
สถานการณ์กุ้งก้ามกราม ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563 

จันทิมา  เพียรผล 
1. สถานการณ์การผลิต 

ในปี พ.ศ. 2562 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 22,036 ตัน และมูลค่า 5,172 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 และ 0.7 ตามลำดับ เนื้อที่เลี้ยงกุ้ง
ก้ามกรามทั้งประเทศประมาณ 70,920 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 ผลผลิตเฉลี่ย 311 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 
สำหรับแนวโน้มในปี พ.ศ. 2563 กรมประมงได้ประมาณการผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 22,257 
ตัน และมูลค่า 5,171 ล้านบาท ซึ่งปริมาณเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 เพียงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 1 เนื้อที่เลี้ยง
กุ้งก้ามกรามทั้งประเทศประมาณ 70,880 ไร่ ลดลงร้อยละ 0.1 ผลผลิตเฉลี่ย 314 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
(ตารางที่ 1) แม้ว่าจะมีการพัฒนาลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดีขึ้นและเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ลูกพันธุ์ที่มี
การอนุบาลแล้ว 2-3 เดือน จึงมีอัตรารอดสูงขึ้นและใช้ระยะเวลาการเลี้ยงในแต่ละรุ่นน้อยลง เกษตรกรสามารถ
เลี้ยงกุ้งได้ 2-3 รุ่น/ปี ก็ตาม แต่เกษตรกรอาจประสบกับปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและภาวะภัยแล้งในปี 
2563 โดยแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามท่ีสำคัญอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ และสุพรรณบุรี 

ตารางท่ี 1 จำนวนฟาร์ม เนื้อท่ี ผลผลิต มูลค่า และผลผลิตเฉลี่ยของการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปี พ.ศ. 2551 - 2563 

ปี 
พ.ศ. 

จำนวน เนื้อที ่ 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 5,726 +18.7 66,266 -10.0 21,415 +2.5 4,938 +4.9 323 +13.7 

2561* 5,627 -1.7 70,322 +6.1 21,557 +0.7 5,138 +4.1 307 -5.0 

2562* 5,639 +0.2 70,920 +0.9 22,036 +2.2 5,172 +0.7 311 +1.3 

2563* 5,722 +1.5 70,880 -0.1 22,257 +1.0 5,171 0.0 314 +1.0 

ที่มา : กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ :  * ข้อมูลประมาณการ 

เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ. 1) กับกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีจำนวน 5,222 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 92.6 ของจำนวนฟาร์มทั้งหมด เนื้อที่เลี้ยง 54,658 ไร่ ส่วนฟาร์มเกษตรกรอีก
ร้อยละ 7.4 ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
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สำหรับประมาณการฟาร์มเลี ้ยงกุ ้งก้ามกราม     
ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 5,639 ฟาร์ม โดยเป็นฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี 
(GAP) เมื่อสิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 1,590 
ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 28.2 ของฟาร์มทั้งหมด โดยส่วนใหญ่
อยู่ในภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม 603 ฟาร์ม ราชบุรี 484 
ฟาร์ม กาฬสินธุ ์ 150 ฟาร์ม สุพรรณบุรี 143 ฟาร์ม 
ฉะเชิงเทรา 114 ฟาร์ม กาญจนบุรี 39 ฟาร์ม และ
ร้อยเอ็ด 25 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 37.9  30.4  9.4  9.0  
7.2  2.5 และ 1.6 ของฟาร์มที่ได้รับการรับรอง ตามลำดับ ส่วนอีกร้อยละ 2.0 อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ชลบรุี 
สมุทรปราการ เพชรบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก อุดรธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรสงคราม 
อ่างทอง ลำพูน และสตูล  

