
สถานการณสินคากุงกามกรามและผลิตภัณฑ ป 2563 

สุกัญญา พิมมาดี และ อรณิชา แกวสังข  

กลุมเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

 

1. สถานการณการผลิต 

ในป 2563 ผลผลิตกุงกามกรามจากการเพาะเลี้ยงคาดวามีปริมาณ 31,006 ตัน คิดเปนมูลคา 7,409.7 ลานบาท 
เม่ือเทียบกับปกอน พบวา ปริมาณและมูลคาลดลงรอยละ 1.1 และ 3.8 ตามลําดับ เนื้อท่ีเลี้ยงกุงกามกรามท้ังประเทศ
ประมาณ 90,122 ไร เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.4 ผลผลิตเฉลี่ย 344 กิโลกรัมตอไร ลดลงรอยละ 2.5 สําหรับแนวโนมป 2564 
ประมาณการผลผลิตกุงกามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 31,871 ตัน และมูลคา 7,631 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน 
ปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.8 และ 3.0 ตามลําดับ เนื้อท่ีการเลี้ยงกุงกามกรามท้ังประเทศประมาณ 91,074 ไร 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.1 ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมตอไร เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.7 (ตารางท่ี 1) แหลงเลี้ยงกุงกามกรามท่ีสําคัญอยูใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ และสุพรรณบุรี ในชวงปลายป 2562 จนถึงไตรมาสท่ี 2 ของป 2563 
เกษตรกรประสบปญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนและภาวะภัยแลง ประกอบกับในป 2563 เกิดการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผลใหการบริโภคภายในประเทศชะลอตัว เนื่องจากมาตรการจํากัดการออกนอกบานและ
มาตรการเวนระยะหางทางสังคม การงดเทศกาลตางๆ ทําใหความตองการบริโภคกุงกามกรามในภาพรวมลดลง 

ตารางท่ี 1 จํานวนฟารม เนื้อท่ี ผลผลิต มูลคา และผลผลิตเฉลี่ยของการเลี้ยงกุงกามกราม ป 2555 – 2564* 

ป 
พ.ศ. 

จํานวน เน้ือท่ี ผลผลติ มูลคา ผลผลติเฉลีย่ 

ฟารม %∆ ไร %∆ ตัน %∆ ลานบาท %∆ กก./ไร %∆ 

2555 6,339 
 

89,351 
 

18,702   4,094.1 
 

209 
 2556 5,811 -8.3 85,399 -4.4 18,168 -2.9  4,474.6 +9.3 213 +1.9 

2557 5,503 -5.3 78,030 -8.6 16,906 -6.9  4,200.5 -6.1 217 +1.9 

2558 5,620 +2.1 79,366 +1.7 16,235 -4.0  4,048.4 -3.6 205 -5.5 

2559 4,823 -14.2 73,601 -7.3 20,883 +28.6 4,707.2 +16.3 284 +38.5 

2560 5,726 +18.7 66,266 -10.0 21,415 +2.5 4,937.7 +4.9 323 +13.7 

2561 7,298 +27.5 87,486 +32.0 31,838 +48.7 7,907.2 +60.1 364 +12.7 

2562* 7,413 +1.6 88,864 +1.6 31,345 -1.5 7,705.5 -2.6 353 -3.0 

2563* 7,518 +1.4 90,122 +1.4 31,006 -1.1 7,409.7 -3.8 344 -2.5 

2564* 7,597 +1.1 91,074 +1.1 31,871 +2.8 7,630.9 +3.0 350 +1.7 

ท่ีมา : กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ : * ขอมูลประมาณการ  

 

สําหรับฟารมเลี้ยงกุงกามกราม ป 2563 มีจํานวนฟารมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีดี (GAP) เม่ือสิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2563 จํานวน 2,068 ฟารม คิดเปนรอยละ 18.0  
ของฟารมท้ังหมด โดยสวนใหญอยูในภาคกลาง ไดแก นครปฐม จํานวน 906 ฟารม ราชบุรี จํานวน 448 ฟารม 
ฉะเชิงเทรา จํานวน 163 ฟารม กาฬสินธุ จํานวน 163 ฟารม สุพรรณบุรี จํานวน 158 ฟารม และปราจีนบุรี 
จํานวน 92 ฟารม คิดเปนรอยละ 43.8 21.7 7.9 7.9 7.6 และ 4.4 ตามลําดับ ของฟารมท่ีไดรับการรับรอง  
สวนอีกรอยละ 6.7 อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี รอยเอ็ด พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี 
เพชรบุรี พิษณุโลก นครนายก และจังหวัดอ่ืนๆอีก 10 จังหวัด 



