
 

สถานการณ์ภายในประเทศ   

นเรศ  กิจจาพฒันพนัธ์     
ส่วนเศรษฐกิจการประมงโทร. 02558 0193 

  

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี57 จากการประมาณการเบือ้งต้นมี 18,631 ตนั มลูค่า 
2,383  ล้านบาท  ปริมาณและมลูค่า เพิ่มขึน้จากปี5 6 +7.3%(17,371  ตนั) และ 
+18.4%(2,013ล้านบาท ) ตามล าดบั โดยมี แหล่งเลีย้งที่ส าคญั ได้แก่ ปัตตานี
ฉะเชิงเทรา สงขลาสรุาษฎร์ธานี และ สมทุรปราการซึง่คิดเป็นประมาณ 79 % ของ
ผลผลิตทัง้ประเทศ 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2. ราคาและการค้า 
 ราคาขายขนาดกลางที่เกษตรกรได้รับเดือนก.พ.58 ราคา 149 บาท/กก ราคา
ปรับตวัเพิ่มขึน้ จากเดือนก่อน   +2.8 %(145  บาท/กก)  แต่เม่ือเทียบกบั ปีก่อนใน
เดือนเดียวกนัราคาลดลง-3.2%(154 บาท/กก) 
 

 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึง่เป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ก.พ.58ราคา 
154 บาท/กก ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน  +2.2% (151 บาท/กก)  แต่เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนัราคาลดลง-13.6%(179บาท/กก) 

 

 

 
 

 ราคาขาย ปลีกเฉล่ียขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือนก.พ.58ราคา 173 
บาท/กกราคาปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน  +0.4% (172 บาท/กก)  และเมื่อเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนัราคาเพิ่มขึน้+9.2%(158บาท/กก) 
 

 
 

3. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 ข้อมลูเบือ้งต้นการส่งออกปลากะพงขาวและผลิตภณัฑ์ของไทย ในเดือนม.ค.-
ก.พ.ปี 58มี 4.00 ตนัมลูค่า 0.13 ล้านบาทปริมาณเพิ่มขึน้กว่ายี่สิบห้าท่าตวั(0.15 
ตนั) และมลูค่าเพิ่มขึน้กว่าเท่าตวั (0.06 ล้านบาท)จากปีก่อนในช่วงเดียวกนั โดย
ส่งออกไปยงัประเทศพม่าทัง้หมดส าหรับเดือน ก.พ.58 ไม่มีการส่งออกในเดือนนี ้

 ข้อมลูเบือ้งต้นการน าเข้าปลากะพงขาวและผลิตภณัฑ์ของไทย ในเดือนม.ค.-ก.พ.
ปี 58มี 8.1 ตนั มลูค่า 1.88 ล้านบาท ปริมาณลดลง -57.81 %(19.20 ตนั) แต่
มลูค่าเพิ่มขึน้ +14.85%(1.64 ล้านบาท)จากปีก่อนในช่วงเดียวกนั โดยน าเข้าจาก
ประเทศฝร่ังเศส  (57%) สเปน (16%)สเปน (14%) อิตาล(ี7 %) และประเทศอื่นๆ
(6%) ส าหรับเดือน ก.พ.58มีการน าเข้าปริมาณ 6.09 ตนั มลูค่า 1.01 ล้านบาท
ปริมาณลดลง -31.82 % (8.94 ตนั) แต่มลูค่าเพิ่มขึน้ +34.14 % (0.75 ล้านบาท) 
จากปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า (ปริมาณ : ตนั,มลูค่า :ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเขา้ 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.พ.58 0.00 0.00 6.09 1.01 
ม.ค.58 4.00 0.13 2.01 0.87 
ก.พ.57 0.00 0.00 8.94 0.75 

%∆ม.ค.58 - - สองเท่าตวั +16.27 

%∆ก.พ.57  -      -    -31.82       + 34.14  

ที่มา : กรมศลุกากร 

ปญัหาอุปสรรค 
 

 เกษตรกรควรเตรียมรับมือป้องกนักบัความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ สภาพภมูิอากาศที่แปรปรวน และภยัธรรมชาติต่างๆ เพื่อลดความเสียหายแก่ปลาในกระชงัของ
ตนเอง 
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ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร
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ที่มา: ตลาดไท
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ที่มา ส านกัดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

Monthly Report 
สนิคา้ปลากะพงขาว&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนเมษายน2558 



    

 


