
 

 

สถานการณส์ินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 
 จากรายงานสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้้ากร่อยของกรมประมง ปี 2562 ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงปลาน้้ากร่อย  

มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 48,988.8 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 19.2 โดยร้อยละ 96.4 เป็นผลผลิตจาก
ปลากะพง (จ านวน 47,203.1 ตัน) เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 20.2 แบ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยง
ในบ่อ ร้อยละ 87.3 และผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในกระชัง ร้อยละ 12.7 ของผลผลิตปลากะพงทั้งหมด  

 แหล่งเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวกระจายอยู่เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปลา 
ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในน้้ากร่อยและน้้าจืด โดยในปัจจุบันมีการเลี้ยงปลากะพงขาวในพ้ืนที่ 24 จังหวัด  
มีฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาว จ้านวน 7,083 ฟาร์ม ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.5 โดยแบ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงในบ่อ 
2,538 ฟาร์ม หรือร้อยละ 35.8 ของจ้านวนฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด และเลี้ยงในกระชัง 4,545 ฟาร์ม หรือ
ร้อยละ 64.2 พ้ืนที่แหล่งเลี้ยงที่มีปริมาณผลผลิตที่ส้าคัญ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา (15,974.7 ตัน) สมุทรสาคร 
(8,328.1 ตัน) สมุทรสงคราม (7,904 ตัน) สงขลา (3,709.9 ตัน) และสมุทรปราการ (2,675.5 ตัน) ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 81.8 ของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด หรือร้อยละ 69.6 ของเนื้อที่เลี้ยง
ทั้งหมด หรือร้อยละ 43.5 ของจ้านวนฟาร์มเลี้ยงทั้งหมด ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราการขยายตัวของข้อมูลผลผลิต
ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2553 - 2562 อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของจ้านวนฟาร์มเลี้ยง ลดลงร้อยละ 0.1 
พ้ืนที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 ปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.4 และ 11.9 
ตามล้าดับ ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และราคาเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 2.7 และ 0.2 ตามล้าดับ (ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 จ้านวนฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงที่มีผลผลิต ผลผลิต มูลค่า และราคาเฉลี่ยปลากะพงขาว ป ี2553 - 2562 
 

ปี 
จ้านวน 
(ฟาร์ม) 

พื้นที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลติ 
(ตัน) 

ผลผลติเฉลีย่ 
(ตัน/ไร่) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กก.) 

2553 7,257 7,085 17,415 2.46 2,022 116.09 
2554 7,092 7,422 16,157 2.18 1,879 116.30 
2555 7,252 8,432 19,317 2.29 2,414 124.97 
2556 7,355 8,282 16,761 2.02 2,073 123.70 
2557 
2558 

7,464 
7,464 

8,279 
9,800 

16,501 
17,250 

1.99 
1.76 

2,030 
2,187 

123.02 
126.79 

2559 7,528 9,927 17,177 1.73 2,229 129.74 
2560 7,550 12,812 20,454 1.60 2,636 128.88 
2561 7,572 17,768 39,278 2.21 4,617 117.55 
2562 7,083 21,012 47,203 2.25 5,310 112.49 

อัตราการขยายตัว 
โดยเฉลี่ย 

- 0.1% +15.4% +12.4% - 2.7% +11.9% - 0.2% 
 

ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
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 ในปี 2563 ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงเบื้องต้น มีปริมาณ 33,529 ตัน และมูลค่า 3,458.6 
ล้านบาท และผลผลิตคาดการณ์ ปี 2564 มีปริมาณ 42,516 ตัน และมูลค่า 4,672.3 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
26.8 และ 35.1 ตามล้าดับ โดยมีจ้านวนฟาร์มที่เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด 6,863 ฟาร์ม เนื้อที่เพาะเลี้ยง
รวม 19,824 ไร่ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2564 มีฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จ้านวน 1,106 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 16 
ของจ้านวนฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด โดยเนื้อที่เพาะเลี้ยงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.9 และมีผลผลิตเฉลี่ย 2.1 
ตันต่อไร่ ขยายตัวเพิม่ข้ึนร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน (ภาพที่ 1 และภาพท่ี 2) 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณและมูลค่าปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง ปี 2553 - 2564* 
ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 

 
ภาพที่ 2 จ้านวนฟาร์มและเนื้อที่เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ปี 2553 - 2564* 
ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ: * ปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น และปี 2564 เป็นข้อมูลประมาณการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
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2. สถานการณ์ด้านราคา  
 

2.1 ราคาขายปลากะพงขาวที่เกษตรกรได้รับ  
ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็ก (500 - 800 กรัม/ตัว) ที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรก

