
 

  

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต  
ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในประเทศไทย  ผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง 
ปี 2563 มีปริมาณ 45,415.3 ตัน มูลค่า 4,560.8 ล้านบาท ผลผลิตเบื้องต้นปี 2564 
มีปริมาณ 49,060.2 ตัน มูลค่า 5,380.2 ล้านบาท และผลผลิตคาดการณ์ในปี 2565 
มีปริมาณ 53,725.5 ตัน มูลค่า 6,147.1 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
9.5% และ 14.3% ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยงท่ีส าคัญ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม สงขลา และสมุทรปราการ ซึ่งเม่ือสิ้นสุด พ.ค. 65 มีฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 1,349 ฟาร์ม เน้ือที่ 5,409.9 ไร่ คิดเป็น 19.1% 
ของเน้ือท่ีเลี้ยงปลากะพงขาวท้ังหมด  
(ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง) 

1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรขายได้ เดือน พ.ค. 65 ราคาปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรขายได้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 135 บาท เพิ่มขึ้น 3.0% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน เม่ือเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ราคามีการปรับเพิ่มขึ้น 1.5% ทั้งน้ี ข้อมูลน้ีเป็นราคาอ้างอิงของปลากะพงขาว
ขนาดเล็กในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับราคาปลาพื้นที่แหล่งผลิตในภาคกลาง 
และภาคตะวันออก จึงส่งผลให้ราคาโดยเฉลี่ยในภาพรวมค่อนข้างสูง 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 ราคาขายส่ ง  เดื อน พ.ค. 65 ราคาขายส่ งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ ย 
กิโลกรัมละ 170 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 2.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เม่ือเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ราคาปรับข้ึน 40.9% เน่ืองจากผลผลิตอาจจะเข้าตลาดลดลง รวมทั้ง 
เป็นการขายแบบคละขนาด ราคาขายส่งจึงเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด 

 

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

 ราคาขายปลีก เดือน พ.ค. 65 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 กรัม/ตัว) 
ราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 174 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเม่ือเทียบกับเดือนก่อน 
แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาสูงขึ้น 14.5% 

 
 

ท่ีมา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 

 
 
 
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 มาเลเซีย เดือน มิ.ย. 65 ราคาขายปลีกปลากะพงขาวผ่านตลาดออนไลน์ NEKMATBIZ 
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 23 ริงกิต/กิโลกรัม หรือ 185.2 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้น 2.5% เม่ือเทียบ
กับเดือนก่อน (NEKMATBIZ Selling Fresh Fish And Fishery Products Online , Malaysia)  
 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค การส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาวไปยังประเทศมาเลเซีย 
มีแนวโน้มสูงขึ้น ท าให้ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในมาเลเซียเพิ่มขึ้นและส่งออก
ผลผลิตกลับเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลง 
เน่ืองจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซียถูกกว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ในประเทศ   
 

3.2 ข้อเสนอแนะ กรมประมงด าเนินการควบคุมการน าเข้าและส่งออกให้เป็นไป 
ตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดปริมาณการน าเข้าปลากะพงขาว
และชะลอการส่งออกลูกพันธุ์  พร้อมทั้ง เร่งด าเนินการขยายตลาดต่างประเทศ
สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนในการประสานงานเพื่อขออนุญาตเปิดตลาด
ผลิตภัณฑ์ใหม่กับทางการจีน หากด าเนินการเสร็จสิ้นคาดการณ์ว่าจะช่วยลดปัญหา
ผลผลิตล้นตลาด และเป็นปัจจัยบวกที่ท าให้ราคาปลากะพงขาวที่เกษตรกรขายได้ 
ในประเทศมีทิศทางท่ีเพิ่มขึ้น  

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

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน พ.ค. 65 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว 1,214.9 ตัน มูลค่า 78.3 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 17.4% และ 17.5% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 
แต่เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 73.0% และ 64.4% ตามล าดับ 
การน าเข้าเดือน ม.ค. - พ.ค. 65 รวม 5,627.8 ตัน มูลค่า 368.6 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
10.3% และ 9.0% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปของปลากะพงสด
แช่เย็น (95.9% ของปริมาณ และ 96.3% ของมูลค่า) เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า 
การน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลัก คือ มาเลเซีย 95.5% ไต้หวัน 1.1% เวียดนาม 0.9% 
กัมพูชา 0.7% เมียนมา 0.7% และประเทศอื่น ๆ 1.1% 
 การส่งออก เดือน พ.ค. 65 ไทยส่งออกปลากะพงขาว 247.8 ตัน มูลค่า 13.7 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 21.3% และ 39.0% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และเม่ือเทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 29.4% และ 37.9% ตามล าดับ การส่งออก 
เดือน ม.ค. - พ.ค. 65 รวม 1,263.8 ตัน มูลค่า 81.6 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 6.6% 
และ 1.6% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกเพื่อการบริโภค 
1,137.9 ตัน มูลค่า 66.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น (61.6%  
ของปริมาณ และ 83.0% ของมูลค่า) เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า 
ตลาดคู่ค้าหลัก คือ เมียนมา 61.1% มาเลเซีย 14.2% ออสเตรเลีย 7.4% ญี่ปุ่น 6.8% ไต้หวัน 
2.4% และประเทศอื่น  ๆ8.1% 
 จากสถานการณ์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือน พ.ค. 65 ในขณะที่การส่งออกและการน าเข้า
ลดลง ประกอบกับมาตรการที่ผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท าให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจบริการ ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว 
มีการขยายตัว ส่งผลให้ราคาในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 
    

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก           (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ค. 65 1,214.9 78.3 247.8 13.7 
เม.ย. 65 1,472.4 94.9 315.2 22.4 
พ.ค. 64 702.3 47.6 351.0 22.0 
% พ.ค./เม.ย.65 - 17.4% - 17.5% - 21.3% - 39.0% 

% พ.ค.65/64 + 73.0% + 64.4% - 29.4% - 37.9% 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 
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                               ประจ าเดือน มิถุนายน 2565 


