73.8 16.0 
ต.ค. 62 411.2 59.7 74.7 15.2 
พ.ย. 62 400.8 55.3 86.0 19.1 
% พ.ย. 61 +9.9 -13.6 +16.5 +19.4 
% ต.ค. 62 -2.5 -7.4 +15.1 +25.7 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง 
3.2 การนำเข้า 
• การนำเข้ากุ้งก้ามกราม เดือน พ.ย. 62 มีปริมาณ 86 ตัน มูลค่า 19.1 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.1% และ 25.7% ตามลำดับ 
• การนำเข้ากุ้งก้ามกรามในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 (ม.ค.-พ.ย.) มีปริมาณ 

897.0 ตัน มูลค่า 190.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 4.5% และ 3.0% ตามลำดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเป็นกุ้งสดแช่เย็น 
88.0% กุ้งแช่แข็ง 11.7% และกุ้งทำพันธุ์ 0.3% โดยกุ้งสดแช่เย็นนำเข้าจากอนิเดีย 
41.3% ศรีลังกา 40.5% เมียนมาร์ 13.3% บังคลาเทศ 4.8% และประเทศอื่นๆ 0.1% 
กุ้งแช่แข็งนำเข้าจากบังคลาเทศ 52.8% อินเดีย 46.9% และประเทศอื่นๆ 0.3% ส่วน
กุ้งทำพันธุ์นำเข้าจากเมียนมาร์ 67.5% เวียดนาม 30.0% และประเทศอื่นๆ 2.5% 
สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

• เวียดนามมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยการคัดแยกเพศกุ้ง
และมีการเล้ียงในหลายพื้นที่ ซ่ึงการเลี้ยงกุ้งเพศผู้อย่างเดียวทำให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นและใช้เวลาเลี้ยงน้อยลง ราคาขาย 200-630 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับขนาดกุ้ง 
(ที่มา : https://tongcucthuysan.gov.vn) นอกจากนี้เวียดนามไดว้างแผนเพิ่มผลผลิต
ในช่วงป 2560-2563 โดยการขยายพื้นที่เลี้ยง (ที่มา : http://seafood.vasep.com.vn/)   
และพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในร่องสวนและนาข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
พื ้นที ่และเพิ ่มรายได้ให้ก ับเกษตรกร (ที ่มา : https://www.fistenet.gov.vn/) 
ส่งผลให้เวียดนามนำเข้ากุ้งก้ามกรามจากไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จีนและ
เมียนมาร์มีแนวโน้มนำเข้ากุ้งก้ามกรามจากไทยเพิ่มขึ้น 

 
 

ปัญหาอุปสรรค 

• กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ำ โตช้า และใช้เวลาเลี้ยงนาน เกษตรกรส่วนใหญ่
จึงนิยมเลี้ยงร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากกุ้งขาวแวนนาไมให้ผลตอบแทนที่
ดีกว่าหากไม่มีปัญหาราคาตกต่ำ ดังนั้นการตัดสินใจเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสัดส่วนมาก
น้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งด้วย 

• ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ และลูกพันธุ์มีราคาสูง 
• อาหารกุ้งราคาแพง 
• แรงงานหายากและค่าแรงสูง 
• เกษตรกรเสียโอกาสในการจำหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีสัดส่วน

เพศเมียมากกว่าเพศผู้ แต่ราคาถูกกว่าเพศผู้ค่อนข้างมาก 
• ตลาดรองรับผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบางพื้นที่มีจำกัด 
• เกษตรกรไม่สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ภายในประเทศ และผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดมากในช่วงเดียวกัน ทำให้ราคาลดลง 
• จากปัญหาอุปสรรคข้างต้นประกอบกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลให้

เกษตรกรไม่สามารถเล้ียงกุ้งจนได้ขนาดใหญ่ (จัมโบ้) ดังนั้นกุ้งขนาดใหญ่จึงขาดตลาด 
• เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการผลิตเพื่อการส่งออก 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
• ควรพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี เพื่อให้มีอัตรารอดสูงและโตเร็ว 

ทั้งนี้กรมประมงมีการผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรยังคงต้องซ้ือลูกพันธุ์จากภาคเอกชนในราคาที่ค่อนข้างสูง 

• การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธุ์ขนาด 200-300 ตัว/กก. ทำให้กุ้งมีอัตรา
รอดสูงขึ้นและใช้เวลาเลี้ยงน้อยลง เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเลี้ยง 2-3 เดือน 
สามารถจับกุ้งขนาด 20 ตัวขึ้นไป/กก. จำหน่ายได้ แต่อาจทำให้ต้นทุนลูกพันธุ์เพิ่มขึ้น 

• ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศลูกพันธุ์กุ ้งก้ามกรามหรือให้มี
สัดส่วนกุ้งเพศผู้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเลี้ยง แต่ยังไม่แพร่หลาย 

• หน่วยงานทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น รวมถึง
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกุ้ง เพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งก้ามกรามให้มากขึ้น 

• ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน รวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดย
ในปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เข้าร่วม
โครงการฯ 

• เกษตรกรควรวางแผนและพัฒนาการเลี ้ยงกุ ้งก้ามกรามให้ได้ผลผลิตตามความ
ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

•  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง จัดทำแผนพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปี 2562-2564 เพื่อพัฒนาด้านงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และการเพิ่มช่องทางการตลาด 
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