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บทคัดยอ 

 
ศึกษาการประมง และวิถีตลาดก้ังกระดานทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยรวบรวมขอมูล

การประมงดวยวิธีสุมตัวอยางสัตวน้ํา และสัมภาษณชาวประมงท่ีนําสัตวน้ํามาข้ึนทาบริเวณทาเทียบเรือประมง 
รวบรวมขอมูลลักษณะตลาดและวิถีตลาดจากชาวประมง และจากพอคาคนกลางกลุมตางๆ ใน3 จังหวัด คือ ระนอง
ภูเก็ตและสตูล โดยวิธีการสัมภาษณและการสังเกต ระหวางเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2556 พบวาไมมีเครื่องมือ
ประมงท่ีใชจับก้ังกระดานโดยเฉพาะ ปริมาณก้ังกระดานท่ีไดจากการทําประมงพ้ืนบาน คือ เครื่องมือประมงอวนจมปู
มีนอยมาก และชาวประมงนําไปบริโภคในครัวเรือน ก้ังกระดานท่ีอยูในทองตลาดท้ังหมดจึงไดจากการทําประมง
อวนลาก2 ชนดิ ไดแก อวนลากแผนตะเฆ และอวนลากคูโดยเรือประมงอวนลากแผนตะเฆความยาวเรือนอยกวา 14 
เมตรทําประมง 5.6-10.0 วัน/เท่ียวเรือ เรือประมงอวนลากแผนตะเฆท่ีมีความยาวเรือ 14-18 เมตร ทําประมง 8.0-
19.0 วัน/เท่ียวเรือ และเรือประมงอวนลากคู ทําการประมง 9.8-13.1 วัน/เท่ียวเรือ มีแหลงประมงตั้งแตบริเวณ
นานน้ําประชิดไทย-เมียนมาร ถึงบริเวณนานน้ําประชิดไทย-มาเลเซีย ปริมาณผลจับก้ังกระดานท้ังหมดในพ.ศ. 2556 
เทากับ 41,996 กิโลกรัม โดยอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือตํ่ากวา 14 เมตร มีปริมาณผลจับก้ังกระดาน
499 กิโลกรัม อัตราการจับก้ังกระดานเทากับ 0.01 กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 0.06 ของปริมาณการจับสัตวน้ํา
ท้ังหมด อวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือ 14-18 เมตรมีปริมาณผลจับก้ังกระดาน 32,817 กิโลกรัมอัตรา
การจับก้ังกระดานเทากับ 0.03 กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 0.05 ของปริมาณการจับสัตวน้ําท้ังหมด และ
อวนลากคูมีปริมาณผลจับก้ังกระดาน 8,680 กิโลกรัม อัตราการจับก้ังกระดานเทากับ 0.02 กิโลกรัม/ชั่วโมง 
คิดเปนรอยละ 0.02 ของปริมาณการจับสัตวน้ําท้ังหมดก้ังกระดานท่ีจับไดมีความยาวตลอดตัวอยูในชวง 8-26 
เซนติเมตร และมีน้ําหนักตัวอยูในชวง 25-325 กรัม สวนใหญมีขนาดโตกวาขนาดท่ีสามารถสืบพันธุได มีการคา
ในรูปแบบสดไมมีชีวิตโดยใชน้ําแข็งในการเก็บรักษา คุณภาพท่ีเกิดจากการเก็บรักษามีผลตอการกําหนดราคา 
ก้ังกระดานเปนสินคาท่ีไมสามารถกําหนดปริมาณการจับได มีปริมาณนอยกวาความตองการของตลาด ถึงแมไมมี
สินคาท่ีทดแทนก้ังกระดานไดอยางสมบูรณ แตสัตวทะเลชนิดอ่ืนๆ เชน กุง ปู และหอย เปนทางเลือกสําหรับ
ผูบริโภค ประกอบกับธรรมชาติของก้ังกระดานท่ีไมสามารถเก็บรักษาไวไดนาน ทําใหลดการมีอิทธิพลเหนือราคา
และการผูกขาดตลาด ตลาดก้ังกระดานจึงเปนตลาดแขงขันสมบูรณ ประกอบดวย 4 คุณลักษณะ คือ จํานวนผูขาย
และผูซ้ือมีมากราย สินคามีคุณภาพใกลเคียงกัน การเขา-ออกจากการผลิตเปนไปอยางเสรี และผูขายและผูซ้ือมี
ความรอบรูในสภาพการณของตลาดอยางสมบูรณก้ังกระดานท่ีจับไดในป 2556 ท้ังหมด 41,996 กิโลกรัม เขาสู
ตลาด 37,285 กิโลกรัม ก้ังกระดานจํานวนหนึ่งไมไดเขาสูตลาด เนื่องจากชาวประมงนําไปบริโภคในครัวเรือน วิถี
ตลาดก้ังกระดานไมซับซอนมีจํานวนผูถือครองกอนถึงผูบริโภคไมมาก ประกอบดวยชาวประมง ผูประกอบกิจการ
แพปลา ผูรวบรวมสัตวน้ํารานอาหารโรงแรม หางสรรพสินคา และตลาดสดมีการซ้ือ-ขาย 2-6 ลําดับ กอนถึง
ผูบริโภค ปริมาณก้ังกระดานท่ีซ้ือ-ขายหรือถือครอง คอยๆลดสัดสวนลงเม่ือผานการซ้ือ-ขายในลําดับถัดไป 
 
คําสําคัญ : การประมง วิถีตลาดก้ังกระดานทะเลอันดามัน 
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of the Andaman Sea Coastof Thailand 
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Andaman Sea Fisheries Research and Development Center (Phuket) 
 

Abstract 
 

Study on fishery and market channels of flathead lobster. Fishery information 
was collected by sampling of catches and interviewing of fishers at the landing sites. The 
information of markets was collected by interviewing of fishers and middlemen and by 
observation during January- December, 2013. Flathead lobsters were caught by otter board 
trawlers and paired trawlers. The smaller than 14 m length otter board trawlers, the 14-18 m 
length otter board trawlers and the pair trawlers were operated for 5.6-10.0, 8.0-19.0 and 9.8-
13.1days/trip, respectively. Fishing ground was along the coast from Thai-Mynmar to Thai-Malaysia 
borders. The total annual catch of lobster was 41,996 kg.This included 499 kg from smaller 
than 14 m length otter board trawlers which lobster catch rate was 0.01 kg/hr,and that accounted 
for 0.06% of its total trawling production. The 14-18 m length otter board caught 32,817kg of 
lobster which lobster catch rate was 0.03 kg/hr, and that accounted for 0.05% of its total 
trawling production. Paired trawlers caught 8,680 kg of lobster which lobster catch rate was 
0.02 kg/hr, and that accounted for 0.02 % of its total trawling production. Total lengths of caught 
lobster were 8-26 cm and body weights were 25-325 g which most lobster were larger than 
their first maturity size. Flathead lobsterwas sold in fresh. So, ice was used to preserving, and the 
preserving qualities influenced its prices. Lobster catch cannot be designed, and it was always less 
than demand of market. Although there were no complete substitutes for lobster, other marine 
animals such as shrimps, crabs or mollusk were alternatives for consumers. Besides, nature of 
lobster that could not be keeping for last longer that prevented pricing influence and 
monopoly.Therefore, themarket was a perfect competitive which comprised four charateristics 
includingmultiple buyers/sellers, homogeneous product, free enter and exit of producers and 
buyers/sellershaving completed informations on product and market. 37,285 kg of the total 41,996 
kg of lobsterentered the markets while the remainders were for fishers’ household consumption. 
The market channel was not complex. Lobster pass through few middlemen before reaching 
consumers including fishers, port owners/operators, accumulators, restaurant/hotel, 
department stores and fresh food markets. There were two to six levels of buying/selling before 
reaching consumers,and the amount of lobster gradually reduced from the head to the tail of the 
market channel while the prices were vice versa. 

 
Key words:   Fishery market channels,flathead lobster, Andaman Sea 
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คํานํา 
 

ก้ังกระดานเปนสัตวทะเลท่ีถูกจัดใหอยูในกลุมเดียวกับกุงและปูสวนหัวมีลักษณะแบนลําตัวมีรยางค
วายน้ําแผออกเปนแผน (ภาพท่ี 1) อาศัยอยูบริเวณพ้ืนทองทะเลพบตั้งแตในระดับน้ําตื้นจนถึงระดับความลึก 484 
เมตรสวนมากสามารถจับไดดวยการใชอวนลากและมีรายงานวาก้ังกระดานท่ีพบทางฝงทะเลอันดามันท้ังหมดอยูใน
สกุล Thenus(Naiyanetr, 2007) 
 เนื้อก้ังกระดานมีรสชาติอรอย นิยมนํามาบริโภคแบบตางๆเชน ตม นึ่ง ยาง เปนท่ีตองการของตลาดสูง 
จึงจัดไดวาก้ังกระดานเปนอาหารท่ีมีราคาสูงและหารับประทานไดยากประเภทหนึ่ง ประกอบกับปริมาณผลจับ
ก้ังกระดานก็มีแนวโนมท่ีลดลง จากสถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2547-2553 พบวาปริมาณผลจับ
ก้ังกระดานทางฝงทะเลอันดามันเทากับ 588 503 620 414 97 150 และ 267 ตัน คิดเปนมูลคา 86.85 
70.25 92.72 56.09 15.56 17.64 และ 38.32 ลานบาท ตามลําดับ (กรมประมง, 2549, 2550, 2551, 2552, 
2553, 2554, 2555) ในขณะท่ีปริมาณผลจับมีแนวโนมลดลงแตปริมาณความตองการทางการตลาดท่ียังคงมีอยู 
ทําใหราคาก้ังกระดานมีแนวโนมสูงข้ึน พ.ศ. 2546 ก้ังกระดานเกรดเอ ขนาด 7-8 ตัว/กิโลกรัม มีราคาประมาณ 
140-240 บาท/กิโลกรัม แตใน พ.ศ. 2555 พบวามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 400-700 บาท และมีตลาดรองรับท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศจากราคาท่ีสูงและความตองการของตลาดสําหรับการบริโภค ผลักดันใหมีการใช
ประโยชนจากก้ังกระดานมากจนเกินไป และไมเหมาะสม เชน การใชประโยชนก้ังท่ีมีขนาดเล็ก ในขณะท่ีขอมูลทาง
วิชาการดานการประมง ปริมาณการจับ อัตราการจับ องคประกอบชนิด และขนาดของก้ังกระดานจากการ
ประมงบริเวณฝงทะเลอันดามันยังมีไมเพียงพอ ประกอบกับการขาดขอมูลวิถีตลาดของก้ังกระดานทําใหไม
สามารถระบุผูมีสวนได-สวนเสียท่ีชัดเจน รวมท้ังไมสามารถระบุปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอกลไกของตลาด ทํา
ใหไมสามารถระบุไดวาการใชประโยชนก้ังกระดานมีความคุมคาหรือไม สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคตอการหาแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรก้ังกระดานท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการผลักดันใหก้ังกระดานเปนสัตวน้ําท่ีมีความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ 

