
       

สถานการณ์ภายในประเทศ   

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี 61 จากข้อมูลประมาณการมีปริมาณ 20,484 ตัน มูลค่า 
2,692 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.2% (20,454 ตัน) และ 
2.1% (2,636 ล้านบาท) ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยงที่ส าคัญได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปัตตานี 
สุราษฎร์ธานี สงขลา และสมุทรสาคร ซึ่งคิดเป็นประมาณ 71% ของผลผลิต                      
ทั้งประเทศ (ที่มา: ข้อมูลประมาณการโดยกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. ราคา 
 ราคาขายท่ีเกษตรกรได้รับขนาดกลาง เดือน ธ.ค.61 ราคา 139 บาท/กก.                  
ราคาลดลงจากเดือนก่อน 2.1% (142 บาท/กก.) แต่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
2.9% (135 บาท/กก.) ราคาขายหน้าฟาร์มอยู่ในระดับสูงแม้ว่าจะปรับตัวลดลง
เล็กน้อยจากเดือน พ.ย. แสดงถึงความต้องการของตลาดยังคงมีมากในช่วงน้ี 

 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ธ.ค.61 ราคา 
175 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน               
ในเดือนเดียวกัน 7.4% (163 บาท/กก.) เน่ืองจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคา
ขายจึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด   
  

 
 ภาพรวมในปี 61 ปริมาณผลผลิตมีประมาณ 20,484 ตัน มีปริมาณการน าเข้า 
6,167.1 ตัน และปริมาณการส่งออก 108.4 ตัน แสดงถึงปริมาณความต้องการบริโภค
ปลากะพงขาวในประเทศมีอยู่ในระดับสูง โดยผลผลิตในประเทศมีปริมาณน้อยกว่า               
ความต้องการของตลาด จึงต้องมีการน าเข้าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อมูลสถิติ                    
จะแสดงว่าปลากะพงขาวยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยมีตลาดในประเทศรองรับก็ตาม                   
แต่ต้องมีการจัดการด้านตลาดและการขนส่งที่ดีประกอบกัน เพื่อกระจายผลผลิตจาก
แหล่งที่เลี้ยงไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการในช่วงเวลานั้นได้อย่างทั่วถึง เพื่อไม่ให้ผลผลิต
กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดียว เพราะจะส่งผลกระทบต่อราคาขายในที่สุด     
 

 
 

  ราคาขายปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือน ธ.ค.61 ราคา 169                             
บาท/กก. ราคาลดลง 0.6% (170 บาท) จากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 0.6% (168 บาท/กก.) 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาขายปลีกปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกับ
ราคาขายหน้าฟาร์ม 
 

 
 

3. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
ธ.ค.61 มีปริมาณ 108.4 ตัน มูลค่า 6.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนปริมาณ
เพิ่มขึ้น 0.8% แต่มูลค่าลดลง 8.1% ส าหรับการส่งออกทั้งปี 2561 มีปริมาณ 1,638.1 
ตัน มูลค่า 118.0 ล้านบาท ปริมาณลดลง 7.5% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (55.7%) 
ออสเตรเลีย (8.3%) ญี่ปุ่น (6.9%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (6.3%) สหรัฐอเมริกา 
(5.3%) กัมพูชา (4.2%) ฮ่องกง (3.1%) ซาอุดีอาระเบีย (3.0%) และประเทศอ่ืนๆ 
(7.2%)  

 ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน ธ.ค.61 
มีปริมาณ 609.3 ตัน มูลค่า 44.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 20.6% และ 19.6% ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้าทั้งปี 2561 มีปริมาณ 
6,167.1 ตัน มูลค่า 478.2 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 29.4% และ 56.0% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าจากประเทศต่างๆ ได้แก่ 
มาเลเซีย (81.9%) จีน (6.6%) อินโดนีเซีย (4.4%) ไต้หวัน (2.9%) เวียดนาม (2.2%) และ
ประเทศอ่ืนๆ (2.0%)  
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.60 87.5 8.6 351.5 22.2 
พ.ย.61 107.5 7.4 504.5 37.2 
ธ.ค.61 108.4 6.8 609.3 44.5 

%∆ ธ.ค.60 +23.9 -20.9 +73.3 +100.5 
%∆ พ.ย.61 +0.8 -8.1 +20.8 +19.6 

 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. 
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กระทรวงพาณิขย ์
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