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 สถานการณ์การผลิตและการค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2561 
 

นายนเรศ กิจจาพัฒนพันธ์ 

1. สถานการณ์การผลิต                    
         ปลากะพงขาวมีแหล่งเล้ียงท่ีส าคัญในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ปัตตานี และสงขลา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.10 ของเนื้อที่เล้ียงท้ังหมด หรือร้อยละ 56.44 ของจ านวนฟาร์มเล้ียง
ท้ังหมด หรือร้อยละ 77.03 ของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเล้ียงท้ังหมด ข้อมูลจากสถิติฟาร์มเล้ียง                     
ปลาน้ ากร่อย ปี พ.ศ. 2559 (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  กรมประมง) โดยข้อมูลในช่วง 10 
ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 ท้ังจ านวนฟาร์มเล้ียงและเนื้อท่ีเล้ียงมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปี
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.19 และ 10.47 ตามล าดับ ส่วนปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปี
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.81 และ 3.46 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ 2  
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รูปที่ 1 จ านวนฟาร์มและพื้นทีเ่ลี้ยงปลากะพงขาว 

จ านวนฟาร์ม พื้นที่เลี้ยง(ไร่) 

ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒันาการประมง กรมประมง 
กรมประมง 
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รูปที่ 2 ปริมาณและมูลค่าปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง 

มูลค่า (ล้านบาท) ผลผลิต (ตัน) 

 
 

ที่มา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒันาการประมง กรมประมง 
หมายเหตุ : *ขอ้มูลจากการพยากรณ์ 

 

ปริมาณ (ตัน) 
 
 

มูลค่า (ล้านบาท) 
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ส าหรับในปี พ.ศ. 2559 พื้นท่ีการเล้ียงปลากะพงขาวมีประมาณ 9,927.36 ไร่ มีจ านวนฟาร์ม 7,528 
ฟาร์ม ปริมาณผลผลิต 17,176.87 ตัน มูลค่า 2,228.52 ล้านบาท โดยปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 0.43               
แต่มูลค่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.89 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 โดยการเล้ียงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเล้ียงใน
บ่อดิน และการเล้ียงในกระชัง ข้อมูลสถิติฟาร์มเล้ียงปลาน้ ากร่อยปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีการเล้ียงปลากะพงขาว
ในบ่อดินมีสัดส่วนเท่ากับ 97.19% และเล้ียงในกระชังมีสัดส่วนเท่ากับ 2.81% ของพื้นท่ีเล้ียงปลากะพงขาว
ท้ังหมด โดยการเล้ียงในบ่อดินมีการเล้ียงมากในพื้นท่ีจังหวัด นครศรีธรรมราช (22.78%) ฉะเชิงเทรา 
(21.65%) สมุทรปราการ (17.17%) สุราษฏร์ธานี(14.74%) และสมุทรสาคร (9.69%) ส าหรับการเล้ียงใน
กระชังมีการเล้ียงหนาแน่นในจังหวัด ปัตตานี (27.53%) สงขลา (20.36%) ฉะเชิงเทรา (9.04%) สตูล 
(7.27%) และสุราษฏร์ธานี (5.23%) เมื่อค านวณผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพื้นท่ี การเล้ียงในบ่อดินให้ผลผลิตเฉล่ีย 
0.75 ตัน/ไร่ และการเล้ียงในกระชังให้ผลผลิตเฉล่ีย 35.55 ตัน/ไร่ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนฟาร์ม พื้นท่ีเล้ียง (เฉพาะท่ีมีผลผลิต) ผลผลิต มูลค่า และราคาเฉล่ียปลากะพงขาว                              
ปี พ.ศ. 2550 - 2559 

ปี 
จ านวน 
(ฟาร์ม) 

พื้นท่ีเล้ียง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(ตัน/ไร่) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาเฉล่ีย 
(บาท/กก.) 

