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1. สถานการณการผลิต 

สถานการณการผลิตกุงกามกรามป 2565 คาดวามีจํานวนฟารมเลี้ยง 7,823 ฟารม เนื้อท่ีเลี้ยง 98,789 ไร 
ปริมาณผลผลิต 34,300 ตัน และมูลคา 7,490.8 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน พบวา จํานวนฟารม เนื้อท่ี และ
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.1 1.2 และ 1.0 ตามลําดับ สวนมูลคาลดลงรอยละ 1.6 (ตารางท่ี 1) ถึงแมราคา 
กุงกามกรามเฉลี่ยในชวง 3 เดือนแรกของป 2565 จะปรับเพ่ิมข้ึนทุกตลาด เนื่องจากผลผลิตกุงกามกรามออกสู
ตลาดนอย ทําใหกุงกามกรามไมเพียงพอตอความตองการ ราคาจึงปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตามในชวงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม ผลผลิตกุงกามกรามเพศเมียจะออกสูตลาดคอนขางมาก ทําใหราคาเฉลี่ยลดต่ําลง จึงอาจ
เปนเหตุใหมูลคารวมของกุงกามกรามท้ังปปรับลดลง โดยแหลงเลี้ยงกุงกามกรามท่ีสําคัญอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด
นครปฐม ราชบุร ีฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ และสุพรรณบุรี เปนตน 

สถานการณ ป 2565 จะเห็นวาผลผลิตมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน และจากการเปดเสนทางรถไฟเชื่อมระหวาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงถือเปนโอกาสท่ีดีตอการขยายตลาด  
อาจทําใหมีการเพ่ิมการเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือรองรับตลาดตางประเทศ
ดังกลาว  

สําหรับสถานการณสงครามระหวางรัสเซีย และยูเครน ไดสงผลกระทบตอการขาดแคลนวัตถุดิบ 
ในการผลิตอาหารสัตว อีกท้ังการเพ่ิมข้ึนของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติ ทําใหแนวโนมตนทุนการผลิต
สูงข้ึน อาจสงผลตอราคาอาหารสัตวน้ําใหเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง และสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ํา   

 

ตารางท่ี 1 จํานวนฟารม เนื้อท่ีเลี้ยง ผลผลิต และมูลคากุงกามกรามจากการเพาะเลี้ยง ป 2556 – 2565* 
ป จํานวนฟารม %∆ เน้ือท่ีเลี้ยง (ไร) %∆ ผลผลติ (ตัน) %∆ มูลคา (ลานบาท) %∆ 

2556 5,811 
 

85,399 
 

18,168 
 

4,474.6 
 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 +1.0 32,938 +3.0 6,985.2 +1.8 
2564* 7,737 -1.8 97,622 -0.7 33,960 +3.1 7,611.8 +9.0 
2565* 7,823 +1.1 98,789 +1.2 34,300 +1.0 7,490.8 -1.6 

ท่ีมา : กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ : * เปนขอมูลคาดการณเบื้องตน ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 

 ในชวง 3 เดือนแรกของป 2565 ราคากุงกามกรามมีการปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน ตามความตองการ
บริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหประเทศไทยมีการนําเขาสินคากุงกามกรามและผลิตภัณฑเพ่ิมข้ึน เพ่ือให
เพียงพอตอความตองการบริโภคในประเทศ โดยสวนใหญนําเขาในรูปแบบกุงกามกรามสดหรือแชเย็น 
รวมท้ังการนําเขาพอแมพันธุ และกุงกามกรามมีชีวิตเพ่ือใชสําหรับทําพันธุ ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมสูง 
ข้ึนมาก สวนภาคการสงออกมีการปรับตัวลดลง โดยเปนการลดลงจากการสงออกกุงกามกรามสดหรือแชเย็น 

 



 

 

 
ภาพท่ี 1 จํานวนฟารมและเนื้อท่ีเลี้ยงกุงกามกราม ป 2553 – 2565* 
ท่ีมา : กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
 

