
สถานการณ์กุ้งก้ามกรามในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2561 

จันทิมา  เพียรผล 
1. สถานการณ์การผลิต 

ในปี 2561 กรมประมงได้ประมาณการผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 16,738 ตัน 
และมูลค่า 4,828 ล้านบาท เมื ่อเทียบกับปี 2560 พบว่า มีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ ้นร้อยละ 5.4 และ 8.8 
ตามล าดับ เนื้อที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทั้งประเทศประมาณ 80,092 ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 ผลผลิตเฉลี่ย 209 กิโลกรัมต่อไร่ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 (ตารางที่ 1) เนื่องจากเกษตรกรมีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่ใช้ลูกพันธุ์ที่มี
การอนุบาลมาแล้ว 2 - 3 เดือน ท าให้ใช้ระยะเวลาเลี้ยงน้อยลงและอัตรารอดสูงขึ้น โดยแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ที่ส าคัญอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี 

ตารางท่ี 1 จ านวนฟาร์ม เนื้อท่ี ผลผลิต มูลค่า และผลผลิตเฉลี่ยของการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ปี 2551 - 2561 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวน 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* 5,491 -2.3 78,844 -0.7 13,479 -17.0 3,583 -11.5 171 -16.6 
2560* 5,532 +0.7 79,158 +0.4 15,887 +17.9 4,439 +23.9 201 +17.5 
2561* 5,562 +0.5 80,092 +1.2 16,738 +5.4 4,828 +8.8 209 +4.0 

ที่มา : กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ :  * ข้อมูลประมาณการ 
 

ส าหรับประมาณการฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามปี 
2561 มีจ านวน 5,562 ฟาร์ม โดยเป็นฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ที่ดี (GAP) เมื่อสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2561 จ านวน 
1,283 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของฟาร์มทั้งหมด 
โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 
489 ฟาร์ม นครปฐม 481 ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา 96 ฟาร์ม 
และสุพรรณบุรี 86 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 38.1  37.5 
7.5 และ 6.7 ของฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามล าดับ 
ส่วนอีกร้อยละ 10.2 อยู่ ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  
กาญจนบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี พิษณุโลก ชลบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม  
(ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด) 
 

นครป ม
3 .5 

ราชบุรี
3 .1 

สุพรรณบุรี
6.  

กา สิน ุ์
5.  

ฉ เชิงเทรา
 .5 

กา จนบุรี
2.  

จัง วัดอ่ืน 
1.  

สัดส่วนจ านวนฟาร์มเก ตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
ท่ีได้รับการรับรองมาตร าน  GAP ณ มีนาคม 2561
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2. สถานการณ์ราคา 

ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 จ าแนกตามขนาดกุ้ง โดย
ขนาด 13-14 ตัว/กก. 15-16 ตัว/กก. และ 20 ตัวขึ้นไป/กก. ราคากิโลกรัมละ 515  382 และ 267 บาท ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 กุ้งขนาด 13-14 ตัว/กก. และ 15-16 ตัว/กก. ราคาปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 
3.2 และ 0.8 ตามล าดับ ส่วนขนาด 20 ตัวขึ้นไป/กก. ราคาปรับเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.4 ทั้งนี้กุ้งก้ามกรามขนาดเล็ก 
(20 ตัวขึ้นไป/กก.) มีอัตราการเพ่ิมของราคามากกว่ากุ้งขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงต้นปีราคาปรับตัวสูงขึ้น 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการกุ้งขนาด 20 ตัวขึ้นไป/กก. ในช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละตรุษจีนเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2 ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ปี 2560 - 2561 
หน่วย : บาท/กก. 

เดือน 
ขนาด 13-14 ตัว/กก.   ขนาด 15-16 ตัว/กก.   ขนาด 20 ตัวขึ้นไป/กก. 