2550 7,166 4,675 12,366 2.65 1,328 107.40 
2551 7,061 3,869 12,814 3.31 1,487 116.06 
2552 7,015 4,272 14,818 3.47 1,700 114.73 
2553 7,257 7,085 17,415 2.46 2,022 116.09 
2554 7,092 7,422 16,157 2.18 1,879 116.30 
2555 7,252 8,432 19,317 2.29 2,414 124.97 
2556 7,355 8,282 16,761 2.02 2,073 123.70 
2557 
2558 

7,464 
7,464 

8,279 
9,800 

16,501 
17,250 

1.99 
1.76 

2,030 
2,187 

123.02 
126.79 

2559 7,528 9,927 17,177 1.73 2,229 129.74 
ท่ีมา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
 

2. สถานการณ์ด้านราคาปลากะพงขาว        
 2.1 ราคาที่เกษตรกรจ าหน่าย        
  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ปลากะพงขาวท่ีเกษตรกรจ าหน่าย ขนาด 500-800 
กรัม/ตัว มีราคาเฉล่ีย 137.0 บาท/กก. ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 2.00 (เฉล่ีย 139.9 
บาท/กก.) อย่างไรก็ตาม ราคามีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต้ังแต่ช่วงต้นปี และทรงตัวในช่วงเดือน มิ.ย.– ส.ค. 
จนกระท่ังปรับตัวลดลงในช่วงเดือน ก.ย. ท้ังนี้การปรับตัวขึ้นลงของราคานอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณแล้ว 
บางครั้งยังขึ้นอยู่กับขนาดผลผลิตท่ีเกษตรกรเล้ียงได้ในแต่ละช่วงเวลา รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 3  
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 2.2 ราคาขายส่งแบบคละขนาด ณ ตลาดไท      
  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ราคาขายส่งแบบคละขนาด มีราคาเฉล่ีย 175.9                 
บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 7.00 (เฉล่ีย 164.9 บาท/กก.) ราคาขายส่ง              
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต้ังแต่ช่วงต้นปีและปรับตัวสูงขึ้นอีกเล็กน้อยในช่วงไตรมาสท่ี 2 จนกระท่ังมีแนวโน้ม
ทรงตัวในช่วงไตรมาสท่ี 3 รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 4 
 
 

 

2.3 ราคาขายปลีกเฉลี่ย ณ ตลาดใน กทม.        
  ในช่วง 9 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2561 ข้อมูลจากส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ปลากะพงขาวขนาด 400-500 กรัม/ตัว ราคาขายปลีกในตลาดกรุงเทพมหานครเฉล่ีย 169.6 บาท/กก. เพิ่มข้ึน
จากปี พ.ศ. 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 3.00 (เฉล่ีย 164.9 บาท/กก.) ราคาขายปลีกยังคงอยู่ในระดับสูง 
และมีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัวต้ังแต่ต้นปี ท้ังนี้เนื่องจากตลาดปลากะพงขาวในระดับค้าปลีกเป็นตลาดส าหรับ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 5 
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3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ         
 3.1 การน าเข้า          
           ประเทศไทยน าเข้าปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น สดแช่แข็ง และแปรรูป ในช่วง 9 เดือนแรก                  
ของปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 4,519.44 ตัน มูลค่า 358.48 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.00% 
(3,772.60 ตัน) และ 46.00% (246.35 ล้านบาท) ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 
โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (80.29%) จีน (8.85%) อินโดนีเซีย (3.80%) 
ไต้หวัน (2.94%) เวียดนาม (1.98%) และประเทศอื่นๆ (2.14%) เนื่องจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซีย   
ถูกกว่าราคาหน้าฟาร์มในประเทศ และมีระยะทางขนส่งท่ีไม่ไกล จึงมีการน าเข้าจากประเทศนี้เป็นส่วนใหญ่  
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2    
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลากะพงขาว ปี พ.ศ. 2560 - 2561 (ม.ค.-ก.ย.) 
ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท 

การน าเข้า 
ปริมาณ % 

เปล่ียนแปลง 
มูลค่า % 

เปล่ียนแปลง 2560 2561 2560 2561 
แช่เย็น 906.95 618.59 -31.00 61.43 61.37 -0.09 
แช่แข็ง 2,864.30 3,900.82 +37.00 184.39 297.09 +62.00 

