
สถานการณสินคากุงกามกรามและผลิตภัณฑในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 

สุกัญญา พิมมาดี และ อรณิชา แกวสังข  

กลุมเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

1. สถานการณการผลิต 

สถานการณการผลิตกุงกามกรามป 2564 คาดวามีจํานวนฟารมเลี้ยง 7,737 ฟารม เนื้อท่ีเลี้ยง 97,622 ไร 
ปริมาณผลผลิต 32,120 ตัน และมูลคา 7,199.3 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน พบวา จํานวนฟารม เนื้อท่ีเลี้ยง 
และผลผลิตลดลงรอยละ 1.8 0.7 และ 1.0 ตามลําดับ สวนมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.6 (ตารางท่ี 1) โดยแหลงเลี้ยง 
กุงกามกรามท่ีสําคัญอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ราชบุร ีฉะเชิงเทรา สุพรรณบุร ีและกาฬสินธุ เปนตน 

การผลิตกุงกามกรามในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 เกษตรกรปรับลดการผลิต เนื่องจากอุปสงคหรือความ
ตองการของผูบริโภคลดลง และตลาดรับซ้ือกุงกามกรามนอยลง ซ่ึงเปนผลมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 และมาตรการควบคุมการแพรระบาดท่ีรัฐกําหนด 

ตารางท่ี 1 จํานวนฟารม เนื้อท่ีเลี้ยง ผลผลิต และมูลคากุงกามกรามจากการเพาะเลี้ยง ป 2553 – 2564* 

ป จํานวนฟารม %∆ เน้ือท่ีเลี้ยง (ไร) %∆ ผลผลติ(ตัน) %∆ มูลคา (ลานบาท) %∆ 

2553 6,824  94,477  22,350  3,437.8  

2554 6,193 -9.2 86,188 -8.8 21,080 -5.7 4,093.9 +19.1 

2555 6,339 +2.4 89,351 +3.7 18,702 -11.3  4,094.1 +0.01 

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 7,916 +8.5 97,367 +11.3 31,984 +0.5 6,864.6 -13.2 

2563* 7,878 -0.5 98,278 +0.9 32,460 +1.5 6,883.8 +0.3 

2564* 7,737 -1.8 97,622 -0.7 32,120 -1.0 7,199.3 +4.6 

ท่ีมา : กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ : * ขอมูลประมาณการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ภาพท่ี 1 จํานวนฟารมและเนื้อท่ีเลี้ยงกุงกามกราม ป 2553 – 2564* 
ท่ีมา : กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 

 
ภาพท่ี 2 ปริมาณและมูลคาผลผลิตกุงกามกรามจากการเพาะเลี้ยง ป 2553 – 2564* 
ท่ีมา : กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 

 

จากขอมูลจํานวนฟารมเลี้ยงกุงกามกราม ป 2564 มีจํานวน 7,737 ฟารม พบวา ณ สิ้นสุดเดือนกันยายน 
2564 ฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (GAP) มีจํานวน 2,372 ฟารม  
คิดเปนรอยละ 30.7 ของฟารมท้ังหมด โดยสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีภาคกลาง ไดแก นครปฐม จํานวน 820 ฟารม 
ราชบุร ีจํานวน 469 ฟารม ฉะเชิงเทรา จํานวน 326 ฟารม กาฬสินธุ จํานวน 198 ฟารม สุพรรณบุรี จํานวน 191 
ฟารม ปราจีนบุรี 134 ฟารม คิดเปนรอยละ 34.6 19.8 13.7 8.3 8.1 และ 5.6 ตามลําดับ ของฟารมท่ีไดรับ 
การรับรอง สวนอีก 234 ฟารม หรือรอยละ 9.9 อยูในจังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา รอยเอ็ด 
เชียงราย สมุทรปราการ และจังหวัดอ่ืน ๆ อีก 15 จังหวัด (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และ 
กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง) 
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ภาพท่ี 3 สัดสวนจํานวนฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ณ กันยายน 2564 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  
 

2. สถานการณราคา 
ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉล่ีย ณ ตลาดไท 

ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท ในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 จําแนกตามขนาด  
คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ราคาโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 331 285 และ 218 บาท ตามลําดับ  
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กุงกามกรามทุกขนาดราคาเฉลี่ยลดลง รอยละ 12.9 16.7 และ 20.4 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 

สถานการณราคากุงกามกรามในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 พบวา กุงกามกรามทุกขนาดมีราคาโดยเฉลี่ย
ลดลง เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลงตั้งแตมีการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชวงเดือนเมษายนเปนตนมา ภาครัฐจึงมีการออกมาตรการเพ่ือควบคุม 
การระบาดของโรค เชน การประกาศเวลาหามออกนอกเคหสถาน ซ่ึงทําใหการขนสงสินคาตองมีการปรับเปลี่ยน
เวลาจากปกติ การจํากัดจํานวนลูกคาท่ีนั่งรับประทานอาหารท่ีรานทําใหปริมาณการสั่งอาหารนอยลง รวมท้ัง
ผูบริโภคมีกําลังซ้ือและความตองการท่ีลดลง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครปฐม 
34.79% ราชบุรี 

20.22% 

ฉะเชิงเทรา 
13.45% 

กาฬสินธุ 
8.46% 

สุพรรณบุรี 
7.88% อื่นๆ 

15.19% 

สัดสวนจํานวนฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP  
ณ กันยายน 2564 

- 3 - 



 
ตารางท่ี 2 ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท ป 2563 – 2564 (ม.ค. – ก.ย.) 

     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. 366 346 -5.5 347 291 -16.1 271 231 -14.8 
พ.ค. 390 330 -15.4 340 285 -16.2 280 220 -21.4 
มิ.ย. 382 357 -6.5 340 293 -13.8 280 220 -21.4 
ก.ค. 382 328 -14.1 344 290 -15.7 278 220 -20.9 
ส.ค. 401 312 -22.2 353 281 -20.4 282 220 -22.0 
ก.ย. 442 323 -26.9 362 280 -22.6 280 200 -28.6 
ต.ค. 435   363   285   
พ.ย. 435   363   285   
ธ.ค. 427   348   267   

เฉลี่ย 9 เดือน 380 331 -12.9 342 285 -16.7 274 218 -20.4 
ไตรมาสที่ 1 353 327 -7.4 332 281 -15.4 265 217 -18.1 
ไตรมาสที่ 2 379 344 -9.2 342 290 -15.2 277 224 -19.1 
ไตรมาสที่ 3 408 321 -21.3 353 284 -19.5 280 213 -23.9 

ท่ีมา : คํานวณโดยใชราคารายสัปดาหจากเว็บไซดตลาดไท www.talaadthai.com  
 

 
ภาพท่ี 4 ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท ป 2560 – 2564 (ม.ค. – ก.ย.) 
ท่ีมา : คํานวณโดยใชราคารายสัปดาหจากเว็บไซดตลาดไท www.talaadthai.com 
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ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท ป 2560 - 2564 (ม.ค. - ก.ย.)  

ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
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3. สถานการณการคา 

3.1 การนําเขา 
การนําเขากุ งกามกรามของไทย ในชวง 9 เดือนแรก ป  2564 มีปริมาณ 453.0 ตัน มูลคา 98.9 

ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท้ังปริมาณและมูลคาลดลง รอยละ 8.0 และ 10.9 ตามลําดับ  
(ตารางท่ี 3) สําหรับผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีนําเขาสวนใหญเปนกุงกามกรามสดหรือแชเย็น รอยละ 85.9  
กุงกามกรามแชเย็นจนแข็ง รอยละ 12.6 กุงกามกรามสําหรับทําพันธุ รอยละ 1.0 และกุงกามกรามมีชีวิต รอยละ 0.5  

ตลาดหลักท่ีมีมูลคาการนําเขากุงกามกรามมากท่ีสุดของไทย ในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 คือ อินเดีย 
รองลงมาเปนศรีลังกา บังคลาเทศ เมียนมา อิสราเอล และเวียดนาม รอยละ 36.7 32.4 22.3 7.1 1.2 และ 0.3 
ตามลําดับ โดยกุงกามกรามสดหรือแชเย็นนําเขาจากอินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ และเมียนมา รอยละ 40.6 37.7 
13.5 และ 8.2 ตามลําดับ กุงกามกรามแชเย็นจนแข็งนําเขาจากบังคลาเทศ อินเดีย และศรีลังกา รอยละ 84.7 14.8 
และ 0.5 ตามลําดับ กุงกามกรามสําหรับทําพันธุนําเขาจากอิสราเอลท้ังหมด และกุงกามกรามมีชีวิตนําเขาจาก
เวียดนามและอิสราเอล รอยละ 57.7 และ 42.3 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาการนําเขากุงกามกรามของไทยในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 พบวา ผลิตภัณฑกุงกามกราม
ประเภทแชเย็นจนแข็งนําเขาลดลงมากท่ีสุดท้ังเชิงปริมาณและมูลคา รองลงมา คือ กุงกามกรามสดหรือแชเย็น 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กุงกามกรามมีชีวิตนําเขาเพ่ิมข้ึนท้ังเชิงปริมาณและมูลคา เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน  