 การศึกษาขอมูลก้ังกระดาน จึงเปนประโยชนตอการหาแนวทางในการจัดการก้ังกระดานใหมีการใช
ทรัพยากรอยางสมดุล ในขณะท่ีการศึกษาวิถีตลาดก้ังกระดานมีความสําคัญตอการสนับสนุนใหก้ังกระดานเปน
สัตวน้ําท่ีมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ การทราบวิถีการตลาดของสินคาก้ังกระดานทําใหทราบวามีคนกลาง 
ก่ีประเภทท่ีทําธุรกิจสินคาก้ังกระดาน คนกลางประเภทใดมีบทบาทมากในธุรกิจทราบการใชประโยชนสินคา
ก้ังกระดานตลอดจนสัดสวนการแบงปนประโยชนจากสัตวน้ําชนิดนี้ในวิถีตลาด สามารถระบุผูมีสวนได-สวนเสีย
ท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการจัดการทรัพยากรแบบมีสวนรวม หากสามารถระบุปจจัยหรือประเภทคนกลางท่ีมี
อิทธิพลในการตลาดไดชัดเจน จะสงเสริมแนวทางในการจัดการก้ังกระดานแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพได 
เชน การผลักดันใหตลาดกําหนดขนาดก้ังกระดานท่ีนําเขาสูวิถีตลาดเพ่ือไมใหก้ังกระดานท่ีเขามาในตลาดมี
ขนาดเล็กเกินไป หรือมีมาตรการในการปองกันและแกไขหากมีการนําก้ังกระดานขนาดเล็กมาใชประโยชนแบบ
ไมคุมคา ดังเชนท่ีเกิดข้ึนกับปูมา ท่ีมีการนําลูกปูมามาแปรรูปเพ่ือปอนเขาสูตลาดตามความตองการของ
ผูบริโภค ซ่ึงขอมูลตางๆดังกลาว จะใชเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนตอวิถีตลาดในระยะยาว และเปนประโยชน
ตอการจัดการใหก้ังกระดานเปนสัตวน้ําเศรษฐกิจท่ียั่งยืนตอไป 
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ภาพท่ี1ก้ังกระดาน (Thenus orientalis) 

 
วัตถุประสงค 

 
1. ศึกษาการทําการประมงก้ังกระดานทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 
2. ศึกษาลักษณะการตลาดก้ังกระดานทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 
3.ศึกษาวิถีตลาดก้ังกระดานทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 

วิธีดําเนินการ 
 
1.  สถานท่ีและระยะเวลาดําเนินการ 
  
 1.1สถานท่ีดําเนินการ 

เก็บขอมูลการประมงลักษณะตลาดและวิถีตลาดก้ังกระดานจากเรือประมงท่ีนําสัตวน้ํามาข้ึน
ทาบริเวณทาเทียบเรือและแพปลา ตลอดจนแหลงรวบรวมก้ังกระดานและคนกลางประเภทตางๆ ในจังหวัด
ทางฝงทะเลอันดามัน 3 จังหวัด คือ ระนอง ภูเก็ตและสตูล 
 1.2ระยะเวลาดําเนินการ 

ตั้งแตเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556 
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2.  วิธีรวบรวมขอมูล 
 

รวบรวมขอมูลการทําประมงก้ังกระดานบริเวณทะเลอันดามัน ลักษณะตลาดวิถีตลาดก้ังกระดาน
และปริมาณการคาโดยการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนี้ 

2.1 การรวบรวมขอมูลปฐมภมิู 
 ใชการติดตามผลผลิตตั้งแตตนทางจากชาวประมงจนถึงคนกลางประเภทตางๆกอนถึงผูบริโภค 

เก็บขอมูลโดยการสํารวจท่ีทาข้ึนสัตวน้ํา ใชแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (semi-structured questionnaire)ตาม
ภาคผนวก กเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากชาวประมงและคนกลางประเภทตางๆ เชน ผูประกอบกิจการ
แพปลา ผูรับซ้ือก้ังกระดานท่ีทาข้ึนสัตวน้ํา ผูรวบรวมก้ังกระดาน และรานอาหาร เปนตน นอกจากนี้ใชการสังเกต 
เชน พฤติกรรมในการซ้ือ-ขาย คุณภาพก้ังกระดาน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) มากข้ึน 

2.1.1 รวบรวมขอมูลการประมงอวนลากแผนตะเฆและอวนลากคู โดยสุมตัวอยางเรืออวนลาก
ท่ีมาเทียบทาเพ่ือขนถายสัตวน้ําประจําทุกเดือนชนิดละ 5 ลํา/ทา/เดือนสอบถามไตกงหรือนายทายเรือ เก่ียวกับ
วิธีการทําประมง ชนิดเครื่องมือประมง แหลงทําการประมง ฤดูทําการประมง การลงแรงประมง ปริมาณการจับ 
และขอมูลอ่ืนๆทางดานการประมง 

2.1.2 สุมตัวอยางสัตวน้ํา ท้ังในกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจและกลุมปลาเปด มาแยกองคประกอบ
ชนิดสัตวน้ํา และแยกก้ังกระดานท่ีพบ นํามาชั่งน้ําหนัก (กรัม) และบันทึกขนาดความยาวตลอดตัว (เซนติเมตร) 
ในแบบฟอรมกระดาษบันทึกความยาว 

2.1.3 รวบรวมขอมูลลักษณะก้ังกระดาน ลักษณะตลาดและวิถีตลาดก้ังกระดานประกอบดวย
ปริมาณคุณภาพ ราคา จํานวนผูขาย จํานวนผูซ้ือ การกําหนดราคาและผลผลิต ผูกําหนดราคาและผลผลิต 
ปจจัยท่ีใชในการกําหนดราคาและผลผลิต ปริมาณก้ังกระดานท่ีซ้ือและขายไปในลําดับตางๆ พฤติกรรมการซ้ือ
ขาย ใชวิธีการสอบถามรวมกับการสังเกต บันทึกภาพ และการจดบันทึก 

2.2 การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
 การรวบรวมขอมูลสถิติปริมาณการจับ และมูลคาก้ังกระดาน ท่ีมีแหลงทําประมงในเขตทะเล

อันดามัน และรายงานวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของ รายงานการข้ึนทะเบียนผูประกอบการกิจการประมงณ สํานักงาน
ประมงจังหวัดระนอง ภูเก็ต และสตูล 

 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 การวิเคราะหขอมูลการประมงใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณและสุมตัวอยางมาจัดหมวดหมูแลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบการพรรณา ไดแก แหลงประมงปริมาณการ
ลงแรงประมงมีหนวยเปนชั่วโมงการลากอวน จํานวนเท่ียวเรือและจํานวนวันท่ีทําการประมง  

3.2 วิเคราะหขอมูลปริมาณการจับก้ังกระดานมีหนวยเปนกิโลกรัมองคประกอบผลจับสัตวน้ําชนิด
ตางๆมีหนวยเปนรอยละโดยน้ําหนัก อัตราการจับ(catch per unit of effort; CPUE) มีหนวยเปนน้ําหนักผล
จับตอชั่วโมง (กิโลกรัม/ชั่วโมง) ขนาดก้ังกระดานแสดงเปนน้ําหนักมีหนวยเปนกรัม ขนาดความยาวตลอดตัวมี
หนวยเปนเซนติเมตร 

3.3 การวิเคราะหลักษณะของตลาด โดยใชตารางเมตริก (ตารางท่ี 1) ในการพิจารณาคุณลักษณะ
ตางๆท่ีสําคัญ 5 คุณลักษณะ คือ ลักษณะและคุณภาพสินคาก้ังกระดาน การเคลื่อนยายสินคา การเขา-ออกของ
ผูผลิต ความรอบรูสภาพตลาดของผูขายและผูซ้ือจํานวนผูขายและผูซ้ือเพ่ือจัดประเภทลักษณะตลาดก้ังกระดานวา
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เปนตลาดแขงขันสมบูรณ หรือตลาดท่ีมีการแขงขันไมสมบูรณตามจรินทร (2531), ศิริ (2550)และ หองสมุดคณะ
เศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม (2557)มีรายละเอียดดังนี้ 

