
สถานการณ์สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

ฐิติมา เอียดแก้ว 

กลุ่มเศรษฐกจิการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

จากรายงานสถิติฟาร์มเล้ียงปลาน้้ากร่อยของกรมประมง ปี 2561 ผลผลิตของฟาร์มเล้ียงปลาน้้ากร่อย 

มีปริมาณรวมท้ังส้ิน 41,108 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 83.1 โดยร้อยละ 95.5 เป็นผลผลิตจาก

ปลากะพง (จ้านวน 39,278 ตัน) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 92.0 แบ่งเป็นผลผลิตท่ีได้จากการเล้ียง 

ในบ่อ ร้อยละ 82.3 และผลผลิตท่ีได้จากการเล้ียงในกระชัง ร้อยละ 17.7 ของผลผลิตปลากะพงท้ังหมด  
ปลากะพงขาวมีแหล่งเล้ียงท่ีส้าคัญในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

สุราษฏร์ธานี และสงขลา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.2 ของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเล้ียงปลากะพงขาวท้ังหมด 

หรือร้อยละ 61.5 ของเนื้อที่เล้ียงท้ังหมด หรือร้อยละ 41.2 ของจ้านวนฟาร์มเล้ียงท้ังหมด หากพิจารณาอัตรา

การขยายตัวของข้อมูลผลผลิตในช่วง 10 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2552 - 2561 อัตราการขยายตัวโดยเฉล่ียของ

จ้านวนฟาร์มเล้ียง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เนื้อท่ีเล้ียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัว

เฉล่ียต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 และ 3.5 ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 จ้านวนฟาร์ม พื้นท่ีเล้ียง (เฉพาะท่ีมีผลผลิต) ผลผลิต มูลค่า และราคาเฉล่ียปลากะพงขาว ปี 2552 - 2561 
 

ปี 
จ้านวน 
(ฟาร์ม) 

พื้นท่ีเล้ียง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(ตัน/ไร่) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาเฉล่ีย 
(บาท/กก.) 

2552 7,015 4,272 14,818 3.47 1,700 114.73 
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 

ท่ีมา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
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ในปี 2562 ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเล้ียง มีปริมาณ 46,451 ตัน และมูลค่า 5,350 ล้านบาท 

เมื่ อ เ ทียบกับปี  2561  พบว่ า  มีปริ มาณและมูล ค่า เพิ่ มขึ้น ร้ อยละ  18 .3  และ 15.9 ตาม ล้า ดับ  

เนื้อท่ีเพาะเล้ียงปลากะพงขาวท้ังประเทศรวม 21,038 ไร่ จากจ้านวนฟาร์มท้ังหมด 7,422 ฟาร์ม โดยเนื้อท่ี

เพาะเล้ียงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.4 และมีผลผลิตเฉล่ีย 2.2 ตันต่อไร่ ลดลงเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.1 

รายละเอียดดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2 

 
 

 
ท่ีมา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ: * ปี 2562 เป็นข้อมูลประมาณการ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 
 

2. สถานการณ์ด้านราคา  
 

2.1 ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรได้รับ  
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จากภาพท่ี 3 พบว่า ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็ก (500 - 800 กรัม/ตัว) ท่ีเกษตรกรได้รับโดยเฉล่ีย
ในไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ.2563 ราคากิโลกรัมละ 88.3 บาท ลดลงร้อยละ 22.3 และร้อยละ 39.5 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน (112.3 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (144.3 บาทต่อกิโลกรัม) 
ตามล้าดับ 
 หากพิจารณาราคาราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็กท่ีเกษตรกรได้รับโดยเฉล่ียในช่วง 6 เดือนแรก 
ของปี พ.ศ. 2563 พบว่า ราคาขายโดยเฉล่ีย 99.8 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 31.3 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (145.3 บาทต่อกิโลกรัม) โดยแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคาปรับตัวลดลงต้ังแต่ช่วง
ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ท้ังนี้เป็นผลมาจากการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซีย เป็นจ้านวนมาก 
และขายในราคาท่ีถูกกว่าปลากะพงขาวจากการเพาะเล้ียงภายในประเทศ (ราคากิโลกรัมละ 70 - 90 บาท) 
ประกอบกับอุปสงค์ความต้องการบริโภคภายในประเทศลดลง อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
จึงท้าให้ราคาปลากะพงขาวหน้าฟาร์มในประเทศปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด  
 