 
ภาพท่ี 2 ปริมาณและมูลคาผลผลิตกุงกามกรามจากการเพาะเลี้ยง ป 2553 – 2565* 
ท่ีมา : กลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
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จากขอมูลจํานวนฟารมเลี้ยงกุงกามกราม ป 2565 มีจํานวน 7,823 ฟารม พบวา ณ สิ้นสุดเดือนมีนาคม 
2565 ฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (GAP) มีจํานวน 2,319 ฟารม  
คิดเปนรอยละ 29.7 ของฟารมท้ังหมด โดยสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีภาคกลาง ไดแก นครปฐม จํานวน 625 ฟารม 
ราชบุร ีจํานวน 469 ฟารม ฉะเชิงเทรา จํานวน 344 ฟารม กาฬสินธุ จํานวน 265 ฟารม สุพรรณบุรี จํานวน 215 
ฟารม คิดเปนรอยละ 27.0 20.2 14.8 11.4 และ 9.3  ตามลําดับ สวนอีก 401 ฟารม หรือรอยละ 17.3 อยูใน
จังหวัดปราจีนบุรี กาญจนบุรี รอยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เชียงราย และจังหวัดอ่ืน ๆ อีก 15 จังหวัด  
(กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  และกลุมสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง) 

 

 
ภาพที่ 3 สัดสวนจํานวนฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP ณ มีนาคม 2565 
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด  

2. สถานการณราคา 

2.1 ราคาท่ีเกษตรกรขายไดหนาฟารม 
ราคากุงกามกรามท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ย ในชวง 3 เดือนแรก ป 2565 จําแนกตามเพศและขนาด  

คือ เพศผูขนาด 8 - 10 ตัว/กก. 11 - 13 ตัว/กก. 14 - 16 ตัว/กก. และ 18 - 20 ตัว/กก. ราคาโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
339 288 254 และ 219 บาท ตามลําดับ เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กุงกามกรามเพศผูทุกขนาด  
ราคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 21.1 2.9 4.1 และ 4.8 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) สําหรับเพศเมียขนาด 20 - 30 ตัว/กก.  
30 - 35 ตัว/กก. และ 35 - 40 ตัว/กก. ราคาโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 172 152 และ 133 บาท ตามลําดับ เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน กุงกามกรามเพศเมียขนาด 20 – 30 ตัว/กก. และ 35 – 40 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 1.8 และ 9.9 ตามลําดับ แตกุงกามกรามเพศเมียขนาด 30 – 35 ตัว/กก. ราคาเฉลี่ยลดลง รอยละ 1.3 
(ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 2 ราคากุงกามกรามเพศผูเฉลี่ยท่ีเกษตรกรไดรับ ป 2564 – 2565 (ม.ค. – มี.ค.) 
     หนวย : บาท/กก. 

เดือน ขนาด 8 – 10 ตัว/กก. ขนาด 11 – 13 ตัว/กก. ขนาด 14 - 16 ตัว/กก. ขนาด 18 - 20 ตัว/กก. 
2564 2565 %∆ 2564 2565 %∆ 2564 2565 %∆ 2564 2565 %∆ 

ม.ค. 275 346 +25.8 - 298 - 244 265 +8.6 212 227 +7.1 
ก.พ. 271 341 +25.8 - 287 - 240 252 +5.0 203 221 +8.9 
มี.ค. 294 329 +11.9 280 279 -0.4 248 244 -1.6 211 208 -1.4 
เม.ย. 301   269   242   208   
พ.ค. 268   243   210   180   
มิ.ย. 277   247   230   200   
ก.ค. 265   231   200   170   
ส.ค. 256   225   194   163   
ก.ย. 283   251   221   186   
ต.ค. 284   250   219   187   
พ.ย. 319   273   236   201   
ธ.ค. 348   299   259   224   

เฉลี่ย 3 เดือน 280 339 +21.1 280 288 +2.9 244 254 +4.1 209 219 +4.8 
ที่มา : หนังสือพิมพกุงไทย  และจากการคํานวณ 
 
ตารางท่ี 3 ราคากุงกามกรามเพศเมียเฉลี่ยท่ีเกษตรกรไดรับ ป 2564 – 2565 (ม.ค. – มี.ค.) 

     หนวย : บาท/กก. 

เดือน 
ขนาด 20 – 30 ตัว/กก. ขนาด 30 – 35 ตัว/กก. ขนาด 35 – 40 ตัว/กก. 

