
 

 

 
 

 

 สถานการณ์ของปี 2565 ราคาที ่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยในภาพรวมเคลื่อนไหวในทิศทางหดตัว ร้อยละ 2.9  
เนื่องจากปริมาณปลาเข้าสู่ตลาดมากขึ ้นจากการลงลูกพันธุ์ในรอบการผลิตใหม่ที่เพิ ่มขึ้นจากเดิม ประกอบกับปริมาณ 
ความต้องการขยายตัวในทิศทางที่ทรงตัว ขณะที่ราคาขายส่งและขายปลีกมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 และ 10.2 
ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 จากปัจจัยด้านต้นทุนค่าขนส่งและอัตราเงินเฟ้อที่มีทิศทางสูงขึ้น  
 สำหรับสถานการณ์ด้านการค้า ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 13.0 และ 15.4 ตามลำดับ  
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ส่วนใหญ่นำเข้าในรูปแบบแช่เย็นมากที่สุดร้อยละ 95.7 ของปริมาณ  
และร้อยละ 96.8 ของมูลค่า รองลงมารูปแบบแช่แข็ง แปรรูป ผลิตภัณฑ์ และมีชีวิต ตามลำดับ ตลาดนำเข้าหลัก คือ 
มาเลเซีย เมียนมา ออสเตรเลีย เป็นต้น ทั้งนี้ มาเลเซียถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า 
มีอัตราการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 7.2 และ 10.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ในปี 2564 และปริมาณและมูลค่าการส่งออกมีทิศทางลดลงร้อยละ 37.7 และ 25.8 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564 ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบแช่เย็นมากที่สุดร้อยละ 75.8 ของปริมาณ และร้อยละ 49.1 ของมูลค่า 
รองลงมารูปแบบแช่แข็ง มีชีวิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และรูปแบบอื่น ๆ ตามลำดับ ตลาดคู่ค้าหลัก คือ เมียนมา มาเลเซีย 
ออสเตรเลีย เป็นต้น ในภาพรวมตลาดคู่ค้าหลักจะอยู่ในกลุ่มอาเซียนร้อยละ 82.7 ของปริมาณ และร้อยละ 66.7 ของมูลค่า  
 
1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ  

  ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง ปี 2565 คาดว่าจะมีปริมาณ 52,254 ตัน มูลค่า 5,866 ล้านบาท  
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 8.6 และ 16.2 ตามลำดับ โดยมีจำนวนฟาร์มที่เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว
ทั้งหมด 6,759 ฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยงรวม 29,367 ไร่ ซึ่งจำนวนฟาร์ม และเนื้อที่เลี้ยง มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1.9 และ 5.2 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2564 (ภาพที่ 1, ภาพที่ 2 และตารางที่ 1) และจากรายงานของ 
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง ได้รายงานจำนวนฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลที ่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 มีจำนวน 1,453 ฟาร์ม เนื้อที่ 6,003 ไร่ คิดเป็น 20.4% ของเนื้อทีเ่ลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด (29,367 ไร่) 
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ภาพที่ 1 ปริมาณและมูลค่าปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง ปี 2556 - 2565 
ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ: * เป็นข้อมูลคาดการณ์ทั้งป ีณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 จำนวนฟาร์มและเนื้อทีเ่ลี้ยงปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง ปี 2556 - 2565 
ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ: * เป็นข้อมูลคาดการณ์ทั้งป ีณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2565 
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ตารางท่ี 1 จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต และมูลค่าปลากะพงขาว ปี 2556 - 2565 
ปี    จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต มูลค่า อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
 (ฟาร์ม)   (ไร่)   (ตัน)   (ล้านบาท) จำนวนฟาร์ม เนื้อที่เลี้ยง ผลผลิต มูลค่า 
2556 7,355 8,282 16,761 2,073     
2557 7,464 8,279 16,501 2,030 +1.5 - 0.03 - 1.6 - 2.1 
2558 7,372 9,800 17,250 2,187 - 1.2 +18.4 +4.5 +7.8 
2559 7,528 9,927 17,177 2,229 +2.1 +1.3 - 0.4 +1.9 
2560 7,550 12,812 20,454 2,636 +0.3 +29.1 +19.1 +18.3 
2561 7,572 17,768 39,278 4,617 +0.3 +38.7 +92.0 +75.2 
2562 7,083 21,012 47,203 5,310 - 6.5 +18.3 +20.2 +15.0 
2563 6,807 24,733 45,415 4,561 - 3.9 +17.7 -3.8 - 14.1 
2564 6,635 27,914 48,139  5,049 -2.5   +12.9 +6.0 +10.7 
2565* 6,759 29,367 52,254  5,866 +1.9   +5.2 +8.6 +16.2 

