
 

สถานการณ์ภายในประเทศ   

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์     

ส่วนเศรษฐกิจการประมงโทร. 02 558 0193 
  

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี58 จาก ข้อมูล เบ้ืองต้นมี 16 ,690 ตัน มูลค่า 2,088 ล้าน
บาท ปริมาณและมูลค่าลดลงจากปีก่อน -10.4 %(18,631 ตัน) และ-12.4 %(2,383
ล้านบาท ) ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลี้ยงที่ส าคัญได้แก่ ปัตตานีฉะเชิงเทรา สงขลา สุ
ราษฎร์ธานี และสมุทรปราการซึ่งคิดเป็นประมาณ 79% ของผลผลิตทั้งประเทศ 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2. ราคาและการค้า 
 ราคาขายขนาดกลางที่เกษตรกรได้รับ เดือนพ.ค.59 ราคา 15 7 บาท/กก ราคา
เพิ่มขึ้น +2.6%(153 บาท/กก)จากเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน
ราคาสูงข้ึน+10.6% (142 บาท/กก) 
 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน พ.ค.59 ราคา 160 
บาท/กก ราคาปรับตัว ลดลงจากเดือนก่อน  -1.5% (163 บาท/กก) แต่เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกันราคาสูงข้ึน+2.0%(157 บาท/กก) 
 

 

 
 

  ราคาขายปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม.เดือนพ.ค.59ราคา 155บาท/กก 
ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน -0.4 %(156บาท/กก ) และเมื่อเทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกันราคาลดลง-10.1%(173 บาท/กก) 
 

 
 

3. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 ข้อมูลการส่งออกปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทยใน เดือน ม.ค.-พ.ค.ปี59 มี
ปริมาณ304.7ตัน มูลค่า 27.2 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นหน่ึงเท่าตัว และมูลค่าเพิ่มขึ้น+
88.1%จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน โดยส่งออกไปยังฮ่องกง (24.7%)พม่า (20.0%)เกาหลี
ใต้(12.1%)สิงคโปร์ (12.9%) กัมพูชา (9.9%)และประเทศอ่ืนๆ ( 20.4%) ส าหรับเดือน 
พ.ค.59 มีปริมาณการส่งออก 107.2 ตัน มูลค่า 11.2 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า
หน่ึงเท่าตัว ในขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัวจากเดือนก่อน 

 ข้อมูลการน าเข้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ใน เดือน ม.ค.-พ.ค. ปี 59มี
ปริมาณ893.1 ตัน มูลค่า 72.3 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง-18.0%และ -14.9%
ตามล าดับจากปีก่อน ในช่วงเดียวกัน โดยน าเข้าจากประเทศ มาเลเซีย (66.4%) ไต้หวัน 
(15.6%)เวียดนาม (5.4%)และประเทศอ่ืนๆ( 12.6%) ส าหรับเดือน พ.ค.59 มีปริมาณ
การน าเข้า 71.2 ตัน มูลค่า 5.2 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -41.6 % และ -
30.1%ตามล าดับจากเดือนก่อน 
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า :ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเขา้ 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ค.58 43.1 3.8 180.2 16.4 

เม.ย.59 52.5 3.0 122.1 7.5 

พ.ค.59 107.2 11.2 71.2 5.2 

%∆พ.ค.58 +148.8 +196.0 -60.5 -68.0 

%∆เม.ย.59 +104.1 +270.3 -41.6 -30.1 
ที่มา :ศูนย์บริการน้าเข้าส่งออกสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการด้านการประมง 

ปัญหาอุปสรรค 
 

 เกษตรกรควรเตรียมความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ได้แก่ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อลดความเสียหายแก่ปลาในบ่อดิน
หรือกระชังของตนเอง 
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ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร
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