
       

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 ส.ค.62 ราคา 127 บาท/กก.                  
ราคาลดลงทั้งจากเดือนก่อน 13.0% (146 บาท/กก.) และจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
15.9% (151 บาท/กก.) ราคาขายหน้าฟาร์มปรับตัวลดลง เน่ืองจากมีการน าเข้าปลากะพงขาว
จากประเทศมาเลเซียเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีราคาขายถูกกว่าในประเทศ (ประมาณ
70 -90 บาท/กก.) จึงท าให้ความต้องการปลากะพงขาวระดับหน้าฟาร์มปรับตัวลดลง

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ส.ค.62 ราคา 
163 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่ลดลงจากปีก่อนในเดือน
เดียวกัน 8.4% (178 บาท/กก.) เนื่องจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคาขาย                
จึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด 

 
 

 ราคาขายปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือน ส.ค.62 ราคา 171                             
บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 1.2% (169 บาท/กก.) จากปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ราคาขายปลีกไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง 
แสดงถึ งค ว าม ต้อง กา รของตลาดในระ ดับค้ าปลี กที่ ยั ง ค งมี ป ริม าณมาก

 

 
 

3. สถานการณ์การค้าในประเทศ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 62 สมาคมผู้เพาะเลี้ยง               

ปลาทะเลไทยได้เข้าพบอธิบดีกรมประมงเพื่อประชุมหาแนวทางแก้ไข กรณีมกีารน าเข้า
ปลากะพงขาวราคาถูกจากประเทศมาเลเซียจ านวนมาก (ราคา 70-90 บาท/กก.)                  
ท าให้ราคาปลาที่เกษตรกรเคยได้รับในช่วงต้นปี 110-130 บาท/กก. ต้องปรับราคา
ลดลงตามราคาน าเข้าดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรไทยมีต้นทุนการเลี้ยงประมาณ 100-115 
บาท/กก. เมื่อราคาปรับลดลงเกษตรกรจึงได้รับความเดือดร้อน เบื้องต้นภายหลังการ
ประชุมมีแนวทางแก้ไข คือ 1. เพิ่มการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ และ2. จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคปลากะพงขาวในพื้นที่ 4 จังหวัด 
คือ เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี กรมประมงยังมี
มาตรการเพิ่มความเข้มงวดด้านสุขอนามัยในการน าเข้าปลากะพงขาว ได้แก่ การตรวจ
สารตกค้างและการสุ่มตรวจโรค รวมถึงจะมีการหารือกับกระทรวงพาณิชย์                        
เพื่อตรวจสอบว่าการน าเข้าปลากะพงขาวในขณะน้ีมีลักษณะของการทุ่มตลาดหรือไม่  
(ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-370381) 

4. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยส่วนใหญ่ในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และมีชีวิต   
ลูกพันธุ์สัตว์น้ า ในเดือน ส.ค.62 มีปริมาณ 169.3 ตัน มูลค่า 10.5 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนปริมาณลดลง 4.7% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 6.1% ส าหรับการส่งออกต้ังแต่
เดือน ม.ค.-ส.ค.62 มีปริมาณ 1,179.8 ตัน มูลค่า 78.1 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 
2.0% แต่มูลค่าลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่า
การส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (57.9%) สหรัฐอเมริกา (11.1%) ญี่ปุ่น (11.1%) 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (8.2%) กัมพูชา (4.8%) ฮ่องกง (2.0%) สิงคโปร์ (1.5%) 
เกาหลีใต้ (1.5%) และประเทศอ่ืนๆ (1.9%)  

 ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
ส.ค.62 มีปริมาณ 905.4 ตัน มูลค่า 49.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.3% และ 4.2% ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้า ต้ังแต่เดือน                  
ม.ค.-ส.ค.62 มีปริมาณ 5,896.4 ตัน มูลค่า 359.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
44.2% และ 10.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่า                        
การน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (83.2%) อินเดีย (5.0%) ไต้หวัน (4.5%) 
เวียดนาม (2.4%) อินโดนีเซีย (2.3%) จีน (1.7%) และประเทศอ่ืนๆ (0.9%)  
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ส.ค.61 164.0 12.5 734.9 61.7 
ก.ค.62 177.7 9.9 885.2 47.8 
ส.ค.62 169.3 10.5 905.4 49.8 

%∆ ส.ค.61 +3.2 -16.0 +23.2 -19.3 
%∆ ก.ค.62 -4.7 +6.1 +2.3 +4.2 

 ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

5. ปัญหาอุปสรรค 
  ปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกรในประเด็นการน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศ
มาเลเซียในราคาถูก และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในประเทศ 

6. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
  ด าเนินการตรวจสอบด้านสุขอนามัยของปลากะพงขาวที่มีการน าเข้าอย่างเข้มงวด 

  จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคปลากะพงขาวในประเทศ  
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลากะพงขาวท่ีเกษตรกรได้รับ 
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด  

2559 2560 2561 2562 
ที่มา: ตลาดไท  
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลีกปลากะพงขาวขนาดกลาง ที่ตลาด กทม. 

2559 2560 2561 2562 
ที่มา ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
กระทรวงพาณิขย ์

Monitoring Report 
สนิคา้ปลากะพงขาว&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนกนัยายน 2562 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2561 3353 ผู้จัดท ารายงาน : นายนเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 



  

  
 