ค่าเฉลี่ยต่อปี 7,213 16,989  32,043       3,656 - 0.9     +15.7    +16.1 +14.3 

ที่มา: กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
      * เป็นข้อมูลคาดการณ์ทั้งป ีณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 
 
2. สถานการณ์ด้านราคา  
 

2.1 ราคาปลากะพงขาวท่ีเกษตรกรขายได้  
 จากการรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได ้ขนาด 400 - 500 
กรัม/ตัว ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ราคาเฉลี่ย 128 บาท/กก. ราคาลดลงร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 
ของปี 2565 (132 บาท/กก.) หากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (138 บาท/กก.) ราคาลดลงร้อยละ 7.3  
สำหรับปี 2565 ราคาเฉลี่ย 134 บาท/กก. ลดลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (138 บาท/กก.) 
(ภาพท่ี 3 และ ตารางที่ 2) 
 การเปลี่ยนแปลงของราคามีการขยายตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 จนถึงไตรมาส 1 ของปี 2565  
ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เริ ่มกลับมาปกติ อีกทั้งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 เกษตรกรได้ชะลอการลงลูกพันธุ ์ เนื่องจากมีผลผลิตค้าง 
ในบ่อเลี้ยง ประกอบกับอุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวเพิ่มสูงขึ้นจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
และการจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงของราคา 
ในทิศทางหดตัว เนื่องจากปริมาณปลาเข้าสู่ตลาดมากขึ้นจากการลงลูกพันธุ์ในรอบการผลิตใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 
และปริมาณความต้องการยังคงขยายตัวในทิศทางที่ทรงตัว ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้โดยเฉลี่ยในภาพรวม
ไม่สามารถปรับตัวขึ้นสูงได ้ 
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ภาพที่ 3 ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได ้ขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว  
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

2.2 ราคาขายส่งปลากะพงขาว 
จากข้อมูลการรายงานราคาสัตว์น้ำของตลาดไท ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด ไตรมาสที่ 4  

ของปี 2565 ราคาเฉลี่ย 168 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 (164 บาท/กก.)  
หากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (163 บาท/กก.) ราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 สำหรับปี 2565 ราคาเฉลี่ย 162 
บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (145 บาท/กก.) เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่ง
เพิ่มขึ้นจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาขายปลีกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4 และ 
ตารางที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 4 ราคาขายส่งปลากะพงขาว คละขนาด  
ที่มา : ตลาดไท 
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 2.3 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว 
ข้อมูลการรายงานราคาขายปลีกในตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานคร กระทรวงพาณิชย์ ราคาขายปลีก 

ปลากะพงขาว ขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว ไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ราคาเฉลี่ย 172 บาท/กก. ลดลงร้อยละ 0.6 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที ่3 ของปี 2565 (173 บาท/กก.) หากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 (163 บาท/กก.) 
ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 สำหรับปี 2565 ราคาเฉลี่ย 173 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2564 (157 บาท/กก.) ราคาขายปลีกปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ 
จากต้นทุนค่าพลังงานหรือค่าขนส่งที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งปลากะพงขาวจัดเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ที่มีความสามารถ
ในการซื้อ จึงทำให้ราคาขายปลีกเคลื่อนไหวในระดับสูง (ภาพที่ 5 และ ตารางที่ 2) 

 

 
ภาพที่ 5 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว ขนาด 400 - 500 กรัม/ตัว  
ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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ตารางท่ี 2 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาขายส่ง และราคาขายปลีกของปลากะพงขาว ปี 2555 - 2565  
  ปี    ราคาท่ีเกษตรกร