2. สถานการณ์ราคา 
2.1 ราคาที่เกษตรกรขายได้ 

การจำหน่ายกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคกลางเป็นการจำหน่ายกุ้งมีชีวิตแบบคัด
แยกขนาดเกือบทั้งหมด สำหรับเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีสามารถขายกุ้งก้ามกรามขนาด 20-30 ตัว/กก. ราคา 
195-250 บาท/กก. เฉลี่ย 222 บาท/กก. กุ้งขนาด 31-40 ตัว/กก. ราคา 145-190 บาท/กก. เฉลี่ย 170 บาท/กก. 
และกุ้งขนาด 40 ตัวขึ้นไป/กก. ราคา 130-170 บาท/กก. เฉลี่ย 148 บาท/กก. เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ราคา
เฉลี่ยกุ้งขนาด 20-30 ตัว/กก. และขนาด 31-40 ตัว/กก. ปรับลดลงร้อยละ 1.8 และ 0.6 ตามลำดับ แต่กุ้งขนาด 
40 ตัวขึ้นไป/กก. ราคาปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7  ส่วนเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถขายกุ้งขนาด 8-10 ตัว/กก. 
ราคา 320-450 บาท/กก. กุ้งขนาด 12–17 ตัว/กก. ราคา 270-360 บาท/กก. กุ้งขนาด 20–30 ตัว/กก. ราคา 
195-253 บาท/กก. และกุ้งขนาด 31–40 ตัว/กก. ราคา 120-200 บาท/กก. ในขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
จังหวัดกาฬสินธุ์จำหน่ายกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบคละขนาดไม่มีการคัดแยก ราคาประมาณ 250 บาท/กก.  

2.2 ราคาขายส่ง 
ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ในปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามขนาดกุ้งออกเป็น 

3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยกุ้งขนาดใหญ่มีราคาอยู่ในช่วง 403-509 บาท/กก. 
เฉลี่ย 453 บาท/กก. กุ้งขนาดกลางมีราคาอยู่ในช่วง 294-365 บาท/กก. เฉลี่ย 336 บาท/กก. กุ้งขนาดเล็กมี
ราคาอยู่ในช่วง 185-267 บาท/กก. เฉลี่ย 232 บาท/กก. เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ราคาเฉลี่ยกุ้งทุกขนาดปรับ
ลดลง คิดเป็นร้อยละ 11.2  8.4 และ 11.5 ตามลำดับ เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาระหว่างการเลี้ยงและต้องจับ
กุ้งขายก่อนกำหนด ประกอบกับเกษตรกรรายย่อยนิยมนำลูกพันธุ์กุ้งที่ผ่านการอนุบาลแล้วมาเลี้ยงต่ออีก 2–3 เดือน 
และจับกุ้งขายครั้งเดียวยกบ่อ จึงส่งผลให้กุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาดน้อยลงและกุ้งที่จำหน่ายในแต่ละกลุ่ม
ส่วนใหญมี่ขนาดเล็กลง (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2 ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ปี พ.ศ. 2561 - 2562 
หน่วย : บาท/กก. 