3.3.1ลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ (perfectly competitive market)มีขอสมมติใน
การพิจารณา ไดแก 
 3.3.1.1ผูขายและผู ซ้ือมีมากรายทําใหการซ้ือขายของแตละรายมีจํานวนนอยเม่ือ
เปรียบเทียบกับจํานวนซ้ือขายของท้ังตลาด ดวยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงปริมาณซ้ือ ขายของผูขายและผูซ้ือรายใด 
รายหนึ่งจึงไมกระทบกระเทือนราคาตลาดกลาวอีกนัยหนึ่ง ไมทําใหอุปทานและอุปสงคของตลาดเปลี่ยนแปลง 
 3.3.1.2สินคามีลักษณะและคุณภาพท่ีใกลเคียงกันมาก (homogenous product)
หมายความวา ในสายตาของผูซ้ือเห็นวาสินคาก้ังกระดานของผูขายแตละรายไมแตกตางกัน จะซ้ือจากผูขายคน
ใด คนหนึ่งไดตราบใดท่ีขายตามราคาตลาดซ่ึงการสมมติใหสินคามีลักษณะและมาตรฐานเหมือนกันก็เพ่ือตัด
ปญหาไมใหมีปจจัยอ่ืนๆยกเวนราคาเพียงอยางเดียวท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูซ้ือ 
 3.3.1.3 ผูผลิตสามารถเลิกลมกิจกรรมไดงาย (free exit) และผูผลิตรายใหมมีสิทธิ์ท่ี
จะเขาดําเนินการผลิตแขงขันเม่ือไรก็ไดโดยเสรีปราศจากการกีดขวาง (free entry) 
 3.3.1.4สินคามีลักษณะท่ีสามารถโยกยายไดเต็มท่ี (free mobility) หมายความวา
สินคาสามารถเคลื่อนยายไปยังท่ีตางๆไดสะดวกและไมเสียคาใชจายมากจนถึงกับมีผลตอราคาสินคา 
 3.3.1.5ผู ขายและผู ซ้ือ มีความรอบรู ในสภาพการณของตลาดอยางสมบูรณ
(perfectknowledge)หมายความวาผูขายและผู ซ้ือมีการติดตามเหตุการณและความเคลื่อนไหวในตลาด
ตลอดเวลาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจะทราบทันทีและปฏิบัติไดถูกตอง 

3.3.2 ตลาดท่ีมีการแขงขันไมสมบูรณ(imperfectly competitive market) มีขอสมมติใน
การพิจารณาสําหรับตลาดท่ีมีการแขงขันไมสมบูรณ ไดแก 

3.3.2.1 จํานวนผูขายและผูซ้ือในตลาดมีไมมากพอ ทําใหเกิดอิทธิพลเหนือราคาสินคา 
3.3.2.2 ความพยายามของผูผลิต (ชาวประมง) แตละราย โฆษณาชี้ชวนใหเห็นวาสินคา

ของตนเหนือกวาสินคาจากผูผลิตรายอ่ืนจะเปนผลใหผูบริโภคเกิดความรูสึกวาสินคาแตละรายนั้นแตกตางกัน 
3.3.2.3 การเขาออกจากการผลิตมิไดเปนไปโดยเสรีอาจถูกขัดขวางดวยเทคนิคหรือทุน 
3.3.2.4 การโยกยายปจจัยการผลิตมิไดเปนไปโดยเสรี 
3.3.2.5 วิเคราะหตลาดแขงขันไมสมบูรณ โดยพิจารณาจํานวนผูซ้ือและผูขายเปนเกณฑ 

 (1) ตลาดผูกขาดเปนตลาดท่ีมีผูขายเพียงรายเดียวทําการผลิตสินคาท่ีไมมีสินคา
อ่ืนมาทดแทนได เชน การผูกขาดโดยธรรมชาติท่ีเกิดจากลักษณะการผลิต เชน ตองใชเงินลงทุนจํานวนมากทําให
ผูผลิตอ่ืน (ชาวประมง) ไมสามารถหาเงินมาลงทุนไดหรือเขามาแขงขันไดท้ังๆท่ีไมมีขอหามในการผลิตแขง 
 (2) ตลาดท่ีมีผูขายนอยราย (oligopoly) หมายถึงตลาดท่ีมีผูขายมากกวา
หนึ่งราย แตมีไมมากพอท่ีจะทําใหผูผลิตแตละรายไมมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาขายในตลาดไดเม่ือผูผลิตรายใด
รายหนึ่งเปลี่ยนแปลงราคาและจํานวนผลผลิตจะมีผลกระทบกระเทือนตอคูแขงขัน  
 (3)ตลาดเปนลักษณะก่ึงแขงขัน-ก่ึงผูกขาด ซ่ึงตลาดชนิดนี้มีลักษณะหลาย
ประการเหมือนตลาดท่ีมีการแขงขันจริง (pure competition) ซ่ึงไดแกจํานวนผูขายมีมากรายปราศจากสิ่งกีด
ขวางสําหรับผูผลิตใหมจะเขามาทําการผลิตแขงขันขาดการรวมหัวกันระหวางผูซ้ือหรือผูขายสวนลักษณะท่ี
แสดงถึงการผูกขาดท่ีมีอยูบางคือ สินคาของผูผลิตแตละรายมีความแตกตางกัน ทําใหผูบริโภคบางรายมีความ
นิยมชมชอบสินคาของผูผลิตรายหนึ่งรายใดเปนพิเศษ ทําใหผูผลิตรายนั้นมีอํานาจในการกําหนดราคาสินคาได
ในระดับหนึ่ง ตัวอยางของสินคาและบริการท่ีจัดอยูในตลาดประเภทนี้ ไดแก เครื่องเรือน สํานักงานทนายความ 
รานอาหาร รานเสริมสวย เปนตน 
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 เนื่องจากไมมีสินคาหรือบริการชนิดใดท่ีมีโครงสรางตลาดครบถวนท้ัง 5 ประการ ในการศึกษา
ครั้งนี้ จึงกําหนดคุณลักษณะอยางนอย 3 ประการขางตน ในการจําแนกประเภทลักษณะตลาดก้ังกระดานวาเปน
ตลาดแขงขันสมบูรณ หรือตลาดท่ีมีการแขงขันไมสมบูรณ และหากเปนตลาดท่ีมีการแขงขันไมสมบูรณ จะพิจารณา
วาตลาดก้ังกระดานจัดอยูในประเภท ตลาดผูกขาดตลาดท่ีมีผูขายนอยราย หรือตลาดก่ึงแขงขัน-ก่ึงผูกขาด 
 

ตารางท่ี 1คุณลักษณะท่ีใชในการพิจารณาลักษณะตลาดก้ังกระดาน 
 

คุณลักษณะ 
ลักษณะตลาด 

ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดท่ีมีการแขงขันไมสมบูรณ 
1. จํานวนผูขายและผูซ้ือ -มากราย ผูขายและผูซ้ือในตลาดมีจํานวนไมมากพอเกิด

อิทธิพลเหนือราคาสินคา 

• ตลาดผูกขาด:ตลาดท่ีมีผูขายเพียงรายเดียว 

• ตลาดท่ีมีผูขายนอยราย  

• ตลาดก่ึงแขงขัน-ก่ึงผูกขาด 
2. คุณภาพก้ังกระดาน -คุณภาพใกลเคียงกันมาก ผูบริโภครูสึกวาก้ังจากผูขายแตละรายแตกตางกัน 
3. การเขา-ออกของ

ผูผลิต 
-เขาออกอยางเสรี 

การเขาออกจากการผลิตมิไดเปนไปโดยเสรีอาจ
ถูกขัดขวางดวยเทคนิคหรือทุน 

4. การเคลื่อนยายสินคา
ก้ังกระดาน 

-เคลื่อนยายไปยังท่ีตางๆได
สะดวกและไมเสียคาใชจาย
มากจนมีผลตอราคา 

การโยกยายปจจัยการผลิตก้ังกระดานไมเปนไป
โดยเสรี 

5. ความรูของผูขาย-ผูซ้ือ -มีความรอบรูในสภาพการณ
ของตลาดอยางสมบูรณ 

 

 

3.3 การวิเคราะหวิถีตลาด โดยการหาสวนแบงการตลาดของก้ังกระดานท่ีกระจายไปตามคนกลาง
ประเภทตางๆ ไดแกชาวประมง ผูประกอบกิจการแพปลา ผูรวบรวมสินคา รานอาหาร เปนตน แสดงวิถีตลาด
ของก้ังกระดานในรูปแผนภาพ  

3.3.1 ปริมาณก้ังกระดานท่ีเริ่มไหลจากผูผลิตคนแรกไปถึงผูบริโภคคนสุดทาย (ปริมาณ
ก้ังกระดานท่ีเริ่มไหลจากผูผลิตคนแรกจะมีปริมาณเทากับรอยละ 100 และปริมาณก้ังกระดานท่ีปลายทาง
ผูบริโภคคนสุดทาย หรือผูบริโภคกลุมสุดทายทุกคนรวมกันมีคาเทากับรอยละ 100 

3.3.2 ปริมาณก้ังกระดานท่ีไหลภายในตลาดท่ีศึกษาตองเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาเดียวกัน 
วันเดียวกัน หรืออาทิตยเดียวกัน ใชสูตรการหารอยละการไหลเวียนของปริมาณสินคาก้ังกระดานในการตลาด 
ณ จุดขายโดยใชสูตรตามสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) ดังนี้ 

 

%Vis=
Vis

Vi
×100 

 

เม่ือ %Vis คือ รอยละของปริมาณการไหลของสินคาท่ีออกจากจุดขายสินคาท่ีศึกษา 
จุดท่ี i ไปจุดขายท่ี s 

 Vis คือ ปริมาณสินคาท่ีไหลออกจากจุดขายท่ีศึกษาจุดท่ี i ไปจุดขายสินคาท่ี s 
 Vi คือ ปริมาณสินคาท้ังหมดท่ีไหลเขามารวมกันท่ีจุดขายสินคาท่ีศึกษา i 
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ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 
1. การทําการประมงกั้งกระดานทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 
 เนื่องจากไมมีเครื่องมือท่ีใชจับก้ังกระดานโดยเฉพาะ ปริมาณก้ังกระดานท่ีจับไดจากเครื่องมืออวน
จมปูซ่ึงเปนเครื่องมือประมงพ้ืนบานมีนอยมาก และชาวประมงจะนําไปบริโภคในครัวเรือน จึงไมมีผลผลิตออกสู
ตลาด ก้ังกระดานท่ีกระจายอยูในทองตลาดเกือบท้ังหมดไดมาจากการประมงอวนลากซ่ึงเปนการประมงท่ีมี
เปาหมายเปนกลุมสัตวน้ําหนาดิน และก้ังกระดานเปนองคประกอบหนึ่งในกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจหนาดินท่ีจับได
จากการทําประมงดังกลาว การศึกษาการประมงก้ังกระดานครั้งนี้จึงพิจารณาจากการประมงอวนลากทางฝง
ทะเลอันดามัน โดยแบงตามประเภทเรือประมงท่ีแตกตางกัน ดังนี้  
 1.1 ชนิดเรือประมงอวนลากและการทําประมง 

