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 สถานการณ์การผลิตและการค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 
 

นายนเรศ กิจจาพัฒนพันธ์ 

1. สถานการณ์การผลิต                    
         ปลากะพงขาวมีแหล่งเล้ียงท่ีส าคัญในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สุราษฏร์ธานี สงขลา 
และปัตตานี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 43.94 ของเนื้อที่เล้ียงท้ังหมด หรือร้อยละ 47.85 ของจ านวนฟาร์มเล้ียงท้ังหมด 
หรือร้อยละ 70.62 ของปริมาณผลผลิตจากการเพาะเล้ียงท้ังหมด ข้อมูลจากสถิติฟาร์มเล้ียง ปลาน้ ากร่อย                  
ปี 2560 (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  กรมประมง) โดยข้อมูลในช่วง 10 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่
ปี 2551 – 2560 ท้ังจ านวนฟาร์มเล้ียงและเนื้อท่ีเล้ียงมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปี เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.54 และ 12.43 ตามล าดับ ส่วนปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 และ 
7.83 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ 2  
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จ านวนฟาร์ม เนื้อท่ีเลี้ยง (ไร่) รูปที่ 1 จ านวนฟาร์มและเนื้อทีเ่ลี้ยงปลากะพงขาว 

เน้ือที่เลี้ยง(ไร่) จ านวนฟาร์ม 
หมายเหตุ : *ข้อมูลจากการพยากรณ์ 
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รูปที่ 2 ปริมาณและมูลค่าปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยง 

ผลผลิต (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) 
 
 

หมายเหตุ : *ข้อมูลจากการพยากรณ์ 

ปริมาณ(ตัน) 
 
 

มูลค่า(ล้านบาท) 
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ส าหรับในปี 2560 เนื้อท่ีการเล้ียงปลากะพงขาวมีประมาณ 12,812.16 ไร่ มีจ านวนฟาร์ม 7,550 
ฟาร์ม ปริมาณผลผลิต 20,453.88 ตัน มูลค่า 2,636.01 ล้านบาท ท้ังปริมาณผลผลิตและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 
19.08 และ 18.29 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยการเล้ียงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเล้ียงในบ่อดิน และ         
การเล้ียงในกระชัง ข้อมูลสถิติฟาร์มเล้ียงปลาน้ ากร่อยปี  2560 พบว่ามีการเล้ียงปลากะพงขาวในบ่อดิน                     
มีสัดส่วนเท่ากับ 98.05% และเล้ียงในกระชังมีสัดส่วนเท่ากับ 1.95% ของพื้นท่ีเล้ียงปลากะพงขาวท้ังหมด                
โดยการเล้ียงในบ่อดินมีการเล้ียงมากในพื้นท่ีจังหวัด ฉะเชิงเทรา (19.74%) สุราษฏร์ธานี (12.59%) สมุทรสาคร 
(9.29%) และปัตตานี (2.02%) ส าหรับการเล้ียงในกระชังมีการเล้ียงหนาแน่นในจังหวัด ปัตตานี (30.16%) 
สงขลา (20.99%) ฉะเชิงเทรา (4.75%) และสุราษฏร์ธานี (3.27%) เมื่อค านวณผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพื้นท่ี 
การเล้ียงในบ่อดินให้ผลผลิตเฉล่ีย 0.96 ตัน/ไร่ และการเล้ียงในกระชังให้ผลผลิตเฉล่ีย 33.55 ตัน/ไร่ 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนฟาร์ม พื้นท่ีเล้ียง (เฉพาะท่ีมีผลผลิต) ผลผลิต มูลค่า และราคาเฉล่ียปลากะพงขาว                              
ปี 2551 - 2560 

ปี 
จ านวน 
(ฟาร์ม) 

พื้นท่ีเล้ียง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(ตัน/ไร่) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ราคาเฉล่ีย 
(บาท/กก.) 

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 
2560 7,550 12,812 20,454 1.60 2,636 128.88 

ท่ีมา : กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
 

2. สถานการณ์ด้านราคาปลากะพงขาว        
 2.1 ราคาที่เกษตรกรจ าหน่าย        
  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ปลากะพงขาวที่เกษตรกรจ าหน่าย ขนาด 500-800 กรัม/ตัว 
มีราคาเฉล่ีย 141.18 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 (เฉล่ีย 136.96 บาท/กก.) จากช่วงเดียวกันใน ปี 2561 
ราคามีแนวโน้มทรงตัวต้ังแต่ต้นปีจนถึงเดือน ก.ค. ราคาเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจนถึงเดือน ก.ย. ท้ังนี้ 
เนื่องจากมีการน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีราคาขายถูกกว่าในประเทศ 
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(ประมาณ70 -90 บาท/กก.) จึงท าให้ความต้องการปลากะพงขาวระดับหน้าฟาร์มปรับตัวลดลง รายละเอียด
แสดงในรูปท่ี 3  
 

 
 
