
       

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 ต.ค.61 ราคา 144 บาท/กก.                  
ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 9.1% (132 บาท/กก.) และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน                        
ในเดือนเดียวกัน 26.3% (114 บาท/กก.) ราคาขายเปลี่ยนแปลงตามความต้องการ
บริโภค แต่คาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี 
 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ต.ค.61 ราคา 
178 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน               
ในเดือนเดียวกัน 1.7% (175 บาท/กก.) เน่ืองจากเป็นการขายแบบคละขนาดราคา
ขายจึงเปลี่ยนแปลงตามขนาดส่วนใหญ่ของปลาที่เข้าสู่ตลาด   
  

 
 

 
 

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

 
 

3. การค้าต่างประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน 
ต.ค.61 มีปริมาณ 140.6 ตัน มูลค่า 14.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 13.3% และ 78.5% ตามล าดับ ส าหรับการส่งออกต้ังแต่เดือน             
ม.ค.- ต.ค. 61 มีปริมาณ 1,421.3 ตัน มูลค่า 103.7 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 70.6% และ 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมี
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปประเทศต่างๆ ได้แก่ เมียนมาร์ (55.8%) ออสเตรเลีย 
(9.4%) ญี่ปุ่น (6.1%) สหรัฐอเมริกา (5.8%) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (5.1%) กัมพูชา 
(3.7%) ฮ่องกง (3.5%) ซาอุดีอาระเบีย (3.1%) และประเทศอ่ืนๆ (7.5%)  

 ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวของไทยในรูปแช่เย็น แช่แข็ง และฟิลเล ในเดือน ต.ค.61 
มีปริมาณ 533.9 ตัน มูลค่า 38.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 24.3% และ 21.0% ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้าต้ังแต่เดือน ม.ค.- ต.ค. 61 
มีปริมาณ 5,053.3 ตัน มูลค่า 396.6 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 22.6% และ 
48.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า
จากประเทศต่างๆ ได้แก่ มาเลเซีย (80.3%) จีน (8.0%) อินโดนีเซีย (4.6%) ไต้หวัน 
(2.7%) เวียดนาม (2.4%) และประเทศอ่ืนๆ (2.0%) เน่ืองจากราคาปลากะพงขาวจาก
มาเลเซียถูกกว่าราคาหน้าฟาร์มในประเทศ และมีระยะทางขนส่งที่ไม่ไกล จึงมีการน าเข้า
จากประเทศน้ีเป็นส่วนใหญ่  
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค.60 98.3 9.6 349.0 20.1 
ก.ย.61 124.1 7.9 429.4 31.5 
ต.ค.61 140.6 14.1 533.9 38.1 

%∆ ต.ค.60 +43.0 +46.9 +53.0 +89.6 
%∆ ก.ย.61 +13.3 +78.5 +24.3 +21.0 

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

2558 2559 2560 2561 
ที่มา ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
กระทรวงพาณิขย ์

Monitoring Report 
สนิคา้ปลากะพงขาว&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนธนัวาคม 2561 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 0 2561 3353 
ผู้จัดท ารายงาน : นายนเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์ 



  
  
 

                                                                                                

        

 