 
 

ท่ีมา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

2.2 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด ณ ตลาดไท 
ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉล่ียท่ีตลาดไท ในไตรมาสท่ี 2 ของปี พ.ศ.2563 ราคา

กิโลกรัมละ 145.2 บาท ราคาลดลงร้อยละ 14.2 และร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (169.3 บาทต่อ
กิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (173 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ 

ส้าหรับราคาขายส่งโดยเฉล่ียในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 157.3 บาท ราคา
ลดลงร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (175 บาทต่อกิโลกรัม) ดังภาพที่ 4 ราคามีแนวโน้ม
ปรับตัวลดลงต้ังแต่ช่วงปลายปี 2562 เช่นเดียวกับราคาขายระดับหน้าฟาร์ม และในช่วงเดือนมีนาคม 2563  
มีการแพร่ระบาดของ COVID - 19 จึงส่งผลให้ปริมาณปลากะพงขาวที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซียลดลง ท้าให้
ปริมาณปลากะพงขาวท่ีเข้าสู่ตลาดลดลง จึงช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดีในไตรมาสท่ี 2 สถานการณ์
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กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ท้าให้ราคาปรับลดลง รวมถึงราคาดังกล่าวเป็นการขายแบบคละขนาดราคาขายจึง
เปล่ียนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาท่ีเข้าสู่ตลาดด้วย 

 
 

 
ท่ีมา : ตลาดไท 

 2.3 ราคาขายปลีกปลากะพงขาวจากกระทรวงพาณิชย ์
ข้อมูลราคาขายปลีกในตลาดพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกปลา

กะพงขาว (ขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว) โดยเฉล่ียในไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 167 บาท ราคา
ลดลงร้อยละ 2.9 และร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (172 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (173 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ หากพิจารณาราคาขายปลีกในช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปี พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 169 บาท ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (171 บาทต่อ
กิโลกรัม) ราคายังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับราคาหน้าฟาร์มที่เกษตรกรได้รับ ท้ังนี้เนื่องจากตลาดปลากะพง
ขาวในระดับค้าปลีกเป็นตลาดส้าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รายละเอียดดังภาพที่ 5 

 

 
ท่ีมา : ส้านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลการน้าเข้าส่งออกของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 การน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย มีปริมาณการ
น้าเข้ารวมท้ังส้ิน 4,223.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 233 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการ
น้าเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในขณะท่ีมูลค่าการน้าเข้าหดตัวลงร้อยละ 11.4 ซึ่งหากพิจารณาเป็น 
รายเดือน ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าสูงสุดในเดือนมิถุนายน (953.4 ตัน และ 51.5 ล้านบาท) และต้่าสุดใน
เดือนเมษายน (462.3 ตัน และ 26.2 ล้านบาท) ดังภาพที่ 6 
  

 
 
 

ท่ีมา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าสินค้าใน

รูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการน้าเข้า 3,885.8 ตัน 

มูลค่าการน้าเข้ารวม 210.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.2 รองลงมาคือ ในรูปสดแช่แข็ง มูลค่า 17.4 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 7.5 สินค้าแปรรูป 4.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 และอีกร้อยละ 0.4 ในลักษณะผลิตภัณฑ์ 

มูลค่า 0.8 ล้านบาท ดังภาพที่ 7 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 