เดือน 
ขนาดใหญ ่   ขนาดกลาง   ขนาดเล็ก 

2561 2562 %    2561 2562 %    2561 2562 %  

ม.ค. 521 489 -6.1  385 349 -9.4  271 242 -10.7 

ก.พ. 512 509 -0.6  385 365 -5.2  267 215 -19.5 

มี.ค. 513 458 -10.7  376 342 -9.0  262 185 -29.4 

เม.ย. 508 436 -14.2  388 336 -13.4  266 201 -24.4 

พ.ค. 514 488 -5.1  385 340 -11.7  264 204 -22.7 

มิ.ย. 524 485 -7.4  385 314 -18.4  262 200 -23.7 

ก.ค. 520 482 -7.3  385 294 -23.6  261 205 -21.5 

ส.ค. 571 435 -23.8  398 350 -12.1  260 267 +2.7 

ก.ย. 575 429 -25.4  391 346 -11.5  307 265 -13.7 

ต.ค. 575 414 -28.0  343 333 -2.9  268 265 -1.1 

พ.ย. 403 403 0  298 333 +11.7  246 265 +7.7 

ธ.ค. 388 403 +3.9  284 333 +17.3  205 265 +29.3 

เฉลี่ย 3 เดือน 515 485 -5.8  382 352 -7.9  267 214 -19.9 

เฉลี่ย 6 เดือน 515 478 -7.2  384 341 -11.2  265 208 -21.5 

เฉลี่ย 9 เดือน 529 468 -11.5  386 337 -12.7  269 220 -18.2 

เฉลี่ย 12 เดือน 510 453 -11.2   367 336 -8.4   262 232 -11.5 

ที่มา : www.talaadthai.com และจากการคำนวณ 
 

 

http://www.talaadthai.com/
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3. สถานการณ์การค้า 
3.1 การส่งออก 

การส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยไปยังตลาดต่างประเทศของปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 4,202.2 ตัน 
มูลค่า 478.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 9.5 อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยของปริมาณการส่งออกในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558–2562) เพิ่มร้อยละ 21.4 ในขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของมูลค่าการส่งออกติดลบร้อยละ 2.0 

 

ตลาดหลักที่มีมูลค่าการส่งออกกุ้งก้ามกรามมากที่สุดของไทยในปี พ.ศ. 2562 คือ เมียนมาร์ คิดเป็น
ร้อยละ 32.5 รองลงมาเป็นจีน ร้อยละ 30.8 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 17.1 มาเลเซีย ร้อยละ 4.1 ฮ่องกง ร้อยละ 3.1 
บาเรนห์ ร้อยละ 1.9 และประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 10.5 

ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ร้อยละ 60.6 กุ้งก้ามกรามสด
แช่เย็น ร้อยละ 37.5 และกุ้งก้ามกรามมีชีวิต ร้อยละ 1.9 ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็งส่งออกไปยังจีน ร้อยละ 
50.8 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 28.2 ฮ่องกง ร้อยละ 5.1 บาเรนห์ ร้อยละ 3.1 ซาอุดิอารเบีย ร้อยละ 2.6 นิวซีแลนด์ 
ร้อยละ 2.3 และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 7.9 สำหรับกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็นส่งออกไปยังเมียนมาร์ ร้อยละ 84.2 
มาเลเซีย ร้อยละ 10.9 กัมพูชา ร้อยละ 2.9 และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 2.0 กุ้งมีชีวิตส่งออกไปเมียนมาร์ ร้อยละ 
49.2 เวียดนาม ร้อยละ 32.9 กัมพูชา ร้อยละ 13.0 มาเลเซีย ร้อยละ 2.3 และประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 2.6 

อาเซียนเป็นตลาดนำเข้ากุ้งก้ามกรามจากไทยที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2562 ไทยส่งออกกุ้งก้ามกราม
ไปอาเซียน 2,841.3 ตัน มูลค่า 196.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.6 และ 41.0 ของการส่งออกกุ้งก้ามกราม
ทั้งหมด และในช่วงปี พ.ศ. 2558–2562 มีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตเฉลี่ยของปริมาณและ
มูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.3 และ 12.6 ตามลำดับ สำหรับประเทศผู้นำเข้าในอาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ ร้อยละ 79.3 
มาเลเซีย ร้อยละ 10.1 เวียดนาม ร้อยละ 3.8 กัมพูชา ร้อยละ 3.3 สปป.ลาว ร้อยละ 1.8 และสิงคโปร์ ร้อยละ 1.7 

กุ้งก้ามกรามที่ส่งออกไปยังเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณ 2,381.9 ตัน มูลค่า 155.6 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.7 และ 41.5 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นกุ้ง
ก้ามกรามสดแช่เย็น ร้อยละ 97.2 ส่วนอีกร้อยละ 2.8 เป็นกุ้งมีชีวิต แม้ว่าเมียนมาร์จะนำเข้ากุ้งก้ามกรามปริมาณ
ค่อนข้างมากและเป็นตลาดหลักที่น่าสนใจ แต่ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าเป็นกุ้งสดแช่เย็นขนาดเล็กที่มีราคาไม่สูงและไม่
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
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ไทยส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังจีน ในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณ 669.8 ตัน มูลค่า 147.1 ล้านบาท 