2564 2565 %∆ 2564 2565 %∆ 2564 2565 %∆ 
ม.ค. 172 177 +2.9 151 153 +1.3 125 142 +13.6 
ก.พ. 163 177 +8.6 163 156 -4.3 116 133 +14.7 
มี.ค. 173 163 -5.8 149 147 -1.4 121 125 +3.3 
เม.ย. 176   151   123   
พ.ค. 143   142   103   
มิ.ย. 146   126   104   
ก.ค. 136   117   100   
ส.ค. 142   120   96   
ก.ย. 155   133   107   
ต.ค. 149   127   106   
พ.ย. 169    147    118    
ธ.ค. 187   166   145   

เฉลี่ย 3 เดือน 169 172 +1.8 154 152 -1.3 121 133 +9.9 
ท่ีมา : หนังสือพิมพกุงไทย  และจากการคํานวณ 
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2.2 ราคาขายสง 
ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท ในชวง 3 เดือนแรก ป 2565 จําแนกตามขนาด 

คือ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ราคาโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 345 289 และ 240 บาท ตามลําดับ 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน กุงกามกรามทุกขนาดราคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 5.5 2.9 และ 10.6 ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 4) 

สถานการณราคากุงกามกรามในชวงไตรมาสแรกของป 2565 พบวา ราคาท่ีเกษตรกรขายไดหนาฟารม
โดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปกอน ท้ังกุงเพศผูและเพศเมีย ซ่ึงเปนเชนเดียวกับสถานการณของราคากุงกามกราม
มีชีวิตขายสงเฉลี่ย ณ ตลาดไท มีการปรับเพ่ิมสูงข้ึนทุกขนาด เนื่องจากความตองการบริโภคสินคาในชวงเทศกาล
เฉลิมฉลองปใหม และวันหยุดยาวในชวงตนป ประกอบกับสินคาออกสูตลาดนอยกวาความตองการ สงผลใหราคา
ผลผลิตปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน  

 
ตารางท่ี 4 ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสง ณ ตลาดไท ป 2564 – 2565 (ม.ค. – มี.ค.) 

     หนวย : บาท/กก. 

เดือน 
ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

2564 2565 %∆ 2564 2565 %∆ 2564 2565 %∆ 
ม.ค. 329 357 +8.5 278 291 +4.7 215 241 +12.1 
ก.พ. 318 336 +5.7 278 292 +5.0 215 240 +11.6 
มี.ค. 334 342 +2.4 286 285 -0.4 221 240 +8.6 
เม.ย. 346   291   231   
พ.ค. 330   285   220   
มิ.ย. 357   293   220   
ก.ค. 328   290   220   
ส.ค. 312   281   220   
ก.ย. 323   280   200   
ต.ค. 328   280   182   
พ.ย. 323   280   250   
ธ.ค. 367   297   250   

เฉลี่ย 3 เดือน 327 345 +5.5 281 289 +2.9 217 240 +10.6 

ท่ีมา : ราคารายสัปดาหจากเว็บไซดตลาดไท www.talaadthai.com และจากการคํานวณ 
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ภาพท่ี 4 ราคากุงกามกรามมีชีวิตขายสง ณ ตลาดไท ป 2560 – 2565 (ม.ค. – มี.ค.) 
ท่ีมา : ราคารายสัปดาหจากเว็บไซดตลาดไท www.talaadthai.com และจากการคํานวณ 
3. สถานการณการคา 

3.1 การนําเขา 
 การนําเขากุงกามกรามและผลิตภัณฑของไทย ในชวง 3 เดือนแรก ป 2565 มีปริมาณ 249.9 ตัน มูลคา 

55.7 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันปกอน ท้ังปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึน รอยละ 33.9 และ 47.4 ตามลําดับ 
สําหรับผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีนําเขาสวนใหญเปนกุงกามกรามสดหรือแชเย็น รอยละ 89.9 กุงกามกรามแชเย็น
จนแข็ง รอยละ 9.7 กุงกามกรามสําหรับทําพันธุ รอยละ 0.3 และกุงกามกรามมีชีวิต รอยละ 0.1 ของมูลคา 
การนําเขากุงกามกรามท้ังหมด 