 ตลาดน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ท่ีส้าคัญของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียมากท่ีสุด มูลค่า 
209.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.8 รองลงมา คือ ไต้หวัน 7.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 อินเดีย 4.1 ล้านบาท 
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คิดเป็นร้อยละ 1.8 อินโดนีเซีย 3.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6 จีน 3.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 และ
ประเทศอื่น ๆ อีก 4.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9  
 ประเทศมาเลเซียถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ท้ังในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2563 ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียปริมาณรวม 3,888.5 ตัน คิดเป็นร้อยละ 92.1 ของปริมาณการ
น้าเข้าปลากะพงขาวท้ังหมด เนื่องจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่าราคาหน้าฟาร์มใน
ประเทศ และมีระยะทางขนส่งท่ีไม่ไกล โดยน้าเข้าในรูปปลากะพงขาวสด แช่เย็น ร้อยละ 98.9 ผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้้าจังหวัดสตูล ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา และด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัว
ของปริมาณการน้าเข้า พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการน้าเข้าปลากะพงขาวในภาพรวม 
โดยปริมาณการน้าเข้าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.4 ซึ่งการน้าเข้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ราคาขายปลากะพงขาวภายในประเทศ โดยผลักดันให้ราคาหน้าฟาร์มท่ีเกษตรกรได้รับปรับลดลง รายละเอียด
ดังภาพที่ 7  
 

 
 

ท่ีมา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

3.2 การส่งออก  
 การส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 พบว่า  
มีปริมาณการส่งออกรวมท้ังส้ิน 1,402.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 94 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 47.7 และร้อยละ 30.3 ตามล้าดับ ซึ่งหากพิจารณาเป็นราย
เดือน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนมีนาคม (468.7 ตัน และ 34.3 ล้านบาท) และต้่าสุดในเดือน
มิถุนายน (32.5 ตัน และ 3.1 ล้านบาท) ดังภาพที่ 8 
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ท่ีมา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

   

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกสินค้า 

ในรูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการส่งออก 1,166.9 ตัน 

มูลค่า 54.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.6 รองลงมาคือ ในรูปสดแช่แข็ง มูลค่า 18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

19.1 ลักษณะลูกพันธุ์สัตว์น้้า 13.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.1 สินค้าแปรรูป 8.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 

และเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกร้อยละ 0.2 ดังภาพที่ 9 

 

3.2.1 ตลาดส่งออก 

 ตลาดส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ท่ีส้าคัญของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกปลากะพงขาวไปยังเมียนมาสูงสุด มูลค่า 51.4 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมา คือ ไต้หวัน 8.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 สหรัฐอเมริกา 6.9 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.3 ญี่ปุ่น 6.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 ออสเตรเลีย 6.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.6 และ
ประเทศอื่น ๆ อีก 14.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.1  
 โดยตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกปลากะพงขาวของไทย ซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปี 2563 ส่งออกไปประเทศต่าง ๆ  ในกลุ่มอาเซียนได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาราม
รวม 1,216.6 ตัน มูลค่า 60.5 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.4 ของปริมาณการส่งออกท้ังหมด รายละเอียดดังภาพท่ี 9 
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ท่ีมา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างจ้านวนมากได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการแก้ปัญหาการระบาดของโรค โดยมีท้ังบางรายท่ีรายได้ลดลงและบางรายท่ีไม่มีรายได้ 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคปลากะพงขาว เนื่องจากเมื่อประชาชนมีก้าลังซื้อลดลงก็อาจเลือกบริโภค

สินค้าอื่นท่ีทดแทนท่ีมีราคาถูกกว่า ตลอดจนร้านอาหาร ภัตตาคาร และงานเล้ียงต่าง ๆ ก็ปรับลดปริมาณ 

ค้าส่ังซื้อลง ประกอบกับการน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซีย ซึ่งมีต้นทุนการเพาะเล้ียงต้่ากว่าประเทศไทย  

จึงท้าให้ส่งออกปลากะพงขาวเข้ามาในไทยในราคาท่ีต้่ากว่าราคาภายในประเทศ (ราคา 70-90 บาท/กก.) และ

ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ราคาปลากะพงขาวภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่า 

พ่อค้าคนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุนการตลาดให้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงเป็นผู้แบกรับ นั่นคือ เกษตรกรผู้

