
 

 

สถานการณส์ินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 
 จากรายงานสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้้ากร่อยของกรมประมง ปี 2563 ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงปลาน้้ากร่อย  

มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 46,654 ตัน ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.8 โดยร้อยละ 97.3 เป็นผลผลิตจาก 
ปลากะพง จ านวน 45,415 ตัน แบ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ ร้อยละ 87.4 และผลผลิตที่ได้จากการ
เลี้ยงในกระชัง ร้อยละ 12.6 ของผลผลิตปลากะพงทั้งหมด  

 แหล่งเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวกระจายอยู่เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปลา 
ที่สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในน้้ากร่อยและน้้าจืด โดยในปัจจุบันมีการเลี้ยงปลากะพงขาวในพ้ืนที่ 24 จังหวัด  
มีฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาว จ้านวน 6,807 ฟาร์ม ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 3.9 โดยแบ่งเป็นฟาร์มที่เลี้ยงในบ่อ 
2,522 ฟาร์ม หรือร้อยละ 37.1 ของจ้านวนฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด และเลี้ยงในกระชัง 4,285 ฟาร์ม หรือ
ร้อยละ 62.9 พ้ืนที่แหล่งเลี้ยงที่มีปริมาณผลผลิตที่ส้าคัญ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา (14,108.6 ตัน) สมุทรสาคร 
(9,370.4 ตัน) สมุทรสงคราม (7,693.3 ตัน) สงขลา (3,508.2 ตัน) และสมุทรปราการ (3,015.5 ตัน) ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 83.0 ของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราการขยายตัว
ของข้อมูลผลผลิตในช่วง 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2554 - 2563 อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของจ้านวนฟาร์มเลี้ยง 
ลดลงร้อยละ 0.4 พ้ืนที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0 ปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
15.2 และ 12.9 ตามล้าดับ (ตารางที่ 1)  

ตารางท่ี 1 จ้านวนฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยงที่มีผลผลิต ผลผลิต และมูลค่าปลากะพงขาว ปี 2554 - 2563 

ปี 
จ้านวน
ฟาร์ม 

%∆ พื้นทีเ่ลี้ยง (ไร่) %∆ ผลผลติ (ตัน) %∆ มูลค่า (ล้านบาท) %∆ 

2554 7,092  7,422  16,157  1,879  

2555 7,252 +2.3 8,432 +13.6 19,317 +19.6  2,414 +28.5 

2556 7,355 +1.4 8,282 - 1.8 16,761 - 13.2 2,073 - 14.1 

2557 7,464 +1.5 8,279 - 0.03 16,501 - 1.6 2,030 - 2.10 

2558 7,372 - 1.2 9,800 +18.4 17,250 +4.5 2,187 +7.8 

2559 7,528 +2.1 9,927 +1.3 17,177 - 0.4 2,229 +1.9 

2560 7,550 +0.3 12,812 +29.1 20,454 +19.1 2,636 +18.3 

2561 7,572 +0.3 17,768 +38.7 39,278 +92.0 4,617 +75.2 

2562 7,083 - 6.5 21,012 +18.3 47,203 +20.2 5,310 +15.0 

2563 6,807 - 3.9 24,733 +17.7 45,415 -3.8 4,561 - 14.1 
%∆  

โดยเฉลี่ย  
- 0.4 

 
+15.0  +15.2  +12.9 

ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
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 ในปี 2564 ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงเบื้องต้น มีปริมาณ 49,060.2 ตัน มูลค่า 5,380.2 
ล้านบาท และผลผลิตคาดการณ์ ปี 2565 มีปริมาณ 53,725.5 ตัน มูลค่า 6,147.1 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 9.5 และ 14.3 ตามล้าดับ โดยมีจ้านวนฟาร์มที่เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด 
7,117 ฟาร์ม เนื้อที่เพาะเลี้ยงรวม 28,258.7 ไร่ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565 มีฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จ้านวน 
1,384 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของจ้านวนฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด โดยเนื้อที่เพาะเลี้ยงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.1 
และมีผลผลิตเฉลี่ย 1.9 ตันต่อไร่ ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน (ภาพที่ 1 และภาพท่ี 2)  

