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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในประเทศไทย  ผลผลิตปลากะพงขาวจากการ
เพาะเลี้ยงปี 62 มีปริมาณ 46,451 ตัน มูลค่า 5,350 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.3% (39,278 ตัน) และ 15.9% (4,617 ล้านบาท) 
ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
สุราษฎร์ธานี และสงขลา ซึ่งคิดเป็น 77.2% ของผลผลิตทั้งประเทศ  

 

ที่มา : ข้อมูลประมาณการ ปี 62 จากกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง  

1.2 ราคา  
 ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็กท่ีเกษตรกรได้รับ เดือน เม.ย.63 ราคาขาย
ปลากะพงขาวขนาดเล็ก (น้ าหนัก 500 - 900 กรัม/ตัว) ที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 82.5 บาท ราคาลดลง 24.3% และ 43.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ เน่ืองจากมีการน าเข้าปลากะพงขาวจาก
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีราคาขายต่ ากว่าในประเทศ (ราคากิโลกรัมละ 70-90 บาท) 
ประกอบกับอุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวในประเทศลดลง อัน
เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ราคาขายที่เกษตรกรได้รับ
ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด อย่างไรก็ดีราคาที่ปรับลดลงน้ีส่งผลให้เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อน บางรายต้องเลี้ยงเป็นปลาขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ราคา
เพิ่มขึ้น ส่วนบางรายจ าเป็นต้องขายในราคาตลาด โดยเกษตรกรประสบกับ
สภาวการณ์ขาดทุน เน่ืองจากต้นทุนการเลี้ยงสูงกว่าราคาที่ได้รับ  
 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท เดือน เม.ย.63 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด
โดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 144.4 บาท ราคาลดลง 24% และ 18.9% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ โดยการแก้ปัญหาโรคระบาด 
COVID- 19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น จึงท าให้มีสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ตามปกติ จึงส่งผลให้
ราคาสินค้าปรับลดลงตามกลไกตลาด  

 

 
 

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

 ราคาขายปลีกปลากะพงขาวจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน เม.ย.63 ราคาขาย
ปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 กรัม/ตัว) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 167 
บาท ราคาลดลง 2.9% และ 1.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ตามล าดับ แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง  

 

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 

 การน าเข้า เดือน เม.ย.63 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว ปริมาณ 462.3 ตัน มูลค่า 
26.2 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 5.6% และ 16.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 24.1% 
และ 39.4% ตามล าดับ การน าเข้าเดือน ม.ค.- เม.ย.63 ปริมาณ 2,544.6 ตัน มูลค่า 
143.7 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 9.6% และ 23.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบ 
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น  
(86% ของปริมาณ และ 82.9% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า 
พบว่า ตลาดน าเข้าหลัก คือ มาเลเซีย 82% รองลงมา คือ ไต้หวัน 10.4% อินโดนีเซีย 
6.8% และเมียนมา 0.8%  

 การส่งออก เดือน เม.ย.63 ไทยส่งออกปลากะพงขาว ปริมาณ 262.2 ตัน มูลค่า 
14.4 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 41.9% และ 50.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 65.7% 
และ 35% ตามล าดับ การส่งออกเดือน ม.ค.- เม.ย.63 ปริมาณ 1,106.2 ตัน มูลค่า 
66.2 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 96.7% และ 60.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น (91.6% 
ของปริมาณ และ 74.9% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ตลาดส่งออกหลัก คือ เมียนมา 74.9% รองลงมา คือ ไต้หวัน 17.5% ญี่ปุ่น
5.6% บาห์เรน 1.5% สหรัฐอเมริกา 0.3% และกัมพูชา 0.2% 
    

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เม.ย.62 608.7 43.3 158.3 10.7 
มี.ค.63 489.6 31.4 451.2 29.1 
เม.ย.63 462.3 26.2 262.2 14.4 

% เม.ย.62 - 24.1% - 39.4% +65.7% +35% 

% มี.ค.63 - 5.6% - 16.5% - 41.9% - 50.3% 

ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
ผลกระทบจาก COVID - 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเร่ิมทวีความรุนแรงมากขึ้นต้ังแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา 
จึงท าให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็น
ต้นไป โดยมีมาตรการให้สั่งปิดร้านค้าต่าง ๆ หรือควบคุมเวลาเปิด-ปิดของสถานที่
ให้บริการบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงมีผู้ประกอบการและ
ลูกจ้างจ านวนมากได้รับผลกระทบจากมาตรการน้ี ซึ่งมีทั้งบางรายที่รายได้ลดลงและ
บางรายที่ไม่มีรายได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคปลากะพง
ขาว เน่ืองจากเมื่อประชาชนมีก าลังซื้อลดลงก็อาจเลือกบริโภคสินค้าอ่ืนที่ทดแทนที่มี
ราคาถูกกว่า เช่น ปลาน้ าจืดต่าง ๆ หรืออาจตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าที่เก็บไว้
บริโภคได้นานขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการออกนอกที่พักอาศัย เช่น ไข่ไก่ 
อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ฯลฯ 
กรณีมีการน าเข้าปลากะพงขาวราคาถูกจากประเทศ เพื่อนบ้านจ านวนมาก  
(ราคา 70-90 บาท/กก.) ในเดือน เม.ย.63 ไทยน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศ
มาเลเซียลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า 12.2% และ 23.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนจึงคาดว่าการน าเข้าปลากะพงขาวราคาจากประเทศเพื่อนบ้านจะมี
แนวโน้มลดลงในเดือนต่อไปด้วย เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าให้ก าลังซื้อของประชาชนลดลง จึงส่งผลกระทบต่อความต้องการ
บริโภคปลากะพงขาวโดยรวมทั้งผลผลิตจากในประเทศและจากการน าเข้า ด้วย
เช่นกัน 
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