 

 
ภาพท่ี 1 สัดสวนจํานวนฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงกามกรามท่ีไดรับการรบรองมาตรฐาน GAP ณ ธันวาคม 2563 
ท่ีมา : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

2. สถานการณราคา 
ราคาขายสงกุงกามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ในป 2563 จําแนกตามขนาดกุงออกเปน ขนาดใหญ ขนาดกลาง 

และขนาดเล็ก ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 393 316 และ 275 บาท ตามลําดับ เม่ือเทียบปกอน กุงขนาดใหญ 
และขนาดกลางราคาเฉลี่ยลดลง รอยละ 13.3 และ 5.9 ตามลําดับ สวนกุงขนาดเล็กราคาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.5 
(ตารางท่ี 2) สถานการณราคาและปริมาณของกุงกามกรามยังไมดีมากนัก เนื่องจากเปนกุงท่ีมีราคาสูง ผูบริโภคไมมี
กําลังซ้ือ ซ่ึงสวนใหญลูกคาเปนกลุมภัตตาคาร รานอาหาร การทองเท่ียว โรงแรม เม่ือเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 จึงสงกระทบตอการคากุงกามกราม  

ตารางท่ี 2 ราคาขายสงกุงกามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ป 2562 - 2563 
     หนวย : บาท/กก. 

เดือน 
ขนาดใหญ    ขนาดกลาง   ขนาดเล็ก 

2562 2563 %∆    2562 2563 %∆   2562 2563 %∆ 
ม.ค. 489 353 -27.8   349 333 -4.6 

 
242 265 +9.5 

ก.พ. 509 353 -30.7   365 331 -9.3 
 

215 265 +23.3 
มี.ค. 458 353 -22.9   342 331 -3.2 

 
185 265 +43.2 

เม.ย. 436 366 -16.1 
 

336 347 +3.3 
 

201 271 +34.8 
พ.ค. 488 390 -20.1 

 
340 340 0 

 
204 280 +37.3 

มิ.ย. 485 382 -21.2 
 

314 340 +8.3 
 

200 280 +40.0 
ก.ค. 482 382 -20.8 

 
294 344 +17.0 

 
205 278 +35.6 

ส.ค. 435 401 -7.8 
 

350 353 +0.9 
 

267 282 +5.6 
ก.ย. 429 442 +3.0 

 
346 362 +4.6 

 
265 280 +5.7 

ต.ค. 414 435 +5.1 
 

333 363 +9.0 
 

265 285 +7.6 
พ.ย. 403 435 +7.9 

 
333 363 +9.0 

 
265 285 +7.6 

ธ.ค. 403 427 +5.9  
 

333 348 +4.5 
 

265 267 +0.8 
เฉลี่ย 3 เดือน 485 353 -27.3 

 
352 332 -5.7 

 
214 265 +23.8 

เฉลี่ย 6 เดือน 478 366 -23.4 
 

341 337 -1.2 
 

208 271 +30.3 
เฉลี่ย 9 เดือน 468 380 -18.8 

 
337 342 +1.5 

 
220 274 +24.6 

เฉลี่ย 12 เดือน 453 393 -13.3   336 316 -5.9   232 275 +18.5 

ท่ีมา : www.talaadthai.com และจากการคํานวณ 
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ภาพท่ี 2 ราคาขายสงกุงกามกรามมีชีวิตเฉลี่ย ณ ตลาดไท ป 2560 - 2563  
ท่ีมา : คํานวณโดยใชราคารายสัปดาหจากเว็บไซดตลาดไท www.talaadthai.com  

3. สถานการณการคา 
3.1 การสงออก 

ป 2563 การสงออกกุงกามกรามของไทยไปยังตลาดตางประเทศ มีปริมาณ 4,264.8 ตัน และมูลคา 
529.4 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท้ังปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 และ 10.8 ตามลําดับ 
สําหรับผลิตภัณฑกุงกามกรามท่ีสงออกสวนใหญเปนกุงกามกรามแชเย็นจนแข็ง รอยละ 56.3 กุงกามกรามสดหรือแชเย็น 
รอยละ 42.2 และกุงกามกรามมีชีวิต รอยละ 1.5 (ตารางท่ี 3) 

