
สถานการณ์กุ้งก้ามกรามในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 

สุทธสินี สนธิรัตน 
1. สถานการณ์การผลิต 

ในปี 2563 กรมประมงได้ประมาณการผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเล้ียงมีปริมาณ 22,257 ตัน 
และมูลค่า 5,171 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 พบว่า มีปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 1.0 และ 0.02  
ตามล าดับ เนื้อท่ีเล้ียงกุ้งก้ามกรามท้ังประเทศประมาณ 70,880 ไร่ ลดลงร้อยละ 0.06 ผลผลิตเฉล่ีย 314 กิโลกรัม
ต่อไร่เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.96 (ตารางท่ี 1) เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ลูกพันธุ์ท่ีมีการอนุบาลมาแล้ว 2 – 3 เดือน 
ท าให้ใช้ระยะเวลาเล้ียงน้อยลงและอัตรารอดสูงขึ้นโดยแหล่งเล้ียงกุ้งก้ามกรามท่ีส าคัญอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม 
ราชบุร ีฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ และสุพรรณบุรี 

ตารางที่ 1 จ านวนฟาร์ม เนื้อท่ี ผลผลิต มูลค่า และผลผลิตเฉล่ียของการเล้ียงกุ้งก้ามกราม ปี 2551-2563* 

ปี 
 

จ านวน เน้ือที ่ ผลผลิต มูลค่า ผลผลิตเฉลี่ย 
ฟาร์ม %∆ ไร่ %∆ ตัน %∆ ล้านบาท %∆ กก./ไร่ %∆ 

2551 7,143 +3.3 97,991 +1.4 33,189 +3.2  4,178 +4.7 339 +1.8 

2552 6,888 -3.6 95,891 -2.1 26,785 -19.3  3,511 -16.0 279 -17.7 

2553 6,824 -0.9 94,477 -1.5 22,350 -16.6  3,438 -2.1 237 -15.1 

2554 6,193 -9.2 86,188 -8.8 21,080 -5.7  4,094 19.1 245 +3.4 

2555 6,339 +2.4 89,351 3.7 18,702 -11.3  4,094 0 209 -14.7 

2556 5,811 -8.3 85,399 -4.4 18,168 -2.9  4,475 +9.3 213 +1.9 

2557 5,503 -5.3 78,030 -8.6 16,906 -6.9  4,201 -6.1 217 +1.9 

2558 5,620 +2.1 79,366 +1.7 16,235 -4.0 4,048 -3.6 205 -5.5 

2559 4,823 -14.2 73,601 -7.3 20,883 +28.6 4,707 +16.3 284 +38.5 

2560* 5,491 +13.9 78,844 +7.1 20,902 +0.1 5,023 +6.7 265 -6.7 

2561* 5,532 +0.7 79,158 +0.4 21,626 +3.5 5,342 +6.3 273 +3.0 

2562* 5,562 +0.5 80,092 +1.2 22,509 +4.1 5,609 +5.0 281 +2.9 

2563* 5,722 +1.47 70,880 -0.06 22,257 -1.0 5,171 -0.02 314 +0.96 

ที่มา :กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ :  *ข้อมูลประมาณการ 

 

ส าหรับประมาณการฟาร์มเ ล้ียงกุ้ ง
ก้ามกรามปี 2563 มีจ านวน 5,722 ฟาร์ม โดย
เป็นฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าท่ีดี (GAP) เมื่อส้ินสุด ณ 
เดือนมีนาคม 2563 จ านวน 1,672 ฟาร์ม คิดเป็น
ร้อยละ 29.2 ของฟาร์มท้ังหมด โดยส่วนใหญ่อยู่
ในภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม 647 ฟาร์ม ราชบุรี 

