
สถานการณสินคากุงกามกรามและผลิตภัณฑในชวง 3 เดือนแรก ป 2564 

สุกัญญา พิมมาดี และ อรณิชา แกวสังข  

กลุมเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

1. สถานการณการผลิต 

สถานการณการผลิตกุงกามกรามป 2564 คาดวามีจํานวนฟารมเลี้ยง 7,597 ฟารม เนื้อท่ีเลี้ยง 91,074 ไร 
ปริมาณผลผลิต 31,871 ตัน และมูลคา 7,630.9 ลานบาท ท้ังจํานวนฟารม เนื้อท่ี ผลผลิต และมูลคาเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 1.1 1.1 2.8 และ 3.0 ตามลําดับ เม่ือเทียบกับปกอน (ตารางท่ี 1) โดยมีแหลงเลี้ยงกุงกามกรามท่ีสําคัญ 
อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ราชบุร ีฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ และสุพรรณบุรี  

แมวาในภาพรวมผลผลิตกุงกามกรามป 2564 คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน แตในชวงไตรมาสแรก
ของป 2564 ผลผลิตกุงกามกรามมีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากไดรับผลกระทบ 
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหเกษตรกรจําหนายสินคากุงกามกรามไมเปนไป
ตามปกติจึงมีการปรับแผนการเลี้ยงใหไปตามสถานการณตลาด  

ตารางท่ี 1 จํานวนฟารม เนื้อท่ี ผลผลิต และมูลคากุงกามกรามจากการเพาะเลี้ยง ป 2555 – 2564** 

ป 
พ.ศ. 

จํานวน  เน้ือท่ี  ผลผลติ  มูลคา  

ฟารม %∆ (ไร) %∆ (ตัน) %∆ (ลานบาท) %∆ 

2555 6,339 
 

89,351 
 

18,702   4,094.1 
 2556 5,811 -8.3 85,399 -4.4 18,168 -2.9 4,474.6 9.3 

2557 5,503 -5.3 78,030 -8.6 16,906 -6.9 4,200.5 -6.1 

2558 5,620 2.1 79,366 1.7 16,235 -4.0 4,048.4 -3.6 

2559 4,823 -14.2 73,601 -7.3 20,883 28.6 4,707.2 16.3 

2560 5,726 18.7 66,266 -10.0 21,415 2.5 4,937.7 4.9 

2561 7,298 27.5 87,486 32.0 31,838 48.7 7,907.2 60.1 

2562* 7,413 1.6 88,864 1.6 31,345 -1.5 7,705.5 -2.6 

2563* 7,518 1.4 90,122 1.4 31,006 -1.1 7,409.7 -3.8 

2564** 7,597 1.1 91,074 1.1 31,871 2.8 7,630.9 3.0 

ท่ีมา : กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ : * ขอมูลเบื้องตน  

** ขอมูลประมาณการ  
 

สําหรับจํานวนฟารมเลี้ยงกุงกามกรามป 2564 คาดวามีจํานวน 7,597 ฟารม โดยเปนฟารมท่ีไดรับ 
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (GAP) เม่ือสิ้นสุด ณ เดือนมีนาคม 2564 จํานวน 
2,194 ฟารม คิดเปนรอยละ 28.9 ของฟารมท้ังหมด โดยสวนใหญอยูในภาคกลาง ไดแก นครปฐม จํานวน 
865 ฟารม ราชบุรี จํานวน 481 ฟารม ฉะเชิงเทรา จํานวน 240 ฟารม กาฬสินธุ จํานวน 188 ฟารม สุพรรณบุร ี
จํานวน 179 ฟารม และปราจีนบุรี  จํานวน 97 ฟารม คิดเปนรอยละ 39.4 21.9 10.9 8.6 8.2 และ 4.4 
ตามลําดับ ของฟารมท่ีไดรับการรับรอง สวนอีก 144 ฟารม หรือรอยละ 6.6 อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี รอยเอ็ด 
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครนายก และจังหวัดอ่ืนๆ อีก 13 จังหวัด 



 

 
ภาพท่ี 1 สัดสวนจํานวนฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ณ มีนาคม 2564 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

2. สถานการณราคา 
ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท ในชวง 3 เดือนแรก ป 2564 จําแนกตามขนาดกุง คือ 

ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 327 281 และ 217 บาท ตามลําดับ เม่ือเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน กุงกามกรามทุกขนาดราคาเฉลี่ยลดลง รอยละ 7.4 15.4 และ 18.1 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
ซ่ึงสถานการณราคากุงกามกรามในประเทศยังไมดีข้ึน เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จากคลัสเตอรตลาดกุง ตั้งแตชวงปลายป 2563 สงผลกระทบตอความเชื่อม่ันในการบริโภคสินคากุง 
รวมถึงสินคากุงกามกรามดวยเชนกัน ประกอบกับกิจการรานอาหารซ่ึงไดรับกระทบจากนักทองเท่ียวท่ีลดลง ทําให
ราคากุงกามกรามตกต่ํา  

ตารางท่ี 2 ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท ป 2563 – 2564 (ม.ค. – มี.ค.) 
     หนวย : บาท/กก. 

