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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในประเทศไทย  ผลผลิตปลากะพงขาวจากการ
เพาะเลี้ยงปี 62 มีปริมาณ 47,203.1 ตัน มูลค่า 5,309.7 ล้านบาท ผลผลิต
เบื้องต้นปี 63 ปริมาณ 33,529 ตัน มูลค่า 3,458.6 ล้านบาท และผลผลิต
คาดการณ์ในปี 64 ปริมาณ 42,516 ตัน มูลค่า 4,672.3 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.8% และ 35.1% ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยง 
ที่ส าคัญ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สงขลา และสมุทรปราการ 
ซ่ึงเมื่อสิ้นสุด เม.ย.64 มีฟาร์มเลี้ยงปลาทะเลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
จ านวน 1,125 ฟาร์ม เนื้อที่ 21,512.7 ไร่ คิดเป็น 16.4% ของจ านวนฟาร์มเลี้ยง 
ปลากะพงขาวทั้งหมด  
ที่มา : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 

1.2 ราคา  
 ราคาที่ เกษตรกรได้รับ เดือน เม.ย.64 ราคารับซื้อปลากะพงขาว (น้ าหนัก  
500 - 900 กรัม) ที่เกษตรกรได้รับเฉลี่ยกิโลกรัมละ 143 บาท ราคาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 73.3%  

 

 
 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
 

 ราคาขายส่ง เดือน เม.ย.64 ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาดโดยเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 150 บาท ราคาลดลง 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนราคาเพิ่มขึ้น 3.9% เนื่องจากเป็นการขาย
แบบคละขนาดราคาขายจึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด  

 

 
 

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

 ราคาขายปลีก เดือน เม.ย.64 ราคาขายปลีกปลากะพงขาว (น้ าหนัก 400 - 500  
กรัม/ตัว) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 153 บาท ราคาลดลง 0.6% และ 8.4%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  

 

 
 

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 มาเลเซีย เดือน มี.ค.64 ราคาขายส่งปลากะพงขาวโดยเฉลี่ย 12.9 ริงกิต/กิโลกรัม 
หรือ 96.5 บาท/กิโลกรัม ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่ราคาขายปลีก
โดยเฉลี่ยอยู่ที่  18.6 ริงกิต/กิโลกรัม หรือ 139.2 บาท/กิโลกรัม ลดลง 0.5%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (Fisheries Development Authority of Malaysia)  

 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม่ ซ่ึงท าให้ธุรกิจภาคบริการ ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวต่าง ๆ  
ลดและชะลอค าสั่งซ้ือสินค้า จึงส่งผลให้อุปสงค์ความต้องการบริโภคปลากะพงขาว 
ในประเทศปรับลดลงอีกครั้ง ประกอบกับปริมาณการน าเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซีย
ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 70.3% เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงไทยกลับมาส่งออกลูกพันธุ์สัตว์น้ าไปมาเลเซียเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ช่วงกลางปี 63 โดยในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.64 มีอัตราการขยายตัวของปริมาณ 
การส่งออกสูงถึง 232.2% เมื่อเทียบกับการส่งออกลูกพันธุ์ไปมาเลเซียในปีก่อนซ่ึง
อาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลากะพงขาวในมาเลเซียเพิ่มขึ้นและส่งออกมาจ าหน่าย
ในประเทศไทย และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบสืบเนื่องท าให้เกิดปัญหาราคา 
ซ้ือขายภายในประเทศไทยตกต่ าได้  

3.2 ข้อเสนอแนะ กรมประมงหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสินค้า
สัตว์น้ าของไทย ทั้งนี้ กรมประมงเร่งด าเนินการขยายตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างกระบวนการขออนุญาตเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่กับทางการจีน หากการ
ด าเนินการเสรจจสิ้น คาดการณ์ว่าจะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และผลักดันให้ราคา
ภายในประเทศสูงขึ้นได้ 

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

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน เม.ย.64 ไทยน าเข้าปลากะพงขาว ปริมาณ 1,126.2 ตัน มูลค่า 
76.9 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 8.1% และ 4.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
143.6% และ 193% ตามล าดับ การน าเข้าเดือน ม.ค.-เม.ย.64 ปริมาณรวม 4,399.3 ตัน 
มูลค่า 290.4 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 72.6% และ 101.8% ตามล าดับ  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่น าเข้าในรูปของปลากะพงสดแช่เยจน 
(87.3% ของปริมาณ และ 91.1% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า 
พบว่า ตลาดน าเข้าหลัก คือ มาเลเซีย 90.3% รองลงมา คือ เวียดนาม 3.2%  
อินเดีย 2.1% ไต้หวัน 1% อินโดนีเซีย 1% และอื่น ๆ 2.4%  
 การส่งออก เดือน เม.ย.64 ไทยส่งออกปลากะพงขาว ปริมาณ 285.9 ตัน มูลค่า 
18.5 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 37% และ 62.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 9% 
และ 28.3% ตามล าดับ การส่งออกเดือน ม.ค.-เม.ย.64 ปริมาณรวม 975.6 ตัน 
มูลค่า 58.6 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 11.8% และ 11.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกเพื่อบริโภค 842.4 ตัน มูลค่า 46.9 ล้านบาท 
ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของปลากะพงสดแช่เยจน (76.9% ของปริมาณ และ 59.1% ของมูลค่า) 
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกหลัก คือ เมียนมา 59.1% 
รองลงมา คือ มาเลเซีย 17% ญี่ปุ่น 13.4% สหรัฐอเมริกา 3.2% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2.8% 
และอื่น ๆ  4.5% 
    

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เม.ย.64 1,126.2 76.9 285.9 18.5 
มี.ค.64 1,225.9 80.2 208.6 11.4 
เม.ย.63 462.3 26.2 262.2 14.4 
% เม.ย./มี.ค.64 - 8.1% - 4.2% +37% +62.2% 

% เม.ย.64/63 +143.6% +193% +9% +28.3% 
ที่มา : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต กรมประมง 


