
สถานการณส์ินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2563 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 
จากรายงานสถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้้ากร่อยของกรมประมง ปี 2561 ผลผลิตของฟาร์มเลี้ยงปลาน้้ากร่อย 

มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 41,108 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 83.1 โดยร้อยละ 95.5 เป็นผลผลิตจาก
ปลากะพง (จ านวน 39,278 ตัน) เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 92.0 แบ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยง 
ในบ่อ ร้อยละ 82.3 และผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงในกระชัง ร้อยละ 17.7 ของผลผลิตปลากะพงทั้งหมด  

ปลากะพงขาวมีแหล่งเลี้ยงที่ส้าคัญในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
สุราษฏร์ธานี และสงขลา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.2 ของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด 
หรือร้อยละ 61.5 ของเนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด หรือร้อยละ 41.2 ของจ้านวนฟาร์มเลี้ยงทั้งหมด หากพิจารณาอัตรา
การขยายตัวของข้อมูลผลผลิตในช่วง 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2552 - 2561 อัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยของ
จ้านวนฟาร์มเลี้ยง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.7 เนื้อท่ีเลี้ยงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 18 ปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ต่อปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.6 และ 14.1 ตามล้าดับ ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และราคาเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 2.6 
และร้อยละ 0.2 ตามล้าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 จ้านวนฟาร์ม พ้ืนที่เลี้ยง (เฉพาะที่มีผลผลิต) ผลผลติ มูลค่า และราคาเฉลี่ยปลากะพงขาว ป ี2552 - 2561 
 

ปี จ้านวน 
(ฟาร์ม) 

พ้ืนที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาเฉลี่ย 
(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 

อัตราการขยายตัว
โดยเฉลี่ย 

+0.7% +18.0% +14.6% - 2.6% +14.1% - 0.2% 

ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
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ในปี 2562 ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงเบื้องต้น มีปริมาณ 46,451 ตัน และมูลค่า 5,350 
ล้านบาท และผลผลิตคาดการณ์ ปี 2563 มีปริมาณ 37,617 ตัน และมูลค่า 3,904 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 
และ 27 ตามล้าดับ โดยมีจ้านวนฟาร์มที่เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด 6,969 ฟาร์ม เนื้อที่เพาะเลี้ยงรวม 
18,964.7 ไร่ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 มีฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) จ้านวน 1,154 ฟาร์ม คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 ของจ้านวนฟาร์มเพาะเลี้ยงทั้งหมด โดยเนื้อที่เพาะเลี้ยงลดลงร้อยละ 9.9 และมีผลผลิตเฉลี่ย  
2 ตันต่อไร่ หดตัวลงร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ดังภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 

 
 

 
ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ: * ปี 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้น และปี 2563 เป็นข้อมูลประมาณการ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
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2. สถานการณ์ด้านราคา  
 

2.1 ราคาขายปลากะพงขาวที่เกษตรกรได้รับ  
จากภาพที่ 3 พบว่า ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็ก (500 - 800 กรัม/ตัว) ที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ย

ในไตรมาสที่  3 ปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 93 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  
(87.3 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 30.1 (133 บาทต่อกิโลกรัม)  
 หากพิจารณาราคาราคาขายปลากะพงขาวที่เกษตรกรได้รับโดยเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของ 
ปี 2563 พบว่า ราคาขายโดยเฉลี่ย 97.5 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 30.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน (141.2 บาทต่อกิโลกรัม) โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 
2562 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากการน้าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียเป็นจ้านวนมาก และน้ามา
จ้าหน่ายในราคาที่ต่้ากว่าปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงภายในประเทศ (ราคากิโลกรัมละ 70 - 90 บาท) 
ประกอบกับอุปสงค์ความต้องการบริโภคภายในประเทศลดลง อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
อย่างไรก็ตามแนวโน้มของราคามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
คลี่คลายลง การด้าเนินชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ อุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขา ว 
เพ่ิมสูงขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน ทั้งนี้คาดการณ์ว่าสถานการณ์ 
ด้านราคาจะค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เกษตรกรมีผลผลิตค้างบ่อ 
เพราะไม่มีการระบายสินค้าสู่ตลาดจึงไม่ได้ลงลูกพันธุ์รอบการผลิตใหม่  
 

 
 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

2.2 ราคาขายส่งปลากะพงขาว 
ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ยที่ตลาดไท ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 

144.3 บาท ราคาลดลงร้อยละ 0.7 และร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (145.2 บาทต่อกิโลกรัม) และ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (161.6 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ 