 
ภาพที่ 1 ปริมาณและมูลค่าปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง ปี 2555 - 2565* 
ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 

 
ภาพที่ 2 จ้านวนฟาร์มและเนื้อที่เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ปี 2555 - 2565* 
ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ: * ปี 2565 เป็นข้อมูลคาดการณ์เบื้องต้น ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2565 
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2. สถานการณ์ด้านราคา  
 

2.1 ราคาขายปลากะพงขาวที่เกษตรกรได้รับ  
 ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ราคา
กิโลกรัมละ 136 บาท ราคาลดลงร้อยละ 1.7 และ 1.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (138.3 บาทต่อกิโลกรัม) 
และช่วงเดียวกันของปีก่อน (137.3 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ  
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง การด้าเนินชีวิตของ
ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ อุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวเพ่ิมสูงขึ้นจากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และการจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ ประกอบกับอุปทานด้านการผลิตที่ลดลง เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกษตรกรมีผลผลิตค้างบ่อ เพราะไม่มีการระบายสินค้าสู่ตลาดจึงไม่ได้ 
ลงลูกพันธุ์รอบการผลิตใหม่ ทั้งนี้ ข้อมูลนี้เป็นราคาอ้างอิงของปลากะพงขาวขนาดเล็กในพ้ืนที่ภาคใต้ 
ซึ่งแตกต่างกับปลาจากพ้ืนที่แหล่งผลิตภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งอาจจะมีราคาต่้ากว่าจึงส่งผลให้ราคา
โดยเฉลี่ยในภาพรวมค่อนข้างสูง (ภาพที่ 3) 
 

 
ภาพที่ 3 ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรไดร้ับ ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

2.2 ราคาขายส่งปลากะพงขาว 
ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ยที่ตลาดไท ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 ราคา

กิโลกรัมละ 147.4 บาท ลดลงร้อยละ 9.7 และ 21.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (163.2 บาทต่อกิโลกรัม)  
และช่วงเดียวกันของปีก่อน (187.1 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นการขายแบบคละขนาด 
ราคาจ้าหน่ายจึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดและคุณภาพของปลาที่เข้าสู่ตลาด (ภาพที่ 4) 
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ภาพที่ 4 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด ณ ตลาดไท ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.)  
ที่มา : ตลาดไท  
 2.3 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว 

ข้อมูลราคาขายปลีกในตลาดพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (ขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว) โดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือน
แรกของปี 2565 ราคากิโลกรัมละ 171.1 บาท ราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 และ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
(163.3 บาทต่อกิโลกรัม) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (158.4 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ ราคาขยายตัวเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากอุปสงค์ความต้องการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน โดยราคาขายปลีกปลากะพงขาวค่อนข้างอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
ตลาดปลากะพงขาวในระดับค้าปลีกเป็นตลาดส้าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม (ภาพที่ 5) 

 

 
ภาพที ่5 ราคาขายปลีกปลากะพงขาวขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว กระทรวงพาณชิย์ ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลสถิติการน้าเข้าและส่งออกของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต  
กรมประมง พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 การน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย  
มีปริมาณการน้าเข้ารวม 2,940.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 195.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งปริมาณ



 

- 5 - 
 

และมูลค่าหดตัวลง ในอัตราร้อยละ 15.6 และ 22.2 ตามล้าดับ ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าหดตัวลง ในอัตราร้อยละ 10.2 และ 8.6 ตามล้าดับ ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้า
สูงสุดในเดือนมกราคม (1,239.7 ตัน และ 81.2 ล้านบาท) และต่้าสุดในเดือนมีนาคม (790.8 ตัน และ 52.2 
ล้านบาท) (ภาพที่ 6) 
 

 
 