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 54.3 และ 28.6 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมด 

เป็นกุ้งสดแช่แข็ง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562  มี

แนวโน้มส่งออกเพิ ่มขึ ้น อัตราการเติบโตเฉลี ่ยของ

ปริมาณและมูลค่าในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558–2562) เพ่ิม

ร้อยละ 68.4 และ 26.9 ตามลำดับ ทั้งนี้ การส่งออกกุ้ง

ก้ามกรามไปจีนในปี 2563 อาจได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคโรน่าหรือ 

COVID-19 

3.2 การนำเข้า 
ไทยนำเข้ากุ้งก้ามกรามปี พ.ศ. 2562 ปริมาณ 995.0 ตัน มูลค่า 209.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.3 และ 2.0 ตามลำดับ โดยนำเข้าจากอินเดีย ร้อยละ 41.3 ศรีลังกา 
ร้อยละ 35.4 เมียนมาร์ ร้อยละ 12.0 บังคลาเทศ ร้อยละ 11.2 และประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 0.1 ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า
เป็นกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็น ร้อยละ 89.1 กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ร้อยละ 10.6 และกุ้งทำพันธุ์ ร้อยละ 0.3 กุ้งก้ามกราม
สดแช่เย็นนำเข้าจากอินเดีย ร้อยละ 40.7 ศรีลังกา ร้อยละ 39.7 เมียนมาร์ ร้อยละ 13.3 บังคลาเทศ ร้อยละ 6.2 
และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 0.1 กุ้งก้ามกรามแช่แข็งนำเข้าจากบังคลาเทศ ร้อยละ 52.8 อินเดีย ร้อยละ 46.9 และ
ประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 0.3 ส่วนกุ้งทำพันธุ์นำเข้าจากเมียนมาร์ ร้อยละ 67.5 เวียดนาม ร้อยละ 30.0 และ ประเทศ
อ่ืนๆ ร้อยละ 2.5 ตามลำดับ 
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อย่างไรตาม แนวโน้มการเพาะเลี้ยงและการส่งออกกุ้งก้ามกราม ในปี 2563 อาจได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพลูกพันธุ์ ภัยแล้ง ความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลอดจนผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีน กับ
สหรัฐอเมริกา และสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เป็นต้น 

4. ปัญหาอุปสรรค 
4.1 กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ำ โตช้า และใช้เวลาเลี้ยงนาน เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมเลี้ยง ร่วมกับ

กุ้งขาวแวนนาไม เนื่องจากกุ้งขาวแวนนาไมให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหากไม่มีปัญหาราคาตกต่ำ ดังนั้นการตัดสินใจ
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในสัดส่วนมากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมและคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งด้วย 

4.2 ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามท่ีดีมีคุณภาพ  
4.3 ต้นทุนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจัยการผลิตที่สำคัญมีราคาแพง เช่น อาหารกุ้ง

และลูกพันธุ์ ประกอบกับแรงงานหายากและค่าจ้างแรงงานสูง 
4.4 เกษตรกรเสียโอกาสในการจำหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีสัดส่วนเพศเมียมากกว่า

เพศผู้ แต่ราคาถูกกว่ากุ้งก้ามกรามเพศผู้ค่อนข้างมาก และผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อกุ้งก้ามกรามมีชีวิต ดังนั้นกุ้งตาย
จึงมีราคาถูก 