ตลาดหลักท่ีมีมูลคาการสงออกกุงกามกรามมากท่ีสุดของไทย คือ เมียนมา รองลงมาเปนสหรัฐอเมริกา 
จีน มาเลเซีย นิวซีแลนด สปป.ลาว ฮองกง และประเทศอ่ืนๆ รอยละ 38.14 34.5 15.58 3.92 1.32 1.31 1.03 
และ 4.2 ตามลําดับ โดยกุงแชเย็นจนแข็งสงออกไปสหรัฐอเมริกา จีน นิวซีแลนด ฮองกง และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 
61.3 27.7 2.3 1.8 และ 6.9 ตามลําดับ สําหรับกุงสดหรือแชเย็นสงออกไปยังเมียนมา มาเลเซีย และประเทศอ่ืน ๆ 
รอยละ 89.5 8.9 และ 1.6 ตามลําดับ กุงมีชีวิตสงออกไปยังสปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย และประเทศอ่ืน ๆ 
รอยละ 40.8 23.9 22.8 11.7 และ 0.8 ตามลําดับ 

ในป 2563 เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปท่ัวโลก ซ่ึงมีผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนหลายดาน เชน ดานสาธารณสุข ดานสังคม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ เปนตน โดยดานเศรษฐกิจนั้น 
ไดกระทบตอการคาระหวางประเทศเปนอยางมาก เนื่องจากมีการใชมาตรการปดประเทศ ทําใหการขนสงเกิด
ความไมสะดวก และสภาพเศรษฐกิจระหวางประเทศโดยท่ัวไปมีการชะลอตัวลง แตในการสงออกกุงกามกรามและ
ผลิตภัณฑของกุงกามกรามโดยภาพรวมของไทยในไตรมาส 4/2563 เริ่มมีทิศทางท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผานมา  

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลคาการสงออกกุงกามกราม ป 2562 - 2563  
             หนวยปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท 

ท่ีมา: กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล

จากกรมศุลกากร 

 

ประเภทผลติภณัฑ 
2562 2563 %∆ 2563/2562 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
มีชีวิต 190.3 8.9 114.4 7.7 -39.9 -13.0 
สดหรือแชเย็น 2,574.2 179.5 2,897.3 223.6 12.6 +24.6 
แชเย็นจนแข็ง 1,437.9 289.5 1,253.1 298.1 -12.9 +3.0 
รวม 4,202.4 477.9 4,264.8 529.4 +1.5 +10.8 
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ภาพท่ี 3 ปริมาณการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2559 - 2563 

 

 
ภาพท่ี 4 สัดสวนมูลคาการสงออกกุงกามกรามของไทยป 2563  
 

3.2 การนําเขา 
ป 2563 ไทยนําเขากุงกามกราม ปริมาณ 730.85 ตัน มูลคา 163.79 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน 

ปริมาณและมูลคาการนําเขาลดลง รอยละ 26.6 และ 21.8 ตามลําดับ (ตารางท่ี 4) ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีนําเขาเปน 
กุงกามกรามสดหรือแชเย็น รอยละ 78.8 กุงกามกรามแชเย็นจนแข็ง รอยละ 21.1 และกุงกามกรามมีชีวิตหรือทําพันธุ 
รอยละ 0.1 

ตลาดหลักท่ีมีมูลคาการนําเขากุงกามกรามมากท่ีสุดของไทย ในป 2563 คือ ศรีลังกา รองลงมาเปน
อินเดีย บังคลาเทศ เมียนมา และประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 38.02 29.09 21.5 10.95 และ 0.44 ตามลําดับ โดยกุงสดหรือ
แชเย็นนําเขาจาก ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา และบังคลาเทศ รอยละ 48.3 23.9 13.9 และ 13.9 กุงแชเย็นจนแข็ง
นําเขาจากบังคลาเทศ อินเดียและประเทศอ่ืน ๆ รอยละ 49.8 48.7 และ 1.5 ตามลําดับ สวนกุงมีชีวิตหรือทําพันธุ
นําเขาจากเวียดนามท้ังหมด 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณและมูลคาการนําเขากุงกามกราม ป 2562 - 2563  
             หนวยปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท 