 ตลาดหลักท่ีมีมูลคาการนําเขากุงกามกรามมากท่ีสุดของไทย ในชวง 3 เดือนแรก ป 2565 คือ อินเดีย 
รองลงมาเปนบังคลาเทศ ศรีลังกา เมียนมา อิสราเอล และเวียดนาม รอยละ 43.4 29.6 19.5 7.1 0.3 และ 0.1 
ตามลําดับ โดยกุงกามกรามสดหรือแชเย็นนําเขาจากอินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา และเมียนมา รอยละ 48.3 22.1 
21.7 และ 7.9 ตามลําดับ กุงกามกรามแชเย็นจนแข็งนําเขาจากบังคลาเทศท้ังหมด สวนกุงกามกรามสําหรับทําพันธุ
นําเขาจากอิสราเอลและ เวียดนาม รอยละ 75.8 และ 24.2 ตามลําดับ และกุงกามกรามมีชีวิตนําเขาจากอิสราเอล  
และเวียดนาม รอยละ 67.0 และ 33.0 ตามลําดับ (ภาพท่ี 6) 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา ปริมาณผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีนําเขาเพ่ิมข้ึนมาก คือ กุงกามกราม
สําหรับทําพันธุ กุงกามกรามมีชีวิต และกุงกามกรามประเภทสดหรือแชเย็น โดยนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ 900.0 
233.4 และ 43.0 ตามลําดับ สําหรับกุงกามกรามประเภทแชเย็นจนแข็ง นําเขาลดลง รอยละ 47.1 (ตารางท่ี 5) 
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ตารางท่ี 5 ปริมาณและมูลคาการนําเขากุงกามกราม ป 2564 – 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
             ปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท 

ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล จาก
กรมศุลกากร 

 

 
ภาพที่ 5 ปริมาณและมูลคาการนําเขากุงกามกรามของไทย ป 2560 – 2565 (ม.ค. – มี.ค.)  
ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล 

จากกรมศุลกากร 
 
 
 

ประเภทผลติภณัฑ 
(ม.ค. - มี.ค.) 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 2565 %∆ 65/64 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

สดหรือแชเย็น 167.7 30.8 239.7 50.1 +43.0 +62.7 

แชเย็นจนแข็ง 18.9 6.7 10.0 5.4 -47.1 -19.4 

สําหรับทําพันธุ 0.01 0.2 0.08 0.2 +900.0 - 

มีชีวิต 0.03 0.1 0.05 0.1 +233.4 - 

รวม 186.7 37.8 249.9 55.7 +33.9 +47.4 
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ภาพที่ 6 การนําเขากุงกามกรามของไทย ป 2565 (ม.ค. – มี.ค.) 

ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลขอมูล 
จากกรมศุลกากร 

3.2 การสงออก 
 การสงออกกุงกามกรามและผลิตภัณฑของไทยไปยังตลาดตางประเทศ ในชวง 3 เดือนแรก ป 2565  

มีปริมาณ 796.0 ตัน มูลคา 97.7 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท้ังปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 
27.8 และ 17.9 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีสงออกสวนใหญเปนกุงกามกรามแชเย็นจนแข็ง รอยละ 
55.2 กุงกามกรามสดหรือแชเย็น รอยละ 40.1 กุงกามกรามมีชีวิต รอยละ 3.4 และกุงกามกรามสําหรับทําพันธุ 
รอยละ 1.3 ของมูลคาการสงออกกุงกามกรามท้ังหมด 

 ตลาดหลักท่ีมีมูลคาการสงออกกุงกามกรามมากท่ีสุดของไทย ในชวง 3 เดือนแรก ป 2565 คือ เมียนมา 
รองลงมาเปนสหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย ไตหวัน และอ่ืน ๆ รอยละ 31.7 27.6 19.3 9.7 3.3 และ 11.7 
ตามลําดับ โดยกุงกามกรามแชเย็นจนแข็งสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา จีน ไตหวัน นิวซีแลนด และอ่ืน ๆ รอยละ 50.1 
32.6 6.0 4.2 และ 7.1 ตามลําดับ สําหรับกุงกามกรามสดหรือแชเย็นสงออกไปยังเมียนมา มาเลเซีย และสปป.ลาว  
รอยละ 75.6 20.9 และ 3.5 ตามลําดับ กุงกามกรามมีชีวิตสงออกไปยังเมียนมา มาเลเซีย สปป.ลาว บังคลาเทศ และ
อ่ืน ๆ รอยละ 39.9 39.0 20.7 0.3 และ 0.1 ตามลําดับ กุงกามกรามสําหรับทําพันธุสงออกไปยังจีนท้ังหมด (ภาพท่ี 8) 