ขายได้1 

ราคา 

ขายส่ง2 

ราคา 

ขายปลีก3 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  
(ร้อยละ) 

 (บาท/กก.)   (บาท/กก.)   (บาท/กก.) ราคาท่ี
เกษตรกรขายได้ 

ราคา
ขายส่ง 

ราคา 
ขายปลีก 

2555 117 189 184    
2556 131 147 164 +12.0 - 22.2 - 10.9 
2557 136 177 170 +3.8 +20.4 +3.7 
2558 129 151 172 - 5.2 - 14.7 +1.2 
2559 137 163 157 +6.2 +7.9 - 8.7 
2560 136 136 166 - 0.7 - 16.6 +5.7 
2561 138 176 169 +1.5 +29.4 +1.8 
2562 134 163 171 - 2.9 - 7.4 +1.2 
2563 100 149 167 - 25.4 - 8.6 - 2.3 
2564 138 145 157 +38.0 - 2.7 - 6.0 
2565 134 162 173 - 2.9 +11.7 +10.2 
ค่าเฉลี่ยต่อปี 130 160 168 +2.4 - 0.3 - 0.4 

ที่มา: 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
       2 ตลาดไท 
       3 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 

 

3.1 การนำเข้า  
 ภาพรวมของปี 2565 ปริมาณการนำเข้าทั้งหมด 10,501 ตัน คิดเป็นมูลค่า 705 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลงร้อยละ 13.0 และ 15.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (ภาพที่ 6)  
โดยมปีริมาณการนำเข้าเฉลี่ย 875 ตันต่อเดือน มูลค่าเฉลี่ย 59 ล้านบาทต่อเดือน ปริมาณและมูลค่าการนำเข้า
สูงสุดในเดือนเมษายน (1,472 ตัน และ 95 ล้านบาท) และต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน (568 ตัน และ 40 ล้านบาท) 
 

  3.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า 
 เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการนำเข้า พบว่า ปี 2565 นำเข้ามา 
ในรูปแบบปลากะพงขาวแช่เย็นมากที่สุด ปริมาณรวม 10,060 ตัน มูลค่า 684 ล้านบาท (ร้อยละ 95.7 ของปริมาณ 
และร้อยละ 96.8 ของมูลค่า) รองลงมารูปแบบแช่แข็ง มูลค่า 17 ล้านบาท ร้อยละ 2.5 รูปแบบแปรรูป มูลค่า 3 ล้านบาท 
ร้อยละ 0.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์ มูลค่า 1 ล้านบาท ร้อยละ 0.2 และรูปแบบมีชีวิต มูลค่า 0.2 ล้านบาท ร้อยละ 0.1 
(ภาพท่ี 7) 
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ภาพที่ 6 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ปี 2563 - 2565  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 
 

 
ภาพที่ 7 สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ปี 2565  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
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3.1.2 ตลาดนำเข้า 