เรือประมงอวนลากทางฝงทะเลอันดามันแบงเปน 2 ชนิด ไดแก เรือประมงอวนลากแผนตะเฆ 
และเรือประมงอวนลากคู เรือประมงอวนลากแผนตะเฆมีสองกลุมตามขนาดความยาวเรือ คือ กลุมท่ีมีความยาว
เรือนอยกวา 14 เมตร และกลุมท่ีมีความยาวเรือ 14-18 เมตร 

เรือประมงอวนลากแผนตะเฆมีความยาวเรือนอยกวา 14 เมตร หรือเรือประมงอวนลากแคระ
เรือชนิดนี้ใชคันซ่ึงติดตั้งไวท่ีขางเรือเปนตัวชวยในการกางปากอวนใหกวางข้ึน มีจํานวนวันทําประมงอยูระหวาง 
5.6-10.0 วัน/เท่ียวเรือ สวนใหญทําการลากอวนในเวลากลางคืน อยางไรก็ตามมีเรือบางสวนท่ีทําประมงในเวลา
กลางวันดวย ทําการลากอวนเฉลี่ยเทากับ 76.4 ชั่วโมง/เท่ียวเรือเรือประมงอวนลากแผนตะเฆท่ีมีความยาวเรือ 
14-18 เมตร มีจํานวนวันในการทําประมงอยูระหวาง 8.0-19.0 วัน/เท่ียวเรือมีการลากอวนท้ังในเวลากลางวัน
และกลางคืน ทําการลากอวนเฉลี่ยเทากับ 256.5 ชั่วโมง/เท่ียวเรือและเรือประมงอวนลากคู มีจํานวนวันทําการ
ประมงอยูระหวาง 9.8-13.1 วัน/เท่ียวเรือ มีการลากอวนท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ทําการลากอวนเฉลี่ย
เทากับ 210.5 ชั่วโมง/เท่ียวเรือกลุมเรือประมงท่ีมีเจาของเดียวกัน จะมีการฝากสัตวน้ํามากับเรือท่ีเขาเทียบทา
กอนเพ่ือเปนการประหยัดน้ํามัน 
 1.2 แหลงทําการประมง 
 แหลงประมงของเรือประมงอวนลากครอบคลุมเกือบตลอดท้ังฝงทะเลอันดามัน ตั้งแตบริเวณ
นานน้ําประชิดไทย-พมา เกาะพยาม และดานทิศตะวันตกของจังหวัดระนองหมูเกาะสุรินทรหมูเกาะสิมิลัน 
และดานทิศตะวันตกของจังหวัดพังงา เกาะราชา เกาะดอกไม เกาะไมทอน เกาะยาวใหญ เกาะพีพี เกาะรอก 
เกาะตาใบ เกาะบุโหลน เกาะอาดัง เกาะตะรุเตา และบริเวณนานน้ําประชิดไทย-มาเลเซียอวนลากแผนตะเฆ
ขนาดความยาวเรือต่ํากวา 14 เมตร มีแหลงทําการประมงไมหางจากฝงมากนัก และมีขอบเขตพ้ืนท่ีทําประมง
นอยกวาเรือประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือ 14-18 เมตร และเรือประมงอวนลากคู (ภาพท่ี 2)  

1.3 ปริมาณผลจับก้ังกระดาน อัตราการจับและองคประกอบสัตวน้ํา 
 ปริมาณผลจับกั้งกระดานทั้งหมดจากเครื่องมือประมงอวนลากใน พ.ศ.2556 เทากับ 
41,996 กิโลกรัม(กรมประมง, 2555) อัตราการจับและปริมาณผลจับกั้งกระดานต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัตวน้ํากลุมอ่ืนๆท่ีจับโดยเรือประมงอวนลากอัตราการจับ และปริมาณผลจับก้ังกระดานจากเรือประมงอวน
ลากแตละชนิดมีความแตกตางกัน(ตารางท่ี 2) ดังนี้ 

อวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือต่ํากวา 14 เมตร มีอัตราการจับสัตวน้ําท้ังหมดเทากับ 
17.96 กิโลกรัม/ชั่วโมง เปนกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจเทากับ 10.67 กิโลกรัม และกลุมปลาเปดเทากับ 7.29 กิโลกรัมคิด
เปนรอยละ 59.41 และ 40.59 ตามลําดับ มีอัตราการจับก้ังกระดานเทากับ 0.01 กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 
0.06 ของสัตวน้ําท่ีจับไดท้ังหมด มีปริมาณผลจับก้ังกระดานเทากับ499 กิโลกรัม 
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อวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือ 14-18 เมตร มีอัตราการจับสัตวน้ําทั้งหมดเทากับ 
60.52กิโลกรัม/ชั่วโมง เปนกลุมสัตวน้ําเศรษฐกิจเทากับ 40.00 กิโลกรัม และกลุมปลาเปดเทากับ 20.52 
กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 66.09 และ 33.91 ตามลําดับ มีอัตราการจับก้ังกระดานเทากับ 0.03กิโลกรัม/ชั่วโมง 
คิดเปนรอยละ 0.05ของสัตวน้ําท่ีจับไดท้ังหมด มีปริมาณผลจับก้ังกระดานเทากับ32,817 กิโลกรัม 

อวนลากคู มีอัตราการจับสัตวน้ําท้ังหมดเทากับ 129.77 กิโลกรัม/ชั่วโมง เปนกลุมสัตวน้ํา
เศรษฐกิจเทากับ 63.50 กิโลกรัม และกลุมปลาเปดเทากับ 66.29 กิโลกรัมคิดเปนรอยละ 48.93 และ 51.07 
ตามลําดับ มีอัตราการจับก้ังกระดาน 0.02 กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 0.02ของสัตวน้ําท่ีจับไดท้ังหมด
ปริมาณผลจับก้ังกระดานเทากับ8,680 กิโลกรัม 

1.4 ขนาดก้ังกระดานท่ีไดจากการประมงอวนลาก 
จากขอมูลปริมาณผลจับพบวาจํานวนก้ังกระดานท่ีถูกจับจากเรือประมงอวนลากชนิดตางๆ

ทางฝงทะเลอันดามันใน พ.ศ. 2556 มีน้ําหนักรวม 41,996 กิโลกรัม คิดเปนจํานวน 324,526 ตัว มีความยาว
ตลอดตัวอยูในชวง8-26เซนติเมตร(ภาพท่ี 3) และมีน้ําหนักตัวอยูในชวง 25-325 กรัม(ภาพท่ี 4) FAO รายงานวา
ก้ังกระดานชนิดนี้มีขนาดความยาวตลอดตัวมากสุดประมาณ 25 เซนติเมตร (Holthuis, 1991) อยางไรก็ตาม
ตอมาSecretariat of the Pacific Community รายงานวาสัตวน้ําชนิดนี้สามารถเติบโตจนมีขนาดความยาว
ไดมากสุดถึง28 เซนติเมตรและมีน้ําหนักไดมากกวา 500 กรัม (Secretariat of the Pacific Community, 
2014) เม่ือพิจารณาองคประกอบขนาดก้ังกระดานท่ีจับไดจากการประมงอวนลากทุกชนิดพบวา ก้ังกระดาน
สวนใหญมีขนาดโตกวาขนาดท่ีสามารถสืบพันธุได ซ่ึงมีรายงานวาก้ังกระดานเพศเมียท่ีสามารถสืบพันธุได(L50)มี
ขนาดความยาวตลอดตัวเฉลี่ยเทากับ10.7 เซนติเมตร (Kagwade and Kabli, 1996) 

ถึงแมมีรายงานวาก้ังกระดานชนิดนี้มีความดกไขมาก แพรกระจายไดกวางไกล และมีอายุยืนยาว
ทําใหมีความตานทานตอการสูญพันธุไดมาก (Mikami and Greenwood, 1997)แตก้ังกระดานมีการเติบโตไดชา
ดังนั้นแมผลการศึกษาครั้งนี้จะแสดงใหเห็นวา ก้ังกระดานสวนใหญท่ีไดการประมงอวนลากทางฝงทะเลอันดามัน
ของประเทศไทยมีขนาดโตกวาขนาดท่ีสามารถสืบพันธุได แตตองคํานึงถึงศักยการผลิตของธรรมชาติดวย หาก
มีการทําการประมงมากจนเกินศักยการผลิตของก้ังกระดานในธรรมชาติ จะทําใหก้ังกระดานมีจํานวนลดลงและ
อาจเกิดการลมสลายของทรัพยากรก้ังกระดานข้ึนได ดังเชนท่ีมีรายงานวาไดเกิดข้ึนแลวในบางพ้ืนท่ีของ
ประเทศอินเดีย (Radhakrishnan et al., 2005) 
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 (ก)  (ข) (ค)  

 
ภาพท่ี 2 แหลงทําการประมงของเรือประมงอวนลากทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทยพ.ศ. 2556 (ก) เรือประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือนอยกวา 14 เมตร 

(ข)เรือประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือ 14–18 เมตร และ(ค) เรือประมงอวนลากคู  

 

แหลงทําการประมงของเรือประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือนอยกวา 14 เมตร 

แหลงทําการประมงของเรือประมงอวนลากแผนตะเฆ 
ขนาดความยาวเรือ 14-18 เมตร แหลงทําการประมงของเรือประมงอวนลากคู 
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ตารางท่ี 2 อัตราการจับ (กิโลกรัม/ชั่วโมง) และองคประกอบ (รอยละ) สัตวน้ําจากการประมงอวนลากทางฝง 
ทะเลอันดามันของประเทศไทยพ.ศ. 2556 