 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา ปริมาณผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีสงออกเพ่ิมข้ึน คือ กุงกามกรามมีชีวิต  
และกุงกามกรามแชเย็นจนแข็ง โดยสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.7 และ 23.5 ตามลําดับ สําหรับกุงกามกรามประเภท
สดหรือแชเย็นสงออกลดลงรอยละ 37.7 (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณและมูลคาการสงออกกุงกามกราม ป 2564 – 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
             หนวยปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท 

ที่มา: กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง ประมวลขอมูลจาก 

กรมศุลกากร 

 

 
ภาพท่ี 7 ปริมาณและมูลคาการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2560 – 2565 (ม.ค. – มี.ค.)  
ท่ีมา : กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล 

จากกรมศุลกากร 
 

ประเภทผลติภณัฑ 
(ม.ค. - มี.ค.) 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 2565 %∆ 65/64 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
สดหรือแชเย็น 926.0 70.5 577.3 39.2 -37.7 -44.4 
แชเย็นจนแข็ง 154.9 45.3 191.2 53.9 +23.5 +19.0 
สําหรับทําพันธุ - - 0.05 1.3 - - 
มีชีวิต 21.3 3.2 27.4 3.3 +28.7 +3.2 
รวม 1,102.2 119.0 796.0 97.7 -27.8 -17.9 
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ภาพที่ 8 การสงออกกุงกามกรามของไทย ป 2565 (ม.ค. – มี.ค.)  
ที่มา : กลุมวิเคราะหการคาสนิคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพฒันาการประมง ประมวลขอมูล  

จากกรมศุลกากร 

4. ปญหาอุปสรรค 
4.1 ราคาปจจัยการผลิตสูงข้ึน เชน คาลูกพันธุ คาอาหาร และคาแรงงาน เปนตน สงผลใหเกษตรกรผูเลี้ยง 

กุงกามกรามมีตนทุนในการผลิตสูง 
4.2 การสงออกสินคาและผลิตภัณฑกุงกามกรามมีขอจํากัดดานมาตรฐานท่ีประเทศคูคากําหนด 
4.3 เกษตรกรจับสัตวน้ําจําหนายโดยไมมีการออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) ซ่ึงหากจะขยายการ

สงออกจําเปนตองสงเสริมใหมีการออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ําเพ่ิมข้ึน 

5. แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 
5.1 เกษตรกรควรติดตามสถานการณตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบกับตลาดกุงกามกรามและปรับแผนการเลี้ยง 

กุงกามกรามใหไดผลผลิตใหเหมาะสม 
5.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกามกรามป 2562 - 2565 ซ่ึงเปนแผนท่ี

จัดทําโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตกุงกามกรามตลอด
หวงโซอุปทานใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังพัฒนาชองทางการตลาดท้ังภายในและตางประเทศ  
โดยเนนการเปดตลาดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเปนกลุมผูบริโภคขนาดใหญและมีกําลังซ้ือสูง  
ซ่ึงปจจุบันกรมประมงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาไนโตรฟูแรนส และสารตองหามตาง ๆ  
ในกุงกามกราม 
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5.3 กรมประมงรวมมือกับกรมการคาภายใน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ หาชองทางการตลาดรองรับผลผลิตจาก
เกษตรกรโดยตรง เชน เปดจําหนายออนไลนผานทาง Fisheries Shop ของกรมประมง และตรวจรับรอง
มาตรฐานสินคาปลอดภัย ไรโควิด เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภค 

5.4 การเปดเสนทางรถไฟความเร็วเชื่อมสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ สปป.ลาว นับเปนโอกาสท่ีดีท่ีจะขยายตลาด
สินคากุงกามกรามเพ่ิมข้ึน 

 
แหลงท่ีมาของขอมูล 

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

ขอมูลจากกรมศุลกากร 
4. www.talaadthai.com 
5. https://web.facebook.com/ThaishrimpNews.Online/?_rdc=1&_rdr 
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