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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในประเทศไทย ผลผลิตปลากะพงขาวจากการ
เพาะเลี้ยงปี 62 มีปริมาณ 47,203.1 ตัน มูลค่า 5,309.7 ล้านบาท ผลผลิต
เบื้องต้นปี 63 ปริมาณ 37,616.7 ตัน มูลค่า 3,904.4 ล้านบาท และผลผลิต
คาดการณ์ในปี 64 ปริมาณ 49,856.4 ตัน มูลค่า 5,565.5 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.5% และ 42.5% ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยง 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี และสงขลา 
ซ่ึงเมื่อสิ้นสุด ม.ค.64 มฟีาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
จ านวน 1,167 ฟาร์ม คิดเป็น 16.7% ของจ านวนฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด  
ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 

1.2 ราคา  
 ราคาที่ เกษตรกรได้รับ เดือน ม.ค.64 ราคาขายปลากะพงขาวที่เกษตรกร 
ได้รับเฉลี่ยกิโลกรัมละ 132 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 8.2% และ 18.9% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน   

 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 
 
 

 ราคาขายส่ง เดือน ม.ค.64 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 151.8 บาท ราคาลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่ 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 8.4%  

 

 
 

ที่มา : ตลาดไท (http://talaadthai.com)  
 
 

 ราคาขายปลีก เดือน ม.ค.64 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 
กรัม/ตัว) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 165.5 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาปรับลดลง 3.8% 
โดยราคาขายปลีกเริ่มมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามแม้ราคาจะปรับลดลงแต่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เกษตรกรได้รับยังคงอยู่ในระดับสูง  

 

 
 

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ม.ค.64 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว ปริมาณ 1,010.5 ตัน มูลค่า 
66.2 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 41% และ 39.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
11.9% และ 35.6% ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น 
(86.1% ของปริมาณ และ 87.6% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า 
การน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลัก คือ มาเลเซีย 88.2% รองลงมา คือ เวียดนาม 4% 
ไต้หวัน 3.8% อินโดนีเซีย 2.1% ญี่ปุ่น 0.9% และอื่น ๆ 1%  
 การส่งออก เดือน ม.ค.64 ไทยส่งออกปลากะพงขาว ปริมาณ 272.5 ตัน มูลค่า 
17.1 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.2% และ 22.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 73.6% 
และ 105.6% ตามล าดับ โดยเป็นการส่งออกเพื่อบริโภค 244.8 ตัน มูลค่า 14.4  
ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น (78.2% ของปริมาณ และ 
56.3% ของมูลค่า) และส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้ า 6.2 ล้านตัว มูลค่า 2.7 ล้านบาท  
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลัก คือ เมียนมา 56.2% 
รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 19.8% มาเลเซีย 14.5% ลาว 3.9% สหรัฐอเมริกา 2.5%  
และอื่น ๆ 3.1% 
    

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ม.ค.64 1,010.5 66.2 272.5 17.1 
ธ.ค.63 1,713.0 110.2 264.0 14.0 
ม.ค.63 903.0 35.6 156.9 8.3 
% ม.ค.64/ธ.ค.63 - 41.0% - 39.9% +3.2% +22.5% 

% ธ.ค.63/62 +11.9% +35.6% +73.6% +105.6% 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 มาเลเซีย เดือน ม.ค.64 ราคาขายส่งปลากะพงขาวโดยเฉลี่ย 13.2 ริงกิต/กิโลกรัม 
หรือ 99.5 บาท/กิโลกรัม ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่ราคาขายปลีก
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.7 ริงกิต/กิโลกรัม หรือ 141 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน (Fisheries Development Authority of Malaysia)  

 อิตาลี ในเดือน ก.พ.64 ราคาปลากะพงขาวยุโรปจากประเทศกรีก ขนาด 300 - 450 
กรัม/ตัว ราคาอยู่ที่ 4.32 ยูโร/กิโลกรัม หรือ 158.3 บาท/กิโลกรัม ซ่ึงปรับเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (European Price Report No.02/2021, 
Page 16) 
 
3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค แม้ว่าปริมาณการน าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียในช่วง
ต้นปี 64 จะมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ดีพบว่า ไทยกลับมาส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
ไปมาเลเซียเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงกลางปี 63 โดยมีอัตราการขยายตัวของปริมาณการ
ส่งออกสูงถึง 41.8% ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในมาเลเซีย
เพิ่มขึ้นและส่งออกมาจ าหน่ายในประเทศไทย และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ
สืบเนื่องท าให้ราคาซ้ือขายภายในประเทศไทยปรับลดลง 
3.2 ข้อเสนอแนะ กรมประมงหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคม
ผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่าง ๆ และตลาดไท เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสินค้า
สัตว์น้ าของไทย ทั้งนี้ กรมประมงเร่งด าเนินการขยายตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างกระบวนการขออนุญาตเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่กับทางการจีน หากการ
ด าเนินการเสร็จสิ้น คาดการณ์ว่าจะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และผลักดัน 
ให้ราคาภายในประเทศสูงขึ้นได้ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน : ฐิติมา เอียดแก้ว โทร. 02 561 3353   

 
 


