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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 มี.ค.63 ราคาขาย
ปลากะพงขาวขนาดเล็ก (น้ าหนัก 500 - 900 กรัม/ตัว) ที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 109 บาท ราคาลดลง 6.8% และ 24.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ เนื่องจากการน าเข้าปลากะพงขาวจาก
ประเทศมาเลเซียยังคงมีอยู่ ซ่ึงมีราคาขายต่ ากว่าในประเทศ (ราคากิโลกรัมละ 
70 - 90 บาท) ประกอบกับอุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาวใน
ประเทศลดลง อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ราคาขาย 
ที่เกษตรกรได้รับจึงมีการปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดในช่วงนี้  
 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท เดือน มี.ค.63 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด
โดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 227.1 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 27.6% และ 26.2% เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ท าให้มีสินค้าเข้าสู่ตลาดลดลง จึงส่งผลให้ราคาสินค้าปรับ
เพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด  

 

  
 

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

 ราคาขายปลีกปลากะพงขาวจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน มี.ค.63 ราคาขาย
ปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500 กรัม/ตัว) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 172 
บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 1.2% ราคาขายปลีกที่ไม่เปลี่ยนแปลง
จากเดือนก่อนแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง แสดงถึงความต้องการของตลาดในระดับ
ค้าปลีกที่ยังคงมีปริมาณมาก 

 

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน มี.ค.63 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว ปริมาณ 489.3 ตัน มูลค่า 
31.4 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 29.1% และ 15.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 41.4% 
และ 44.3% ตามล าดับ การน าเข้าเดือน ม.ค.- มี.ค.63 ปริมาณ 2,082.3 ตัน มูลค่า 
117.5 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 5.6% และ 18.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบ 
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปของปลากะพงสดแช่เย็น  
(90% ของปริมาณ และ 88.4% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า 
พบว่า ตลาดน าเข้าหลัก คือ มาเลเซีย 88.1% รองลงมา คือ อินเดีย 3.5% ไต้หวัน 
2.2% เวียดนาม 1.9% อินโดนีเซีย 1.7% และอื่น ๆ 2.6% 
 การส่งออก เดือน มี.ค.63 ไทยส่งออกปลากะพงขาว ปริมาณ 451.2 ตัน มูลค่า 
29.1 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 91.4% และ 102.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่า เพิ่มขึ้น 
185.7% และ 173.8% ตามล าดับ การส่งออกเดือน ม.ค.- มี.ค.63 ปริมาณ 843.9 
ตัน มูลค่า 51.8 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 108.8% และ 69% ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงสด 
แช่เย็น (84.5% ของปริมาณ และ 64.2% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า
การส่งออก พบว่า  ตลาดส่งออกหลัก คือ เมียนมา 61.7% รองลงมา คือ 
สหรัฐอเมริกา 13.3% ญี่ปุ่น 7.3% ออสเตรเลีย 5.9% กัมพูชา 3% และอื่น ๆ 8.8% 
    

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
มี.ค.62 834.4 56.4 157.9 10.6 
ก.พ.63 690.0 37.2 235.7 14.4 
มี.ค.63 489.6 31.4 451.2 29.1 
% มี.ค.62 - 41.4% - 44.3% +185.7% +173.8% 

% ก.พ.63 - 29.1% - 15.6% +91.4% +102.5% 
ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
ผลกระทบจาก COVID - 19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซ่ึงเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา 
จึงท าให้รัฐบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็น
ต้นไป โดยมีมาตรการให้สั่งปิดร้านค้าต่าง ๆ หรือควบคุมเวลาเปิด-ปิดของสถานที่
ให้บริการบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จึงมีผู้ประกอบการและ
ลูกจ้างจ านวนมากได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ ซึ่งมีทั้งบางรายที่รายได้ลดลงและ
บางรายที่ไม่มีรายได้ ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคปลากะพง
ขาว เนื่องจากเมื่อประชาชนมีก าลังซ้ือลดลงก็อาจเลือกบริโภคสินค้าอื่นที่ทดแทนที่มี
ราคาถูกกว่า เช่น ปลาน้ าจืดต่าง ๆ หรืออาจตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าที่เก็บไว้
บริโภคได้นานขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการออกนอกที่พักอาศัย เช่น ไข่ไก่ 
อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ฯลฯ 
กรณีมีการน าเข้าปลากะพงขาวราคาถูกจากประเทศ เพื่อนบ้านจ านวนมาก  
(ราคา 70-90 บาท/กก.) ในเดือน มี.ค.63 ไทยน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศ
มาเลเซียลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า 27.1% และ 13.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนจึงคาดว่าการน าเข้าปลากะพงขาวราคาจากประเทศเพื่อนบ้านจะมี
แนวโน้มลดลงในเดือนต่อไปด้วย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท าให้ก าลังซ้ือของประชาชนลดลง จึงส่งผลกระทบต่อความต้องการ
บริโภคปลากะพงขาวโดยรวมทั้งผลผลิตจากในประเทศและจากการน าเข้าด้วย
เช่นกัน 
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