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สถานการณ์ภายในประเทศ  
1. การผลิต 

 สิ้นสุด ม.ค.63 มีฟาร์มกุ้งก้ามกรามที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 1,601 
ฟาร์ม คิดเป็น 28.0% ของจ านวนฟาร์มกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
นครปฐม 37.7% ราชบุรี 30.2% สุพรรณบุรี 9.6% กาฬสินธุ์ 9.4% ฉะเชิงเทรา 7.1%
และจังหวัดอ่ืนๆ 6.0% (ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และ   
(กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด) 

 ผลผลิตจาก 3 จังหวัด(นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) ซึ่งเป็นแหล่งผลิต        
กุ้งก้ามกรามที่ส าคัญในช่วงเดือน ม.ค. 63 มีผลผลิตรวมประมาณ 522.3 ตัน ลดลงจาก
เดือนก่อน 2.1% โดยจังหวัดนครปฐมมีผลผลิตมากที่สุด 249.2 ตัน ราชบุรี 145.0 ตัน
และสุพรรณบุรี 128.1 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 62 ปริมาณเพิ่มขึ้น
4.5% (ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดนครปฐมราชบุรีและสุพรรณบุรี) 

 
 

ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวติเฉลี่ย ณ ตลาดไท (บาท/กก.) 
เดือน/ปี ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
เม.ย. 62 436 336 201 
มี.ค. 63 353 331 265 
เม.ย. 63 366 

 

347 271 
% ∆ เม.ย.62 -16.1 3.3 34.8 
% ∆ มี.ค. 63  3.7 4.8 2.3 

ที่มา :www.talaadthai.com 
2. ราคา 

 ราคากุ้งก้ามกรามมีชีวิต ณ ตลาดไท เดือน เม.ย.63 ขนาดใหญ่ (250-425 บาท/กก.)
ขนาดกลาง (340-370 บาท/กก.) และขนาดเล็ก (250-280 บาท/กก.) ราคาเฉลี่ย
366 347 และ 271 บาท/กก. ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนกุ้งทุกขนาดราคา
เพิ่มขึ้น 3.7% 4.8% และ 2.3% ตามล าดับ หากเทียบกับเดือน เม.ย.ปี 62 กุ้งขนาดใหญ่
ลดลง 16.1% ส่วนกุ้งขนาดกลางและเล็กราคาเพิ่มขึ้น 3.3% และ 34.8% 

 

3. การค้าต่างประเทศ 

3.1 การส่งออก  
 การส่งออกกุ้งก้ามกรามเดือน เม.ย.63 มีปริมาณ 530.1 ตัน มูลค่า 53.6 ล้านบาท

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนปริมาณและมูลค่า 14.6% และ 28.0% ตามล าดับ มูลค่ากุ้ง
ก้ามกรามที่ไทยส่งออกไปยังเมียนมาเพิ่มขึ้น 197% แต่มูลค่าการส่งออกไปจีนลดลง
ถึง 9.9% เมื่อเทียบกับ เม.ย. 62 

 การส่งออกกุ้งก้ามกรามเดือน ม.ค-เม.ย.63 มีปริมาณ 2,108 ตัน มูลค่า 258.5  
ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค-เม.ย.62 ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.70% และ
24.7% ตามล าดับ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นกุ้งแช่แข็ง 81.6% กุ้งสดแช่เย็น 18.4% 
โดยกุ้งแช่แข็งส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา 74.6% จีน 16.4% นิวซีแลนด์ 4.6% และ
ประเทศอ่ืนๆ 4.4% ส าหรับกุ้งสดแช่เย็นส่งออกไปยังเมียนมา 88% มาเลเซีย 10.2% 
และ สปป.ลาว 1.8% กุ้งมีชีวิตส่งออกไปเมียนมา 68.5% และมาเลเซีย 29.6%  

การส่งออกและน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกราม (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี ส่งออก น าเข้า 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

เม.ย. 62 360.9 43.0 98.1 23.2 
มี.ค. 63 621.0 74.4 52.4 12.4 
เม.ย. 63 530.1 53.6 15.8 6.7 

% ∆ เม.ย.62 46.9 24.7 -83.9 -71.1 
% ∆ ม.ีค. 63 -14.6 -28.0 -69.8 -46.0 

ที่มา :กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง 
3.2 การน าเข้า 
 การน าเข้ากุ้งก้ามกราม เดือน เม.ย. 62 มีปริมาณ 15.8 ตัน มูลค่า 6.7 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ปริมาณและมูลค่าลดลง 83.9% และ 71.1% 
 การน าเข้ากุ้งก้ามกราม เดือน ม.ค-เม.ย.63 มีปริมาณ 755.67 ตัน มูลค่า 163.5 

ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค-เม.ย. 62 ปริมาณและมูลค่าลดลง 2.26% และ 
23.72% ตามล าดับ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเป็นกุ้งสดแช่เย็น 30.1% และกุ้งแช่แข็ง 
69.9% โดยกุ้งสดแช่เย็นน าเข้าจากศรีลังกา 32.4% บังคลาเทศ 26.2% อินเดีย 
26.1% และเมียนมา 15.3% กุ้งแช่แข็งน าเข้าจากอินเดีย 49.7% และประเทศอ่ืนๆ 
50.3% 
สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

 สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในจีนส่งผลกระทบต่อ
การค้าสินค้าสัตว์น้ า ท าให้จีนต้องปิดตลาดค้าสัตว์น้ าและการผลิตยกเลิกเที่ยวบินและ
ยกเลิกค าสั่งซื้อ รวมถึงให้ประชาชนมีการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-
19 ผู้บริโภคจึงมีการจับจ่ายใช้สอยลดลง (INFOFISH 8-9/2020) ส่งผลกระทบต่อเน่ือง
กับผู้ประกอบการส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยเน่ืองจากจีนเป็นตลาดน าเข้ากุ้ง
ก้ามกรามที่ส าคัญของไทยและน าเข้ากุ้งก้ามกรามน้อยลง ดังน้ันผู้ประกอบการไทยต้อง
มีการปรับแผนการผลิตและแผนการตลาดใหม่ 

 
ปัญหาอุปสรรค 

 กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ า โตช้า และใช้เวลาเลี้ยงนานเกษตรกรส่วนใหญ่
จึงนิยมเลี้ยงร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมและการตัดสินใจเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสัดส่วน
มากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับราคาจ าหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้ง 

 ขาดแคลนลูกพันธ์ุที่มีคุณภาพ 
 ต้นทุนในการเลี้ยงค่อนข้างสูง เช่น ลูกพันธุ์ อาหาร และค่าแรง เป็นต้น 
 เกษตรกรเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิต เน่ืองจากผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีสัดส่วน

เพศเมียมากกว่าเพศผู้ แต่ราคาถูกกว่าเพศผู้ค่อนข้างมาก 
 ตลาดรองรับผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบางพื้นที่มีจ ากัด 
 จากปัญหาอุปสรรคข้างต้นประกอบกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลให้

เกษตรกรไม่สามารถเลี้ยงกุ้งจนได้ขนาดใหญ่ (จัมโบ้) 
 การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลกระทบทั้ง

การส่งออกและการจ าหน่ายกุ้งก้ามกรามภายในประเทศ เกษตรกรไม่สามารถ
จ าหน่ายกุ้งก้ามกรามได้ตามปกติ 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
 ควรพัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี เพื่อให้มีอัตรารอดสูงและโตเร็ว 
 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธุ์ขนาด 200-300 ตัว/กก. ท าให้กุ้งมีอัตรา

รอดสูงขึ้นและใช้เวลาเลี้ยงน้อยลง แต่อาจท าให้ต้นทุนลูกพันธุ์เพิ่มขึ้น 
 พัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามหรือให้มีสัดส่วนกุ้งเพศผู้

มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเลี้ยง 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน รวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด 
 เกษตรกรควรติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับตลาดกุ้งก้ามกรามและปรับ

แผนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ได้ผลผลิตให้เหมาะสม 
 ผู้ประกอบการส่งออกกุ้งก้ามกรามควรมองหาตลาดใหม่ๆ 
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด กรมประมงจัดท าแผนพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ป ี2562-2564 เพื่อพัฒนาด้านงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร และการเพิ่มช่องทางการตลาด 
 กรมประมงให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาด เพื ่อให้เกษตรกรมี

ช่องทางการจ าหน่ายมากขึ้นและช่วยกระจายสินค้าในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
โดยการพัฒนาระบบสั่งจองกุ้งล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และน ากุ้ง
ก้ามกรามมาจ าหน่ายให้กับผู้ซื้อในวันที่นัดรับสินค้าที่กรมประมง 
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ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉล่ีย ณ ตลาดไท
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