เพาะเล้ียงจะขายได้ราคาท่ีต้่าลง ในขณะท่ีผู้บริโภคยังคงบริโภคสินค้าในราคาท่ีสูงเช่นเดิม  โดยสมาคมผู้

เพาะเล้ียงปลาไทย ได้ท้าหนังสือถึงกรมประมงเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือเกษตรกรในประเด็น

ของราคาสัตว์น้้าตกต้่า และสินค้าล้นตลาด อันเป็นผลมาจากการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซีย 

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีการปิดหรือระงับ

การน าเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศในหลายช่องทางโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนท่ีติดกับประเทศเพื่อน
บ้าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเส่ียงในการลักลอบน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น าท่ีมาจากการท า
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสัตว์น้ าท่ีมีความเส่ียงในเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารของประชาชน
ด้านการบริโภค  

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
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จากปัญหาปริมาณการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาปลากะพงขาว

ในประเทศมีแนวโน้มลดต้่าลงนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการก้าหนดโควตาการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า นั้น 

ไม่สามารถท้าได้ เนื่องจากสินค้าประมงไม่ได้เป็นสินค้าเกษตร แต่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้ WTO และ

สินค้าท่ีสามารถก้าหนดโควตาภาษีได้มีเพียง 23 รายการเท่านั้น ท้ังนี้มาตรการด าเนินการท่ีสามารถท าได้ คือ 

การควบคุมการน้าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและ

สุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของคุณภาพสินค้าสัตว์น้้า เป็นต้น ส้าหรับประเด็นการลักลอบ กรมประมง 

โดยกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต ได้แต่งต้ังคณะท างานเฉพาะกิจเฝ้าระวังป้องกัน

การลักลอบ การเข้าเทียบท่าเรือของเรือประมง ท่ีมิใช่เรือประมงไทย และการลักลอบน าเข้าส่งออกสัตว์น้ า เพื่อ
ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต ในการตรวจเข้ม
การน าเข้าท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยทุกสินค้าสัตว์น้ าต้องรู้ที่มาท่ีไปของสินค้าและปริมาณ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงให้ความรู้และท าความเข้าใจผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนประเด็น

สินค้าปลากะพงขาวล้นตลาด ในพื้นท่ีจังหวัดทางกรมประมงได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการ

รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในราคาท่ีเกษตรกรพอใจ และช่วยกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดต่าง ๆ อย่างไรก็ดีปัญหา

ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นท่ีเพาะเล้ียงปลากะพงขาวอื่น ๆ เช่นเดียวกัน ทางกรมประมงหารือและเร่งด้าเนินการ

แก้ไขปัญหาปลากะพงขาว ซึ่งในระยะส้ันภาครัฐอาจเข้ามาช่วยเหลือโดยการแทรกแซงตลาด เช่น ชดเชยราคา

หรือประกันราคาได้ อย่างไรก็ดีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควรบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน เช่น การ

น้าเสนอประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และเพิ่มเติมข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการให้ แก่ผู้บริโภค ตลอดจนการ

สนับสนุนให้มีการขยายตลาดท้ังในและต่างประเทศ ในประเทศ เช่น การจ้าหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วและสอดคล้องกั บสถานการณ์ใน

ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ส่วนตลาดต่างประเทศสมาคมผู้เพาะเล้ียงปลาทะเลไทยได้ด้าเนินการส่งออกสินค้าไปยัง

ประเทศจีน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับพิจารณาขึ้นทะเบียนรายช่ือผลิตภัณฑ์ปลากะพงขาวของไทยเพื่อ  

ใช้ในการส่งออกซึ่งคาดการณ์ว่าหากด้าเนินการแล้วเสร็จ ตลาดจีนจะเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้า  

ปลากะพงขาวของไทยต่อไป  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  

1. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง  

2. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

3. กองวิจัยและเพาะเล้ียงสัตว์น้้าชายฝ่ัง กรมประมง 

4. ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

5. ส้านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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6. ตลาดไท 

 