นครปฐม
      

ราชบรุี
      

ฉะเชิงเทรา
     

กาฬสินธุ์
     

สุพรรณบุรี
     

กาญจนบุรี
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นครปฐม ราชบรุี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
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482 ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา 106 ฟาร์ม กาฬสินธุ์ 91 ฟาร์ม สุพรรณบุรี 80 ฟาร์ม และกาญจนบุรี 41 ฟาร์ม คิดเป็น
ร้อยละ 38.6 36.0 7.9 6.8 6.0 และ 3.1 ของฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง ตามล าดับ ส่วนอีกร้อยละ 1.6 อยู่ในพื้นท่ี
จังหวัดสมุทรสาคร อุดรธานี  พิษณุโลก ชลบุรี  สมุทรปราการ ลพบุรี  เพชรบุรี  พระนครศรีอยุธยา และ
สมุทรสงคราม (ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด) 

2. สถานการณ์ราคา 
ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉล่ีย ณ ตลาดไท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 จ าแนกตามขนาดกุ้ง

ออกเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ราคากิโลกรัมละ 353  332 และ 265 บาท ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2562 กุ้งขนาดใหญ่และขนาดกลางราคาปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ 5.78 ส่วนกุ้ง
ก้ามกรามขนาดเล็กราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.83 (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ปี 2562-2563 
หน่วย : บาท/กก. 

เดือน 

ขนาดใหญ่   ขนาดกลาง   ขนาดเล็ก 

2562 2563 %    2562 2563 %    2562 2563 %  

ม.ค. 489 353 -27.81 

 

349 333 -4.58 

 

242 265 9.50 
ก.พ. 509 353 -30.65 
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  เฉลี่ย 3 เดือน 485 353 -27.27 

 

352 332 -5.78 

 

214 265 23.83 
เฉลี่ย 6 เดือน 478 
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  เฉลี่ย 12 เดือน 453       336       232     

ที่มา : www.talaadthai.comและจากการค านวณ 

 

http://www.talaadthai.com/
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การจ าหน่ายกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรในภาคกลาง ส่วนใหญ่จ าหน่ายกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบคัดแยก
ขนาด ส าหรับราคาเฉล่ียกุ้งก้ามกรามขนาด 8-10 ตัว/กก. 12-15 ตัว/กก. 16-24 ตัว/กก. 25-30 ตัว/กก. และ  
30-35 ตัวขึ้นไป/กก. ท่ีเกษตรกรขายได้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 300 245 170 180 และ 
150 บาท ตามล าดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ราคากุ้งทุกขนาดปรับลดลง ร้อยละ 33 37 100 37 
และ 39 ตามล าดับ (ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี) ส่วนเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งก้ามกรามจังหวัดสุพรรณบุรีจ าหน่าย
กุ้งก้ามกรามมีชีวิตขนาด 8-10 ตัว/กก. 12-17 ตัว/กก. 20-30 ตัว/กก. 25-30 ตัว/กก. และ 31-40 ตัวขึ้นไป/กก. 
ท่ีเกษตรกรขายได้ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 300-340  250-280 200-220 และ 150-
200 บาท ตามล าดับ เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ราคากุ้งทุกขนาดปรับลดลง ร้อยละ 37.5 15.2 12.0 
และ คงท่ี ตามล าดับ (ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี) 
3. สถานการณ์การค้า 

3.1 การส่งออก 
 การส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทย ไปยังตลาดต่างประเทศในช่วง 3 เดือนแรกของปี  2563        

มีปริมาณ 1,577.8 ตัน มูลค่า 204.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 81.94 และ 95.68 ตามล าดับ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามท่ีส่งออกส่วนใหญ่ยังคงเป็น
กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ร้อยละ 52.7 กุ้งก้ามกรามสด
แช่เย็น ร้อยละ 46.3 กุ้งก้ามกรามมีชีวิต ร้อยละ 
1.0  

