
       

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 พ.ค.61 ราคา 137 บาท/กก.                  
ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน 1.48% (135 บาท/กก.) ราคาอยู่ในระดับสูงแม้ว่าจะค่อนข้างคงที่เน่ืองจาก  
เข้าสู่ช่วงการลงเลี้ยงรอบใหม่ในหลายพื้นที่   
 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน พ.ค.61 ราคา 
178 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเทียบ
กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 11.3% (160 บาท/กก.) เน่ืองจากเป็นการขายแบบคละ
ขนาดราคาขายจึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด   
  

 
 

 
 

  ราคาขายปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือน พ.ค.61 ราคา 170.3                              
บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นทั้งจากเดือนก่อน 0.3% (169.8 บาท/กก.) และจากปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน 1.7% (167.4 บาท/กก.) ราคาขายปลีกยังมีแนวโน้มทรงตัวแสดงถึง
ความต้องการของตลาดในระดับค้าปลีกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน 
 

 
 

3. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
พ.ค.61 มีปริมาณ 221.3 ตัน มูลค่า 13.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนปริมาณ
เพิ่มขึ้น 93.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าหน่ึงเท่าตัว ส าหรับการส่งออกต้ังแต่เดือน ม.ค.- 
พ.ค. 61 มีปริมาณ 634.5 ตัน มูลค่า 45.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนในช่วงเดียวกัน
ปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าหน่ึงเท่าตัว และมูลค่าเพิ่มขึ้น 44.6% โดยส่งออกไปยังประเทศพม่า 
(61.4%) ออสเตรเลีย (15.4%) ญี่ปุ่น (5.9%) กัมพูชา (5.7%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
(4.1%) และประเทศอ่ืนๆ (7.5%)  

 ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
พ.ค.61 มีปริมาณ 517.5 ตัน มูลค่า 47.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.4% และ 23.2% ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้าต้ังแต่เดือน                    
ม.ค.- พ.ค. มีปริมาณ 1,939.4 ตัน มูลค่า 148.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนใน      
ช่วง เดียวกันทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 22.0% และ 48.0% ตามล าดับ  โดย
น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย (87 .1%) ไต้หวัน (3.8%) จีน (3.1%) อินโดนีเซีย 
(2.2%) เวียดนาม (1.4%) พม่า (1.4%) และ ประเทศอ่ืนๆ (1.0%) เน่ืองจากราคา
ปลากะพงขาวจากมาเลเซียถูกกว่าราคาหน้าฟาร์มในประเทศ และมีระยะทางขนส่งที่
ไม่ไกล จึงมีการน าเข้าจากประเทศน้ีเป็นส่วนใหญ่  
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ค.60 108.5 10.3 315.8 21.9 
เม.ย.61 114.5 6.5 456.4 38.1 
พ.ค.61 221.3 13.3 517.5 47.0 

%∆ พ.ค.60 +104.0 +29.5 +63.9 +114.0 
%∆ เม.ย.61 +93.2 +103.9 +13.4 +23.2 

 ที่มา : กองควบคุมการค้าสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลากะพงขาวขนาดกลางที่เกษตรกรได้รบั 
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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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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กระทรวงพาณิขย์ 
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