ส้าหรับราคาขายส่งโดยเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 153 บาท ราคาลดลง 
ร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (170.6 บาทต่อกิโลกรัม) ดังภาพที่ 4 ราคามีแนวโน้มปรับตัว
ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เช่นเดียวกับราคาขายระดับหน้าฟาร์ม และในช่วงเดือนมีนาคม 2563  
มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้ปริมาณปลากะพงขาวที่น้าเข้าจากประเทศมาเลเซียลดลง 
ท้าให้ปริมาณปลากะพงขาวที่เข้าสู่ตลาดลดลง จึงช่วยผลักดันราคาให้สูงขึ้น อย่างไรก็ดีในช่วงไตรมาสที่ 2 
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สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ท้าให้ราคาปรับลดลง รวมถึงราคาดังกล่าวเป็นการขายแบบคละขนาดราคา
จ้าหน่ายจึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดและคุณภาพของปลาที่เข้าสู่ตลาดด้วย โดยในเดือนกันยายน ราคาเริ่มปรับ 
สูงขึ้นอีกครั้งสอดคล้องกับราคาที่เกษตรกรได้รับ ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่เกษตรกรลดการปล่อยลูกพันธุ์ 
ท้าให้มีปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดลดลง จึงส่งผลให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาด 
 

 
ที่มา : ตลาดไท  
 2.3 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว 

ข้อมูลราคาขายปลีกในตลาดพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกปลา
กะพงขาว (ขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว) โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 165.5 บาท ราคา
ลดลงร้อยละ 0.8 และร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (166.8 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (171.1 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล้าดับ หากพิจารณาราคาขายปลีกในช่วง 9 เดือนแรก 
ของปี 2563 ราคากิโลกรัมละ 168.1 บาท ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
(171.2 บาทต่อกิโลกรัม) ซึ่งแม้ราคาจะปรับตัวลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับราคาหน้าฟาร์ม 
ที่เกษตรกรได้รับ ทั้งนี้เนื่องจากตลาดปลากะพงขาวในระดับค้าปลีกเป็นตลาดส้าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม  
ดังภาพที่ 5 

 

 
ที่มา : ส้านักดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลสถิติการน้าเข้าส่งออกของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต  
กรมประมง พบว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 การน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย มีปริมาณ
การน้า เข้ ารวมทั้ งสิ้ น  3 ,714.6 ตัน คิด เป็นมูลค่า  229.3 ล้ านบาท ซึ่ ง เมื่ อ เทียบกับไตรมาสก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในอัตราร้อยละ 73.5 และร้อยละ 98.5 ตามล้าดับ และเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้ามีการขยายตัวเช่นเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 31.1 และ
ร้อยละ 46.6 ตามล้าดับ 

ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าในภาพรวมช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า  
มีปริมาณการน้าเข้ารวมทั้งสิ้น 7,938.2 ตัน คิดเป็นมูลค่า 462.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน้าเข้าขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.4 และร้อยละ 10.3 ตามล้าดับ โดยมีปริมาณ
และมูลค่าการน้าเข้าสูงสุดในเดือนสิงหาคม (1,355.4 ตัน และ 85.8 ล้านบาท) และต่้าสุดในเดือนเมษายน 
(462.3 ตัน และ 26.2 ล้านบาท) ดังภาพที่ 6  
  

 
 
 

ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าสินค้า 
ในรูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณการน้าเข้า 7,280.8 ตัน  
มูลค่าการน้าเข้ารวม 419.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.8 รองลงมาคือ ในรูปสดแช่แข็ง มูลค่า 326 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 7.1 สินค้าแปรรูป 8.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 และอีกร้อยละ 0.2 ในลักษณะผลิตภัณฑ์ 
มูลค่า 1.1 ล้านบาท  

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563  
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน้าเข้า พบว่า ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียมากที่สุด มูลค่า 
411.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.1 รองลงมา คือ ไต้หวัน 12.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 เวียดนาม 9 ล้านบาท 
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คิดเป็นร้อยละ 1.9 จีน 8.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 อินเดีย 6.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 และ 
ประเทศอ่ืน ๆ อีก 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 
 ประเทศมาเลเซียถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2563 ไทยน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียปริมาณรวม 7,187.3 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.5 ของปริมาณ 
การน้าเข้าปลากะพงขาวทั้งหมด เนื่องจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่าราคาหน้าฟาร์มใน
ประเทศ และมีระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล โดยน้าเข้าในรูปปลากะพงขาวสด แช่เย็น ร้อยละ 98.9 ผ่านด่านตรวจ
สัตว์น้้าจังหวัดสตูล ด่านตรวจสัตว์น้้าสะเดา และด่านตรวจสัตว์น้้าปาดังเบซาร์ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัว
ของปริมาณการน้าเข้า พบว่า ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการน้าเข้าปลากะพงขาวในภาพรวม 
โดยปริมาณการน้าเข้าเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 17.9 ส่วนมูลค่าขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.2
ซึ่งการน้าเข้าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาขายปลากะพงขาวภายในประเทศ โดยผลักดันให้ราคาหน้าฟาร์ม  
ที่เกษตรกรได้รับปรับลดลง รายละเอียดดังภาพที่ 7 

