
 สถานการณ์การผลิตและการค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 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 2559 (กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  กรมประมง) โดยข้อมูลในช่วง 10 ปี
ย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2550 – 2559 ท้ังจ านวนฟาร์มเล้ียงและเนื้อท่ีเล้ียงมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปีเพิ่มขึ้น      
คิดเป็นร้อยละ +2.19 และ +10.47 ตามล าดับ ส าหรับปริมาณและมูลค่ามีอัตราการขยายตัวเฉล่ียต่อปีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ +1.81 และ +3.46 ตามล าดับ  
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ปริมาณ (ตัน) 
 
 

มูลค่า (ล้านบาท) 



ส าหรับในปี 2559 พื้นท่ีการเล้ียงปลากะพงขาวประมาณ 9,927.36 ไร่ จ านวนฟาร์ม 7,528 ฟาร์ม 
ปริมาณผลผลิต 17,176.87 ตัน มูลค่า 2,228.52 ล้านบาท โดยปริมาณผลผลิตลดลงร้อยละ 0.43 แต่มูลค่า 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.89 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยการเล้ียงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเล้ียงในบ่อดิน และ
การเล้ียงในกระชัง ข้อมูลสถิติฟาร์มเล้ียงปลาน้ ากร่อยปี 2559 พบว่ามีการเล้ียงปลากะพงขาวในบ่อดินมี
สัดส่วนเท่ากับ 97.19% และเล้ียงในกระชังมีสัดส่วนเท่ากับ 2.81% ของพื้นท่ีเล้ียงปลากะพงขาวท้ังหมด                 
โดยการเล้ียงในบ่อดินมีการเล้ียงมากในพื้นท่ีจังหวัด นครศรีธรรมราช (22.78%) ฉะเชิงเทรา (21.65%) 
สมุทรปราการ (17.17%) สุราษฏร์ธานี(14.74%) และสมุทรสาคร (9.69%) ส าหรับการเล้ียงในกระชังมีการ
เล้ียงหนาแน่นในจังหวัด ปัตตานี (27.53%) สงขลา (20.36%) ฉะเชิงเทรา (9.04%) สตูล (7.27%) และ
สุราษฏร์ธานี (5.23%) เมื่อประมาณการผลผลิตเฉล่ียต่อหน่วยพื้นท่ี การเล้ียงในบ่อดินให้ผลผลิตเฉล่ีย 0.75 
ตัน/ไร่ และการเล้ียงในกระชังให้ผลผลิตเฉล่ีย 35.55 ตัน/ไร่ 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนฟาร์ม พื้นท่ีเล้ียง (เฉพาะท่ีมีผลผลิต) ผลผลิต มูลค่า และราคาเฉล่ียปลากะพงขาว                              

ปี 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 ราคาที่เกษตรกรขายได้        
 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ปลากะพงขาวท่ีเกษตรกรขายได้ ขนาด 500-800 กรัม/ตัว มีราคา
เฉล่ีย 136.6 บาท/กก. ลดลงจากปี 2560 ในช่วงเดียวกันร้อยละ 14.65 (เฉล่ีย 160.0 บาท/กก.) ความ
ต้องการของตลาดยังคงมีมากในช่วงต้นปี เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. ราคาจึงมี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นแต่หลังจากผ่านพ้นช่วงดังกล่าวแล้ว คาดว่าราคาอาจมีแนวโน้มลดลง โดยผลผลิตส่วน
ใหญ่เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคระดับร้านอาหาร และภัตตาคาร  
 
 

 
 