 

สัตวน้ํา 
 OBT1  OBT2  PT 
 CPUE %  CPUE %  CPUE % 

ปลาผวิน้ํา  0.09 0.50  4.62 7.63  10.01 7.71 

ปลาหนาดิน  5.03 28.01  23.68 39.13  37.55 28.93 

หมึก  1.57 8.74  4.29 7.09  6.28 4.84 

ปู  0.25 1.39  4.43 7.32  6.12 4.72 

ก้ังตั๊กแตน  0.03 0.17  0.00 0.00  0.00 0.00 

กุง  3.68 20.49  2.95 4.87  3.52 2.71 

กั้งกระดาน  0.01 0.06  0.03 0.05  0.02 0.02 

หอย  0.01 0.06  0.00 0.00  0.00 0.00 

อ่ืนๆ  0.00 0.00  0.03 0.05  0.00 0.00 

ปลาเศรษฐกิจ  10.67 59.41  40.00 66.09  63.50 48.93 

ปลาเปด  7.29 40.59  20.52 33.91  66.29 51.07 

รวม  17.96 100.00  60.52 100.00  129.79 100.00 
หมายเหตุ:  OBT1 = เรือประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือนอยกวา 14 เมตร 
 OBT2 = เรือประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือ 14-18 เมตร  
 PT     = เรือประมงอวนลากคู 

 

ภาพท่ี 3 การกระจายความถ่ีของความยาวตลอดตัวก้ังกระดานท่ีจับไดโดยเรือประมงอวนลากทางฝงทะเล 
อันดามันของประเทศไทย พ.ศ. 2556 
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ความยาวตลอดตัว (เซนติเมตร) 

น้ําหนัก   41,996กิโลกรัม 
จํานวน  324,526 ตัว 
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ภาพท่ี 4 การกระจายความถ่ีของน้ําหนักตัวก้ังกระดานท่ีจับไดโดยเรือประมงอวนลากทางฝงทะเลอันดามัน 
 ของประเทศไทย พ.ศ. 2556 
 
2.ลักษณะการตลาดกั้งกระดาน 
 

2.1  ลักษณะสินคาก้ังกระดาน 
  ก้ังกระดานเปนสัตวน้ําท่ีมีการคาในรูปแบบสดไมมีชีวิต นําไปบริโภคโดยการนึ่ง ตม หรือ
รับประทานแบบดิบ ท่ีเรียกวา ซาชิมิ ดังนั้นความสดและขนาดของก้ังกระดานจึงเปนปจจัยสําคัญในการกําหนด
ราคาซ้ือ-ขาย  
  ก้ังกระดานท่ีจับไดจากอวนจมปูนั้นจะมีความสดมาก เนื่องจากเปนการทําประมงแบบวันเดียว 
อยางไรก็ตามผลจับจากอวนจมปูมีนอยมากและไมมีผลทางการตลาดเนื่องจากไมมีการซ้ือ-ขายในตลาด สวน
อวนลากนั้นการทําประมงหลายวันระหวาง 5.6-19.0 วันจึงจะนําสัตวน้ํามาขนถาย ชาวประมงจึงตองใชน้ําแข็งใน
การเก็บรักษาภายหลังการจับคุณภาพก้ังกระดานท่ีเกิดจากการเก็บรักษา จึงมีผลตอการกําหนดราคาซ้ือ-ขาย 
ก้ังกระดานท่ีมีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม เปลือกจะมีสีสดใส รยางคและผิวทางดานทองมีสีชมพู เม่ือใชนิ้วกดลง
จะรูสึกตึงแนน (ภาพท่ี 5) สวนก้ังกระดานท่ีไดรับการเก็บรักษาไมเหมาะสมภายหลังการจับปลายรยางคหรือเปลือก
จะมีสีดําคล้ํา เม่ือใชนิ้วกดลงดานทองจะรูสึกวาเนื้อไมแนน อาจจะมีกลิ่นเหม็นจากความไมสด สัดสวนน้ําหนัก
เปลือกตอน้ําหนักเนื้อมาก ก้ังกระดานท่ีมีการเก็บรักษาไมไดคุณภาพมีราคาต่ําลงมาก(ภาพท่ี 6) 
 

 
                                      (ก)                                                      (ข) 
ภาพท่ี 5 ลักษณะก้ังกระดานท่ีมีการเก็บรักษาอยางมีคุณภาพดวยน้ําแข็ง (ก) ดานหลัง (ข) ดานทอง 
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จํานวนตัว 

น้ําหนักตัว (กรัม) 

น้ําหนัก      41,996กิโลกรัม 
จํานวน    324,526ตัว 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 6 ลักษณะก้ังกระดานท่ีมีการเก็บรักษาไมไดคุณภาพ (ก) เปลือกมีสีดํา และแตก (ข) ปลายรยางค เปลือก 
และลําตัว มีสีดําคล้ํา ท้ังดานหลังและดานทอง 

 
   ก้ังกระดานเปนสินคาสัตวน้ําท่ีไมสามารถกําหนดปริมาณการผลิตหรือปริมาณการจับได และมี
ปริมาณนอยกวาความตองการของตลาด อยางไรก็ตามถึงแมจะไมมีสินคาท่ีทดแทนก้ังกระดานไดอยางสมบูรณ แต
สัตวทะเลชนิดอ่ืนๆ เชน กุง ปู และหอย ก็เปนทางเลือกสําหรับผูซ้ือ นอกจากนี้เปนธรรมชาติของสินคาประเภทนี้ท่ี
ไมสามารถเก็บรักษาไวไดนาน เนื่องจากจะมีการเสื่อมสภาพในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหลดการมีอิทธิพลเหนือ
ราคาสินคาและการผูกขาดตลาดได 

2.2 ลักษณะตลาดก้ังกระดาน 
ตลาดก้ังกระดานทางฝงทะเลอันดามันมีลักษณะเปนตลาดแขงขันสมบูรณ โดยประกอบดวย

5 คุณลักษณะ  คือ จํานวนผูขายและผูซ้ือมีมากราย สินคาก้ังกระดานมีคุณภาพใกลเคียงกัน การเขา-ออกจาก
การผลิตเปนไปอยางเสรี และผูขายและผูซ้ือมีความรอบรูในสภาพการณของตลาดอยางสมบูรณ (ตารางท่ี 1) มี
รายละเอียด ดังนี้ 

จํานวนผูขายและผูซ้ือก้ังกระดานมีมากราย โดยใน พ.ศ. 2556 มีเรือประมงอวนลากทําการ
ประมงท้ังหมด 276 ลํา ในจังหวัดระนอง มีตลาดกลาง ผูประกอบกิจการแพปลา และผูรวบรวมซ้ือสินคาสัตวน้ํา
ท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานประมงจังหวัดระนอง จํานวน 41 ราย (สํานักงานประมงจังหวัดระนอง, ติดตอ
สวนตัว) ในจังหวัดภูเก็ตมีผูประกอบกิจการแพปลาและผูรวบรวมซ้ือสินคาสัตวน้ําท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับ
สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต รวมจํานวน 70 ราย (สํานักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, ติดตอสวนตัว) และในจังหวัด
สตูลมีผูประกอบกิจการแพปลา และผูรวบรวมซ้ือสินคาสัตวน้ํา ท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับสํานักงานประมงจังหวัด
สตูล จํานวน 59 ราย (สํานักงานประมงจังหวัดสตูล, ติดตอสวนตัว) รวมมีผูประกอบการซ้ือขาย-สัตวน้ําจาก
เรือประมงอวนลากของท้ังสามจังหวัด จํานวน 110 ราย นอกจากนี้พบวามีผูประกอบการท่ีไมไดข้ึนทะเบียนอีก
จํานวนหนึ่ง จํานวนผูซ้ือขายท่ีมีมากทําใหปริมาณการซ้ือขายของแตละรายมีจํานวนนอยมากเม่ือเปรียบเทียบ
กับจํานวนซ้ือขายท้ังหมด การเปลี่ยนแปลงปริมาณซ้ือ-ขายของผูขายและผูซ้ือรายใดรายหนึ่งจึงไมกระทบราคา
ตลาด หรือไมทําใหอุปทานและอุปสงคของตลาดเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ. 2556 มีผลผลิตก้ังกระดาน41,996 
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กิโลกรัม เปนก้ังกระดานท่ีข้ึนทาท่ีจังหวัดระนอง ภูเก็ต และสตูล เทากับ 30,055  7,230  และ 4,711 กิโลกรัม 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) ซ่ึงเปนปริมาณท่ีนอย 
ตารางท่ี 3ขอมูลการตลาดก้ังกระดานของจังหวัดทางฝงทะเลอันดามัน พ.ศ. 2556 

 

รายการ 
จังหวัด 

รวม 
ระนอง ภูเก็ต สตูล 

1. ผูข้ึนทะเบียนรวบรวมสินคาสัตวน้ํา (ราย) 41 70 59 110 

2. ผูรวบรวมก้ังกระดาน (ราย) 5 2 0 7 

3. ปริมาณก้ังกระดาน พ.ศ. 2556 (กิโลกรัม) 30,055 7,230 4,711* 41,996 

4. ปริมาณก้ังกระดานท่ีออกสูตลาด พ.ศ. 2556 (กิโลกรัม) 30,055 7,230 0 37,285 

5. ปริมาณก้ังกระดานท่ีออกสูตลาด (กิโลกรัม/วัน) 82 20 0 102 

6. ปริมาณก้ังกระดานท่ีผานผูรวบรวม(กิโลกรัม/ราย/วัน) 16.4 10.0 0.0 26.4 

หมายเหตุ * มีรายงานผลการจับ แตไมมีการออกสูตลาด มีการนําไปบริโภคภายในครัวเรือนของชาวประมง 
 