 ปี 2565 ไทยนำเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียมากที่สุด มูลค่า 675 ล้านบาท (ร้อยละ 95.8) รองลงมา 
คือ เมียนมา มูลค่า 6 ล้านบาท (ร้อยละ 0.9) ออสเตรเลีย มูลค่า 5 ล้านบาท (ร้อยละ 0.8) เวียดนาม มูลค่า 5 ล้านบาท 
(ร้อยละ 0.7) อินโดนีเซีย มูลค่า 4 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) และประเทศอื่น ๆ มูลค่า 10 ล้านบาท (ร้อยละ 1.2) 
(ภาพที่ 8) 
 มาเลเซียถือครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า ภาพรวมของปี 2565 ไทยนำเข้า 
ปลากะพงขาวจากมาเลเซียปริมาณรวม 10,047 ตัน ร้อยละ 95.7 ของปริมาณการนำเข้าปลากะพงขาวทั้งหมด 
เนื่องจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่าราคาหน้าฟาร์มในประเทศ ระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล  
อีกทั้งผู้บริโภคในประเทศมีความพึงพอใจในคุณภาพปลากะพงขาวจากมาเลเซีย ซึ่งมีจุดเด่น คือ ลำตัวมีสีขาว
อ้วน และไม่มีกลิ่นโคลน โดยเป็นการนำเข้าปลากะพงขาวสดแช่เย็น ร้อยละ 98.6 ส่วนใหญ่ผ่านศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา) ปริมาณ 7,225 ตัน (ร้อยละ 72.9) และศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 
เขต 9 (สตูล) ปริมาณ 2,682 ตัน (ร้อยละ 27.1) มีอัตราการขยายตัวของปริมาณและมูลค่าการนำเข้าลดลง 
ร้อยละ 7.2 และ 10.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตลาดนำเข้าหลักปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ปี 2565   
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
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3.2 การส่งออก  
 ภาพรวมของปี 2565 ปริมาณการส่งออกรวม 2,090 ตัน คิดเป็นมูลค่า 161 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลงร้อยละ 37.7 และ 25.8 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 (ภาพที่ 9) โดยมีปริมาณ
การส่งออกเฉลี่ย 174 ตันต่อเดือน มูลค่าเฉลี่ย 13 ล้านบาทต่อเดือน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือน
เมษายน (321 ตัน และ 23 ล้านบาท) และต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน (72 ตัน และ 7 ล้านบาท) 
  

 
ภาพที่ 9 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ปี 2556 - 2565  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

3.2.1 ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก 
เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบของสินค้าปลากะพงขาวจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ปี 2565 ส่งออก 

ในรูปแบบปลากะพงขาวแช่เย็นมากที่สุด ปริมาณรวม 1,585 ตัน มูลค่า 79 ล้านบาท (ร้อยละ 75.8 ของปริมาณ 
และร้อยละ 49.1 ของมูลค่า) รองลงมารูปแบบรูปแบบแช่แข็ง มูลค่า 35 ล้านบาท ร้อยละ 21.4 รูปแบบมีชีวิตลูกพันธุ์
สัตว์น้ำ มูลค่า 34 ล้านบาท ร้อยละ 20.8 รูปแบบแปรรูป มูลค่า 8 ล้านบาท ร้อยละ 5.4 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
มูลค่า 3 ล้านบาท ร้อยละ 2.3 รูปแบบมีชีวิต มูลค่า 1 ล้านบาท ร้อยละ 0.6 และรูปแบบสัตว์น้ำเลี้ยงสวยงาม 
มูลค่า 1 ล้านบาท ร้อยละ 0.4 และ (ภาพท่ี 10) 
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ภาพที่ 10 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ปี 2565  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

