
       

สถานการณ์ภายในประเทศ   

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี 61 จากข้อมูลประมาณการมีปริมาณ 17,266 ตัน มูลค่า 
2,348 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.54% (17,173 ตัน) และ 
3.29% (2,273 ล้านบาท) ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยงที่ส าคัญได้แก่ ปัตตานี 
ฉะเชิงเทรา สงขลา สุราษฎร์ธานี และสมุทรปราการ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 80%                 
ของผลผลิตทั้งประเทศ (ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. ราคา 
 ราคาขายท่ีเกษตรกรได้รับขนาดกลาง เดือน ส.ค.61 ราคา 151 บาท/กก.                  
ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3.0% (147 บาท/กก.) และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน                        
ในเดือนเดียวกัน 24% (122 บาท/กก.) ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเข้าสู่การลง
เลี้ยงรอบใหม่และผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณไม่มาก   
 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ส.ค.61 ราคา 
178 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน               
ในเดือนเดียวกัน 5.0% (170 บาท/กก.) เน่ืองจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคา
ขายจึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด   
  

 
 

 
 

  ราคาขายปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือน ส.ค.61 ราคา 169                              
บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงทั้งจากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ราคาขายปลีกยังมีแนวโน้มทรงตัวแสดงถึงความต้องการของตลาดในระดับ    
ค้าปลีกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน  
 

 
 

3. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
ส.ค.61 มีปริมาณ 164.0 ตัน มูลค่า 12.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.0% และ 38.0% ตามล าดับ ส าหรับการส่งออกต้ังแต่เดือน             
ม.ค.- ส.ค. 61 มีปริมาณ 1,156.6 ตัน มูลค่า 81.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปกี่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 90.0% และ 31.0% ตามล าดับ โดยมี
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (58.3) ออสเตรเลีย (8.6%) 
ญี่ปุ่น (6.9%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (5.3%) กัมพูชา (4.3%) และประเทศอ่ืนๆ 
(16.6%)  

 ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
ส.ค.61 มีปริมาณ 734.9 ตัน มูลค่า 61.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 51.0% และ 61.0% ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้าต้ังแต่เดือน                    
ม.ค.- ส.ค. 61 มีปริมาณ 4,090.1 ตัน มูลค่า 326.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปกี่อนทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.9% และ 47.0% ตามล าดับ โดยมี
สัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (79.7%) จีน (9.7%) 
ไต้หวัน (3.2%) อินโดนีเซีย (2.9%) เวียดนาม (2.2%) และประเทศอ่ืนๆ (2.3%) 
เน่ืองจากราคาปลากะพงขาวจากมาเลเซียถูกกว่า ราคาหน้าฟาร์มในประเทศ                   
และมีระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล จึงมีการน าเข้าจากประเทศน้ีเป็นส่วนใหญ่  
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ส.ค.60 64.9 7.0 548.5 37.7 
ก.ค.61 136.3 9.1 489.4 38.5 
ส.ค.61 164.0 12.5 734.9 61.7 

%∆ ส.ค.60 +หน่ึงเท่าตัว +79.0 +34.0 +64.0 
%∆ ก.ค.61 +21.0 +38.0 +51.0 +61.0 

 ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง 

 

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) ราคาขายปลากะพงขาวขนาดกลางท่ีเกษตรกรได้รับ 
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายสง่ปลากะพงขาวคละขนาด  

2558 2559 2560 2561 
ที่มา: ตลาดไท  
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลีกปลากะพงขาวขนาดกลาง ท่ีตลาด กทม. 

2558 2559 2560 2561 
ที่มา ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
กระทรวงพาณิขย์ 

Monitoring Report 
สนิคา้ปลากะพงขาว&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนตลุาคม 2561 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2561 3353 
ผู้จัดท ารายงาน : นายนเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 



     

  
  
 

                                                                                                

        

 


