
       

สถานการณ์ภายในประเทศ   

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี 62 จากข้อมูลประมาณการมีปริมาณ 20,518 ตัน มูลค่า 
2,750 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2% (20,484 ตัน) และ 
2.1% (2,692 ล้านบาท) ตามล าดับ โดยมแีหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปัตตานี 
สุราษฎร์ธานี สงขลา และสมุทรสาคร ซึ่งคิดเป็นประมาณ 71% ของผลผลิตทั้งประเทศ 
(ที่มา: ข้อมูลประมาณการโดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. ราคา 
 ราคาขายท่ีเกษตรกรได้รับขนาดเล็ก เดือน มิ.ย.62 ราคา 141 บาท/กก.                  
ราคาลดลงทั้งจากเดือนก่อน 3.4% (146 บาท/กก.) และจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
7.8% (153 บาท/กก.) ราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ในระดับสูงแต่มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจาก 
ผ่านพ้นเทศกาลต่างๆในช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. ความต้องการของตลาดจึงปรับตัว
ลดลงเข้าสู่ระดับปกติ 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน มิ.ย.62 ราคา 
170 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน 4.5% (178 บาท/กก.) เน่ืองจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคาขาย
จึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด 

 
 

 ราคาขายปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือน มิ.ย.62 ราคา 176                             
บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนก่อนและจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 1.7% (173 
บาท/กก.) และ 3.5% (170 บาท/กก.) ตามล าดับ ราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ ้น                    
แสดงถึงความต้องการของตลาดในระดับค้าปลีกที่ยังคงมีปริมาณมาก 

 

 
 

3. สถานการณ์การค้าในประเทศ กลุ่มเครือข่ายปลากะพงยักษ์แปลงใหญ่ ต.บางเกลือ 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เปลี่ยนแนวการตลาดโดยเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงตั้งแต่
18 – 36 เดือน เพื่อให้ได้ปลากะพงขนาดจัมโบ้ ตัวละ 5-10 กก. นายประโยชน์ โสรัจจกิจ                                    
ผู้จัดการกลุ่มเครือข่ายปลากะพงยักษ์แปลงใหญ่ กล่าวว่า เป็นการปรับวิธีเลี้ยงเพื่อ
เลี่ยงตลาด และลดความเสี่ยงเร่ืองราคาตกต่ า เน่ืองจากจังหวัดฉะเชิงเทรามีจุดแข็ง                 
ทางธรรมชาติที่เอ้ืออ านวยต่อการเลี้ยงปลากะพงให้ได้ขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาให้กลุ่มฯ
น าปลากะพงขาวมาแปรรูป ตัด แล่ แยกชิ้นส่วนขายให้ตลาดต่างๆ เช่น ส่วนหัวส่งให้
ร้านข้าวต้มหัวปลา เน้ือส่งให้ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต หางส่งร้านอาหารทั่วไป แม้ว่าต้นทุน                 
จะสูง เน่ืองจากใช้เวลาเลี้ยงนานแต่สามารถขายได้ในราคาสูงและมีความเสี่ยงน้อยกว่า   
ปลาไซส์จาน (ขนาด 8 ขีด – 1 กก.) (ที่มา : https://www.kasetvariety.com/fishing/article_1019) 
 

4. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
มิ.ย.62 มีปริมาณ 151.2 ตัน มูลค่า 10.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 17.6% และ 38.8% ตามล าดับ ส าหรับการส่งออกต้ังแต่เดือน ม.ค.-
มิ.ย.62 มีปริมาณ 819.5 ตัน มูลค่า 56.9 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 4.3% 
และ 5.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการ
ส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (55.3%) สหรัฐอเมริกา (15.2%) ญี่ปุ่น 
(10.4%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (9.1%) กัมพูชา (5.2%) สิงคโปร์ (2.0%) เลบานอน 
(1.3%) ซาอุดีอาระเบีย (0.7%) และประเทศอ่ืนๆ (0.8%)  

 ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
มิ.ย.62 มีปริมาณ 549.0 ตัน มูลค่า 29.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 26.0% และ 35.7% ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้าต้ังแต่เดือน ม.ค.-
มิ.ย.62 มีปริมาณ 4,095.5 ตัน มูลค่า 259.5 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 39.9% 
และ 26.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่า                        
การน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (84.2%) ไต้หวัน (5.1%) อินเดีย (3.5%) 
อินโดนีเซีย (3.2%)  จีน (2.4%) และประเทศอ่ืนๆ (1.6%)  
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
มิ.ย.61 196.0 12.4 404.9 31.4 
พ.ค.62 183.5 16.5 742.3 45.4 
มิ.ย.62 151.2 10.1 549.0 29.2 

%∆ มิ.ย.61 -22.9 -18.5 +35.6 -7.0 
%∆ พ.ค.62 -17.6 -38.8 -26.0 -35.7 

 ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

5. ปัญหาอุปสรรค 
  ปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกรในประเด็นการน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศ
มาเลเซียในราคาถูก และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในประเทศ 

6. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
  ด าเนินการตรวจสอบด้านสุขอนามัยของปลากะพงขาวที่มีการน าเข้าอย่างเข้มงวด 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลากะพงขาวท่ีเกษตรกรได้รับ 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด  

2559 2560 2561 2562 
ที่มา: ตลาดไท  
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลีกปลากะพงขาวขนาดกลาง ทีต่ลาด กทม. 

2559 2560 2561 2562 
ที่มา ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
กระทรวงพาณิขย ์

Monitoring Report 
สนิคา้ปลากะพงขาว&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2562 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2561 3353 
ผู้จัดท ารายงาน : นายนเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 

https://www.kasetvariety.com/fishing/article_1019


  