2560 2561 %    2560 2561 %    2560 2561 %  

ม.ค. 524 521 -0.6  386 385 -0.3  268 271 +1.1 

ก.พ. 540 512 -5.2  385 385 0  264 267 +1.1 

มี.ค. 531 513 -3.4  385 376 -2.3  265 262 -1.1 

เม.ย. 493    384    267   

พ.ค. 512    384    261   

มิ.ย. 510    385    264   

ก.ค. 529    385    269   

ส.ค. 540    383    259   

ก.ย. 535    385    262   

ต.ค. 533    385    264   

พ.ย. 537    385    268   

ธ.ค. 528    386    277   

เฉลี่ย 3 เดือน 532 515 -3.2  385 382 -0.8  266 267 +0.4 

เฉลี่ย 6 เดือน 518    385    265   

เฉลี่ย 9 เดือน 524    385    264   

เฉลี่ย 12 เดือน 526     385     266   

ที่มา : www.talaadthai.com และจากการค านวณ 

การจ าหน่ายกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรในภาคกลาง ส่วนใหญ่จ าหน่ายกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบคัดแยกขนาด 
ส าหรับราคาเฉลี่ยกุ้งก้ามกรามขนาด 20-30 ตัว/กก. 31-40 ตัว/กก. และ 40 ตัวขึ้นไป/กก. ที่เกษตรกรขายได้ 
ในปี 2561 ราคากิโลกรัมละ 230  172 และ 145 บาท ตามล าดับ (ส านักงานประมงจังหวัดราชบุรี)  ส่วนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดกาฬสินธุ์จ าหน่ายกุ้งก้ามกรามมีชีวิตแบบคละขนาด ราคาประมาณ 250 บาทต่อกิโลกรัม 
(ส านักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์) 

 
 

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

การส่งออกกุ้งก้ามกรามของไทยไปยังตลาดต่างประเทศในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณ 
631 ตัน มูลค่า 93.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 แต่มูลค่าลดลง
ร้อยละ 54.4 เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกกุ้งก้ามกรามแช่แข็งลดลง ในขณะที่มีการส่งออกกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็น
เพิ่มขึ้นแต่มูลค่าต่ ากว่ากุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ส าหรับผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นกุ้งก้ามกรามแช่แข็ง 
ร้อยละ 72.8 กุ้งก้ามกรามสดแช่เย็น ร้อยละ 21.9 กุ้งก้ามกรามมีชีวิตและท าเป็นพ่อแม่พันธุ์ ร้อยละ 5.3 ในส่วน
ของกุ้งก้ามกรามปรุงแต่งยังไม่มีการส่งออก 
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ตลาดหลักที่มีมูลค่าการส่งออกกุ้งก้ามกรามมากที่สุดของไทย ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2561 คือ 
จีน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาเป็นเมียนมาร์ ร้อยละ 26.2 เวียดนาม ร้อยละ 21  มาเลเซีย ร้อยละ 7 ญี่ปุ่น ร้อยละ 
6.2 และประเทศอ่ืนๆ อีกร้อยละ 10.6 

ผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่แข็งส่งออกไปยังจีน ร้อยละ 
33.5 เวียดนาม ร้อยละ 28.7 เมียนมาร์ ร้อยละ 14.9 
ญี่ปุ่น ร้อยละ 8.5 และประเทศอื่นๆ ร้อยละ 14.4 
ส าหรับกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็นส่งออกไปยังเมียนมาร์ 
ร้อยละ 67.4 มาเลเซีย ร้อยละ 31.8 และประเทศ
อ่ืนๆ ร้อยละ 0.8 กุ้งมีชีวิตส่งออกไปเมียนมาร์ ร้อยละ 
83.6 เวียดนาม ร้อยละ 13.5 และประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 
2.9 ส่วนกุ ้งก้ามกรามเพื่อท าพันธุ์ส่งออกไปยังจีน
ทั้งหมด 

 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกุ้งก้ามกรามไปยังเวียดนามในช่วง 3 เดือนแรกปี 
2561 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 71.6 และ 79.3 ตามล าดับ ดังนั้น
ผู้ประกอบการส่งออกและเกษตรกรต้องติดตามสถานการณ์การค้ากุ้งก้ามกรามกับเวียดนามอย่างใกล้ชิด เพ่ือจะได้
ปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์และมองหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เนื่องจากเวียดนามมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และราคาขายกุ้งในเวียดนามประมาณ 200-630 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับขนาด
ของกุ้ง ซึ่งใกล้เคียงกับราคาขายของไทย 