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

ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล 

จากกรมศุลกากร 

 
ภาพท่ี 5 ปริมาณการนําเขากุงกามกรามของไทย ป 2559 - 2564 (ม.ค. – ก.ย.) 
ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล 
จากกรมศุลกากร 

 -

 50.0

 100.0

 150.0

 200.0

 250.0

 300.0

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ปริ
มา

ณ
 (ต

ัน)
 

ปริมาณการนําเขากุงกามกรามของไทยป 2559 - 2564 (ม.ค. - ก.ย.) 

Q1

Q2

Q3

Q4

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

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

สดหรือแชเย็น 432.7 89.7 420.9 84.9 -2.7 -5.4 

แชเย็นจนแข็ง 59.7 21.2 31.8 12.5 -46.7 -41.0 

สําหรับทําพันธุ - - 0.2 1.0 - - 

มีชีวิต 0.01 0.1 0.1 0.5 +900.0 +400.0 

รวม 492.4 111.0 453.0 98.9 -8.0 -10.9 
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ภาพท่ี 6 สัดสวนมูลคาการนําเขากุงกามกรามของไทยป 2564 (ม.ค. – ก.ย.) 
ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล 
จากกรมศุลกากร 
 

3.2 การสงออก 
การสงออกกุงกามกรามของไทยไปยังตลาดตางประเทศในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 มีปริมาณ 4,070.1 ตัน 

มูลคา 452.7 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท้ังปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 38.8 และ 32.6 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) สําหรับผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีสงออกสวนใหญเปนกุงกามกรามสดหรือแชเย็น  
รอยละ 57.2 กุงกามกรามแชเย็นจนแข็ง รอยละ 40.4 กุงกามกรามมีชีวิต รอยละ 2.3 กุงกามกรามสําหรับทําพันธุ 
รอยละ 0.1 และกุงกามกรามบรรจุภาชนะท่ีอากาศผานเขาออกไมได รอยละ 0.01 

ตลาดหลักท่ีมีมูลคาการสงออกกุงกามกรามมากท่ีสุดของไทย ในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 คือ 
เมียนมา รองลงมาเปนสหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย ฮองกง กัมพูชา และอ่ืน ๆ รอยละ 47.3 23.3 11.3 10.3 2.4 
1.5 และ 3.9 ตามลําดับ โดยกุงกามกรามสดหรือแชเย็นสงออกไปยังเมียนมา มาเลเซีย สปป.ลาว และกัมพูชา  
รอยละ 82.0 17.5 0.4 และ 0.1 ตามลําดับ สําหรับกุงกามกรามแชเย็นจนแข็งสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และอ่ืน ๆ รอยละ 57.7 28.0 5.8 2.1 และ 6.4 ตามลําดับ กุงกามกรามมีชีวิตสงออกไปยัง
กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย ลาว และอ่ืน ๆ รอยละ 63.8 17.9 12.4 4.1 และ 1.8 ตามลําดับ กุงกามกรามสําหรับ
ทําพันธุสงออกไปยังเวียดนาม และฮองกง รอยละ 73.0 และ 27.0 ตามลําดับ และกุงกามกรามบรรจุภาชนะ 
ท่ีอากาศผานเขาออกไมไดสงออกไปยังบาหเรนท้ังหมด 

เม่ือพิจารณาการสงออกกุงกามกรามของไทยในชวง 9 เดือนแรก ป 2564 พบวา ผลิตภัณฑกุงกามกราม
ประเภทสดหรือแชเย็นสงออกเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดท้ังเชิงปริมาณและมูลคา กุงกามกรามมีชีวิตและกุงกามกรามแชเย็น
จนแข็งลดลงเชิงปริมาณแตเพ่ิมข้ึนเชิงมูลคาเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

 
 
 
 
 
 
 

อินเดีย 
36.70% 

ศรีลังกา 
32.41% 

บังคลาเทศ 
22.33% 

เมียนมา 
7.08% 

อิสราเอล 
1.20% 

เวียดนาม 
0.29% 

สัดสวนมูลคาการนําเขากุงกามกรามของไทยป 2564 (ม.ค. - ก.ย.) 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณและมูลคาการสงออกกุงกามกราม ป 2563 – 2564 (ม.ค. – ก.ย.) 

             หนวยปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท 

ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล 

จากกรมศุลกากร 

 
ภาพท่ี 7 ปริมาณการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2559 - 2564 (ม.ค. – ก.ย.) 
ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล 
จากกรมศุลกากร 
 

 
ภาพท่ี 8 สัดสวนมูลคาการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2564 (ม.ค. – ก.ย.) 
ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลขอมูล 

จากกรมศุลกากร 
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ปริมาณการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2559 - 2564 (ม.ค. – ก.ย.) 

Q1

Q2

Q3

Q4

เมียนมา 
47.34% 

สหรัฐอเมริกา 
23.31% 

จีน 
11.31% มาเลเซีย 

10.30% 

ฮองกง 
2.38% 

กัมพูชา 
1.49% 

อื่นๆ 
3.86% 

สัดสวนมูลคาการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2564 (ม.ค. - ก.ย.) 

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

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
สดหรือแชเย็น 1,969.3 153.3 3,349.8 258.9 +70.1 +68.9 
แชเย็นจนแข็ง 863.4 182.6 635.2 182.8 -26.4 +0.1 
สําหรับทําพันธุ - - 0.1 0.6 - - 
มีชีวิต 99.9 5.4 84.9 10.3 -15.0 +90.7 
บรรจภุาชนะท่ีอากาศผาน 
เขาออกไมได - - 0.1 0.1 - - 
รวม 2,932.6 341.3 4,070.1 452.7 +38.8 +32.6 
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4. ปญหาอุปสรรค 

4.1 ราคาปจจัยการผลิตสูงข้ึน เชน คาลูกพันธุ คาอาหาร และคาแรงงาน เปนตน สงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยง 
กุงกามกรามมีตนทุนในการผลิตสูง 

4.2 ราคาสินคากุงกามกรามตกต่ํา อันเนื่องมาจาการสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สงผลใหความตองการของผูบริโภคลดลง แมวาปริมาณผลผลิตจะออกสูตลาดนอย เนื่องจากเกษตรกรปรับลด
การผลิต 

4.3 การสงออกสินคากุงกามกรามและผลิตภัณฑมีขอจํากัดดานมาตรฐานท่ีประเทศคูคากําหนด 
4.4 ปญหาโรคเหงือกดําในกุงกามกราม ซ่ึงปกติระบาดในชวงหนารอน แตปจจุบันระยะเวลาของโรค

ยาวนานข้ึน สงผลใหเกษตรกรตองจับผลผลิตออกขายกอนกําหนด  

5. แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 
5.1 เกษตรกรควรติดตามสถานการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบกับตลาดกุงกามกรามและปรับแผนการเลี้ยง 

กุงกามกรามใหไดผลผลิตใหเหมาะสม 
5.2 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมงจัดทําแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม    

ป 2562-2565 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงกามกรามตลอดหวงโซอุปทานใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
รวมท้ังพัฒนาชองทางการตลาดท้ังภายในและตางประเทศ โดยเนนการเปดตลาดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคขนาดใหญและมีกําลังซ้ือสูง  

5.3 กรมประมงรวมมือกับกรมการคาภายใน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ หาชองทางการตลาดรองรับผลผลิต
จากเกษตรกรโดยตรง เชน เปดจําหนายออนไลนผานทาง Fisheries Shop ของกรมประมง และตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาปลอดภัย ไรโควิด เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภค 

5.4 สงเสริมเกษตรกร ผูประกอบการ ในการยกระดับฟารมหรือสถานประกอบการเขาสูมาตรฐาน รวมถึง
มาตรฐานท่ีประเทศคูคากําหนด 

5.5 เพ่ิมชองทางการตลาด และพัฒนาแปรรูปผลผลิต เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคากุงกามกราม  
 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
1. กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
2. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง 
3. กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวล

ขอมูลจากกรมศุลกากร 
4. www.talaadthai.com 
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