ของปี 2564 ราคากิโลกรัมละ 137.3 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.6 และ 22.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  
(109.3 บาทตอ่กิโลกรัม) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (112.3 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นผลมาจาก
การน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียเป็นจ้านวนมาก และน้ามาจ้าหน่ายในราคาที่ต่้ากว่าปลากะพง
ขาวจากการเพาะเลี้ยงภายในประเทศ (ราคากิโลกรัมละ 70 - 90 บาท) ประกอบกับอุปสงค์ความต้องการ
บริโภคภายในประเทศลดลง อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง การด้าเนินชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ อุปสงค์
ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวเพ่ิมสูงขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน 
ประกอบกับอุปทานด้านการผลิตที่ลดลง เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เกษตรกรมผีลผลิตค้างบ่อ เพราะไม่มีการระบายสินค้าสู่ตลาดจึงไม่ได้ลงลูกพันธุ์รอบการผลิตใหม่ ทั้งนี้ ในช่วง
ปลายเดือนมีนาคม 2564 ประเทศไทยกลับมาประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกที่ 3 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์ความต้องการบริโภคสินค้าสัตว์น้้าลดลง จึงคาดการณ์ว่าราคาขายที่เกษตรกร
ได้รับในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 จะปรับลดลงอีกครั้ง (ภาพที่ 3) 
 

 
ภาพที่ 3 ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรได้รับ ในปี 2562 - 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

2.2 ราคาขายส่งปลากะพงขาว 
ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ยที่ตลาดไท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 ราคา

กิโลกรัมละ 143.9 บาท ราคาลดลงร้อยละ 7.1 และร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (155 บาทต่อ
กิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (153. 3 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ โดยราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เช่นเดียวกับราคาขายระดับหน้าฟาร์ม และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 ที่ท้าให้ปริมาณปลากะพงขาวค้างบ่อจ้านวนมาก 
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ก่อให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาด รวมถึงราคาดังกล่าวเป็นการขายแบบคละขนาด ราคาจ้าหน่ายจึง
เปลี่ยนแปลงตามขนาดและคุณภาพของปลาที่เข้าสู่ตลาดด้วย (ภาพที่ 4) 
 

 
ภาพที่ 4 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด ณ ตลาดไทในปี 2562 - 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : ตลาดไท  
 2.3 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว 

ข้อมูลราคาขายปลีกในตลาดพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (ขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว) โดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือน
แรกของปี 2564 ราคากิโลกรัมละ 158.4 บาท ราคาลดลงร้อยละ 3.5 และร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน (164.2 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (172 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ  
อย่างไรก็ตามแม้ราคาจะปรับตัวลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับราคาหน้าฟาร์มที่เกษตรกรได้รับ 
(ภาพที่ 5) 

 

 
ภาพที่ 5 ราคาขายปลีกปลากะพงขาวขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2562 - 2564 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 
 
 



 

- 5 - 
 

3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลสถิติการน้าเข้าและส่งออกของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต  
กรมประมง พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 การน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย  
มีปริมาณการน้าเข้ารวมทั้งสิ้น 3,127.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 203.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  
ทั้งปริมาณและมูลค่ามีการหดตัวลดลง ในอัตราร้อยละ 30.1 และ 27.7 ตามล้าดับ ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้ากลับมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 50.2 และ 73.5
ตามล้าดับ โดยมีปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสูงสุดในเดือนมีนาคม (1,080.1 ตัน และ 110.2 ล้านบาท) และ
ต่้าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (1,004.8 ตัน และ 65.2 ล้านบาท) (ภาพที่ 6)   

 
 

ภาพที่ 6 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2562 - 2564 (ม.ค. - มี.ค.)  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าสินค้า 
ในรูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการน้าเข้า 2,725.3 ตัน มูลค่า
การน้าเข้ารวม 90.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.3 รองลงมา คือ ในรูปปลาสดแช่แข็ง มูลค่า 11.3 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 5.5 สินค้าแปรรูป 8.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 และอีกร้อยละ 0.1 ในลักษณะผลิตภัณฑ์ 
มูลค่า 0.2 ล้านบาท  

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563  
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียมากที่สุด มูลค่า 
182.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.6 รองลงมา คือ เวียดนาม 6.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 อินเดีย 4.1 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 2 ไต้หวัน 2.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 อินโดนีเซีย 2.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 และ
ประเทศอ่ืน ๆ อีก 4.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 
 ประเทศมาเลเซียถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2564 ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียปริมาณรวม 2,760.1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.3 ของปริมาณ 
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การน้าเข้าปลากะพงขาวทั้งหมด เนื่องจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่าราคาหน้าฟาร์ม 
ในประเทศ และมีระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล โดยน้าเข้าในรูปปลากะพงขาวสดแช่เย็น ร้อยละ 97.7 ผ่านศูนย์
บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) และศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)  
เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของปริมาณการน้าเข้า พบว่า ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  
การน้าเข้าปลากะพงขาวในภาพรวม โดยปริมาณการน้าเข้าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 47 และมูลค่าขยายตัว
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 76.5 ซึ่งการน้าเข้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาขายปลากะพงขาวภายในประเทศ (ภาพที่ 7) 