3.2 การน าเข้า 
ในปี 2561 ไทยน าเข้ากุ้งก้ามกราม 176.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 36.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2560 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 115.5 และ 96.8 ตามล าดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
น าเข้าเป็นกุ้งก้ามกรามสดแช่เย็น ร้อยละ 82.1 กุ้งก้ามกรามแช่แข็ง ร้อยละ 17.8 และกุ้งมีชีวิต ร้อยละ 0.1 
โดยผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามสดแช่เย็นน าเข้าจากศรีลังกา ร้อยละ 41.7 อินเดีย ร้อยละ 32.6 บังคลาเทศ ร้อยละ 
21.1 และเมียนมาร์ ร้อยละ 4.6 ส่วนกุ้งก้ามกรามแช่แข็งน าเข้าจากบังคลาเทศ ร้อยละ 54.4 และประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 
45.6 ส าหรับกุ้งมีชีวิตเป็นการน าเข้าจากอิสราเอลทั้งหมด 
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 . ปั  าอุปสรรค 
4.1 กุ้งก้ามกรามมีอัตรารอดต่ าและโตช้า เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับกุ้ง

ก้ามกรามในบ่อเดียวกัน แต่สัดส่วนการปล่อยกุ้งก้ามกรามน้อยกว่า ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากกุ้งขาวแวนนาไมใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงน้อยกว่าและผลตอบแทนสูง แม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้าน
ราคาที่ผันผวน 

4.2 ขาดแคลนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามท่ีดีมีคุณภาพ และลูกพันธุ์มีราคาสูง 
4.3 อาหารกุ้งมีราคาแพง 
4.4 แรงงานหายากและค่าแรงสูง 
4.5 เกษตรกรเสียโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกราม มีสัดส่วนเพศเมียและ

กุ้งจิ๊กโก๋มากกว่าเพศผู้ แตร่าคาถูกกว่ากุ้งก้ามกรามเพศผู้ค่อนข้างมาก 
4.6 ตลาดรองรับผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบางพ้ืนที่มีจ ากัด 
4.7 ตลาดภายในประเทศมีความต้องการกุ้งก้ามกรามในช่วงเทศกาลค่อนข้างสูง แต่ผลผลิตไม่เพียงพอ 

5. แนวทางแก้ไขปั  าแล อุปสรรค 
5.1 พัฒนาสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้มีคุณภาพดี เพ่ือให้มีอัตรารอดสูงและโตเร็ว ทั้งนี้กรมประมงมีการ

ผลิตลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรจึงยังคงต้องซื้อลูกพันธุ์
จากภาคเอกชนในราคาที่ค่อนข้างสูง 

5.2 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้ลูกพันธุ์ที่มีการอนุบาลมาแล้ว 2 - 3 เดือน ท าให้เกษตรกรใช้ระยะเวลา
ในการเลี้ยงน้อยลงและอัตรารอดสูงขึ้น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3 เดือน สามารถจับกุ้ง
ขนาด 20 ตัวขึ้นไปต่อกิโลกรัมจ าหน่ายได้ 

5.3 ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเลี้ยง 
แต่ยังไม่แพร่หลาย 

5.4 ส่งเสริมด้านการตลาด เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตและมีช่องทางการจ าหน่าย
มากขึ้น 

5.5 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลตอบแทน โดยกรมประมงได้
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน รวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาด ปี 2561 จ านวน 3 แปลง ในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์  นครปฐม และร้อยเอ็ด  นอกจากนี้ ในบางพ้ืนที่ยังมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
จังหวัดเชียงราย และล าปาง เป็นต้น จึงคาดว่าในปี 2561 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามจะเพ่ิมข้ึน 

5.6 เกษตรกรควรวางแผนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้มีผลผลิตออกจ าหน่ายในช่วงเทศกาลต่างๆ และ
มีขนาดตามที่ตลาดต้องการ 
 
 
 
 
 
 
  
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  กรมประมง 


