
       

สถานการณ์ภายในประเทศ   

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี 62 จากข้อมูลประมาณการมีปริมาณ 20,518 ตัน มูลค่า 
2,750 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2% (20,484 ตัน) และ 
2.1% (2,692 ล้านบาท) ตามล าดับ โดยมแีหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปัตตานี 
สุราษฎร์ธานี สงขลา และสมุทรสาคร ซึ่งคิดเป็นประมาณ 71% ของผลผลิตทั้งประเทศ 
(ที่มา: ข้อมูลประมาณการโดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. ราคา 
 ราคาขายท่ีเกษตรกรได้รับขนาดเล็ก เดือน ม.ค.63 ราคา 111 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อน 4.7% (106 บาท/กก.) แต่ลดลงจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 25.0% 
(148 บาท/กก.) เน่ืองจากการน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียยังคงมีอยู่          
ซึ่งมีราคาขายต่ ากว่าในประเทศ (ประมาณ 70 - 90 บาท/กก.) ท าให้ราคาขาย                  
ที่เกษตรกรได้รับจึงมีการปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดในช่วงน้ี  

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ม.ค.63 ราคา 
140 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่ลดลงจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
20.0% (175 บาท/กก.) เน่ืองจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคาขายจึงเปลี่ยนแปลง
ตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด 

 
 

 ราคาขายปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือน ม.ค.63 ราคา 172 
บาท/กก. ราคาไม่เปลี ่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในเดือน
เดียวกัน 1.8% (169 บาท/กก.) ราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน แสดงถึง
ความต้องการของตลาดในระดับค้าปลีกที่ยังคงมีปริมาณมาก 

 

 
 

3. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยส่วนใหญ่ในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และมีชีวิต                             
ในเดือน ม.ค.63 มีปริมาณ 156.9 ตัน มูลค่า 8.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน                
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 35.2% และ 47.1% ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่า                              
การส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (75.3%) ลาว (11.3%) สหรัฐอาหรับ                  
เอมิเรตส์ (6.0%) กัมพูชา (3.5%) สหรัฐอเมริกา (1.3%) เยอรมนี (1.3%) ออสเตรเลีย 
(0.9%) กาตาร์ (0.3%) และประเทศอ่ืนๆ (0.1%)  

  ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป ในเดือน 
ม.ค.63 มีปริมาณ 875.3 ตัน มูลค่า 47.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 13.5% และ 10.6% ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (86.7%) ไต้หวัน (5.4%) จีน (4.0%) อินเดีย (2.1%) 
อินโดนีเซีย (1.0%) พม่า (0.6%) และประเทศอ่ืนๆ (0.2%)  
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ม.ค.62 136.4 11.7 729.9 45.1 
ธ.ค.62 242.2 15.7 1,011.5 53.0 
ม.ค.63 156.9 8.3 875.3 47.4 

%∆ ม.ค.62 +15.0 -29.1 +19.9 +5.1 
%∆ ธ.ค.63 -35.2 -47.1 -13.5 -10.6 

 ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

4. ปัญหาอุปสรรค 
  กรณีมีการน าเข้าปลากะพงขาวราคาถูกจากประเทศ เพื่อนบ้านจ านวนมาก 
(ราคา 70-90 บาท/กก.) ท าให้ราคาปลาที่เกษตรกรเคยได้รับในช่วงต้นปีต้องปรับราคา
ลดลงตามราคาน าเข้าดังกล่าว ( 110-130 บาท/กก.) ซึ่งเกษตรกรไทยมีต้นทุนการเลี้ยง
ประมาณ 100-115 บาท/กก. เมื่อราคาปรับลดลงเกษตรกรจึงได้รับความเดือดร้อน 

5. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
  กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวด                    
ในการสุ่มตรวจสารตกค้างและเชื้อก่อโรคในสินค้าปลากะพงขาวที่น าเข้าจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ตามปริมาณของการน าเข้าที่เพิ่มมากขึ้น 

  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งจัดงาน “โครงการชาตินิยมกะพงไทย
(Sea bass Fair) เพื่อกระตุ้นการบริโภคสินค้าปลากะพงขาวภายในประเทศและประชาสัมพันธ์ 
สร้างภาพลักษณ์ปลากะพงไทย โดยสร้างความมั่นใจในคุณภาพความสะอาด และ                       
ปลอดสารตกค้าง ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “กะพงไทย Best Thai Sea bass” ที่จะ
ปรากฏอยู่บนสินค้า และแสดง ณ ร้านอาหาร ที่ใช้วัตถุดิบของปลากะพงไทย 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าหนังสือแจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด  
ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดรับค าสั่งซื้อ (Pre-order) สินค้าปลากะพงใน                
แต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรอีกช่องทางหน่ึง 

  ภาคเอกชนโดยผู้ประกอบการห้องเย็นได้จัดท าโครงการประกันราคาปลากะพงขาว
ให้แก่เกษตรกร โดยรับซื้อปลากะพงขาวขนาด 600 - 900 กรัม ที่ราคา 90 - 100 บาท/กก. 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายสง่ปลากะพงขาวคละขนาด  
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลีกปลากะพงขาวขนาดกลาง ที่ตลาด กทม. 
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