ปริมาณก้ังกระดานท่ีมีอยูนอย ทําใหผูท่ีข้ึนทะเบียนผูรวบรวมสินคาสัตวน้ําสวนใหญไมมี

เปาหมายในการรวบรวมก้ังกระดาน จึงมีเฉพาะบางรายท่ีรวบรวมซ้ือก้ังกระดาน ท่ีจังหวัดระนองมีผูรวบรวม
ก้ังกระดานจากเรือประมงอวนลากจํานวน 5 ราย ท่ีจังหวัดภูเก็ตมีจํานวน 2 ราย ในขณะท่ีจังหวัดสตูลไมมีก้ัง
ออกสูตลาด เนื่องจากปริมาณท่ีจับไดนอย เฉลี่ยปริมาณก้ังตอเรือประมงหนึ่งลําประมาณ 0.3 กิโลกรัม /วัน เทานั้น 
ชาวประมงจึงนํากลับไปบริโภคในครัวเรือนปริมาณก้ังกระดานท่ีออกสูตลาดท่ีจังหวัดระนองและภูเก็ต เฉลี่ยเทากับ
82 และ 20 กิโลกรัม/วัน ทําใหก้ังกระดานท่ีผานการซ้ือขายลําดับแรกประมาณ 16.4 และ 10.0 กิโลกรัม/ราย 
หรือเฉลี่ยเทากับ 14.6 กิโลกรัม/ราย หลังจากนั้นปริมาณก้ังกระดานท่ีผูซ้ือ-ขายถือครองคอยๆลดสัดสวนลงเม่ือ
ผานการซ้ือ-ขายในลําดับถัดไปกอนถึงมือผูบริโภค ซ่ึงจํานวนผูซ้ือ-ขายมีมากรายข้ึน 

สินคามีลักษณะและคุณภาพใกลเคียงกันมาก (homogenous product) โดยในสายตาของผู
ซ้ือเห็นวาสินคาก้ังกระดานของผูขายแตละรายไมแตกตางกัน จะซ้ือจากผูขายคนใดคนหนึ่งไดตราบใดท่ีขายตาม
ราคาตลาด อยางไรก็ตาม ในบริบทของก้ังกระดาน ลักษณะและคุณภาพใกลเคียงกันมากนั้นไมไดหมายความวา
ก้ังกระดานท่ีไดจากการประมงมีลักษณะและมาตรฐานเหมือนกันหมด แตเปนลักษณะท่ีวาโอกาสท่ีก้ังกระดาน
จะมีปริมาณ ขนาด และคุณภาพดี หรือคุณภาพไมดีของผูผลิตแตละรายนั้นมีไดเทาๆกัน อิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูซ้ือจึงเปนราคาท่ีเหมาะสมกับสินคา โดยไมเจาะจงวาจะตองเปนสินคาของผูขายรายใด 

ผูผลิตสามารถเลิกลมกิจกรรมไดงาย และผูผลิตรายใหมมีสิทธิ์ท่ีจะเขาดําเนินการผลิต
แขงขันเม่ือไรก็ไดโดยเสรีปราศจากการกีดขวาง ในการพิจารณาครั้งนี้วิเคราะหวาชาวประมงแตละรายไม
สามารถกําหนดปริมาณการจับได และโอกาสท่ีจะจับก้ังกระดานไดหรือไมไดนั้นมีเทาๆกัน ดังนั้นโอกาสท่ีจะนํา
สินคาเขาสูตลาดของชาวประมงแตละรายนั้นมีไดเทาๆกัน  

ผูขายและผูซ้ือมีความรอบรูในสภาพการณของตลาดอยางสมบูรณ หมายความวาผูขายและ
ผูซ้ือมีการติดตามเหตุการณและความเคลื่อนไหวในตลาดตลอดเวลาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจะทราบทันทีและ
ปฏิบัติไดถูกตอง ผูซ้ือและผูขายทราบดีวาถึงแมความตองการของตลาดสูง แตไมสามารถเพ่ิมผลผลิตก้ังกระดานได
นอกจากนี้ปจจัยท่ีสงผลตอตลาดผลผลิตสัตวน้ํา ไดแกอิทธิพลจากสภาพภูมิอากาศหรือฤดูกาลท่ีสงผลตอปริมาณ
ผลผลิต ในฤดูการทองเท่ียวและนอกฤดูการทองเท่ียวท่ีสงผลตอปริมาณความตองการของผูบริโภค เปนตน 
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2.3 ราคา และมูลคา 
คุณภาพสินคาก้ังกระดานท่ีเกิดจากการเก็บรักษา และขนาดก้ังกระดานมีผลตอการกําหนดราคา

ก้ังกระดานเปนสินคาท่ีไมมีการควบคุมขนาดในการจับ หรือในการซ้ือ-ขาย จึงมีขนาดท่ีแตกตางกันมาก โดยมี
น้ําหนักตัวระหวาง 25-325 กรัม ราคาเริ่มตน ณ จุดซ้ือ-ขายลําดับแรกอยูระหวาง 80-400 บาท/กิโลกรัม 
ผูซ้ือ-ขายใชวิธีกําหนดราคาจากการประมาณน้ําหนักตัวก้ังกระดานโดยนับจํานวนตัวตอน้ําหนัก 1 กิโลกรัม ก้ัง
ท่ีมีขนาดเล็กสุดราคา 80 บาท/กิโลกรัม มีจํานวน 40 ตัว สวนก้ังท่ีมีขนาดโตสุดราคา 400 บาท/กิโลกรัม มีจํานวน3 
ตัว เปนตน (ภาพท่ี 7) ปริมาณก้ังกระดานท่ีจับไดจากเรือประมงอวนลากทางฝงทะเลอันดามันใน พ.ศ. 2556 มี
ปริมาณ41,996 กิโลกรัมคํานวณเปนมูลคา ณ จุดซ้ือ-ขายลําดับแรกเทากับ13,759,411 บาทอยางไรก็ตาม
ก้ังกระดานท่ีจังหวัดสตูลปริมาณ 4,711 กิโลกรัม ไมไดเขาสูตลาดการซ้ือ-ขาย เนื่องจากมีปริมาณนอยชาวประมง
นําไปบริโภคในครัวเรือน ปริมาณและมูลคาก้ังกระดานท่ีเขาสูตลาดเทากับ 37,285 กิโลกรัมและ 7,718,745 บาท
นอกจากนี้ก้ังกระดานท่ีมีขนาดเล็กกวานี้จะไมเขามาสูวิถีตลาดของก้ังกระดาน ชาวประมงจะนําไปบริโภคใน
ครัวเรือน หรือถูกคัดออกไปขายรวมกับสัตวน้ําอ่ืนๆ เชน รวมกับปูท่ีมีขนาดเล็ก และกรณีท่ีผลจับก้ังกระดานมีนอย 
ราคาซ้ือขายจะเปนราคาเหมารวมของก้ังกระดานทุกขนาด ซ่ึงไมสามารถระบุราคาและมูลคาท่ีแนนอนได 

 
 
 

 
ภาพท่ี 7ราคาก้ังกระดานตามขนาดน้ําหนักตัว ณ จุดซ้ือ-ขายลําดับแรก 
 
3. วิถีตลาดกั้งกระดาน 
 
 วิถีตลาดก้ังกระดานไมซับซอน มีจํานวนผู ถือครองสินคากอนถึงผูบริโภคไมมากโดยมีการซ้ือ-ขาย  
2-6 ลําดับกอนถึงผูบริโภค ปจจัยท่ีมีผลตอวิถีตลาดไดแก สถานะภาพของผูขายและผูซ้ือท่ีมีตอกันปริมาณ และ
คุณภาพก้ังกระดาน และราคา (ภาพท่ี 8) มีรายละเอียดดังนี้ 
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ปริมาณก้ังกระดานท่ีเขา 
สูตลาด พ.ศ. 2556 

 
37,285 กิโลกรัม 

 
 
หมายเหตุ วิถีตลาดท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตกอน พ.ศ. 2555 แสดงไวในกรอบเสนประ 

 
ภาพท่ี 8วิถีตลาดก้ังกระดานทางฝงทะเลอันดามัน 

 

เรือประมงอวนลาก 

 เรือประมงอวนจมป ู

แพปลา 

ตลาดสด 
 

รานอาหาร 

ผูรวบรวม #1 

สงออก 

สงออก 

สถานภาพระหวาชาวประมง 
กับผูประกอบกิจการแพปลา 

ปริมาณและคุณภาพ
กั้งกระดาน 

 80-400 บาท/
 

120-800 บาท/
 

150-800 บาท/
 

ผูรวบรวม #2 
 

รานอาหาร/โรงแรม 
 

หางสรรพสินคา 
 

ตลาดสด 
 

รานอาหาร/โรงแรม 
 

หางสรรพสินคา 
 

ตลาดสด 
 

ผูบริโภค 

รานอาหาร/โรงแรม 
 

หางสรรพสินคา 
 

ผูบริโภค 

รานอาหาร/โรงแรม 
 

หางสรรพสินคา 
 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 

ผูบริโภค 

100% 100% 100% 

3% 

40% 

20% 

37% 

 40% 

20% 

30% 

0.5% 

0.5% 

2.0% 

6% 

1% 

6.0% 

1.0% 

2.0% 

0.5% 

0.15% 

0.05% 

0.15% 

0.05% 

ผูบริโภค 0.3% 

350-800 บาท/
 

100-500 บาท/
 

1 2 3 4 5 6 

7,718,745บาท 

ราคา 

มูลคาเริ่มตน 

16  
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3.1 การซ้ือขายลําดับท่ี 1 และ 2 ณ แหลงขนถายสัตวน้ํา  
การตลาดเริ่มตนข้ึนจุดแรกเม่ือมีการขนถายก้ังกระดาน ก้ังกระดานท่ีจับไดจากเรือประมง 

อวนจมปูจะถูกขนถายบริเวณชายหาดหรือบริเวณท่ีใกลหมูบานของชาวประมง สวนก้ังกระดานท่ีจับไดจากการ
ประมงอวนลากจะถูกนํามาขนถายท่ีทาเทียบเรือประมงหรือแพปลา  