3.2.1 ตลาดส่งออก 

 ปี 2565 ไทยส่งออกปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ไปประเทศเมียนมามากที่สุด มูลค่า 79 ล้านบาท  
(ร้อยละ 48.7) รองลงมามาเลเซีย มูลค่า 26 ล้านบาท (ร้อยละ 16.0) ออสเตรเลีย มูลค่า 16 ล้านบาท (ร้อยละ 10.1) 
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ มูลค่า 9 ล้านบาท (ร้อยละ 5.4) ญี่ปุ่น มูลค่า 9 ล้านบาท (ร้อยละ 5.4) และประเทศอื่น ๆ 
มูลค่า 22 ล้านบาท (ร้อยละ 14.4) (ภาพที่ 11) ตลาดอาเซียนถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกปลากะพงขาวของไทย 
ได้แก่ เมียนมา มาเลเซีย กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม และฟิลิปปินส์ ปริมาณรวม 1,728 ตัน  
คิดเป็นมูลค่า 108 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.7 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด และร้อยละ 66.7 ของมูลค่า 
การส่งออกท้ังหมด 
 ทั้งนี้ ภาพรวมของการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาวไปยังมาเลเซีย ปริมาณการส่งออกรวม 17 ล้านตัว 
ลดลงร้อยละ 29.2 (24 ล้านตัว) เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผู้ประกอบการส่งออกลูกพันธุ์ขาดใบอนุญาต
สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ของการเพาะเลี้ยงลูกพันธุ์ปลากะพงขาวจากบ่อดิน  
ทำให้การส่งออกชะลอตัวเหลือ 0.1 ล้านตัว เมื่อผู้ประกอบการได้รับการผ่อนปรนใบอนุญาต สอ.3 และได้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของการส่งออกลูกพันธุ์ ทำให้การส่งออกลูกพันธุ์กลับมาส่งออกได้ตามปกติ  อย่างไรก็ตาม  
ในภาพรวมปริมาณการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาวของไทยไปยังมาเลเซียยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ปริมาณผลผลิต
ปลากะพงขาวในมาเลเซียเพ่ิมขึ้น และส่งออกกลับมาจำหน่ายในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบทำให้ราคาปลากะพงขาว
ที่เกษตรกรขายได้ลดลง 
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ภาพที่ 11 ตลาดส่งออกหลักปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ปี 2565  
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 
4. ปัญหาและอุปสรรค 
  1. ต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวของไทยอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหาร และค่าพลังงาน 
ปัจจุบันต้นทุนค่าอาหารและค่าพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพการแข่งขันในตลาดปลากะพงขาวลดลง 
  2. ปริมาณการนำเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซีย และการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาวไปยังมาเลเซีย  
มีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในประเทศ เนื่องจากผลผลิต
ปลากะพงขาวบางส่วนส่งกลับมาจำหน่ายในไทย อีกทั้งราคาปลากะพงขาวมาเลเซียมีราคาถูกกว่าราคาในประเทศ 
ทำให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดต่ำลง 
  3. การส่งออกปลากะพงขาว ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปแบบปลาแช่เย็นและส่งออกในตลาดกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นหลัก ยังไม่มีการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอ่ืน ๆ หากเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด อาจส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรในประเทศ  
 
5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
  1. กรมประมงควรพัฒนาสายพันธุ์ลูกปลากะพงขาวที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอเพ่ือจำหน่ายให้แก่เกษตรกร
ในราคาถูก และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เนื่องจากการรวมกลุ่มช่วยให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน
ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด อีกทั้งการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในกิจกรรมการเลี้ยงปลากะพงขาว  
มาใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได ้
  2. การนำเข้าปลากะพงขาว และการส่งออกลูกพันธุ์ เนื่องจากการกำหนดโควต้าการนำเข้าไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เพราะสินค้าประมงไม่ได้อยู่ในหมวดสินค้าเกษตร แต่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้องค์การการค้าโลก 
แนวทางที่สามารถดำเนินการได้ คือ การควบคุมการนำเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ กรมประมง
ได้เตรียมความพร้อม และเร่งดำเนินการมาตรการด้านสุขอนามัยให้มีความเข้มข้น และครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
  3. กรมประมงมีแนวทางที่จะดำเนินการขยายตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดจีน ขณะนี้ทางการจีนได้เข้ามา
ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  หากแล้วเสร็จตามกระบวนการ คาดว่า
ตลาดจีนจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่สำคัญในการส่งออกของไทย เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณี
ผลผลิตล้นตลาดในประเทศได้ 
 4. กรมประมงมีแนวทางการการพัฒนาผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการเพิ่มช่องทาง
การตลาด ยกตัวอย่างเช่น การสร้างภาพลักษณ์ปลากะพงขาวที่มีหนังสีดำ อาจตั้งชื่อ ปลากะพงนิล เพื่อให้เป็น
เอกลักษณ์ จดจำง่าย มีจุดเด่น คือ เนื้อแน่น เนื้อมีกลิ่นดี ซึ่งปลากะพงสีดำในออสเตรเลียเป็นที่นิยมและราคาสูง  
อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปปลากะพงขาวที่มีขนาดมากกว่า 1 กก. ขึ้นไป ทำตลาดที่มีมูลค่าสูง เช่น 
สเต็กปลา ซาซิมิ เป็นต้น    
   
 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  

1. กลุ่มสถิติการประมง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
2. กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
3. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง 
4. กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
5. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
6. ตลาดไท 
7. สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย 
8. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 




