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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในประเทศไทย  ผลผลิตปลากะพงขาวจากการ
เพาะเลี้ยงปี 61 มีปริมาณ 39,278.4 ตัน มูลค่า 4,617.3 ล้านบาท ผลผลิต
เบื้องต้นปี 62 ปริมาณ 46,450.5 ตัน มูลค่า 5,350 ล้านบาท และผลผลิต
คาดการณ์ในปี 63 ปริมาณ 37,616.7 ตัน มูลค่า 3,904.4 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลงจากปีก่อน 19% และ 27% ตามล าดับ โดยมีแหล่งเล้ียงที่ส าคัญ 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซ่ึงเมื่อ
สิ้นสุด ธ.ค.63 มีฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
จ านวน 1,201 ฟาร์ม คิดเป็น 17.2% ของจ านวนฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด  
ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 

1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรได้รับ เดือน ธ.ค.63 ราคาขายปลากะพงขาวที่เกษตรกร 
ได้รับเฉลี่ยกิโลกรัมละ 122 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 17.3% และ 15.1% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน สืบเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลงานเล้ียงสิ้นปี
ผู้บริโภคมีอุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวในประเทศเพิ่มสูงขึ้น   

 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 ราคาขายส่ง เดือน ธ.ค.63 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 155 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่ 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 10.7%  

 

 
 

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

 ราคาขายปลีก เดือน ธ.ค.63 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 
กรัม/ตัว) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 164.8 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาปรับลดลง 3.9% 
โดยราคาขายปลีกเริ่มมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามแม้ราคาจะปรับลดลงแต่เมื่อ
เปรียบเทียบกับราคาที่เกษตรกรได้รับยังคงอยู่ในระดับสูง  

 

 
 

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ธ.ค.63 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว ปริมาณ 1,713 ตัน มูลค่า 
110.2 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 12.8% และ 14.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
69.3% และ 108.1% ตามล าดับ การน าเข้าปี 63 ปริมาณรวม 12,413.2 ตัน มูลค่า 
744.1 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 30.9% และ 33.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น (92.1% 
ของปริมาณ และ 92.4% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า 
ตลาดน าเข้าหลัก คือ มาเลเซีย 91.2% รองลงมา คือ ไต้หวัน 1.8% เวียดนาม 1.7% 
อินเดีย 1.5% จีน 1.3% และอื่น ๆ 2.5%  
 การส่งออก เดือน ธ.ค.63 ไทยส่งออกปลากะพงขาว ปริมาณ 264 ตัน มูลค่า 14 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 5% และ 7.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 9% ในขณะที่มูลค่าลดลง 
10.9% การส่งออกปี 63 ปริมาณรวม 2,382.4 ตัน มูลค่า 142.3 ล้านบาท ปริมาณ
เพิ่มขึ้น 16.3% ในขณะที่มูลค่าลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น (85.1% ของปริมาณ และ 64.7% 
ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลัก คือ 
เมียนมา 63.9% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 9.9% สหรัฐอเมริกา 7.1% ออสเตรเลีย 4.8% 
ไต้หวัน 3.6% และอื่น ๆ 10.7% 
    

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.63 1,713.0 110.2 264.0 14.0 
พ.ย.63 1,518.8 96.6 277.9 15.1 
ธ.ค.62 1,011.5 53.0 242.2 15.7 
% ธ.ค./พ.ย.63 +12.8% +14.1% - 5.0% - 7.3% 

% ธ.ค.63/62 +69.3% +108.1% +9.0% - 10.8% 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 มาเลเซีย เดือน ธ.ค.63 ราคาขายส่งปลากะพงขาวโดยเฉลี่ย 13.3 ริงกิต/กิโลกรัม 
หรือ 100 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่ราคาขาย
ปลีกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.5 ริงกิต/กิโลกรัม หรือ 139.1 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 2.8%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (Fisheries Development Authority of Malaysia)  

 สเปน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาปลากะพงขาว  
ยุโรปขนาดกลาง โดยราคาขายส่งในช่วงปลายปีอยู่ที่ 5.4 ยูโร/กิโลกรัม หรือ 197.6 
บาท/กิโลกรัม ซึ่งปรับลดลง 14.2% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน (6.3 ยูโร/
กิโลกรัม หรอื 230.6 บาท/กโิลกรัม) (European Price Report No.01/2021, Page 16)  
3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค ปริมาณการน าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง (ธ.ค.63 ปริมาณ 1,580.4 ตัน มูลค่า 104.1 ล้านบาท) ประกอบ
กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลายปี ส่งผลให้ผู้บริโภคลด
ปริมาณการซ้ือสินค้าสัตว์น้ าลง รวมถึงผู้เพาะเลี้ยงซ่ึงเดิมคาดการณ์ว่าจะจ าหน่าย
ผลผลิตในเทศกาลงานเลี้ยงต่าง ๆ ไม่สามารถจ าหน่ายผลผลิตสู่ตลาดได้ จึงอาจจะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด และราคาปลากะพงขาวภายในประเทศตกต่ าอีกครั้ง  
3.2 ข้อเสนอแนะ กรมประมงหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคม
ผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต่าง ๆ และตลาดไท เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสินค้า
สัตว์น้ าของไทย ทั้งนี้ กรมประมงเร่งด าเนินการขยายตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างกระบวนการขออนุญาตเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่กับทางการจีน หากการ
ด าเนินการเสร็จสิ้น คาดการณ์ว่าจะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และผลักดัน 
ให้ราคาภายในประเทศสูงขึ้นได้ 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน : ฐิติมา เอียดแก้ว โทร. 02 561 3353   

 