 

 
 

ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

3.2 การส่งออก  
 การส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 พบว่า มีปริมาณการ
ส่งออกรวมทั้งสิ้น 3,714.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 229.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลงร้อยละ 46.2 และร้อยละ 44.7 ตามล้าดับ และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและ
มูลค่าการส่งออกมีการหดตัวลงเช่นเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 48.9 และร้อยละ 50 ตามล้าดับ 

ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า  
มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 1,618.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 100.1 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน ปริมาณการส่งออกขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.4 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 6.1 โดยมี
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนมีนาคม (451.2 ตัน และ 29.1 ล้านบาท) และต่้าสุดในเดือน
มิถุนายน (25.7 ตัน และ 2.2 ล้านบาท) ดังภาพที่ 8  
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ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกสินค้า 
ในรูปของปลากะพงขาวสดแช่เย็นสูงสุด ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการส่งออก 1,360.2 ตัน 
มูลค่า 61.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองลงมาคือ ในรูปสดแช่แข็ง มูลค่า 20.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
20.2 สินค้าแปรรูป 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ลักษณะลูกพันธุ์สัตว์น้้า 4.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 
ผลิตภัณฑ์ 2.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 และเป็นพ่อแม่พันธุ์อีกรอ้ยละ 0.2  

 

3.2.1 ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563  
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกปลากะพงขาวไปยังเมียนมาสูงสุด มูลค่า 60.8 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 11.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.2 สหรัฐอเมริกา 7.3  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 ออสเตรเลีย 6.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.7 ไต้หวัน 4.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
4.3 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 9.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 
 โดยตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกปลากะพงขาวของไทย ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรกของ 
ปี 2563 ไทยท้าการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ  ในกลุ่มอาเซียนได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว สิงคโปร์  
บรูไนดารุสซาราม และมาเลเซีย รวม 1,386.4 ตัน มูลค่า 65.5 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7 ของปริมาณการส่งออก
ทั้งหมด รายละเอียดดังภาพที่ 9 
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4. ปัญหาและอุปสรรค 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปี 2563 ส่งผลให้ความต้องการบริโภค

สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ลดลง เกษตรกรไม่สามารถระบายผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ เกิดปัญหาปลา 
ค้างบ่อ โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจ้าเป็นต้องขยายระยะเวลาการเลี้ยงเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่มีตลาดรับซื้อ ทั้งนี้
การเพ่ิมระยะเวลาการเลี้ยงให้นานขึ้น ท้าให้ปลามีขนาดใหญ่ และเกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนการเลี้ยงที่เพ่ิ ม
สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ประกอบกับปัญหาการน้าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ราคาปลากะพงขาวภายในประเทศปรับ
ลดลง อย่างไรก็ตาม พบว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง ในช่วงไตรมาสที่ 2 
และไตรมาสที่ 3 นั้น อุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีปัจจัยบวกจากการท่องเที่ยว
ภายในประเทศและการจัดงานเลี้ยง จึงท้าให้ราคาปลากะพงขาวขนาดปลาจาน (น้้าหนัก 0.7 - 1 กิโลกรัมต่อตัว) 
ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ราคาโดยเฉลี่ย 125 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปลากะพงยักษ์ (น้้าหนัก 3 กิโลกรัมขึ้นไป) 
ราคาโดยเฉลี่ย 85 บาทต่อกิโลกรัม (อ้างอิงราคาจากสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563) 
โดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ยื่นหนังสือต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงพาณิชย์ในการด้าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือหาแนวทางในการกระจายผลผลิต  
ปลากะพงขาวที่คงค้างในระบบการเลี้ยงเข้าสู่ตลาดทั้งตลาดท้องถิ่น และตลาด Modern Trade นอกจากนี้
สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยได้ยื่นหนังสือถึงกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ลังโฟมใส่สินค้าอาหารกลุ่มสินค้าสัตว์น้้าและปลาเศรษฐกิจของ
ต่างประเทศแล้วน้าเข้ามาในประเทศไทย โดยคาดการณ์ว่าจะช่วยลดปริมาณการน้าเข้าสินค้าปลากะพงขาว
จากมาเลเซียได ้
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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 าเข้าส่งออกสัตว์น้ า  เพ่ือร่วม
ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้้า และปัจจัยการผลิต  
ในการตรวจเข้มการน าเข้าที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยทุกสินค้าสัตว์น้ าต้องรู้ที่มาที่ไปของสินค้าและ
ปริมาณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ความรู้และท าความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย  

