
 

  

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต  
 ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงปี 2564 มีปริมาณ 48,138.7 ตัน มูลค่า 5,049.1 ล้านบาท 
และคาดว่าปี 2565 มีปริมาณ 52,254.5 ตัน มูลค่า 5,866.6 ล้านบาท ทั้ งปริมาณ 
และมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.5% และ 16.2% ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สงขลา และสมุทรปราการ  
 เม่ือสิ้นสุด ธ.ค. 65 มีฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และ มกษ. 7436 
จ านวน 1,453 ฟาร์ม เน้ือที่ 6,002.7 ไร่ คิดเป็น 12.5% ของเน้ือทีเ่ลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด  
(ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง) 

1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน ธ.ค. 65 ราคาปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 126 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 1.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ราคาลดลง 7.4% ทั้งน้ี ข้อมูลน้ีเป็นราคาอ้างอิงของปลากะพงขาวขนาดเล็ก 
ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับราคาในพื้นที่ภาคกลาง และตะวันออก ส่งผลให้
ราคาโดยเฉลี่ยในภาพรวมค่อนข้างสูง 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 ราคาขายส่ ง  เดื อน ธ.ค. 65 ราคาขายส่ งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ ย 
กิโลกรัมละ 165 บาท ราคาลดลง 2.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 26.9% เน่ืองจากปลาที่เข้าตลาดเป็นปลาแบบคละขนาด ดังน้ัน 
ราคาขายจึงเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าตลาดในขณะน้ัน 

 

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

 ราคาขายปลีก เดือน ธ.ค. 65 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 กรัม/ตัว) 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 171 บาท ราคาลดลง 0.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 2.4% 
 

 

ท่ีมา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 มาเลเซีย เดือน ม.ค. 66 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว ขนาด 500 - 600 กรัม/ตัว ผ่านตลาด
ออนไลน์ NEKMATBIZ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23.0 ริงกิต/กิโลกรัม หรือ 181.13 บาท/กิโลกรัม 
ราคาเพิ่มขึ้น 2.6% 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 าเนินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เน่ืองจากการรวมกลุ่มช่วยให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิต
ร่วมกัน ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ อีกทั้งมีเป้าหมาย
ขยายตลาดต่างประเทศกับจีน ซึ่งสถานะปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเปิดตลาดเรียบร้อยแล้ว 
และอยู่ในขั้นตอนทางการจีนพิจารณาข้อความในพิธีสารทของทางการไทยที่ได้แก้ไข คาดว่า 
จะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด ท าให้ราคาปลากะพงขาวท่ีเกษตรกรขายได้ในประเทศ 
มีทิศทางเพิ่มขึ้น 

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

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า     
 - เดือน ธ.ค. 65 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว 774.8 ตัน มูลค่า 53.0 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
36.4% และ 32.8% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และเม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 39.9% และ 40.4% ตามล าดับ 
 - เดือน ม.ค. - ธ.ค. 65 ปริมาณรวม 10,501.1 ตัน มูลค่า 705.1 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าลดลง 13.0% และ 15.4% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้า 
ในรูปแบบปลากะพงสดแช่เย็น (95.8% ของปริมาณ และ 97.0% ของมูลค่า) รองลงมารูปแบบแช่แข็ง 
(2.4% ของปริมาณ และ 2.5% ของมูลค่า) และรูปแบบอื่น ๆ  (แปรรูป ผลิตภัณฑ์ และมีชีวิต) (1.8%  
ของปริมาณ และ 0.6% ของมูลค่า) เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลัก 
คือ มาเลเซีย 95.7% เมียนมา 1.0% ออสเตรเลีย 0.8% เวียนนาม 0.7% และประเทศอื่น ๆ  1.8% 
 การส่งออก  
 - เดือน ธ.ค. 65 ไทยส่งออกปลากะพงขาว 103.4 ตัน มูลค่า 11.1 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่า 
เพิ่มขึ้น 44.0% และ 60.9% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และเม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณลดลง 47.1% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.8% ตามล าดับ  
 - เดือน ม.ค. - ธ.ค. 65 ปริมาณรวม 2,089.9 ตัน มูลค่า 161.4 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่า
ลดลง 37.6% และ 25.5% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออก 
เพื่อการบริโภค 1,793.0 ตัน มูลค่า 119.3 ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบของปลากะพงสด 
แช่เย็น (75.8% ของปริมาณ และ 49.2% ของมูลค่า) รองลงมารูปแบบแช่แข็ง (10.3% ของปริมาณ 
และ 21.5% ของมูลค่า) และรูปแบบอื่น ๆ (มีชีวิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า แปรรูป ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ า 
เลี้ยงสวยงาม และมีชีวิต) (13.9% ของปริมาณ และ 29.3% ของมูลค่า) เม่ือพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดคู่ค้าหลัก คือ เมียนมา 48.7% มาเลเซีย 15.9% ออสเตรเลีย 10.1% 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5.4% ญี่ปุ่น 5.3% และประเทศอื่น ๆ  14.6% 
    

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก            (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค. 65 774.8 53.0 103.4 11.1 
พ.ย. 65 568.1 39.9 71.8 6.9 
ธ.ค. 64 1,289.2 88.9 195.3 10.2 
% ธ.ค./พ.ย.65 + 36.4% + 32.8% + 44.0% + 60.9% 

% ธ.ค.65/64 - 39.9% - 40.4% - 47.1% + 8.8% 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

 สถานการณ์ในเดือน ธ.ค. 65 พบว่า การน าเข้าและการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อน ประกอบกับปริมาณปลาที่เข้าสู่ตลาดชะลอตัว ท าให้ระดับราคาที่เกษตรกรขายได้
เคลื่อนไหวในทิศทางบวก ขณะที่ราคาขายส่งและขายปลีกมีความผันผวนเล็กน้อย  
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