 2.2 ราคาขายส่งแบบคละขนาด ณ ตลาดไท      
  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ราคาขายส่งแบบคละขนาด มีราคาเฉล่ีย 170.56 บาท/กก. 
ลดลงร้อยละ 3.04 (เฉล่ีย 175.90 บาท/กก.) จากช่วงเดียวกันใน ปี 2561 ราคาขายส่งมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
ต้ังแต่ต้นปจีนถึงช่วงเดือน เม.ย. ราคาเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจนถึงเดือน ก.ย. เช่นเดียวกับราคาขายระดับ
หน้าฟาร์ม และเนื่องจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคาขายจึงเปล่ียนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาท่ีเข้า
สู่ตลาด รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 4 
 

 

2.3 ราคาขายปลีกเฉลี่ย ณ ตลาดใน กทม.        
  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ข้อมูลจากส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                 
ปลากะพงขาวขนาด 400-500 กรัม/ตัว ราคาขายปลีกในตลาดกรุงเทพมหานครเฉล่ีย 171.22 บาท/กก. 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 (เฉล่ีย 169.60 บาท/กก.) จากช่วงเดียวกันในปี 2561 ราคามีแนวโน้มทรงตัวในไตรมาสแรก
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และปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสอง จนกระท่ังปรับตัวลดลงในช่วงเดือน ก.ค. และทรงตัวจนถึงเดือน ก.ย.ท้ังนี้ 
การน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีก เนื่องจากตลาดในระดับ               
ค้าปลีกเป็นตลาดส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 5 

 

 
 

3. สถานการณ์การผลิตและการตลาดในประเทศ  
 3.1 เมื่อวันท่ี 11 ก.ย. 62 สมาคมผู้เพาะเล้ียงปลาทะเลไทยได้เข้าพบอธิบดีกรมประมงเพื่อประชุมหา
แนวทางแก้ไข กรณีมีการน าเข้าปลากะพงขาวราคาถูกจากประเทศมาเลเซียจ านวนมาก (ราคา 70-90 บาท/
กก.) ท าให้ราคาปลาท่ีเกษตรกรเคยได้รับในช่วงต้นปี 110-130 บาท/กก. ต้องปรับราคาลดลงตามราคาน าเข้า
ดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรไทยมีต้นทุนการเล้ียงประมาณ 100-115 บาท/กก. เมื่อราคาปรับลดลงเกษตรกรจึงได้รับ
ความเดือดร้อน เบื้องต้นภายหลังการประชุมมีแนวทางแก้ไข คือ 1. เพิ่มการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และ2. จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคปลากะพงขาวในพื้นท่ี 4 จังหวัด คือ 
เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กรมประมงยังมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวด
ด้านสุขอนามัยในการน าเข้าปลากะพงขาว ได้แก่ การตรวจสารตกค้างและการสุ่มตรวจโรค รวมถึงจะมีการ
หารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบว่าการน าเข้าปลากะพงขาวในขณะนี้มีลักษณะของการทุ่มตลาด
หรือไม่ (ท่ีมา : https://www.prachachat.net/economy/news-370381) 
 3.2 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 กรมประมง พร้อมด้วยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สมาคม                        
ผู้เพาะเล้ียงปลาทะเลไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้มีการประชุม
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปลากะพงขาวตกต่ าอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดโครงการส่งเสริมการบริโภค
ปลากะพงขาวภายในประเทศ โดยกรมประมง จ านวน 4 ครั้ง ซึ่งการจัดงานครั้งแรก คือ งาน “ชาตินิยมกะพงไทย 
Seabass Fair” ก าหนดจัดขึ้นในระหว่างวันท่ี 25 – 26 กันยายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ ากรุงเทพฯ กรมประมง ภายในงานจะมีการจ าหน่ายปลากะพงขาวท่ีเป็นผลผลิตจากเกษตรกรไทย                  
ท่ีมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน GAP จากกรมประมง ไร้สารตกค้าง และมีราคาถูก โดยผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย อาทิ
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มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ต.ค. พย ธค 

ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลกีปลากะพงขาวขนาดกลาง ทีต่ลาด กทม. 

2559 2560 2561 2562 
ที่มา ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิขย ์
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เช่น ปลากะพงสด ปลากะพงยักษ์ เนื้อปลากะพงสไลด์ติดหนัง ท้องปลากะพงแช่แข็ง ปลากะพงแล่ผีเส้ือ        
พร้อมซอสน้ าปลาปรุงรส รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปในลักษณะปลากะพงหวาน เช่น ขนมเทียนแก้วไส้ปลากะพง 
ปั้นสิบไส้ปลากะพง ฯลฯ (ท่ีมา : https://www.komchadluek.net/news/agricultural/390012) 
 
4. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ        
 4.1 การน าเข้า          
           ประเทศไทยน าเข้าปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น สดแช่แข็ง แปรรูป และมีชีวิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า ในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 6,890.71 ตัน มูลค่า 416.02 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 52.47% 
และ 16.05% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ 
ได้แก่ มาเลเซีย (83.1%) ไต้หวัน (4.9%) อินเดีย (4.8%) เวียดนาม (2.1%) อินโดนีเซีย (2.1%)  จีน (2.0%) 
และประเทศอื่นๆ (1.0%) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2    
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซีย ปี 2561 – 2562 (ม.ค.-ก.ย.)  
ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท 

