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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 ก.ย.63 มีฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
จ านวน 1,154 ฟาร์ม คิดเป็น 16.5% ของจ านวนฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวทั้งหมด  
ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรได้รับ เดือน ก.ย.63 ราคาขายปลากะพงขาวที่เกษตรกรได้รับ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 95 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาปรับ
สูงขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง การด าเนินชีวิตของ
ประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ อุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวเพิ่ม
สูงขึ้นจากการท่องเที่ยวในประเทศและจัดงานเลี้ยง อย่างไรก็ดีหากเทียบกับ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคายังคงลดลง 24.6% โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์
ด้านราคาในประเทศจะค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เกษตรกรมีผลผลิตค้างบ่อ เพราะไม่มีการระบายสินค้าสู่ตลาด 
จึงไม่ได้ลงลูกพันธุ์รอบการผลิตใหม่  

 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

 ราคาขายส่ง เดือน ก.ย.63 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 152.8 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาลดลง 3.3% โดยราคาที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณสินค้าเข้าสู่
ตลาดลดลง อันเนื่องมาจากเกษตรกรลดการปล่อยลูกพันธุ์ในช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของ COVID-19 จึงส่งผลให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาด  

 

 
 

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

 ราคาขายปลีก เดือน ก.ย.63 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 
กรัม/ตัว) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 165.5 บาท ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาลดลง 
3.3% โดยราคาขายปลีกเร่ิมมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามแม้ราคาจะปรับลดลงแต่
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เกษตรกรได้รับยังคงอยู่ในระดับสูง  

 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ (www.price.moc.go.th) 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ก.ย.63 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว ปริมาณ 1,244.6 ตัน มูลค่า 
77.7 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 8.2% และ 9.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.5% 
และ 35.4% ตามล าดับ การน าเข้าเดือน ม.ค.- ก.ย.63 ปริมาณรวม 7,938.2 ตัน 
มูลค่า 462.3 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.4% และ 10.3% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น (91.7% 
ของปริมาณ และ 90.8% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า 
ตลาดน าเข้าหลัก คือ มาเลเซีย 89.1% รองลงมา คือ ไต้หวัน 2.8% เวียดนาม 1.9% 
จีน 1.8% อินเดีย 1.4% และอื่น ๆ 3.0%  
 การส่งออก เดือน ก.ย.63 ไทยส่งออกปลากะพงขาว ปริมาณ 171.3 ตัน มูลค่า 
9.1 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 147.2% และ 110% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 20.3% 
ในขณะที่มูลค่าลดลง 24.9% การส่งออกเดือน ม.ค.- ก.ย.63 ปริมาณรวม 1,618.6 ตัน 
มูลค่า 100.1 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 9.4% ในขณะที่มูลค่าลดลง 6.1% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น (84% 
ของปริมาณ และ 61.9% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ตลาดส่งออกหลัก คือ เมียนมา 60.8% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 11.2% 
สหรัฐอเมริกา 7.3% ออสเตรเลีย 6.7% ไต้หวัน 4.3% และอื่น ๆ 9.7% 
    

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ย.63 1,244.6 77.7 171.3 9.1 
ส.ค.63 1,355.4 85.8 69.3 4.3 
ก.ย.62 1,032.7 57.4 142.3 12.1 
% ก.ย./ส.ค.63 - 8.2% - 9.4% +147.2% +110% 

% ก.ย.63/62 +20.5% +35.4% +20.3% - 24.9% 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 มาเลเซีย  ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวจากการเพาะเลี้ยงปี  62 มีปริมาณ  
17,263.6 ตัน มูลค่าการขายส่ง 1,930.5 ล้านบาท และมูลค่าการขายปลีก 2,363.7 
ล้านบาท (Department of fisheries Malaysia : www.dof.gov.my)  

  ตลาดโลก แนวโน้มการผลิตปลากะพง (European bass) ในปี 63 ลดลงจาก
การลดปริมาณการปล่อยลูกพันธุ์ในปีก่อน ประกอบกับ COVID-19 ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของโลก ประเทศแหล่งผลิตที่ส าคัญ เช่น กรีซ และตุรกี ประสบปัญหา
ไม่สามารถระบายสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าผลผลิตในปี 63 
จะลดลงโดยเฉลี่ย 8-9% ซ่ึงถือเป็นปัจจัยบวกส าคัญที่ผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้น โดย
ราคาจากกรีซไปยังอิตาลี ขยายตัวเพิ่มขึ้น 25% จาก 3.6 ยูโร/กก.ในเดือนม.ค.63 
เป็น 4.5 ยูโร/กก. ในเดือนมิ.ย.63 (FAO GLOBEFISH : Market Report ,9/2020)  

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค จากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงต้นปีท าให้ความต้องการ
บริโภคปลากะพงขาวในประเทศลดลง ไม่มีการระบายสินค้าสู่ตลาด จึงท าให้เกิด
ปัญหาปลาค้างบ่อ โดยเฉพาะในปลากะพงยักษ์ ท าให้ปริมาณผลผลิตปลากะพงยักษ์
นั้นล้นตลาด ประกอบกับมีการน าเข้าจากมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง (ก.ย.63 ปริมาณ 
1,101.9 ตัน มูลค่า 69.2 ล้านบาท) ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาราคาภายในประเทศตกต่ า  
3.2 ข้อเสนอแนะ กรมการค้าภายในร่วมกับกรมประมง ด าเนินโครงการระบาย
จ าหน่ายปลากะพง จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ 13 ต.ค.63 สามารถกระจายผลผลิต 
635.2 ตัน มูลค่า 82.6 ล้านบาท ทั้งนี้กรมประมงเร่งด าเนินการขยายตลาด
ต่างประเทศ โดยประสานขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารกับประเทศจีน  
ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างรอทางการจีนเข้ามารับรองตรวจสอบกระบวนการผลิต  
หากการด าเนินการเสร็จสิ้น จะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และผลักดันให้ราคา
ภายในประเทศสูงขึ้นได้ 
  
 

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

 


