
 

สถานการณ์ภายในประเทศ   

นเรศ  กิจจาพฒันพนัธ์     
ส่วนเศรษฐกิจการประมง    โทร. 02 558 0193                                                                                                                   

  

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี 56 จากการประมาณการเบือ้งต้นมี 17,371 ตัน มูลค่า 
2,013 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึน้จากปี 55 +3.0% (16,861 ตัน)                        
และ +3.4% (1,946 ล้านบาท) ตามล าดับ โดยมีแหล่งเลีย้งที่ส าคัญได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี และสตูล ซึ่งคิดเป็นประมาณ 75%                
ของผลผลิตทัง้ประเทศ 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศฯกรมประมง  
 

2. ราคาและการค้า 
 ราคาขายขนาดกลางที่เกษตรกรได้รับ เดือน ส.ค.57 ราคา 151 บาท/กก 
ราคาปรับตวัลดลงจากเดือนก่อน  -3.2% (156 บาท/กก) แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกนัราคาเพิ่มขึน้ +2.0% (148 บาท/กก)  
 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท  ซึง่เป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ส.ค.57 ราคา 
205 บาท/กก ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน +2.3% (200 บาท/กก) และเมื่อ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนัราคาเพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั +27.9% (160 บาท/กก) 

 

 

 
 

  ราคาขายปลีกเฉล่ียขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม.  เดือน ส.ค.57 ราคา 183 
บาท/กก ราคาปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน +1.0% (181 บาท/กก)  และเมื่อเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนัราคาเพิ่มขึน้ +7.5% (170 บาท/กก) 

 
 

3. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 ปริมาณส่งออกปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ในเดือน ม.ค.- ส.ค.ปี 57             
มี 42.06 ตัน มูลค่า 2.88 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมูลค่าลดลงจากปีก่อนในช่วง
เดียวกัน -63.41% (114.93 ตัน) และ -49.90% (5.75 ล้านบาท) ตามล าดับ                      
โดยส่งออกไปยัง ประเทศพม่า (45%) รัสเซีย (52%) และ สวิตเซอร์แลนด์ (3%) 
ส าหรับเดือน ส.ค.57 มีการส่งออกปริมาณ 0.83 ตนั มลูค่า 0.03 ล้านบาท ปริมาณ
ลดลง -97.05% (28.01 ตนั) และมลูค่าลดลง -97.58% (1.29 ล้านบาท) จากปีก่อน
ในเดือนเดียวกนั    

 ปริมาณน าเข้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ในเดือน ม.ค.- ส.ค.ปี 57                  
มี 95.87 ตนั มลูค่า 11.37 ล้านบาท ปริมาณลดลง -1.20% (97.03 ตัน) แต่มูลค่า 
เพิ่มขึน้ +40.34% (8.10 ล้านบาท) จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน โดยน าเข้าจาก
ประเทศจีน (68%) มาเลเซีย (9%) ฝร่ังเศส (7%) สเปน (7%) และประเทศอื่นๆ 
(9%) ส าหรับเดือน ส.ค.57 มีการน าเข้าปริมาณ 19.71 ตัน มูลค่า 2.33 ล้านบาท 
ปริมาณเพิ่มขึน้เกือบสองเท่าตัว(6.63 ตัน) และมูลค่าเพิ่มขึน้เกือบสามเท่าตัว          
(0.59 ล้านบาท) จากปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า     (ปริมาณ : ตนั,มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเขา้ 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ส.ค.57 0.83 0.03 19.71 2.33 
ก.ค.57 6.40 0.24 0.76 0.36 

ส.ค.56 28.01 1.29 6.63 0.59 

%∆ ก.ค.57 -87.11 -87.22 +2,486.35 +550.37 

%∆ ส.ค.56 -97.05 -97.58 +197.17 +298.22 

ที่มา : กรมศลุกากร 

ปญัหาอุปสรรค   
 

 เน่ืองจากเร่ิมเข้าสู่ช่วงการจบัปลาในบางพืน้ที่ ผลผลิตเร่ิมทยอยออกสู่ตลาดมากขึน้ ท าให้ราคาขายที่เกษตรกรได้รับในเดือน ส.ค.ปรับตวัลดลงจากเดือนก่อน 
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ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ที่มา: ตลาดไท  
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ที่มา ส านกัดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์ 

Monthly Report 
สนิคา้ปลากะพงขาว&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนตลุาคม 2557 



                                                                                                

        

 