ภาพที่ 6 ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าสินค้า  
ในรูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมาณการน้าเข้า 2,818 ตัน มูลค่า
การน้าเข้ารวม 189.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.0 รองลงมา คือ ปลากะพงขาวแช่แข็ง มูลค่า 4.4 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 2.2 สินค้าแปรรูป 1.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 และอีกร้อยละ 0.1 ในลักษณะผลิตภัณฑ์ 
มูลค่า 0.2 ล้านบาท (ภาพที่ 7) 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565  
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียมากที่สุด มูลค่า 
184.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.6 รองลงมา คือ เวียดนาม 2.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 กัมพูชา 2.2 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ญี่ปุ่น 2.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ไต้หวัน 1.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 และ
ประเทศอ่ืน ๆ 2.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 
 ประเทศมาเลเซียถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยในช่วง 3 เดือนแรกของ
ปี 2565 ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียปริมาณรวม 2,795.4 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.1 ของปริมาณการ
น้าเข้าปลากะพงขาวทั้งหมด เนื่องจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่าราคาหน้าฟาร์มใน
ประเทศ และมีระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล โดยน้าเข้าในรูปปลากะพงขาวสดแช่เย็น ร้อยละ 98.9 ส่วนใหญ่ผ่าน
ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) และศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)  
เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของปริมาณการน้าเข้า พบว่า หดตัวลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการน้าเข้า 
ปลากะพงขาวในภาพรวม โดยปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 2.3 และ 3.0 ตามล้าดับ 
(ภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 7 ลักษณะสินค้าและตลาดน้าเข้าปลากะพงขาวที่ส้าคัญ ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.)   
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

3.2 การส่งออก  
 การส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 พบว่า  
มีปริมาณการส่งออกรวม 671.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 44.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนทั้งปริมาณและ
มูลค่าขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.5 และ 21.8 ตามล้าดับ ในขณะที่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณ
ลดลงร้อยละ 5.6 ส่วนมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.1 โดยมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือน
มีนาคม (257.8 ตัน และ 17.4 ล้านบาท) และต่้าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (178.6 ตัน และ 10.5 ล้านบาท) (ภาพที่ 8)  
 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.) 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
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 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก ในช่วง 3 เดือนแรกของ 
ปี 2565 พบว่า ไทยส่งออกปลากะพงขาวเพ่ือการบริโภค จ้านวน 589.4 ตัน มูลค่า 36.1 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 81.7 ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด มูลค่า 24.9 ล้านบาท รองลงมา คือ 
ปลากะพงขาวแช่แข็ง มูลค่า 5.5 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ มูลค่า 3.6 ล้านบาท สินค้าแปรรูป มูลค่า 2.0 ล้านบาท 
และปลามีชีวิตอีก 0.4 ล้านบาท และอีกร้อยละ 18.5 เป็นการส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้้า มูลค่า 8.2 ล้านบาท (ภาพที่ 9) 
 

3.2.1 ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565  
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกปลากะพงขาวไปยังเมียนมาสูงสุด มูลค่า 24.6 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา คือ มาเลเซีย 6.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 ญี่ปุ่น 5.5 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.3 ออสเตรเลีย 3.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1.4 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.1 และประเทศอ่ืน ๆ 3.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.2 
 ตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกปลากะพงขาวของไทย ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 
ไทยท้าการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนได้แก่ เมียนมา มาเลเซีย สปป.ลาว และกัมพูชา  
รวม 617.8 ตัน มูลค่า 32.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.0 ของปริมาณการส่งออก ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออก 
ลูกพันธุ์สัตว์น้้าไปยังมาเลเซียยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในมาเลเซีย
เพ่ิมข้ึนและส่งออกกลับมาจ้าหน่ายในประเทศไทยในอนาคต และเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องท้าให้
เกิดปัญหาราคาซื้อขายภายในประเทศไทยตกต่้าได้ (ภาพที่ 9) 