ส่วนประเด็นสินค้าปลากะพงขาวล้นตลาด ในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ทางกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ร่วมกับกรมประมงได้ด้าเนินโครงการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ  
และช่วยกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือด้านราคาแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง โดยน้าร่องใน
โครงการเชื่อมโยงการระบายจ้าหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ปี 2563 ซึ่งด้าเนินการประสานห้างสรรพสินค้า 
และ Modern Trade ได้แก่ Makro , Tesco Lotus , Top , Big C และ Villa Market รวมทั้งสมาคมต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมภัตตาคารไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ตลอดจน บจ . ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
และหจก. จูพรมหาชัยซีฟู้ด ร่วมกันกระจายปลากะพง 3 น้้าจากจังหวัดสงขลา โดยประกันราคาขาย 130 บาท
ต่อกิโลกรัม (เกษตรกรขายให้พ่อค้าราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม และกรมการค้าภายในช้าระส่วนต่างให้เกษตรกร 
40 บาทต่อกิโลกรัม) ระยะเวลาในการด้าเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2563 เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการจ้านวน 593 ราย ข้อมูล ณ 13 ต.ค.63 สามารถกระจายผลผลิต 635.2 ตัน มูลค่า 82.6 ล้านบาท  
ซึ่งต่อมาได้ด้าเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่แหล่งเลี้ยงที่ส้าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ปัตตานี และฉะเชิงเทรา  

อย่างไรก็ดีการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยใช้นโยบายการแทรกแซงตลาด เช่น ชดเชยราคาหรือ
ประกันราคานั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาในระยะยาวควรบูรณาการร่วมกันหลาย
ภาคส่วน เช่น การน้าเสนอประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และเพ่ิมเติมข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริ โภค 
ซึ่งกรมประมงร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการตลาด โดยการกระตุ้นให้เกิดความนิยมในการบริโภคปลากะพงขาว
ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและวางรากฐานทางการตลาดสินค้าประมง
ให้แก่เกษตรกรมีความเข้มแข็งในระยะยาว และเกษตรกรสามารถจ้าหน่ายสินค้าได้โดยตรงโดยลดบทบาท 
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ของพ่อค้าคนกลาง ได้แก่ (1) งานชาตินิยม กะพงไทย (Sea bass Fair) ครั้งที่ 2 ณ บริเวณหน้าอาคารแสดง 
พันธุ์สัตว์น้้าจืด กรมประมง ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 (2) การแสดงนิทรรศการอาหารและเครื่องดื่ม 
THAIFEX-Anuga Asia 2020 “The Hybrid Edition” เมื่อวันที่ 22 - 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ 
ประเทศเยอรมนี  ซึ่งกรมประมงร่วมกับสมาคมผู้ เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และเครือข่ายผู้ เลี้ยงกุ้งไทย  
ได้น้าสินค้าสัตว์น้้าจากตัวแทนเกษตรกรมาจ้าหน่ายภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมงาน  
อย่างมาก ซึ่งในงานดังกล่าวกรมการค้าภายใน ได้น้าสินค้าปลากะพง 3 น้้า จังหวัดสงขลา มาออกบูธจัด
จ้าหน่ายเช่นเดียวกัน และ (3) กรมการค้าภายในจัดโครงการ “พาณิชย์เทใจ ใส่กระชัง ปลากะพงสามน้้า  
@ สงขลา ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์” ระหว่างวันที่ 9 -12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากการส่งเสริม
การบริโภคภายในประเทศแล้ว การขยายตลาดต่างประเทศ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าปลา
กะพงขาวที่ล้นตลาดได้ โดยทางกรมประมงร่วมกับสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทยมีแผนการส่งออกสินค้าไป
ยังประเทศจีน แต่ติดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร (ชนิด/สายพันธุ์สัตว์น้้า) 
เพ่ือใช้ในการส่งออก ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอทางการจีนเข้ามารับรองตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า 
ปลากะพงขาวของเกษตรกรไทย หากการด้าเนินการเสร็จสิ้นคาดการณ์ว่า ตลาดจีนจะเป็นตลาดหลัก 
ในการส่งออกสินค้าปลากะพงขาวของไทย ตลอดจนช่วยลดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาด และผลักดันให้
ราคาภายในประเทศสูงขึ้นได้ 

 
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 
11. หอการค้าไทย 

 