ตลาดหลักท่ีมีมูลค่าการส่งออกกุ้งก้ามกรามมาก
ท่ีสุดของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 คือ 
สหรัฐอเมริกา 37.8 รองลงมาเป็นเมียนมา คิดเป็น
ร้อยละ 33.6 จีน ร้อยละ 17.7 มาเลเซีย ร้อยละ 4.2 นิวซีแลนด์ ร้อยละ 2.2 บาเรนห์ ร้อยละ 1.4 และประเทศ 
อื่น ๆ อีกร้อยละ 3.1 

ผลิตภัณฑ์ กุ้ ง ก้ า มก รามแ ช่แข็ ง ส่ ง ออกไปยั ง
สหรัฐอเมริกา 74.6 จีน ร้อยละ16.4 บาเรนห์    
ร้อยละ 3.3 นิวซีแลนด์ ร้อยละ 2.8 และประเทศ 
อื่น ๆ ร้อยละ 2.9 ส าหรับกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็น
ส่งออกไปยังเมียนมา ร้อยละ 88.0 มาเลเซีย ร้อยละ
10.2 และลาว ร้อยละ 1.8 กุ้ งมีชีวิตส่งออกไป  
เมียนมา ร้อยละ 68.5 มาเลเซีย ร้อยละ 29.6 และ
กัมพูชา ร้อยละ 1.9 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณและมูลค่า
การส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังเวียดนามลดลงอย่าง

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Q1 Q2 Q3 Q4

ปริมาณการส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทย ปี      -       มค-มีค 

2559 2560 2561 2562 2563

เมียนมา
      

สหรัฐอเมริกา
      

จีน
      

นิวซีแลนด์
     

มาเลเซีย
     บาห์เรน

     

ประเทศอ่ืนๆ
     

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทย
ในช่วง   เดือนแรกของปี     



4 

ต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ไม่มีการส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิตและราคาขายกุ้งในเวียดนามใกล้เคียงกับราคาขายของ
ไทย ปัจจุบันประเทศจีนจึงเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ โดยไทยมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น
ไม่มากนักคิดเป็นร้อยละ 0.7 เท่านั้น 

3.2 การน าเข้า 
ไทยน าเข้ากุ้งก้ามกรามในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ปริมาณ 230.2 ตัน มูลค่า 49.6 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลงร้อยละ 76.86 และ 76.26 ตามล าดับ     
ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าเป็นกุ้งก้ามกรามสด แช่เย็น ร้อยละ 76.2 และกุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ร้อยละ 23.8 โดยกุ้ง
ก้ามกรามสดแช่เย็นน าเข้าจากศรีลังกา ร้อยละ 32.4 บังคลาเทศ ร้อยละ 26.2 อินเดีย ร้อยละ 26.1 และเมียนมา 
ร้อยละ 15.3 กุ้งก้ามกรามแช่แข็งน าเข้าจากอินเดีย ร้อยละ 49.7 บังคลาเทศ ร้อยละ 48.7 และประเทศอื่น ๆ 
ร้อยละ 1.6 

4. ปัญหาอุปสรรค 
4.1 กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ าและโตช้า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมเล้ียงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับกุ้ง

ก้ามกรามในบ่อเดียวกันแต่สัดส่วนการปล่อยกุ้งก้ามกรามน้อยกว่า ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้ม
ลดลงเนื่องจากกุ้งขาวแวนนาไมใช้ระยะเวลาในการเล้ียงน้อยกว่าและผลตอบแทนสูงหากไม่มีปัญหาราคาตกต่ า 

4.2 ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามท่ีดีมีคุณภาพ 
4.3 ต้นทุนการเล้ียงกุ้งก้ามกรามค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญมีราคาแพง เช่น อาหารกุ้ง

และลูกพันธุ์ ประกอบกับแรงงานหายากและค่าจ้างแรงงานสูง 
4.4 เกษตรกรเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีสัดส่วนเพศเมียและ

