
1 
 

 สถานการณ์การผลิตและการค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ 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 ต้ังแต่ปี 
2551 – 2560 ท้ังจ านวนฟาร์มเล้ียงและเนื้อท่ีเล้ียงมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปีเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 
และ 12.43 ตามล าดับ ส่วนปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 และ 7.83 
ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 1 และ 2  
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รูปที่ 1 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 พบว่ามีการเล้ียงปลากะพงขาวในบ่อดินมีสัดส่วนเท่ากับ 98.05% 
และเล้ียงในกระชังมีสัดส่วนเท่ากับ 1.95% ของพื้นท่ีเล้ียงปลากะพงขาวท้ังหมด โดยการเล้ียงในบ่อดินมีการเล้ียง
มากในพื้นท่ีจังหวัด 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        
  ในปี 2562 ปลากะพงขาวที่เกษตรกรจ าหน่าย ขนาด 500-800 กรัม/ตัว มีราคาเฉล่ีย 133.75 
บาท/กก. ลดลงร้อยละ 3.18 (เฉล่ีย 138.14 บาท/กก.) เมื่อเทียบกับปี 2561 ราคามีแนวโน้มทรงตัวต้ังแต่ต้นปี
จนถึงเดือน ก.ค. ราคาเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจนถึงช่วงปลายปี ท้ังนี้ เนื่องจากมีการน าเข้าปลากะพงขาวจาก
ประเทศมาเลเซียเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีราคาขายถูกกว่าในประเทศ (ประมาณ70 -90 บาท/กก.) จึงท าให้ราคาปลา
กะพงขาวหน้าฟาร์มในประเทศปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 3  
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 2.2 ราคาขายส่งแบบคละขนาด ณ ตลาดไท      
  ในปี 2562 ราคาขายส่งแบบคละขนาด มีราคาเฉล่ีย 162.95 บาท/กก. ลดลงร้อยละ 7.25 
(เฉล่ีย 175.68 บาท/กก.) เมื่อเทียบกับปี 2561 ราคาขายส่งมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต้ังแต่ต้นปีจนถึงช่วงเดือน 
เม.ย. และเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจนถึงช่วงปลายปเีช่นเดียวกับราคาขายระดับหน้าฟาร์ม และเนื่องจากเป็น
การขายแบบคละขนาดราคาขายจึงเปล่ียนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลา ท่ีเข้าสู่ตลาด รายละเอียดแสดงใน
รูปท่ี 4 
 

 

2.3 ราคาขายปลีกเฉลี่ย ณ ตลาดใน กทม.        
  ในปี 2562 ข้อมูลจากส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปลากะพงขาวขนาด 400-
500 กรัม/ตัว ราคาขายปลีกในตลาดกรุงเทพมหานครเฉล่ีย 171.38 บาท/กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 (เฉล่ีย 
169.49 บาท/กก.) เมื่อเทียบกับปี 2561 ราคามีแนวโน้มทรงตัวในไตรมาสแรกและปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสอง 
จนกระท่ังทรงตัวในช่วงไตรมาสท่ีสาม และปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสสุดท้าย ท้ังนี้ ราคาขายปลีก              
จะเปล่ียนแปลงตามความต้องการบริโภคของตลาดระดับค้าปลีกในแต่ละช่วงเวลา รายละเอียดแสดงในรูปท่ี 5 
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3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ        
 3.1 การน าเข้า          
           ประเทศไทยน าเข้าปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น สดแช่แข็ง และแปรรูป ปี 2562 มีปริมาณ 9,481.83 ตัน 
มูลค่า 557.29 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 109.80% และ 16.05% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ                      
ปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (83.2%) อินเดีย (5.0%) ไต้หวัน 
(4.2%) เวียดนาม (2.6%) อินโดนีเซีย (1.9%)  จีน (1.5%) และประเทศอื่นๆ (1.6%) รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 2    
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซีย ปี 2561 – 2562  
ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท 

การน าเข้า 
ปริมาณ % 

เปล่ียนแปลง 
มูลค่า % 

เปล่ียนแปลง 2561 2562 2561 2562 

แช่แข็ง 724.31 629.35 -13.11 73.57 59.11 -19.65 

แช่เย็น 5,433.05 8,336.62 +53.44 404.35 463.26 +14.57 
แปรรูป 9.84 515.60 - 0.29 33.89 - 

รวมท้ังหมด 4,519.53 9,481.83 + 109.80 358.48 557.29 +55.46 
ท่ีมา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 3.2 การส่งออก             
  ประเทศไทยส่งออกปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น สดแช่แข็ง และแปรรูป ปี 2562 มีปริมาณ 
2,047.00 ตัน มูลค่า 144.08 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 16.52% แต่มูลค่าลดลง 0.59% เมื่อเทียบกับ                   
ปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (48.0%) ญี่ปุ่น (9.9%) ไต้หวัน (6.3%) 
สหรัฐอเมริกา (6.2%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (6.2%) กัมพูชา (5.8%) ลาว (5.5%) มาเลเซีย (3.5%) 
ออสเตรเลีย (2.1%) ฮ่องกง (1.1%) และประเทศอื่นๆ (5.4%) รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3     
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ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลากะพงขาว ปี 2561 – 2562   
ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท 

การส่งออก 
ปริมาณ % 

เปล่ียนแปลง 
มูลค่า % 

เปล่ียนแปลง 2561 2562 2561 2562 
แช่แข็ง 253.71 285.09 +12.37 36.13 29.99 -16.99 
แช่เย็น 1,288.93 1,465.09 +13.67 68.98 73.07 +5.93 

แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ 

62.68 124.11 +98.01 9.86 22.70 +130.22 

มีชีวิตเพื่อ
การท าพันธุ์
และบริโภค 

82.24 53.41 -35.06 21.57 14.49 -32.82 

มีชีวิตลูก
พันธุ์สัตว์น้ า 

69.94 120.10 +71.72 8.36 3.67 -56.10 

สัตว์น้ าเล้ียง
สวยงาม 

0.11 0.20 +81.82 0.03 0.16 +433.33 

รวมท้ังหมด 1,757.61 2,048.00 +16.52 144.93 144.08 -0.59 
ท่ีมา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 4.1 ปัญหาอุปสรรค 

      เมื่อวันท่ี 11 ก.ย. 62 สมาคมผู้เพาะเล้ียงปลาทะเลไทยได้เข้าพบอธิบดีกรมประมงเพื่อประชุม
หารือ แนวทางแก้ไข กรณีมีการน าเข้าปลากะพงขาวราคาถูกจากประเทศมาเลเซียจ านวนมาก (ราคา 70-90 
บาท/กก.) ท าให้ราคาปลาท่ีเกษตรกรเคยได้รับในช่วงต้นปี 110-130 บาท/กก. ต้องปรับราคาลดลงตามราคา
น าเข้าดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรไทยมีต้นทุนการเล้ียงประมาณ 100-115 บาท/กก. เมื่อราคาปรับลดลงเกษตรกรจึง
ได้รับความเดือดร้อน กรมประมงได้ประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ และผู้แทนกรมการค้าภายใน เพื่อหา
แนวทาง แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในประเด็นดังกล่าว  

4.2 แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
      4.2.1 กรมประมงมีมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสารตกค้างและเช้ือก่อโรคในสินค้า     
ปลากะพงขาวที่น าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ตามปริมาณของการน าเข้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 
      4.2.2 กรมประมงด าเนินการจัดงาน “โครงการชาตินิยมกะพงไทย (Sea bass Fair)” เมื่อวันท่ี 25 - 
26 กันยายน 2562 เพื่อกระตุ้นการบริโภคสินค้าปลากะพงขาวภายในประเทศ และประชาสัมพันธ์สร้าง
ภาพลักษณ์ปลากะพงไทย โดยสร้างความมั่นใจในคุณภาพความสะอาด และปลอดสารตกค้าง ภายใต้                    



6 
 

ตราสัญลักษณ์ “กะพงไทย Best Thai Sea bass” ท่ีจะปรากฏอยู่บนสินค้า และแสดง ณ ร้านอาหาร 
ท่ีใช้วัตถุดิบของปลากะพงไทย 
       4.2.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าหนังสือแจ้งส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดให้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับค าส่ังซื้อ (Pre-order) สินค้าปลากะพงในแต่ละพื้นท่ี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่
เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง 
       4.2.3 ภาคเอกชนโดยห้องเย็นได้จัดท าโครงการประกันราคาปลากะพงขาวให้แก่เกษตรกร                  
โดยรับซื้อปลากะพงขาวขนาด 600 - 900 กรัม ท่ีราคากิโลกรัมละ 90 - 100 บาท 

        จากผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ท าให้ปริมาณความต้องการการบริโภคปลากะพงขาวใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น และผลจากการจัดงาน “โครงการชาตินิยมกะพงไทย (Sea bass Fair)” พบว่า มีผู้บริโภคท่ี
ให้ความสนใจการบริโภคปลากะพงในวงกว้างท้ังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในหลายจังหวัดทุกภูมิภาค 
จ านวน 23 จังหวัด ซึ่งถึงแม้ราคาปลากะพงขาวปัจจุบัน ณ ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร จะยังคงท่ีอยู่ท่ี
ราคากิโลกรัมละ 60 - 80 บาท แต่สมาคมผู้เพาะเล้ียงปลาทะเลไทยให้ข้อมูลว่าราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
สามารถขายปลาได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงปลากะพงขาวพอใจกับมาตรการท่ีกรมประมง
ด าเนินการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสินค้าปลากะพงขาวท่ีน าเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งท าให้ปริมาณ
การน าเข้าปลาไม่เพิ่มข้ึนและอาจมีแนวโน้มลดลงอีกด้วย  
 บทสรุป ปลากะพงขาวนับเป็นสัตว์น้ ากร่อยท่ีมีความส าคัญในเชิง เศรษฐกิจ โดยในช่วงต้ังแต่                      
ปี 2551 -2560 ท้ังจ านวนฟาร์ม เนื้อที่เล้ียง และปริมาณผลผลิตรวมท้ังประเทศยังคงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้น แม้ว่า
จะขยายตัวในอัตราท่ีไม่สูงมาก ส าหรับราคาท้ัง 3 ระดับ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ราคาท่ีเกษตรกร
จ าหน่ายและราคาขายส่งคละขนาดมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ในขณะท่ีราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพมหานครมี
แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การน าเข้าปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น และแช่แข็ง ส่วนใหญ่มาจากประเทศ
มาเลเซีย เพื่อน าเข้ามาบริโภคในประเทศเป็นส่วนใหญ่ แสดงถึงตลาดในประเทศยังมีความต้องการสินค้าปลา
กะพงขาวในปริมาณมาก ดังนั้น เกษตรกรผู้เล้ียงปลากะพงขาวยังคงต้องประสบกับสภาวะการแข่งขันจาก
ประเทศต่างๆท้ังด้านคุณภาพและราคา ในการพัฒนาการเล้ียงให้ผลผลิตมีปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการ
บริโภคในประเทศและสามารถลดปริมาณการน าเข้าจากต่างประเทศ 
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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 
6. ข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหาราคาปลากะพงขาวตกต่ า กลุ่มวิชาการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง 


