
       

สถานการณ์ภายในประเทศ   

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี 62 จากข้อมูลประมาณการมีปริมาณ 20,518 ตัน มูลค่า 
2,750 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2% (20,484 ตัน) และ 
2.1% (2,692 ล้านบาท) ตามล าดับ โดยมแีหล่งเลี้ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปัตตานี 
สุราษฎร์ธานี สงขลา และสมุทรสาคร ซึ่งคิดเป็นประมาณ 71% ของผลผลิตทั้งประเทศ 
(ที่มา: ข้อมูลประมาณการโดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. ราคา 
 ราคาขายท่ีเกษตรกรได้รับขนาดเล็ก เดือน ก.พ.63 ราคา 117 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อน 5.4% (111 บาท/กก.) แต่ลดลงจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 20.4% 
(147 บาท/กก.) เน่ืองจากการน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซียยังคงมีอยู่          
ซึ่งมีราคาขายต่ ากว่าในประเทศ (ประมาณ 70 - 90 บาท/กก.) ท าให้ราคาขาย                  
ที่เกษตรกรได้รับจึงมีการปรับตัวลดลงตามกลไกตลาดในช่วงน้ี  

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ก.พ.63 ราคา 
178 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 27.1% (140 บาท/กก.) แต่ไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เน่ืองจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคาขาย                 
จึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด 

 
 

ราคาขายปลีกเฉลี ่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือน ก.พ.63 ราคา 172 
บาท/กก. ราคาไม่เปลี ่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในเดือน
เดียวกัน 1.2% (170 บาท/กก.) ราคาขายปลีกไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนแต่ยังคง
อยู่ในระดับสูง แสดงถึงความต้องการของตลาดในระดับค้าปลีกที่ยังคงมีปริมาณมาก 

 

 
 

3. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยส่วนใหญ่ในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และมีชีวิต                             
ในเดือน ก.พ.63 มีปริมาณ 235.7 ตัน มูลค่า 14.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน                
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 50.2% และ 73.5% ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่า                              
การส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (65 .8%) ออสเตรเลีย (13.5%) 
สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์  (5.4%) ญี่ปุ่น (4 .3%) ลาว (4 .1%) กัมพูชา (3.4%) 
ซาอุดีอาระเบีย (1.7%) สหรัฐอเมริกา (1.0%) และประเทศอ่ืนๆ (0.8%)  

  ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป ในเดือน 
ก.พ.63 มีปริมาณ 618.7 ตัน มูลค่า 33.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 29.3% และ 30.4% ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจาก
ประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (89.6%) อินเดีย (3.4%) ไต้หวัน (3.2%) จีน (2.3%) 
พม่า (0.7%) อินโดนีเซีย (0.6%) และประเทศอ่ืนๆ (0.2%)  
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.พ.62 109.8 8.3 641.6 42.9 
ม.ค.62 156.9 8.3 875.3 47.4 
ก.พ.63 235.7 14.4 618.7 33.0 

%∆ ก.พ.62 +114.7 +73.5 -3.6 -23.1 
%∆ ม.ค.63 +50.2 +73.5 -29.3 -30.4 

 ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
 

4. ผลกระทบจาก COVID-19 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ซึ่งเร่ิม
ทวีความรุนแรงมากขึ้นต้ังแต่เดือน ก .พ. ที่ผ่านมา จึงท าให้รัฐบาลต้องประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค    
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. โดยมีมาตรการ                
ให้สั่งปิดร้านค้าต่างๆ หรือควบคุมเวลาเปิด-ปิดของสถานที่ให้บริการบางประเภทที่มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงมีผู้ประกอบการและลูกจ้างจ านวนมาก
ได้รับผลกระทบจากมาตรการน้ี ซึ่งมีทั้งบางรายที่รายได้ลดลงและบางรายที่ไม่มีรายได้ 
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคปลากะพงขาว เน่ืองจากเมื่อ
ประชาชนมีก าลังซื้อลดลงก็อาจเลือกบริโภคสินค้าอ่ืนที่ทดแทนที่มีราคาถูกกว่า เช่น 
ปลาน้ าจืดต่างๆ หรืออาจตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าที่เก็บไว้บริโภคได้นานขึ้นใน
สถานการณ์ที่ไม่สะดวกในการออกนอกที่พักอาศัย เช่น ไข่ไก่ อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ฯลฯ  

  กรณีมีการน าเข้าปลากะพงขาวราคาถูกจากประเทศ เพื่อนบ้านจ านวนมาก 
(ราคา 70-90 บาท/กก.) ในเดือน ก.พ.63 ไทยน าเข้าปลากะพงขาวจากประเทศมาเลเซีย
ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า 26.4% และ 24.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือน ม.ค.63 จึง
คาดว่าการน าเข้าปลากะพงขาวราคาจากประเทศ เพื ่อนบ้านจะมีแนวโน้มลดลง                 
ในเดือนถัดไป เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19                   
ท าให้ก าลังซื้อของประชาชนลดลง จึงส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคปลากะพงขาว
โดยรวมทั้งผลผลิตจากในประเทศและจากการน าเข้าด้วยเช่นกัน 
 
 
 

90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ต.ค. พย ธค 

ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลากะพงขาวท่ีเกษตรกรได้รับ 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด  
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ที่มา: ตลาดไท  
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลีกปลากะพงขาวขนาดกลาง ที่ตลาด กทม. 
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