กุ้งจ๊ิกโก๋มากกว่าเพศผู้ แต่ราคาถูกกว่ากุ้งก้ามกรามเพศผู้ค่อนข้างมาก 
4.5 กุ้งก้ามกรามจ าหน่ายภายในประเทศเป็นหลักและตลาดรองรับผลผลิตในบางพื้นท่ีมีจ ากัด 
4.6 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามไม่แน่นอนและเกษตรกรยังไม่สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดภายในประเทศ บางช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดค่อนข้างมากและราคาลดลง โดยตลาดมีความ
ต้องการกุ้งก้ามกรามในช่วงเทศกาลค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะวางแผนการเล้ียงกุ้งเพื่อให้จับขายได้
ในช่วงเทศกาลก็ตาม แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอ และส่งผลให้กุ้งขาดตลาดต่อเนื่องหลังเทศกาล 1 – 2 เดือน 

4.7 ไวรัสโควิด – 19 กับการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งของเกษตรกรและการค้า
กุ้งก้ามกรามภายในประเทศ โดยไม่มีผู้เข้าไปรับซื้อท่ีฟาร์ม ท าให้มีกุ้งค้างบ่อ และส่งผลให้ราคาตกต่ า 

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
5.1 พัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี เพื่อให้มีอัตรารอดสูงและโตเร็ว ท้ังนี้กรมประมงมีการ

ผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรจึงยังคงต้องซื้อลูกพันธุ์
จากภาคเอกชนในราคาท่ีค่อนข้างสูง 

5.2 การเล้ียงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธุ์ที่มีการอนุบาลมาแล้ว 2 – 3 เดือน ท าให้เกษตรกรใช้ระยะเวลา
ในการเล้ียงน้อยลงและอัตรารอดสูงขึ้นซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเล้ียงประมาณ 3 เดือนสามารถจับกุ้งขนาด 
20 ตัวขึ้นไปต่อกิโลกรัมจ าหน่ายได้ แต่อาจส่งผลให้กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาดน้อยลง 
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5.3 ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการเล้ียง 
แต่ยังไม่แพร่หลาย 

5.4 ส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและมีช่องทางการจ าหน่าย
มากขึ้นรวมถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งก้ามกรามให้มากขึ้นเช่น การจัดเทศกาล  
กินกุ้งในหลายพื้นท่ี  

5.5 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลตอบแทน โดยกรมประมง        
ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งก้ามกรามในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน รวมถึงการเช่ือมโยงสินค้าสู่ตลาดปี 2563 ในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
ชลบุรี  นครปฐม และสุพรรณบุรี  นอกจากนี้  ในบางพื้น ท่ียังมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการเล้ียงกุ้งก้ามกรามของกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดท้ังใน และต่างประเทศ เช่น 
จังหวัดเชียงราย และล าปาง เป็นต้น  

5.6 เกษตรกรควรวางแผนการเล้ียงกุ้งก้ามกรามให้มีผลผลิตออกจ าหน่ายอย่างเหมาะสม และมีขนาด
ตามท่ีตลาดต้องการ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

5.7 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืด กรมประมง ได้จัดท าแผนพัฒนาการเพาะเล้ียงกุ้ง
ก้ามกราม ปี พ.ศ. 2562-2564 เพื่อพัฒนาด้านงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร และการเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมท้ังมีการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ และติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

5.8 ส าหรับมาตรการแก้ไขปัญหาราคาตกต่ าในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด – 19 กรมประมงได้
ส่งเสริมให้เกษตรกรขายกุ้งก้ามกรามผ่านตลาดออนไลน์ หรือระบบการจองสินค้าล่วงหน้า (Pre – order) ภายใต้
ช่ือ “Fisheries Shop” เพื่อระบายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศ โดยผู้บริโภคจะได้รับสินค้าสัตว์น้ าท่ีมีความสด 
สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานจากเกษตรกรโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  

 
  

กลุ่มเศรษฐกจิการประมง  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  กรมประมง 


