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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 ซ่ึงคิดเป็น 77.2% ของผลผลิตทั้งประเทศ  

 

ที่มา : ข้อมูลประมาณการ ปี 62 จากกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง  

1.2 ราคา  
 ราคาขายปลากะพงขาวขนาดเล็กที่เกษตรกรได้รับ เดือน ก.ค.63 ราคาขาย
ปลากะพงขาวขนาดเล็ก (น้ าหนัก 500 - 900 กรัม/ตัว) ที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 93.9 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ราคาปรับ
สูงขึ้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศคลี่คลายลง การ
ด าเนินชีวิตของประชาชนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เริ่มมีการท่องเที่ยวในประเทศ
และจัดงานเลี้ยงมากขึ้น อย่างไรก็ดีหากเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคา
ยังคงลดลง 35.7%  โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์ด้านราคาในประเทศจะค่อย ๆ 
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เกษตรกรมีผลผลิต
ค้างบ่อ เพราะไม่มีการระบายสินค้าสู่ตลาดจึงไม่ได้ลงลูกพันธุ์รอบการผลิตใหม่  

 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท เดือน ก.ค.63 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด
โดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 140 บาท ราคาลดลง 0.9% และ 14.3% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ โดยการแก้ปัญหาโรคระบาด 
COVID- 19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น จึงท าให้มีสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ตามปกติ จึงส่งผลให้
ราคาสินค้าปรับลดลงตามกลไกตลาด  

 

 
 

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

 ราคาขายปลีกปลากะพงขาวจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ก.ค.63 ราคาขาย
ปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 กรมั/ตัว) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 165.5 
บาท ราคาลดลง 0.6% และ 3.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือน
เดียวกัน แม้ราคาจะปรับลดลงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่เกษตรกรได้รับ
ยังคงอยู่ในระดับสูง  

 

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ก.ค.63 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว ปริมาณ 953.4 ตัน มูลค่า 
51.5 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 31.4% และ 36.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
73.6% และ 76.4% ตามล าดับ การน าเข้าเดือน ม.ค.- มิ.ย.63 ปริมาณ 4,223.6 ตัน 
มูลค่า 223.0 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 2.9% ในขณะที่มูลค่าลดลง 11.4% เมื่อเทียบ 
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น  
(92.0% ของปริมาณ และ 90.2% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการ
น าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลัก คือ มาเลเซีย 89.8% รองลงมา คือ ไต้หวัน 3.4% 
อินเดีย 1.8% อินโดนีเซีย 1.6% จีน 1.5% และอื่น ๆ 1.9%  
 การส่งออก เดือน มิ.ย.63 ไทยส่งออกปลากะพงขาว ปริมาณ 32.5 ตัน มูลค่า 
3.1 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 85.5% และ 80.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 82.2% 
และ 74.4% ตามล าดับ การส่งออกเดือน ม.ค.- มิ.ย.63 ปริมาณ 1,402.6 ตัน มูลค่า 
94.0 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 47.7% และ 30.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น (81.7% 
ของปริมาณ และ 56.0% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ตลาดส่งออกหลัก คือ เมียนมา 48.7% รองลงมา คือ ไต้หวัน 9.5% 
สหรัฐอเมริกา 7.3% ญี่ปุ่น 6.8% ออสเตรเลีย 6.6 และอื่น ๆ 21.1% 
    

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
มิ.ย.62 549.1 29.2 181.9 12.0 
พ.ค.63 725.3 37.8 224.3 15.5 
มิ.ย.63 953.4 51.5 32.5 3.1 
% มิ.ย.62 +73.6% +76.4% - 82.2% - 74.4% 

% พ.ค.63 +31.4% +36.3% - 85.5% - 80.2% 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
ผลกระทบจาก COVID - 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง
ต้นปีท าให้อุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวในประเทศลดลง โดยเฉพาะ
กลุ่มร้านอาหาร ภัตตาคาร และงานเล้ียงโต๊ะจีน ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก จึงท าให้เกิด
ปัญหาปลาค้างบ่อ เพราะไม่มีการระบายสินค้าสู่ตลาด เกษตรกรจึงไม่ได้ลงลูกพันธุ์
รอบการผลิตใหม่ ทั้งนี้ในปัจจุบันสภาวการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ปกติ ประชาชนเริ่ม
กลับมาท่องเที่ยวในประเทศและจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จึงท าให้อุปสงค์ความต้องการ
บริโภคปลากะพงขาวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับเกษตรกรขยายเวลาเล้ียงเป็นปลากะพง
ยักษ์เนื่องจากไม่มีตลาดและไม่ลงลูกพันธุ์เพื่อเลี้ยงในรอบการผลิตใหม่ จึงท าให้มี
ผลผลิตปลากระพงขาวในระบบลดลง และผลักดันให้ราคาปลากะพงขาวในขนาด
ปลาไซซ์ (700 - 900 กรัม/ตัว) ปรับสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า จากปัจจัย
ดังกล่าวในข้างต้น ท าให้ปริมาณผลผลิตปลากะพงยักษ์นั้นล้นตลาด และไม่มีตลาด
ท าให้เกิดปัญหาราคาตกต่ า หากจ าหน่ายจะท าให้เกษตรกรขาดทุน เกษตรกรจึง
จ าเป็นต้องยืดระยะเวลาการเลี้ยง และท าให้มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น  
ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงลดลง และราคาภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้ น ถือ
เป็นปัจจัยบวกส าคัญที่ส่งผลให้ในเดือน ก.ค.63 การน าเข้าปลากะพงขาวจาก
ประเทศมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า โดยเพิ่มขึ้น 33.3% และ 35% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาในประเทศที่ก าลังขยายตัวเข้าสู่สภาวการณ์ที่ดีขึ้น ท าให้ราคาที่เกษตรกร
จ าหน่ายหน้าฟาร์มปรับตัวลดลงอีกครั้ง  

                               นางสาวฐิติมา เอียดแก้ว กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02 561 3353   
 

 


