
 

  

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต  
 ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงปี 2564 มีปริมาณ 48,138.2 ตัน มูลค่า 5,049.1 ล้านบาท 
และคาดว่าปี 2565 มีปริมาณ 53,725.5 ตัน มูลค่า 6,147.1 ล้านบาท ทั้ งปริมาณ 
และมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.6% และ 21.7% ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยงท่ีส าคัญ 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สงขลา และสมุทรปราการ  
 เม่ือสิ้นสุด ต.ค. 65 มีฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ มกษ. 7436 
จ านวน 1,451 ฟาร์ม เน้ือที่ 6,420.7 ไร่ คิดเป็น 22.7% ของเน้ือทีเ่ลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด  
(ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง) 

1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน ต.ค. 65 ราคาปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 133 บาท ราคาลดลง 0.7% และ 5.0% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ทั้งน้ี ข้อมูลน้ีเป็นราคาอ้างอิงของปลากะพงขาวขนาดเล็กในพื้นที่
ภาคใต้ ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับราคาในพื้นที่ภาคกลาง และตะวันออก ส่งผลให้ราคา
โดยเฉลี่ยในภาพรวมค่อนข้างสูง 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 ราคาขายส่ ง  เดื อน ต.ค. 65 ราคาขายส่ งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ ย 
กิโลกรัมละ 170 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 5.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่ เม่ือเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาลดลง 5.6% เน่ืองจากต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากราคาน้ ามัน
เช้ือเพลิงที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 

 

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

 ราคาขายปลีก เดือน ต.ค. 65 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 กรัม/ตัว) 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 172 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน  
และเม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 6.8% 

 
 

ท่ีมา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 มาเลเซีย เดือน พ.ย. 65 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว ขนาด 500 - 600 กรัม/ตัว ผ่านตลาด
ออนไลน์ NEKMATBIZ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23.0 ริงกิต/กิโลกรัม หรือ 181.8 บาท/กิโลกรัม 
ราคาเพิ่มขึ้น 0.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน (NEKMATBIZ Selling Fresh Fish And 
Fishery Products Online , Malaysia)   
 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
จากปัจจัยค่าอาหารและค่าพลังงานที่ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถ 
ในการแข่งขันลดลง อีกทั้ง ตลาดส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในตลาดอาเซียน ยังไม่มีการขยายตลาด 
ไปยังกลุ่มประเทศอื่น  ๆหากเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด อาจส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้
ปรับตัวลดลงได้   
3.2 ข้อเสนอแนะ กรมประมงได้ด าเนินการตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตร 
แบบแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เน่ืองจากการรวมกลุ่มช่วยให้เกิด
การใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 
พร้อมทั้งมีเป้าหมายขยายตลาดต่างประเทศกับจีน ซึ่งสถานะปัจจุบัน ผ่านกระบวนการ
เปิดตลาดเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหว่างขัน้ตอนการขอแก้ไขข้อความในพิธีสารของทางการไทย 
คาดว่าจะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ท าให้ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้ในประเทศ
มีทิศทางเพิ่มขึ้น 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน : กนกอร ยางป้อม โทร. 02 561 3353   

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า     
 - เดือน ต.ค. 65 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว 655.6 ตัน มูลค่า 45.8 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.1% และ 2.2% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และเม่ือเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 36.1% และ 37.6% ตามล าดับ 
 - เดือน ม.ค. - ต.ค. 65 ปริมาณรวม 9,158.1 ตัน มูลค่า 612.1 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าลดลง 4.3% และ 6.0% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้า 
ในรูปแบบปลากะพงสดแช่เย็น (95.7% ของปริมาณ และ 96.7 ของมูลค่า) รองลงมารูปแบบแช่แข็ง 
(2.7% ของปริมาณ และ 2.7% ของมูลค่า) และรูปแบบอื่น ๆ  (แปรรูป และผลิตภัณฑ์) (1.6% ของปริมาณ 
และ 0.6% ของมูลค่า) เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลัก คือ 
มาเลเซีย 95.5% เวียดนาม 0.8% ออสเตรเลีย 0.8% เมียนมา 0.7% และประเทศอื่น  ๆ2.2% 
 การส่งออก  
 - เดือน ต.ค. 65 ไทยส่งออกปลากะพงขาว 87.9 ตัน มูลค่า 13.5 ล้านบาท ปริมาณลดลง 
18.0% ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 25.0% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และเม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 61.9% และ 4.9% ตามล าดับ  
 - เดือน ม.ค. - ต.ค. 65 ปริมาณรวม 1,911.1 ตัน มูลค่า 142.8 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่า
ลดลง 35.7% และ 26.5% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออก 
เพื่อการบริโภค 1,728.8 ตัน มูลค่า 113.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบของปลากะพงสด 
แช่เย็น (78.2% ของปริมาณ และ 52.0% ของมูลค่า) รองลงมารูปแบบมีชีวิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
(9.2% ของปริมาณ และ 19.8% ของมูลค่า) และรูปแบบอื่น ๆ  (แช่แข็ง แปรรูป ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ า
เลี้ยงสวยงาม และมีชีวิต) (12.6% ของปริมาณ และ 28.2% ของมูลค่า) เม่ือพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดคู่ค้าหลัก คือ เมียนมา 51.5% มาเลเซีย 16.1% ออสเตรเลีย 9.7% 
ญี่ปุ่น 5.7% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4.6% และประเทศอื่น ๆ  12.4% 
    

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก            (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค. 65 655.6 45.8 87.9 13.5 
ก.ย. 65 655.1 44.8 107.2 10.8 
ต.ค. 64 1,026.7 73.4 231.0 14.2 
% ต.ค./ก.ย.65 + 0.1% + 2.2% - 18.0% + 25.0% 

% ต.ค.65/64 - 36.1% - 37.6% - 61.9% - 4.9% 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

 สถานการณ์ในเดือน ต.ค. 65 พบว่า การน าเข้ามีทิศทางเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกลดลง 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ประกอบกับปริมาณความต้องการบริโภคปลากะพงขาวอยู่ในระดับทรงตัว 
ท าให้ระดับราคาที่เกษตรกรขายได้มีความผันผวนเล็กน้อย  

 

Monitoring Report
สินค้าปลากะพงขาว & ผลิตภัณฑ ์
                               ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 