เดือน 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

2563 2564 %∆ 2563 2564 %∆ 2563 2564 %∆ 
ม.ค. 353 329 -6.8     333 278 -16.5 265 215 -18.9 
ก.พ. 353 318 -9.9 331 278 -16.0 265 215 -18.9 
มี.ค. 353 334 -5.4 331 286 -13.6 265 221 -16.6 
เม.ย. 366   347   271   
พ.ค. 390   340   280   
มิ.ย. 382   340   280   
ก.ค. 382   344   278   
ส.ค. 401   353   282   
ก.ย. 442   362   280   
ต.ค. 435   363   285   
พ.ย. 435   363   285   
ธ.ค. 427   348   267   

เฉลี่ย 3 เดือน 353 327 -7.4 332 281 -15.4 265 217 -18.1 

ท่ีมา : www.talaadthai.com และจากการคํานวณ 

นครปฐม 
39.4% 

ราชบุรี 
21.9% 

กาฬสินธุ 
8.6% 

ฉะเชิงเทรา 
10.9% 

สุพรรณบุรี 
8.2% 

ปราจีนบรีุ 
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อื่น ๆ  
6.6% 

สัดสวนจํานวนฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP 
ณ มีนาคม 2564 
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ภาพท่ี 2 ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท ป 2560 – 2564 (ม.ค. – มี.ค.) 
ท่ีมา : คํานวณโดยใชราคารายสัปดาหจากเว็บไซดตลาดไท www.talaadthai.com 
3. สถานการณการคา 

3.1 การนําเขา 
การนําเขากุ งกามกรามของไทย ในชวง 3 เดือนแรก ป 2564 มีปริมาณ 186.7 ตัน มูลคา 37.8 

ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท้ังปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 18.9 และ 23.8 ตามลําดับ 
สําหรับผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีนําเขาสวนใหญเปนกุงกามกรามสดหรือแชเย็น รอยละ 81.5 กุงกามกรามแชเย็น
จนแข็ง รอยละ 17.7 กุงกามกรามสําหรับทําพันธุ รอยละ 0.5 และกุงกามกรามมีชีวิต รอยละ 0.3 (ตารางท่ี3) 

ตลาดหลัก ท่ี มี มูลคาการนําเขา กุ งกามกรามมากท่ีสุดของไทย ในชวง 3 เดือนแรก ป  2564  
คือ บังคลาเทศ รองลงมาเปนอินเดีย ศรีลังกา เมียนมา อิสราเอล และเวียดนาม รอยละ 38.2 29.2 21.3 10.5 0.5 
และ 0.3 ตามลําดับ โดยกุงกามกรามสดหรือแชเย็นนําเขาจากบังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา และเมียนมา รอยละ 
31.1 29.9 26.2 และ 12.8 ตามลําดับ กุงกามกรามแชเย็นจนแข็งนําเขาจากบังคลาเทศ และอินเดีย รอยละ 72.4 
และ 27.6 ตามลําดับ กุงกามกรามสําหรับทําพันธุนําเขาจากอิสราเอลท้ังหมด และกุงกามกรามมีชีวิตนําเขาจาก
เวียดนามท้ังหมด (ภาพท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลคาการนําเขากุงกามกราม ป 2563 – 2564 (ม.ค. – มี.ค.) 
             ปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท 

ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล 

จากกรมศุลกากร 
 

ประเภทผลิตภัณฑ 
(ม.ค. – มี.ค.) 2563 (ม.ค. – มี.ค.) 2564 %∆ (ม.ค. – มี.ค.) 64/63 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

สดหรือแชเย็น 192.7 37.9 167.7 30.8 -13.0 -18.7 

แชเย็นจนแข็ง 37.6 11.8 18.9 6.7 -49.7 -43.2 

สําหรับทําพันธุ - - 0.1 0.2 - - 

มีชีวิต - - 0.1 0.1 - - 

รวม 230.3 49.7 186.8 37.8 -18.9 -23.9 
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ภาพท่ี 3 ปริมาณการนําเขากุงกามกรามของไทย ป 2559-2564 (ม.ค. - มี.ค.) 
 