การน าเข้า 
ปริมาณ % 

เปล่ียนแปลง 
มูลค่า % 

เปล่ียนแปลง 2561 2562 2561 2562 

แช่แข็ง 618.59 435.53 -29.59 61.37 45.14 -26.45 

แช่เย็น 3,900.92 6,100.26 +56.38 297.09 346.77 +16.72 
แปรรูป 0.02 354.89 - 0.02 23.45 - 
มีชีวิตลูก

พันธุ์สัตว์น้ า 
- 0.03 - - 0.67 - 

รวมท้ังหมด 4,519.53 6,890.71 +52.47 358.48 416.03 +16.05 
ท่ีมา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 4.2 การส่งออก             
  ประเทศไทยส่งออกปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น สดแช่แข็ง และแปรรูป ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 
2562 มีปริมาณ 1,479.32 ตัน มูลค่า 106.59 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 6.38% แต่มูลค่าลดลง 7.59% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (47.4%) 
ญี่ปุ่น (9.5%) ไต้หวัน (8.6%) สหรัฐอเมริกา (8.2%) กัมพูชา (6.8%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (6.1%) มาเลเซีย 
(3.0%) ออสเตรเลีย (2.7%) ลาว (1.8%) ฮ่องกง (1.4%) และประเทศอื่นๆ (4.5%) รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 3     
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ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลากะพงขาว ปี 2561 – 2562 (ม.ค.-ก.ย.)   
ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท 

การส่งออก 
ปริมาณ % 

เปล่ียนแปลง 
มูลค่า % 

เปล่ียนแปลง 2561 2562 2561 2562 
แช่แข็ง 188.17 180.66 -3.99 24.12 23.67 -1.86 
แช่เย็น 1,012.45 1,065.67 +5.26 54.54 54.26 -0.50 

แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ 

52.18 68.61 +31.48 8.52 11.73 +37.68 

มีชีวิตเพื่อ
การท าพันธุ์
และบริโภค 

77.47 53.41 -31.06 20.07 14.49 -27.79 

มีชีวิตลูก
พันธุ์สัตว์น้ า 

60.22 110.79 +83.97 8.08 2.30 -71.56 

สัตว์น้ าเล้ียง
สวยงาม 

0.08 0.18 +123.06 0.02 0.14 +574.96 

รวมท้ังหมด 1,390.57 1,479.32 +6.38 115.35 106.59 -7.59 
ท่ีมา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
    5.1 ปัญหาอุปสรรค 

ปัญหาข้อร้องเรียนของเกษตรกรในประเด็นการน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียในราคาถูก 
และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เล้ียงปลาในประเทศ 
     5.2 แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

ด าเนินการตรวจสอบด้านสุขอนามัยของปลากะพงขาวที่มีการน าเข้าอย่างเข้มงวด 
จัดโครงการส่งเสริมการบริโภคปลากะพงขาวในประเทศ 

 

 บทสรุป ปลากะพงขาวนับเป็นสัตว์น้ ากร่อยท่ีมีความส าคัญในเชิงเศรษฐกิจ โดยในช่วงต้ังแต่                      
ปี 2551 -2560 ท้ังจ านวนฟาร์ม เนื้อที่เล้ียง และปริมาณผลผลิตรวมท้ังประเทศยังคงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน แม้ว่า
จะขยายตัวในอัตราท่ีไม่สูงมาก ส าหรับราคาท้ัง 3 ระดับ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ราคาท่ีเกษตรกร
จ าหน่ายและราคาขายส่งคละขนาดมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ในขณะท่ีราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การน าเข้าปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น และแช่แข็ง ส่วนใหญ่มาจาก
ประเทศมาเลเซีย เพื่อน าเข้ามาบริโภคในประเทศเป็นส่วนใหญ่ แสดงถึงตลาดในประเทศยังมีความต้องการ
สินค้าปลากะพงขาวในปริมาณมาก ดังนั้น เกษตรกรผู้เล้ียงปลากะพงขาวยังคงต้องประสบกับสภาวะการ
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แข่งขันจากประเทศต่างๆท้ังด้านคุณภาพและราคา ในการพัฒนาการเล้ียงให้ผลผลิตมีปริมาณท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการบริโภคในประเทศและสามารถลดปริมาณการน าเข้าจากต่างประเทศ 

 

 
 
 
แหล่งที่มาข้อมูล 
1. ข้อมูลจ านวนฟาร์ม เนื้อท่ีเล้ียง ผลผลิต และมูลค่าปลากะพงขาว จากหนังสือสถิติฟาร์มเล้ียงปลาน้ ากร่อย          
ปี 2551 - 2560 และข้อมูลพยากรณ์ ปี 2561. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง   
2. ข้อมูลราคาขายท่ีเกษตรได้รับ(ขนาดกลาง). ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. ข้อมูลขายส่งแบบคละขนาด. ตลาดไท  
4. ข้อมูลราคาขายปลีกเฉล่ีย (ขนาดกลาง). ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
5. ข้อมูลปริมาณการส่งออก-น าเข้าปลากะพงขาว. กลุ่มควบคุมการน าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต
กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 