แปรรูปอื่นๆ 1.34 0.03 -98.00 0.53 0.02 -96.00 
รวมท้ังหมด 3,772.60 4,519.44 +20.00 246.35 358.48 +46.00 
ท่ีมา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
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ที่มา ส านักดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิขย ์
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 3.2 การส่งออก             
  ประเทศไทยส่งออกปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น สดแช่แข็ง และแปรรูป ในช่วง 9 เดือนแรก                  
ของปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 1,280.71 ตัน มูลค่า 89.65 ล้านบาท ท้ังปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 75.00% 
(734.86 ตัน) และ 20.00% (74.82 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 3 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (58.35) ออสเตรเลีย 
(7.84%) ญี่ปุ่น (7.03%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (5.25%) กัมพูชา (4.15%) ฮ่องกง (4.07%) ซาอุดีอาระเบีย 
(3.53%) และประเทศอื่นๆ (9.78%)     
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลากะพงขาว ปี พ.ศ. 2560 - 2561 (ม.ค.-ก.ย.) 

ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท 

การส่งออก 
ปริมาณ % 

เปล่ียนแปลง 
มูลค่า % 

เปล่ียนแปลง 2560 2561 2560 2561 
แช่เย็น 602.78 196.17 -67.00 60.93 25.22 -58.00 
แช่แข็ง 80.34 1,023.25 +11 เท่าตัว 6.76 54.87 711.44 

แปรรูปอื่นๆ 51.74 61.29 19.00 7.13 9.55 34.00 
รวมท้ังหมด 734.86 1,280.71 75.00 74.82 89.65 20.00 
ท่ีมา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

 บทสรุป ปลากะพงขาวนับเป็นสัตว์น้ ากร่อยท่ีมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ โดยในช่วงต้ังแต่ปี                  
พ.ศ. 2550 -2559 ท้ังจ านวนฟาร์ม เนื้อท่ีเล้ียง และปริมาณผลผลิตรวมท้ังประเทศยังคงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น 
แม้ว่าจะขยายตัวในอัตราท่ีไม่สูงมาก ส าหรับราคาท้ัง 3 ระดับ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ราคาท่ี
เกษตรกรจ าหน่าย มีแนวโน้มลดลงในช่วงไตรมาส 3 ในขณะท่ีราคาขายส่งคละขนาดและราคาขายปลีก                
ในตลาดกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มทรงตัวต้ังแต่ช่วงต้นปี นอกจากนี้การน าเข้าปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น
และแช่แข็ง ส่วนใหญ่มาจากประเทศมาเลเซีย ไต้หวัน และจีน เพื่อน าเข้ามาบริโภคในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
แสดงถึงตลาดในประเทศยังมีความต้องการสินค้าปลากะพงขาวในปริมาณมาก ดังนั้น เกษตรกรผู้เล้ียง                     
ปลากะพงขาวยังคงต้องประสบกับภาวะการแข่งขันจากประเทศต่างๆท้ังด้านคุณภาพและราคา ในการ
พัฒนาการเล้ียงให้ผลผลิตมีปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศและสามารถลดปริมาณการ
น าเข้าจากต่างประเทศ 
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แหล่งที่มาข้อมูล 
1. ข้อมูลจ านวนฟาร์ม เนื้อท่ีเล้ียง ผลผลิต และมูลค่าปลากะพงขาว จากหนังสือสถิติฟาร์มเล้ียงปลาน้ ากร่อย          
ปี พ.ศ. 2550 - 2559 และข้อมูลพยากรณ์ ป ีพ.ศ. 2560 -2561. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กอง
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง   
2. ข้อมูลราคาขายท่ีเกษตรได้รับ(ขนาดกลาง). ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. ข้อมูลขายส่งแบบคละขนาด. ตลาดไท  
4. ข้อมูลราคาขายปลีกเฉล่ีย(ขนาดกลาง). ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
5. ข้อมูลปริมาณการส่งออก-น าเข้าปลากะพงขาว. กลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 