 2.2 ราคาขายส่งแบบคละขนาด ณ ตลาดไท      
  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ราคาขายส่งแบบคละขนาด มีราคาเฉล่ีย 172.4 บาท/กก. 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเดียวกันร้อยละ 2.27 (เฉล่ีย 168.6 บาท/กก.) ราคาขายส่งมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
ในช่วงต้นปี ตามความต้องการของตลาด และเนื่องจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคาขายจึงเปล่ียนแปลง
ตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาท่ีเข้าสู่ตลาด 
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2.3 ราคาขายปลีกเฉลี่ย ณ ตลาดใน กทม.       
 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ข้อมูลจากส านักดัชนี เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                       
ปลากะพงขาวขนาด 400-500 กรัม/ตัว ณ ตลาดใน กทม. มีราคาขายปลีกเฉล่ีย 169.7 บาท/กก. เพิ่มข้ึนจาก    
ปีก่อนในช่วงเดียวกันร้อยละ 7.01 (เฉล่ีย 158.6 บาท/กก.) ส าหรับราคาขายปลีกต้ังแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. พบว่า
ราคายังคงอยู่ในระดับสูงและค่อนข้างคงท่ี ท้ังนี้เนื่องจากตลาดปลากะพงขาวในระดับค้าปลีกเป็นตลาดส าหรับ
ผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม  

 

 
 

3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ         
 3.1 การน าเข้า          
           ประเทศไทยน า เข้ าปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น  และสดแช่แข็ ง  ใน ช่วง  3 เ ดือนแรก                  
ของปี 2561 มีปริมาณ 1,482.99 ตัน มูลค่า 110.14 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 18.03% (1,256.46 
ตัน) และ 34.98% (81.68 ล้านบาท) ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการ
น าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (87.32%) ไต้หวัน (3.88%) จีน (2.46%) อินโดนีเซีย (1.96%) 
เวียดนาม (1.87%) และประเทศอื่นๆ (2.51%) เนื่องจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซียถูกกว่าราคาหน้า
ฟาร์มในประเทศ และมีระยะทางขนส่งท่ีไม่ไกล จึงมีการน าเข้าจากประเทศนี้เป็นส่วนใหญ่     
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ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลากะพงขาว ปี 2560 - 2561 (ม.ค.-มี.ค.) 
ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท 

การน าเข้า 
ปริมาณ % 

เปล่ียนแปลง 
มูลค่า % 

เปล่ียนแปลง 2560 2561 2560 2561 
แช่เย็น 873.58 1,336.94 +53.04 59.52 99.67 +67.47 
แช่แข็ง 382.88 146.05 -61.85 22.16 10.46 -52.78 

รวมท้ังหมด 1,256.46 1,482.99 +18.03 81.68 110.14 +34.84 
ท่ีมา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 
 3.2 การส่งออก             
  ประเทศไทยส่งออกปลากะพงขาวในรูปสดแช่เย็น สดแช่แข็ง และแปรรูป ในช่วง 3 เดือนแรก                  
ของปี 2561 มีปริมาณ 298.67 ตัน มูลค่า 25.66 ล้านบาท ท้ังปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 68.23% (177.48 
ตัน) และ 50.96% (17.00 ล้านบาท) เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไป
ประเทศต่างๆ ได้แก่ พม่า (56.96) ออสเตรเลีย (17.09%) ญี่ปุ่น (8.34%) กัมพูชา (6.55%) สหรัฐอาหรับ                
เอมิเรตส์ (4.01%) และประเทศอื่นๆ (7.05%)     
 
ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลากะพงขาว ปี 2560 - 2561 (ม.ค.-มี.ค.) 

ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท 

การส่งออก 
ปริมาณ % 

เปล่ียนแปลง 
มูลค่า % 

เปล่ียนแปลง 2560 2561 2560 2561 
แช่เย็น 39.62 242.43 +511.84 2.41 15.27 +533.70 
แช่แข็ง 121.93 30.34 -75.12 12.59 5.95 -52.73 

แปรรูปอื่นๆ 15.93 25.91 +62.67 2.00 4.44 122.26 
รวมท้ังหมด 177.48 298.67 +68.29 17.00 25.66 +50.96 
ท่ีมา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 
 

 

 

 
 
 
 



แหล่งที่มาข้อมูล 
1. ข้อมูลจ านวนฟาร์ม เนื้อท่ีเล้ียง ผลผลิต และมูลค่าปลากะพงขาว จากหนังสือสถิติฟาร์มเล้ียงปลาน้ ากร่อย ปี 
2550 - 2559 และข้อมูลพยากรณ์ ปี 2560 -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 
 


