
       

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% ของผลผลิต                      
ทั้งประเทศ (ที่มา: ข้อมูลประมาณการโดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. ราคา 
 ราคาขายท่ีเกษตรกรได้รับขนาดกลาง เดือน มี.ค.62 ราคา 144 บาท/กก.                  
ราคาลดลงจากเดือนก่อน 2.0% (147 บาท/กก.) แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
5.1% (137 บาท/กก.) ราคาขายหน้าฟาร์มปรับตัวลดลง เน่ืองจากผ่านพ้นช่วง
เทศกาลมาแล้ว จึงท าให้ตลาดมีความต้องการบริโภคของลดลง 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน มี.ค.62 ราคา 
180 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนก่อน และจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 1.1% 
(178 บาท/กก.) เน่ืองจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคาขายจึงเปลี่ยนแปลงตาม 

ขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด

 
 

 ราคาขายปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือน มี.ค.62 ราคา 170                             
บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงทั้งจากเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ราคาขายปลีกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาขายส่ง 

 

 
 

3. สถานการณ์การค้าในประเทศ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.62 บริษัท ไทยยูเน่ียนกรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) และสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
(MOU) ในการผลิตและแปรรูปเน้ือปลากะพงขาว เพื่อส่งเป็นวัตถุดิบใช้ในการประกอบ
อาหารให้แก่ผู้โดยสารบนเคร่ืองบินของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น      
การลงนามคร้ังที่ 3 ต้ังแต่ปี 2559 โดยการสนับสนุนของกรมประมง ทั้งน้ีการลงนาม
ในข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการส่ง เสริมการเพิ่มขีดความสามารถ                     
การแข่งขันในตลาดระดับพรีเมียม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
ซึ่งมีปลากะพงขาวเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ และกรมประมงได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการมีการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการเพาะเลี้ยง                    
ปลากะพงขาวผ่านการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ (ที่มา : https://www.msn.com  
http://www.thaiunion.com/th) 
 

4. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
มี.ค.62 มีปริมาณ 129.3 ตัน มูลค่า 7.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 41.5% และ 23.7% ตามล าดับ ส าหรับการส่งออกต้ังแต่เดือน ม.ค.-
มี.ค.62 มีปริมาณ 337.02 ตัน มูลค่า 21.51 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 12.8%                    
แต่มูลค่าลดลง 16.2% เมื่อเทียบกับ ปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไป
ประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (58.2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (14.1%) ญี่ปุ่น (8.7%) 
กัมพูชา (6.6%) สิงคโปร์ (5.3%) สหรัฐอเมริกา (3.6%) ซาอุดีอาระเบีย (1.5%) 
เลบานอน (1.0%) และประเทศอ่ืนๆ (1.0%)  

 ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน มี.ค.62 
มีปริมาณ 824.0 ตัน มูลค่า 53.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 28.4% และ 25.2% ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้าต้ังแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.
62 มีปริมาณ 2,195.49 ตัน มูลค่า 141.59 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.0% 
และ 28.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศ
ต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (88.3%) อินโดนีเซีย (5.7%) ไต้หวัน (3.9%) จีน (1.2%) และ
ประเทศอ่ืนๆ (0.9%) เน่ืองจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซีย มีราคาถูกกว่าราคา       
หน้าฟาร์มในประเทศ และมีระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล จึงมีการน าเข้าจากประเทศน้ีเป็น
ส่วนใหญ ่

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
มี.ค.61 175.7 11.0 458.9 37.9 
ก.พ.62 91.4 5.9 641.6 42.9 
มี.ค.62 129.3 7.3 824.0 53.7 

%∆ มี.ค.61 -26.4 -33.6 +79.6 +41.7 
%∆ ก.พ.62 +41.5 +23.7 +28.4 +25.2 

 ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลากะพงขาวขนาดกลางที่เกษตรกรได้รับ 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด  
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ที่มา: ตลาดไท  
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลีกปลากะพงขาวขนาดกลาง ที่ตลาด กทม. 

2559 2560 2561 2562 
ที่มา ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
กระทรวงพาณิขย ์

Monitoring Report 
สนิคา้ปลากะพงขาว&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2562 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2561 3353 
ผู้จัดท ารายงาน : นายนเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 

https://www.msn.com/
http://www.thaiunion.com/th


     

  
  
 

                                                                                                

        

 

 