4.5 กุ้งก้ามกรามจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลักและตลาดรองรับผลผลิตในบางพื้นที่มีจำกัด 
4.6 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามไม่แน่นอนและเกษตรกรยังไม่สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดภายในประเทศ เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกรามจะออกสู่ตลาดค่อนข้างมากในช่วงเวลาเดียวกัน 
และการตัดสินใจลงลูกพันธุ์กุ้งของเกษตรยังขึ้นอยู่กับราคากุ้งขาวแวนนาไมด้วย หากราคากุ้งขาวแวนนาไมไม่ดีและ
ไม่แน่นอน เกษตรกรจะเพิ่มสัดส่วนการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ทำให้ผลผลิตกุ้งก้ามกรามออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น จึงทำให้
ราคาจำหน่ายไม่ดีเท่าใดนัก ทั้งนี้ตลาดมีความต้องการกุ้งก้ามกรามในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่อนข้างสูงและราคาดี 
แม้ว่าเกษตรกรบางส่วนจะวางแผนการเลี้ยงกุ้งเพ่ือให้จับขายได้ในช่วงเทศกาลก็ตาม แต่ผลผลิตอาจไม่เพียงพอและ
ส่งผลให้กุ้งขาดตลาดต่อเนื่องหลังช่วงเทศกาล 

4.7 จากปัญหาอุปสรรคในการเลี ้ยงกุ ้งก้ามกรามประกอบกับสภาพภูมิอากาศแปรปรวน ส่งผลให้
เกษตรกรไม่สามารถเลี้ยงกุ้งจนได้ขนาดใหญ่ (จัมโบ้) ดังนั้นกุ้งขนาดใหญ่จึงขาดตลาด 

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
5.1 พัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดีและมีสัดส่วนกุ้งเพศผู้ค่อนข้างมาก เพื่อให้มีอัตรารอดสูง

และโตเร็ว ทั้งนี้กรมประมงมีการผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ดังนั้น
เกษตรกรจึงยังคงต้องซื้อลูกพันธุ์จากภาคเอกชนในราคาท่ีค่อนข้างสูง 

5.2 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธุ์ที่มีการอนุบาลมาแล้ว 2-3 เดือน ทำให้เกษตรกรใช้ระยะเวลา 
ในการเลี้ยงน้อยลงและอัตรารอดสูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 2-3 เดือน สามารถจับกุ้งขนาด 
20 ตัวขึ้นไปต่อกิโลกรัมจำหน่ายได้ แต่อาจส่งผลให้ต้นทุนลูกพันธุ์เพ่ิมขึ้นและกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาดน้อยลง 

5.3 ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามหรือผลิตลูกพันธุ์ที่มีสัดส่วนของ
กุ้งเพศผู้สูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเลี้ยง แต่ยังไม่แพร่หลาย 

5.4 หน่วยงานทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในประเทศและตลาด
ส่งออก เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตและมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น โดยในส่วนของตลาด
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ภายในประเทศได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกุ้งและจัดหาตลาดจำหน่ายกุ้งให้กับกลุ่มเกษตรกร 
เพ่ือกระตุ้นการบริโภคกุ้งก้ามกรามในประเทศให้มากข้ึน 

5.5 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลตอบแทน โดยกรมประมงได้
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งก้ามกรามในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน รวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด โดยในปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกรจังหวัด
กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฯ 

5.6 เกษตรกรควรวางแผนและพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 

5.7 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง ได้จัดทำแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม ปี พ.ศ. 2562-2564 เพื่อพัฒนาด้านงานวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกร และการเพ่ิมช่องทางการตลาด พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงาน 

แหล่งที่มาของข้อมูล 
1. ข้อมูลสถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและ

ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
2. ข้อมูลจำนวนฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ. 1) จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง 
3. ข้อมูลจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) จากกอง

วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง 
4. ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกกุ้งก้ามกรามจากกลุ่มวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศ กองนโยบาย

และยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
5. ข้อมูลราคากุ้งก้ามกรามที่เกษตรกรขายได้จากสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี สำนักงานประมงจังหวัด

สุพรรณบุรี และสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. ข้อมูลราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามจากเว็บไซต์ www.talaadthai.com และจากการคำนวณ 
7. การสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและแพผู้รับซื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  กรมประมง 