 
ภาพที่ 9 ลักษณะสินค้าและตลาดส่งออกปลากะพงขาวที่ส้าคัญ ปี 2563 - 2565 (ม.ค. - มี.ค.)  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
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4. ปัญหาและอุปสรรค 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาด 
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัญหาการน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แต่มีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มคลี่คลาย อุปสงค์ความต้องการบริโภคปลาจานในประเทศเพ่ิมขึ้น โดยมีปัจจัย
บวกจากการท่องเที่ยวภายในประเทศและการจัดงานเลี้ยง จึงส่งผลให้ราคาปลาจานปรับเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม 
พบว่า ปริมาณการน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซีย และปริมาณการส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้้าไปมาเลเซียยังคง
อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ 2565 เกษตรกรผู้ประกอบการเพาะลูกพันธุ์ปลากะพงขาว อ้าเภอ
สองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะลูกพันธุ์ปลากะพงขาวที่ส้าคัญได้เข้าร้องเรียนกับกรมประมง 
เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 3 นิ้วไปมาเลเซียได้ เนื่องจาก 
ขาดใบอนุญาตสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อการส่งออก (สอ.3) ของการเพาะเลี้ยงลูกพันธุ์ปลากะพง
ขาวจากบ่อดิน อย่างไรก็ตาม กรมประมงได้มีแนวทางผ่อนผันการส่งออกลูกปลากะพงขาว เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรในเบื้องต้น ท้าให้เกษตรกรสามารถกลับมาส่งออกได้ปกติในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในมาเลเซียเพ่ิมขึ้นและส่งออกกลับมาจ้าหน่ายในประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผลกระทบสืบเนื่องท้าให้เกิดปัญหาราคาซื้อขายภายในประเทศไทยตกต่้าได้ 

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาปริมาณการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียที่ยังคงอยู่ในระดับสูง แนวทางการแก้ไข

ปัญหาโดยการก้าหนดโควตาการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้านั้น ไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากสินค้าประมงไม่ได้
เป็นจัดหมวดหมู่เป็นสินค้าเกษตร แต่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization : WTO) และสินค้าที่สามารถก้าหนดโควตาภาษีได้มีเพียง 23 รายการเท่านั้น ทั้งนี้มาตรการที่
สามารถด าเนินการได้ คือ การควบคุมการน้าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น 
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของคุณภาพสินค้าสัตว์น้้า เป็นต้น ส้าหรับ
ประเด็นการลักลอบ กรมประมง โดยกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ได้แต่งตั้ง
คณะท างานเฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบ การเข้าเทียบท่าเรือของเรือประมง ที่มิใช่เรือประมงไทย 
และการลักลอบน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า เพ่ือร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบ
เรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ในการตรวจเข้มการน าเข้าที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยทุก
สินค้าสัตว์น้ าต้องรู้ที่มาท่ีไปของสินค้าและปริมาณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ความรู้และท าความเข้าใจ
ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
 ส้าหรับการส่งออกลูกพันธุ์ไปยังมาเลเซียที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนั้น กรมประมงได้ด้าเนินการควบคุม
ส่งออกให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือช่วยลดปริมาณการส่งออกลูกพันธุ์  
ทั้งนี้ ประเด็นที่เกษตรกรไม่สามารถส่งออกลูกพันธุ์ได้นั้น กรมประมงได้มีแนวทางผ่อนผันการส่งออกลูกปลา
กะพงขาว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยจะด้าเนินการภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และน้าไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป ซึ่งฟาร์มที่ต้องการส่งออกลูกพันธุ์ไปต่างประเทศ ต้องขอรับใบรับรอง
สุขภาพสัตว์น้้าจากกรมประมง โดยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้้า (สอ.) และได้รับการ
รับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้้า (เฝ้าระวังโรคไวรัส VNN,RSIV)   
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยใช้นโยบายการแทรกแซงตลาดในช่วงที่
ราคาสินค้าตกต่้าจากปัญหาสินค้าล้นตลาด เช่น ชดเชยราคาหรือประกันราคานั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาใน
ระยะสั้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควรบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ทั้งนี้นอกจากการส่งเสริมการ
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บริโภคภายในประเทศแล้ว การขยายตลาดต่างประเทศ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าปลากะพงขาว
ที่ล้นตลาดได้ โดยทางกรมประมงร่วมกับสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยมีแผนการส่งออกสินค้าไปยังประเทศ
จีน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่กับทางกรมความปลอดภัยด้าน
อาหารน้าเข้าส่งออก ส้านักงานการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of 
Customs of the People’s Republic of China : GACC) หากการด้าเนินการเสร็จสิ้นคาดการณ์ว่า ตลาดจีน 
จะเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้าปลากะพงขาวของไทย ตลอดจนช่วยลดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาด 
และผลักดันให้ราคาภายในประเทศสูงขึ้นได ้

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

 