ท่ีมา: กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  ประมวลขอมูล

จากกรมศุลกากร 
 

 

ภาพท่ี 5 ปริมาณการนําเขากุงกามกรามของไทยป 2559-2563  
 

 

ภาพท่ี 6 สัดสวนมูลคาการนําเขากุงกามกรามของไทยป 2563  
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2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

ศรีลังกา 
38% 

อินเดีย 
29% 

บังกลาเทศ 
22% 

เมียนมา 
11% 

สัดสวนมูลคาการนําเขากุงกามกรามของไทยป 2563  

ประเภทผลิตภัณฑ 
ม.ค. – ธ.ค. 2562 ม.ค. – ธ.ค. 2563 %∆ 2563/2562 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

มีชีวิตหรือทําพันธุ 1.3 0.6 0.01 0.1 -99.2 -83.3 

สดหรือแชเย็น 936.2 186.3 630.2 129.0 -32.7 -30.8 

แชเย็นจนแข็ง 57.5 22.3 100.6 34.6 +75.0 +55.2 

รวม 995.0 209.2 730.8 163.7 -26.6 -21.8 

ปริมาณ : ตัน 
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4. ปญหาอุปสรรค 
4.1 กุงกามกรามมีอัตรารอดท่ีตํ่า โตชา และใชเวลาเลี้ยงนานทําใหเกษตรกรสวนใหญนิยมเลี้ยงกุงขาวแวน

นาไมรวมกับกุงกามกราม เพ่ือเปนการปองกันความเสี่ยงจากราคาของกุงขาวแวนนาไมท่ีมีความไมแนนอน โดยท่ี
การตัดสินใจเลี้ยงกุงกามกรามในสัดสวนมากนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับราคาจําหนายของกุงขาวแวนนาไม 

4.2 ขาดแคลนลูกพันธุกุงกามกรามท่ีดีและมีคุณภาพ 
4.3 ตนทุนในการเลี้ยงกุงกามกรามคอนขางสูง เนื่องจากปจจัยการผลิตนั้นมีราคาท่ีแพง เชน คาลูกพันธุ 

คาอาหาร และคาจางแรงงาน เปนตน 
4.4 เกษตรกรมีคาเสียโอกาสในการจําหนายผลผลิต เนื่องจากกุงกามกรามมีสัดสวนของผลผลิตท่ีเปนเพศ

เมียมากกวาเพศผูและราคาจําหนายถูกกวาเพศผูคอนขางมาก นอกจากนี้ความนิยมของผูบริโภคในการซ้ือ 
สวนใหญเปนกุงกามกรามมีชีวิต จึงทําใหกุงตายนั้นมีราคาท่ีถูกกวา 

4.5 ตลาดท่ีรองรับผลผลิตกุงกามกรามเปนหลักนั้นเปนตลาดภายในประเทศและยังจํากัดเพียงบางพ้ืนท่ี 
4.6 เกษตรกรยังไมมีความสามารถในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดไดและ

ทําใหผลผลิตของกุงกามกรามนั้นไมแนนอน 
4.7 สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนทําใหเกษตรกรไมสามารถเลี้ยงกุงกามกรามจนไดขนาดใหญ (จัมโบ) 
4.8 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีมีการระบาดไปท่ัวโลก สงผลกระทบใหหลาย

ประเทศปดตลาดการคาสัตวน้ําและการผลิต ทําใหการสงออกและการจําหนายกุงกามกรามไมไดเปนไปตามปกติ 
และในเดือนธันวาคม 2563 ไทยมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหมท่ีมีการเชื่อมโยงกับตลาดกุง
ในจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงสงผลกระทบในหลายจังหวัดและทําใหตลาดกุงปดตัวลง รวมถึงการผลิตและการตลาด
ของกุงกามกรามนั้นไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจากผูบริโภคลดการบริโภคสินคากุงจึงเปนผลใหกุงกามกรามเกิด
อุปทานสวนเกินและมีราคาหนาฟารมท่ีลดลง 

5. แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 
5.1 พัฒนาสายพันธุกุงกามกรามใหมีคุณภาพท่ีดี เพ่ือใหมีอัตรารอดท่ีสูงข้ึนและโตเร็ว ท้ังนี้กรมประมงมีการ

ผลิตลูกพันธุกุงกามกราม แตยังไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรจึงยังคงตองซ้ือลูกพันธุ
จากภาคเอกชนในราคาท่ีคอนขางสูง 

5.2 การเลี้ยงกุงกามกรามโดยใชลูกพันธุท่ีมีการอนุบาลมาแลว 2-3 เดือน ทําใหเกษตรกรใชระยะเวลาใน
การเลี้ยงนอยลงและอัตรารอดสูงข้ึน ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญจะใชเวลาเลี้ยงประมาณ 2-3 เดือน สามารถจับกุงขนาด 
20 ตัวข้ึนไปตอกิโลกรัมจําหนายได แตอาจสงผลใหตนทุนลูกพันธุเพ่ิมข้ึนและกุงกามกรามขนาดใหญเขาสูตลาด
นอยลง 

5.3 ปจจุบันมีการพัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศลูกพันธุกุงกามกรามหรือผลิตลูกพันธุท่ีมีสัดสวนของกุง
เพศผูสูงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเลี้ยง แตยังไมแพรหลาย 

5.4 การสงเสริมดานการตลาดโดยทุกภาคสวนมีการรวมมือกัน เพ่ือสนับสนุนการตลาดท้ังภายในประเทศ
และตลาดสงออก รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมชองทางการจําหนายใหมีมากข้ึนโดยการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธการจําหนายกุงกามกรามเพ่ือกระตุนใหการบริโภคใหมากข้ึน 

5.5 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง เพ่ือลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลตอบแทน โดยกรมประมงไดสงเสริม
การรวมกลุมของเกษตรกรผู เลี้ยงกุงกามกรามในโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดตนทุน รวมถึงการเชื่อมโยงสินคาสูตลาดป 2563 ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ รอยเอ็ด 
ชลบุรี  นครปฐม และสุพรรณบุรี  นอกจากนี้ ในบางพ้ืนท่ียั ง มีการบูรณการระหวางหนวยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือรวมกันพัฒนาการเลี้ยงกุงกามกรามของกลุมเกษตรกรใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน โดยมุงเนนใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของตลาดท้ังใน และตางประเทศ  
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5.6 เกษตรกรควรวางแผนการเลี้ยงกุงกามกรามใหมีผลผลิตออกจําหนายอยางเหมาะสม และมีขนาดตาม 
ท่ีตลาดตองการ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตาง ๆ 

5.7 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด กรมประมง ไดจัดทําแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงกามกราม
ป พ.ศ. 2562 - 2564 เพ่ือพัฒนาดานงานวิจัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรและการเพ่ิมชองทางการตลาด พรอมท้ังมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ และติดตามผลการดําเนินงาน 

5.8 สําหรับมาตรการแกไขปญหาราคาตกต่ําในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมประมง
ไดสงเสริมใหเกษตรกรขายกุงกามกรามผานตลาดออนไลนหรือระบบการจองสินคาลวงหนา (Pre-order) ภายใต
ชื่อ “Fisheries Shop” เพ่ือระบายสินคาสูตลาดภายในประเทศ โดยผูบริโภคจะไดรับสินคาสัตวน้ําท่ีมีความสด 
สะอาด ปลอดภัย และไดมาตรฐานจากเกษตรกรโดยตรง โดยไมตองผานพอคาคนกลาง 

5.9 กรมประมงและสํานักงานประมงจังหวัดท่ัวประเทศไดดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรโดยการเปดพ้ืนท่ี
ใหเกษตรกรนํากุงกามกรามมาขายโดยตรงแกผูบริโภค เพ่ือชวยระบายผลผลิตท่ีลนตลาดหรืออุปทานสวนเกิน  
ท้ังนี้กรมประมงยังไดรวมมือกับกรมการคาภายในและตลาดไทในการเปดตลาดประมงปลอดภัย GAP เพ่ือเพ่ิม
ชองทางการตลาดและเพ่ือใชพ้ืนท่ีตลาดไทในการกระจายสินคา 

 

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

ขอมูลจากกรมศุลกากร 
4. www.talaadthai.com 
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