ก้ังกระดานท่ีจับไดจากเรือประมงประเภทพ้ืนบานจะถูกขนถายบริเวณชายหาดหรือบริเวณใกล
หมูบานของชาวประมง เนื่องจากเปนเรือขนาดเล็กจึงไมตองใชทาเทียบเรือเพ่ือขนถายสัตวน้ํา แตผลจับก้ังกระดาน
จากชาวประมงแตละรายมีปริมาณนอยมาก เฉลี่ยนอยกวา 0.5กิโลกรัม/เท่ียวเรือหรือคิดเปนรอยละ 0.16 ของผล
จับท้ังหมดท่ีไดจากการประมงอวนจมปูเทานั้น (อรสา, ติดตอสวนตัว) สวนใหญชาวประมงจะนําไปบริโภคใน
ครัวเรือนมีนอยครั้งมากนําไปขายใหกับรานอาหารในทองถ่ิน หรือนําไปขายโดยตรงท่ีตลาดสดในทองถ่ิน โดยขาย
รวมกับสัตวน้ําอ่ืนๆ เม่ือก้ังกระดานมีปริมาณนอยมาก หรือคุณภาพต่ํา หรือมีขนาดเล็กเกินไป หรือไมมีผูรับซ้ือ 

ก้ังกระดานท่ีไดจากการประมงอวนลากจะถูกนํามาขนถายท่ีทาข้ึนสัตวน้ําทาเทียบเรือประมง
องคการสะพานปลา หรือแพปลาเอกชน ในกรณีแพปลาเอกชนการซ้ือขายระหวางเจาของเรือประมงและผูประกอบ
กิจการแพปลาจะเกิดข้ึน ณ จุดนี้หรือไมข้ึนอยูกับสถานะของเจาของเรือประมงและผูประกอบกิจการแพปลา หาก
เรือประมงเปนกรรมสิทธิ์ของผูประกอบกิจการแพปลา โดยไตกงมีสถานภาพเปนไตรับจางก็จะไมมีการซ้ือขาย
เกิดข้ึน เจาของเรือและผูประกอบกิจการแพปลาเปนคนเดียวกันจึงมีสถานภาพเปนผูผลิตสินคา หากผูประกอบ
กิจการแพปลาไมไดเปนเจาของเรือประมงการซ้ือขายครั้งแรกก็จะเกิดข้ึนท่ีนี่ โดยผูประกอบกิจการแพปลาจะเปน
ผูดําเนินการในการคัดแยกและเปนผูกําหนดราคารับซ้ือตามขนาด และคุณภาพ ตามสภาวะการณของตลาด ไมมี
การตอรองราคา อยางไรก็ตามราคาก้ังกระดานท่ีกําหนดข้ึนอยูกับสถานภาพของผูประกอบกิจการแพปลาตอ
ชาวประมงดวย หากผูประกอบกิจการแพปลามีสถานะเปนนายทุน เปนผูใหยืมเงินลงทุน เปนผูลงทุนคาโสหุย 
คาซอมแซมเรือและอุปกรณทําการประมง หรือเปนเจาหนี้ ราคาสัตวน้ํา ณ จุดนี้จะต่ํากวาราคาท่ีซ้ือ-ขายระหวาง
ชาวประมงและผูประกอบกิจการแพปลาท่ีเปนอิสระตอกันรอยละ 5-15 ข้ึนอยูกับการตกลงระหวางกัน และเปน
ลักษณะการซ้ือขายทางบัญชีมากกวาการซ้ือขายแลกเปลี่ยนดวยเงินสด ณ จุดขาย เหมือนกับกรณีการซ้ือขาย
ระหวางชาวประมงและผูประกอบกิจการแพปลาท่ีเปนอิสระตอกันหลังจากไดรับการคัดแยกแลวก้ังกระดานจึงถูก
นําไปขายตอดังนั้นจึงกลาวไดวา วิธีการซ้ือขายท่ีทาข้ึนสัตวน้ําหรือแพปลา มี 4 ลักษณะ คือ 

3.1.1 เจาของเรือประมงและผูประกอบกิจการแพปลาเปนคนๆ เดียวกัน จึงไมมีการซ้ือขาย
ระหวางกัน หลงัจากผานการคัดแยกแลวก้ังกระดานจะถูกขายใหกับผูรวบรวมโดยวิธีประมูลหรือการตกลงราคา 

3.1.2 ชาวประมงซ่ึงเปนเจาของเรือประมงขายก้ังกระดานใหผูประกอบกิจการแพปลา แลว 
ผูประกอบกิจการแพปลาขายใหกับผูรวบรวมสัตวน้ําโดยวิธีประมูลราคาหรือการตกลงราคา 

3.1.3 ชาวประมงซ่ึงเปนเจาของเรือประมงขายก้ังกระดานใหผูรวบรวมสัตวน้ําโดยตรง โดย
ชาวประมงเปนผูจายคาธรรมเนียมการใชทาเทียบเรือใหกับผูประกอบกิจการแพปลาสวนใหญกรณีนี้จะเกิดข้ึนใน
การใชทาเทียบเรือองคการสะพานปลา 

3.1.4 ชาวประมงขายก้ังกระดานใหกับผูรวบรวมสินคาสัตวน้ําท่ีเขามาเชาพ้ืนท่ีของทาเทียบเรือ
เพ่ือซ้ือขายสัตวน้ําโดยตรง โดยผูรวบรวมสินคาสัตวน้ําเปนผูจายคาธรรมเนียมการใชทาเทียบเรือ กรณีนี้เกิดข้ึนท่ีทา
เทียบเรือประมงองคการสะพานปลา และผูรวบรวมสินคาสัตวน้ํามีเรือประมงเปนของตนเองดวย 

  ปริมาณการไหลของก้ังกระดานท่ีออกจากจุดขนถายสัตวน้ําจากเรือประมง ไปยังผูรวบรวม 

สัตวน้ําลําดับแรกเทากับรอยละ 100 ราคาก้ังกระดาน ณ แหลงขนถายสัตวน้ําอยูระหวาง 80-400 บาท/กิโลกรัม 
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3.2 การซ้ือขายลําดับท่ี 3 
การซ้ือขายลําดับท่ี 3 เกิดข้ึนจากผูรวบรวมสินคาในลําดับแรก ในอดีตกอน พ.ศ. 2555 

ผูรวบรวมสินคาก้ังกระดานมีเปาหมายเพ่ือการสงออก โดยจะรวบรวมสินคาใหไดอยางนอย 1,000 กิโลกรัม/เดือน
กอนการสงออก จึงมีการซ้ือขายผานผูรวบรวมอยางนอย 2 ลําดับกอนการสงออก แตใน พ.ศ. 2556 ปริมาณผลจับ
ก้ังกระดานมีนอยทําใหการรวบรวมเพ่ือการสงออกหมดไป มีเฉพาะการรวบรวมเพ่ือขายในตลาดทองถ่ินเทานั้น  

ผูรวบรวมสินคาก้ังกระดานเปนคนในทองถ่ิน ใชรถจักรยานยนตดัดแปลง หรือรถยนตเปน
ยานพาหนะในการรวบรวมสินคา โดยมีเปาหมายเปนสินคาสัตวน้ําชนิดอ่ืนๆดวย หลังจากผูรวบรวมสินคาซ้ือ
ก้ังกระดาน ณ แหลงขนถายสัตวน้ําแลว จะทําการเก็บรักษาสินคาก้ังกระดานดวยน้ําแข็ง แลวไปขายใหกับ
พอคาคนกลาง รานอาหารหรือโรงแรม หางสรรพสินคา หรือขายใหกับผูบริโภคท่ีตลาดสดในทองถ่ิน ซ่ึงในการ
ขายข้ันตอนนี้ผูรวบรวมตองพิจารณาคุณภาพของก้ังกระดานหากเปนก้ังกระดานขนาดใหญและมีคุณภาพดี จะ
ขายใหกับรานอาหารหรือโรงแรม ซ่ึงจะไดราคาสูงกวาขายใหกับคูคาประเภทอ่ืน กรณีท่ีผูรวบรวมมีก้ังกระดาน
ปริมาณนอยไมเพียงพอท่ีจะขายตอไปดวยตัวเอง จึงจะขายสินคาใหพอคาคนกลางรายตอไป ลักษณะการซ้ือขาย
เปนการตกลงราคาระหวางผูขายและผูซ้ือ หากเปนก้ังคุณภาพปานกลางจะนําไปขายใหกับหางสรรพสินคา 
หรือขายใหกับผูบริโภคท่ีตลาดสดในทองถ่ิน ลักษณะการซ้ือขายเปนแบบกําหนดราคาโดยผูขาย หรืออาจจะมี
การตอรองราคาโดยผูบริโภคไดบาง 

ปริมาณการไหลของก้ังกระดานท่ีออกจากผูรวบรวมสัตวน้ําไปยังพอคาคนกลางรายตอไปเทากับ
รอยละ 3 ปริมาณการไหลของก้ังกระดานท่ีออกจากผูรวบรวมสัตวน้ําไปยังรานอาหารหรือโรงแรมเทากับรอยละ 40 
ปริมาณการไหลของก้ังกระดานท่ีออกจากผูรวบรวมสัตวน้ําไปยังหางสรรพสินคาเทากับรอยละ 20 ปริมาณการไหล
ของก้ังกระดานท่ีออกจากผูรวบรวมสัตวน้ําไปยังตลาดสดเทากับรอยละ 37 ราคาก้ังกระดานท่ีการซ้ือขายลําดับนี้ 
อยูระหวาง 100-500 บาท/กิโลกรัม 

3.3 การซ้ือขายลําดับท่ี 4  
การซ้ือขายในลําดับนี้เปนการเคลื่อนยายสินคาก้ังกระดานไปสูผูบริโภคมากท่ีสุดรวมรอยละ 90 