 

ภาพท่ี 4 สัดสวนมูลคาการนําเขากุงกามกรามของไทยป 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 

3.2 การสงออก 
การสงออกกุงกามกรามของไทยไปยังตลาดตางประเทศในชวง 3 เดือนแรก ป 2564 มีปริมาณ 

1,102.2 ตัน มูลคา 119.1 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท้ังปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 29.5 
และ 41.9 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีสงออกสวนใหญเปนกุงกามกรามสดหรือแชเย็น รอยละ 
59.2 กุงกามกรามแชเย็นจนแข็ง รอยละ 38.1 และกุงกามกรามมีชีวิต รอยละ 2.7 (ตารางท่ี 4) 

ตลาดหลักท่ีมีมูลคาการสงออกกุงกามกรามมากท่ีสุดของไทย ในชวง 3 เดือนแรก ป 2564 คือ 
เมียนมา รองลงมาเปนสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย จีน ฮองกง นิวซีแลนด กัมพูชา และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 51.5 
24.7 8.4 7.1 2.4 2.1 1.7 และ 2.1 ตามลําดับ โดยกุงกามกรามสดหรือแชเย็นสงออกไปยังเมียนมา มาเลเซีย 
สปป.ลาว และกัมพูชา รอยละ 86.1 13.3 0.5 และ 0.2 ตามลําดับ สําหรับกุงกามกรามแชเย็นจนแข็งสงออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง นิวซีแลนด และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 64.8 18.8 6.2 5.5 และ 4.7 ตามลําดับ 
และกุงกามกรามมีชีวิตสงออกไปยังกัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 57.4 21.2 20.6 และ 0.8 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 5) 
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ปริมาณการนําเขากุงกามกรามของไทยป 2559 - 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 
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สัดสวนมูลคาการนําเขากุงกามกรามของไทย ป 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 
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เม่ือพิจารณาในเชิงมูลคาการสงออกกุงกามกรามของไทยในชวง 3 เดือนแรก ป 2564 พบวา 
การสงออกท่ีลดลงมาก คือ กุงกามกรามแชเย็นจนแข็ง โดยลดลงมากในการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและจีน 
เนื่องจากสายการบินปรับลดเท่ียวบินสงผลใหตนทุนการขนสงเพ่ิมสูงข้ึน อีกท้ังจีนมีความเขมงวดในการนําเขา
สินคาอาหารในพบสินคาอาหารในชวงสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับ 
กุงกามกรามมีชีวิตสงออกเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการสงออกไปยังกัมพูชาเพ่ิมข้ึนประมาณหนึ่งเทาตัวเม่ือเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปกอน 

ตารางท่ี 4 ปริมาณและมูลคาการสงออกกุงกามกราม ป 2563 – 2564 (ม.ค. – มี.ค.) 
             หนวยปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท 

ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล  

จากกรมศุลกากร 

 

 
ภาพท่ี 5 ปริมาณการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2559 - 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 
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ปริมาณการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2559 - 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 

ประเภทผลติภณัฑ 
(ม.ค. – มี.ค.) 2563 (ม.ค. – มี.ค.) 2564 %∆ (ม.ค. – มี.ค.) 64/63 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
สดหรือแชเย็น 984.0 77.7 926.0 70.5 -5.9 -9.3 
แชเย็นจนแข็ง 569.0 125.6 154.9 45.3 -72.8 -63.9 
มีชีวิต 9.5 1.6 21.3 3.3 124.2 106.3 
รวม 1,562.5 204.9 1,102.2 119.1 -29.5 -41.9 

ปริมาณ (ตัน) 
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ภาพท่ี 6 สัดสวนมูลคาการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 

4. ปญหาอุปสรรค 
4.1 การเกิดโรคอุบัติใหมซ่ึงพบในกุงกามกรามท่ีเลี้ยงรวมกับกุงทะเลในพ้ืนท่ีความเค็มต่ํา 
4.2 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม สงผลกระทบตอการกระจายสินคากุง 

สูตลาด ทําใหเกิดอุปทานสวนเกิน ราคาหนาฟารมจึงลดลง 

5. แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 
5.1 สําหรับการแกไขปญหาโรคอุบัติใหมในกุงกามกราม กรมประมงไดตั้งคณะทํางานแกไขปญหาดังกลาว 
5.2 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมงจัดทําแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม 

ป 2562-2565 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงกามกรามตลอดหวงโซอุปทานใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
รวมท้ังพัฒนาชองทางการตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 

5.3 การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม กรมประมงรวมมือกับกรมการคาภายใน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาชองทางการตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง เชน เปดจําหนายออนไลน
ผานทาง Fisheries Shop ของกรมประมง และตรวจรับรองมาตรฐานสินคาปลอดภัย ไรโควิด เพ่ือสรางความม่ันใจ
ใหแกผูบริโภค 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
1. กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมง 
3. กลุมวิ เคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

   ประมวลขอมูลจากกรมศุลกากร 
4. www.talaadthai.com 

 

เมียนมา 
51.5% สหรัฐอเมริกา 

24.7% 

มาเลเซีย 
8.4% 

จีน 
7.1% 

ฮองกง 
2.4% 

นิวซีแลนด 
2.1% 

กัมพูชา 
1.7% 

อื่นๆ 
2.1% 
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