
 

สถานการณ์ภายในประเทศ   

นเรศ  กิจจาพฒันพนัธ์     
สว่นเศรษฐกิจการประมงโทร. 02558 0193 

  

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี5 7 จากการประมาณการเบือ้งต้นมี 18,631 ตนั มลูคา่ 
2,383  ล้านบาท  ปริมาณและมลูคา่ เพ่ิมขึน้จากปี ก่อน  +7.3%(17,371  ตนั)และ 
+18.4%(2,013ล้านบาท ) ตามล าดบั โดยมี แหลง่เลีย้งที่ส าคญั ได้แก่ ปัตตานี
ฉะเชิงเทรา สงขลาสรุาษฎร์ธานี และ สมทุรปราการซึง่คิดเป็นประมาณ 79 % ของ
ผลผลิตทัง้ประเทศ 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2. ราคาและการค้า 
 ราคา ขายขนาดกลาง ทีเ่กษตรกรได้รับ เดือน  ธ .ค.58 ราคา 1 71  บาท/กก 
ราคาปรับตวัสงูขึน้จากเดือนก่อน  +4.3%(164 บาท/กก) และเม่ือเทียบกบัปีก่อนใน
เดือนเดียวกนัราคาสงูขึน้+23.0%(139 บาท/กก) 
 

 

 ราคาขายส่ง  ณ ตลาดไท  ซึง่เป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ธ.ค.58ราคา 
152 บาท/กก ราคาปรับตวัสงูขึน้จากเดือนก่อน+1.6%(150บาท/กก)  และเม่ือเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนัราคาสงูขึน้+3.7%(147บาท/กก) 

 

 

 
 

 ราคาขาย ปลีกเฉล่ียขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือนธ.ค.58ราคา 171
บาท/กกราคาปรับตวัสงูขึน้จากเดือนก่อน   +0.5%(170 บาท/กก)แตเ่ม่ือเทียบกบั ปี
ก่อนในเดือนเดียวกนัราคาลดลง-1.0%(173บาท/กก) 
 

 
 

3. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 ข้อมลูเบือ้งต้นการสง่ออกปลากะพงขาวและผลิตภณัฑ์ของไทย ในปี 58มี
ปริมาณ11.9 ตนัมลูคา่ 0.4 ล้านบาททัง้ปริมาณและมลูคา่ลดลง-82.3% (67.4 ตนั) 
และ-94.3 % (6.1 ล้านบาท)ตามล าดบั จากปีก่อน โดยสง่ออกไปยงัประเทศพมา่
(99%) และประเทศสิงคโปร์ (1%) ส าหรับเดือน ธ.ค.58 มีการสง่ออกปริมาณ 0.1 ตนั 
มลูคา่ 0.01 ล้านบาท ทัง้นี ้เดือน ธ.ค. ปี 57 ไมมี่การสง่ออกปลากะพงขาว 

 ข้อมลูเบือ้งต้นการน าเข้าปลากะพงขาวและผลิตภณัฑ์ของไทย ในปี 58มีปริมาณ
30.6 ตนั มลูคา่ 11.7 ล้านบาท ปริมาณและมลูคา่ลดลง -70.0 %(102 ตนั) และ -
21.8%(15 ล้านบาท)ตามล าดบัจากปีก่อนโดยน าเข้าจากประเทศฝร่ังเศส  (55.5%) 
สเปน (17.4%)ตรุกี (11.5 %) เนเธอร์แลนด์ (5.7 %) เยอรมนี (3.1%) และประเทศ
อ่ืนๆ(6.8%) ส าหรับเดือน ธ.ค.58มีการน าเข้าปริมาณ 2.7 ตนั มลูคา่ 1.5ล้านบาท
ปริมาณเพ่ิมขึน้ +9.7% (2.5 ตนั) แตม่ลูคา่ลดลง -5.6 %(1.6 ล้านบาท) จากปีก่อน
ในเดือนเดียวกนั 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า (ปริมาณ : ตนั,มลูคา่ :ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การสง่ออก การน าเข้า 

ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ 

ธ.ค.58 0.10 0.01 2.69 1.47 
พ.ย.58 0.00 0.00 7.88 2.20 
ธ.ค.57 0.00 0.00 2.45 1.56 

%∆พ.ค.58 - - -65.87 -32.91 

%∆ธ.ค.57 - - 9.71 -5.56 

ทีม่า : กรมศลุกากร 

ปญัหาอปุสรรค 
 

 เกษตรกรควรเตรียมรับมือป้องกนักบัความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และภยัธรรมชาติตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้และท าให้ผลผลิตในฟาร์มเกิดความเสียหาย  
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