ราคาท่ีซ้ือขายในลําดับนี้อยูระหวาง 100-800 บาท/กิโลกรัม โดยสัดสวนสินคาท้ังหมดจากรานอาหาร/โรงแรม และ
หางสรรพสินคาไปสูผูบริโภคคิดเปนรอยละ 40 และ 20 ของการซ้ือขายท้ังหมด สวนตลาดสดถือครองสินคารอยละ 
37 จากการซ้ือขายลําดับกอนหนา ไดกระจายสินคาในสัดสวนรอยละ 30 ไปสูผูบริโภค รอยละ 6 ไปสูรานอาหาร/
โรงแรม และรอยละ 1 ไปสูหางสรรพสินคา 

ผูรวบรวมลําดับท่ี 2 ถือครองก้ังกระดานเพียงรอยละ 3 ไดกระจายสินคาไปยังแหลงคาปลีก
ไดแก รานอาหาร/โรงแรม หางสรรพสินคา และตลาดสด รอยละ 2 0.5 และ 0.5 ตามลําดับ ในอดีตกอน พ.ศ. 2555 
ผูรวบรวมลําดับท่ี 2 มีบทบาทอยางมากในการรวบรวมสินคาเพ่ือการสงออก มีการถือครองสินคาก้ังกระดานท้ังใน
สัดสวนและปริมาณท่ีมากโดยเฉพาะท่ีจังหวัดระนอง แตเม่ือปริมาณก้ังกระดานลดลงผูประกอบการเหลานี้จึงเลิก
กิจการไป 

3.4 การซ้ือขายลําดับท่ี 5 และ 6 
 ก้ังกระดานท่ีซ้ือขายในลําดับท่ี 5 เหลือเพียงรอยละ 10 ของการซ้ือขายเริ่มตน โดยสวนใหญ
กระจายไปสูผูบริโภครวมรอยละ 9.8 สวนปริมาณท่ีเหลือเปนการกระจายจากตลาดสดไปสู รานอาหาร/โรงแรม และ
หางสรรพสินคา ในสัดสวนรอยละ 0.15 และ 0.05 กอนท่ีจะถึงมือผูบริโภคราคาท่ีซ้ือขายในลําดับท่ี 5 อยูระหวาง
150-800 บาท/กิโลกรัม กอนท่ีจะไปสูการซ้ือขายในลําดับท่ี 6 หรือลําดับสุดทายของวิถีตลาดก้ังกระดาน ซ่ึงราคา
ท่ีซ้ือขายอยูระหวาง 350-800 บาท/กิโลกรัม 
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สรุปผลการศึกษา 
 

1. การทําประมงกั้งกระดานทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย 
 

ไมมีการทําประมงก้ังกระดานโดยเฉพาะ ก้ังกระดานท่ีไดจากการทําประมงอวนจมปูมีปริมาณนอย
และชาวประมงจะนําไปบริโภคในครัวเรือน ก้ังกระดานท่ีกระจายอยูในทองตลาดท้ังหมดจึงไดจากการทําประมง 
อวนลาก ไดแก เรือประมงอวนลากแผนตะเฆ และเรือประมงอวนลากคูเรือประมงอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาว
เรือนอยกวา 14 เมตร ทําประมง 5.6-10.0วัน/เท่ียวเรือ สวนใหญทําการลากอวนในเวลากลางคืน เฉลี่ย 76.4 
ชั่วโมง/เท่ียวเรือ เรือประมงอวนลากแผนตะเฆท่ีมีความยาวเรือ 14-18 เมตร ทําประมง 8.0-19.0วัน/เท่ียวเรือ ลาก
อวนท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน เฉลี่ย 256.5 ชั่วโมง/เท่ียวเรือ และเรือประมงอวนลากคูทําการประมง 9.8-13.1 
วัน/เท่ียวเรือ มีการลากอวนท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน เฉลี่ย 210.5 ชั่วโมง/เท่ียวเรือ แหลงประมงครอบคลุม
เกือบตลอดฝงทะเลอันดามันตั้งแตบริเวณนานน้ําประชิดไทย-พมาไปถึงบริเวณนานน้ําประชิดไทย-มาเลเซีย 

ผลจับก้ังกระดานใน พ.ศ. 2556 เทากับ 41,996 กิโลกรัม อวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือต่ํา
กวา 14 เมตร มีผลจับ 499 กิโลกรัม มีอัตราการจับ0.01กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 0.06 ของปริมาณการจับ
สัตวน้ําท้ังหมดอวนลากแผนตะเฆขนาดความยาวเรือ 14-18 เมตรมีผลจับ 32,817 กิโลกรัม มีอัตราการจับเทากับ
0.03 กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเปนรอยละ0.05 ของปริมาณการจับสัตวน้ําท้ังหมด อวนลากคูมีผลจับ 8,680 กิโลกรัม มี
อัตราการจับ0.02 กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเปนรอยละ0.02 ของปริมาณการจับสัตวน้ําท้ังหมดก้ังกระดานท่ีถูกจับไดมี
จํานวน 324,526 ตัว มีความยาวตลอดตัว8-26เซนติเมตร มีน้ําหนักตัว 25-325 กรัม สวนใหญโตกวาขนาดท่ี
สามารถสืบพันธุได 

 
2. ลักษณะตลาดกั้งกระดาน 

 
  ก้ังกระดานเปนสัตวน้ําท่ีมีการคาในรูปแบบสด ไมมีชีวิต ใชน้ําแข็งในการเก็บรักษาคุณภาพซ่ึงมี
ผลตอการกําหนดราคาซ้ือ-ขาย ก้ังกระดานเปนสินคาท่ีไมสามารถกําหนดปริมาณการผลิตได มีปริมาณนอย
กวาความตองการของตลาด ไมมีสินคาท่ีทดแทนไดสมบูรณ แตสัตวทะเลชนิดอ่ืนๆ เชน กุง ปู และหอย เปน
ทางเลือกสําหรับผูซ้ือ ธรรมชาติของก้ังท่ีไมสามารถเก็บรักษาไวไดนาน ทําใหลดการมีอิทธิพลเหนือราคาสินคา
และการผูกขาดตลาดตลาดก้ังกระดานเปนตลาดแขงขันสมบูรณ โดยประกอบดวย 4 คุณลักษณะ คือ จํานวน
ผูขายและผูซ้ือมีมากราย สินคาก้ังกระดานมีคุณภาพใกลเคียงกัน การเขา-ออกจากการผลิตเปนไปอยางเสรี 
และผูขายและผูซ้ือมีความรอบรูในสภาพการณของตลาดอยางสมบูรณก้ังกระดานท้ังหมด41,996 กิโลกรัมเขาสู
ตลาด37,285กิโลกรัมคิดเปนมูลคาณ ทาขนถายสัตวน้ํา 7,718,745 บาทผลผลิตก้ังกระดานสวนหนึ่งไมไดเขาสู
ตลาด เนื่องจากชาวประมงนําไปบริโภคในครัวเรือน 

 
3. วิถีตลาดกั้งกระดาน 
 

วิถีตลาดก้ังกระดานไมซับซอน มีผูถือครองสินคาคือ ชาวประมง ผูประกอบกิจการแพปลา ผูรวบรวม
สัตวน้ํา รานอาหาร/โรงแรมหางสรรพสินคา และตลาดสด โดยซ้ือ-ขาย 2-6 ลําดับ กอนถึงผูบริโภคปริมาณ
ก้ังกระดานท่ีผูซ้ือ-ขายถือครองคอยๆ ลดสัดสวนลงเม่ือผานการซ้ือ-ขายในลําดับถัดไป ปจจัยท่ีมีผลตอวิถีตลาด 
ไดแก สถานภาพของผูขายและผูซ้ือท่ีมีตอกันปริมาณคุณภาพ และราคา การสงออกท่ีเคยมีกอน พ.ศ. 2555 นั้น ได
เลิกไป เนื่องจากปริมาณก้ังกระดานมีนอย 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบฟอรมการติดตามวิถีตลาดก้ังกระดานทางฝงทะเลอันดามัน 
ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝงอันดามัน  

1. ขอมูลปริมาณการจับของเรือประมงและการขายท่ีทาข้ึนสัตวน้ําหรือท่ีหมูบาน 
1.1 วันท่ีเก็บขอมูล............................................................................................................................................................................................................................................... 
1.2 สถานท่ีเก็บขอมูล...................................................................................................................................................................................................................(อยางละเอียด) 
1.3 ชื่อผูเก็บขอมูล................................................................................................................................................................................................................................................ 

เรือประมง (V) พอคา 1 (1PM1) พอคา 2 (1PM1) พอคา 3 (1PM1) พอคา 4 (1PM1) 
ชื่อ
เรือ 

ประเภท 
ปริมาณ

จับ 
ขนาด รูปแบบ ปริมาณ

ซ้ือ 
ราคา วิธีซ้ือ 

ปริมาณ
ซ้ือ 

ราคา วิธีซ้ือ 
ปริมาณ

ซ้ือ 
ราคา 

วิธี
ซ้ือ 

รูปแบบ 
ปริมาณ

ซ้ือ 
ราคา 

รูปแบบ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

บันทึกเพ่ิมเติม

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ก (ตอ) 
2. ขอมูลการสํารวจตลาดท่ีมีการซ้ือขายกั้งกระดาน 
2.1 วันท่ี.............................................................................................................................................................................................................................................................. 
2.2 สถานท่ีเก็บขอมูล...................................................................................................................................................................................................................(อยางละเอียด) 
2.3 ชือ่ผูเก็บขอมูล.............................................................................................................................................................................................................................................. 

พอคา 
ท่ีมาของสินคา 

ปริมาณ 
kg 

ขนาด 
รูปแบบ 

(ตาย/เปน) 
ราคา  

ลูกคา 
ปริมาณซ้ือ 

kg 
รูปแบบ 

(ตาย/เปน) 
ราคา การปรุง 

            
            
            
            
            
            

รวม            
บันทึกเพ่ิมเติม

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................... 
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