 

 
 

ภาพที่ 7 ลักษณะสินค้าและตลาดน้าเข้าปลากะพงขาวที่ส้าคัญ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

3.2 การส่งออก  
 การส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า  
มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 663.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 38.2 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลงร้อยละ 30.1 และร้อยละ 27.7 ตามล้าดับ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและ
มูลค่าการส่งออกมีการหดตัวลดลงเช่นเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 21.3 และร้อยละ 26.2 ตามล้าดับ โดยมี
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนมกราคม (273.2 ตัน และ 17.2 ล้านบาท) และต่้าสุดในเดือนมีนาคม
(186.4 ตัน และ 9.8 ล้านบาท) (ภาพที่ 8)  
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ภาพที่ 8 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2562 - 2564 (ม.ค. - มี.ค.)  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกสินค้า 
ในรูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการส่งออก 527.1 ตัน 
มูลค่า 24.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา คือ ในรูปปลามีชีวิต 7.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.1 สินค้า
แปรรูป 2.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.4 ผลิตภัณฑ์ มูลค่า 2.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 แช่แข็ง มูลค่า 1.6 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 และอีกร้อยละ 0.2 เป็นลูกพันธุ์สัตว์น้้า มูลค่า 0.1 ล้านบาท  

 

3.2.1 ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564  
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกปลากะพงขาวไปยังเมียนมาสูงสุด มูลค่า 24 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.9 รองลงมา คือ มาเลเซีย 6.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 ญี่ปุ่น 4 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 10.6 สหรัฐอเมริกา 1.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 ไต้หวัน 0.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 
และประเทศอ่ืน ๆ 1.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 ตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกปลากะพงขาวของไทย ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 
ไทยท้าการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนได้แก่ เมียนมา มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา รวม 606 ตัน 
มูลค่า 31.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.3 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด โดยพบว่า ปริมาณการส่งออก 
ลูกพันธุ์สัตว์น้้าไปยังมาเลเซียเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 โดยมีอัตราการขยายตัวของปริมาณการส่งออก 
สูงถึงร้อยละ 41.8 ซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในมาเลเซียเพ่ิมขึ้นและส่งออกมาจ้าหน่าย  
ในประเทศไทย และเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องท้าให้เกิดปัญหาราคาซื้อขายภายในประเทศไทย
ตกต่้าได้ (ภาพที่ 9) 
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ภาพที่ 9 ลักษณะสินค้าและตลาดส่งออกปลากะพงขาวที่ส้าคัญ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2563 ส่งผลให้ความ
ต้องการบริโภคสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ลดลง เกษตรกรไม่สามารถระบายผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้  
เกิดปัญหาปลาค้างบ่อ โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจ้าเป็นต้องขยายระยะเวลาการเลี้ยงเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่มี
ตลาดรับซื้อ ทั้งนี้การเพ่ิมระยะเวลาการเลี้ยงให้นานขึ้น ท้าให้ปลามีขนาดใหญ่ และเกษตรกรต้องแบกรับต้นทุน
การเลี้ยงที่เพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ประกอบกับปัญหาการน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียที่มีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมข้ึนอย่าง ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ราคาปลากะพงขาวภายในประเทศปรับ
ลดลง ซึ่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย อุปสงค์ความ
ต้องการบริโภคปลาจานในประเทศเพ่ิมขึ้น โดยมีปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยวภายในประเทศและการจัดงาน
เลี้ยง จึงส่งผลให้ราคาปลาจานปรับเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 ไทยกลับมา
ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งมีคลัสเตอร์จากตลาดกลางกุ้ง 
จังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าสัตว์น้้าลดลง ประกอบกับปริมาณการน้าเข้า 
ปลากะพงขาวจากมาเลเซียยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ถึงร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงไทยกลับมาส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้้าไปมาเลเซียเพ่ิมขึ้น 
ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 โดยมีอัตราการขยายตัวของปริมาณการส่งออกสูงถึงร้อยละ 41.8 อาจจะส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในมาเลเซียเพ่ิมขึ้นและส่งออกมาจ้าหน่ายในประเทศไทย ซ่ึงเป็นปัจจัยส้าคัญ 
ที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องท้าให้เกิดปัญหาราคาซื้อขายภายในประเทศไทยตกต่้าได้ 
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5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาปริมาณการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาปลากะพงขาว

ในประเทศมีแนวโน้มลดต่้าลงนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการก้าหนดโควตาการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้านั้น  
ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากสินค้าประมงไม่ได้เป็นจัดหมวดหมู่เป็นสินค้าเกษตร แต่เป็นสินค้า
อุตสาหกรรมภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และสินค้าที่สามารถก้าหนด
โควตาภาษีได้มีเพียง 23 รายการเท่านั้น ทั้งนี้มาตรการที่สามารถด าเนินการได้ คือ การควบคุมการน้าเข้าให้
เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และ
มาตรฐานของคุณภาพสินค้าสัตว์น้้า เป็นต้น ส้าหรับประเด็นการลักลอบ กรมประมง โดยกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ได้แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ  
การเข้าเทียบท่าเรือของเรือประมง ที่มิใช่เรือประมงไทย และการลักลอบน าเข้าส่ งออกสัตว์น้ า เพ่ือร่วม
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต  
ในการตรวจเข้มการน าเข้าที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยทุกสินค้าสัตว์น้ าต้องรู้ที่มาที่ไปของสินค้าและ
ปริมาณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ความรู้และท าความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย  

ส่วนประเด็นสินค้าปลากะพงขาวล้นตลาด ไม่มีช่องทางในการระบายสินค้าในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซีย 
ที่ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทาง
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางกรมประมง ร่วมกับกรมการค้าภายใน และตลาดไท ได้ท้าการเปิด  
“ตลาดประมงปลอดภัย GAP เพ่ือเกษตรกรไทย ปลอดภัยถึงผู้บริโภค” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีแหล่งระบายผลผลิต และเป็นทางเลือกหนึ่งของช่องทางการกระจายสินค้าสัตว์น้้า 
ให้กับเกษตรกร โดยในอนาคตหวังที่จะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารของ
ประเทศไทย เพ่ือกระจายแก่ผู้บริโภคในประเทศ นอกจากนี้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยส้านักงาน
พาณิชย์จังหวัด ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดในพ้ืนที่  ได้ด้าเนินโครงการเชื่อมโยงการระบายจ้าหน่ายปลา
กะพงขาว โดยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ และช่วยกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยเหลือด้านราคาแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง โดยประกันราคาขาย 130 บาทต่อกิโลกรัม (เกษตรกรขายให้
พ่อค้าราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม และกรมการค้าภายในช้าระส่วนต่างให้เกษตรกร 40 บาทต่อกิโลกรัม) ส้าหรับ
ปีงบประมาณ 2564 อยู่ระหว่างด้าเนินโครงการดังกล่าวอีกครั้ง ในพ้ืนที่แหล่งเลี้ยงที่ส้าคัญ เช่น สงขลา 
ปัตตานี จันทบุรี เพชรบุรี และสมุทรสาคร เป็นต้น  

อย่างไรก็ดีการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยใช้นโยบายการแทรกแซงตลาด เช่น ชดเชยราคาหรือ
ประกันราคานั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควรบูรณาการร่วมกันหลาย
ภาคส่วน เช่น การน้าเสนอประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และเพ่ิมเติมข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภค 
ซึ่งกรมประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการตลาด โดยการกระตุ้นให้เกิดความนิยมในการบริโภค  
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ปลากะพงขาวภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและวางรากฐานทางการตลาด
สินค้าประมงให้แก่เกษตรกรมีความเข้มแข็งในระยะยาว และเกษตรกรสามารถจ้าหน่ายสินค้าได้โดยตรงโดยลด
บทบาทของพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้นอกจากการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศแล้ว การขยายตลาด
ต่างประเทศ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าปลากะพงขาวที่ล้นตลาดได้ โดยทางกรมประมง
ร่วมกับสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยมีแผนการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
กระบวนการขออนุญาตเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่กับทางกรมความปลอดภัยด้านอาหารน้าเข้าส่งออก ส้านักงาน
การศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s 
Republic of China : GACC) หากการด้าเนินการเสร็จสิ้นคาดการณ์ว่า ตลาดจีนจะเป็นตลาดหลักในการส่งออก
สินค้าปลากะพงขาวของไทย ตลอดจนช่วยลดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาด และผลักดันให้ราคา
ภายในประเทศสูงขึ้นได ้

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
1. กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
2. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง กรมประมง 
4. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
6. ตลาดไท 
7. สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย 
8. ส้านักงานประมงจังหวัดสงขลา  
9. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
10. ส้านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 


