
 

สถานการณ์ภายในประเทศ   

นเรศ  กิจจาพฒันพนัธ์     
สว่นเศรษฐกิจการประมงโทร. 02558 0193 

  

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี5 7 จากการประมาณการเบือ้งต้นมี 18,631 ตนั มลูคา่ 
2,383  ล้านบาท  ปริมาณและมลูคา่ เพ่ิมขึน้จากปี5 6 +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 
 ราคาขายขนาดกลางทีเ่กษตรกรได้รับเดือนก.ย.58 ราคา 155 บาท/กก ราคา
ปรับตวัลดลงจากเดือนก่อน   -1.9%(158 บาท/กก)  แตเ่ม่ือเทียบกบั ปีก่อนในเดือน
เดียวกนัราคาสงูขึน้+7.6%(144 บาท/กก) 
 

 

 ราคาขายส่ง  ณ ตลาดไท  ซึง่เป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ก.ย.58ราคา 
158  บาท/กก ราคาปรับตวัลดลงจากเดือนก่อน  -1.0% (160  บาท/กก)  และเม่ือ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนัราคาลดลง-11.3%(179บาท/กก) 

 

 

 
 

 ราคาขาย ปลีกเฉล่ียขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือนก.ย.58ราคา 175
บาท/กกราคาปรับตวัเพิ่มขึน้จากเดือนก่อน  +1.2%(173 บาท/กก)  แตเ่ม่ือเทียบกบั
ปีก่อนในเดือนเดียวกนัราคาลดลง-2.1%(179บาท/กก) 
 

 
 

3. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 ข้อมลูเบือ้งต้นการสง่ออกปลากะพงขาวและผลิตภณัฑ์ของไทย ในเดือนม.ค.-
ก.ย.ปี 58มี 10.3 ตนัมลูคา่ 0.3 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมลูคา่ลดลง-84.3% (65.7 
ตนั) และ-94.7% (6.1 ล้านบาท)ตามล าดบั จากปีก่อนในชว่งเดียวกนั โดยสง่ออกไป
ยงัประเทศพมา่ทัง้หมดส าหรับเดือน ก.ย.58 มีการสง่ออกปริมาณ 1.5 ตนั มลูคา่ 
0.03ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมลูคา่ลดลง -93.6%(23.6 ตนั) และ -99.1%(3.2 ล้าน
บาท) ตามล าดบัจากปีก่อนในเดือนเดียวกนั 

 ข้อมลูเบือ้งต้นการน าเข้าปลากะพงขาวและผลิตภณัฑ์ของไทย ในเดือนม.ค.-
ก.ย.ปี 58มีปริมาณ18.5 ตนั มลูคา่ 7.3 ล้านบาท ปริมาณและมลูคา่ลดลง                     
-80.9 %(96.8 ตนั) และ -38.7 %(11.9 ล้านบาท)ตามล าดบัจากปีก่อนในชว่ง
เดียวกนั โดยน าเข้าจากประเทศฝร่ังเศส  (62%) สเปน (18%)เนเธอร์แลนด์ (6 %) 
เยอรมนี(5%) และประเทศอื่นๆ(9 %) ส าหรับเดือน ก.ย.58มีการน าเข้าปริมาณ 1.7 
ตนั มลูคา่ 1.0ล้านบาทปริมาณและมลูคา่เพิ่มขึน้ +88.2 % (0.9 ตนั) และ 
+99.3%(0.5 ล้านบาท) ตามล าดบั จากปีก่อนในชว่งเดียวกนั 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า (ปริมาณ : ตนั,มลูคา่ :ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การส่งออก การน าเขา้ 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 
ก.ย.58 1.5 0.03 1.7 1.0 
ส.ค.58 4.8 0.2 1.5 0.8 
ก.ย.57 23.6 3.2 0.9 0.5 

%∆ส.ค.58 -68.8 -83.0 15.8 25.3 

%∆ก.ย.57 -93.6 -99.1 88.2 93.3 

ทีม่า : กรมศลุกากร 

ปญัหาอปุสรรค 
 

 เกษตรกรควรเตรียมรับมือป้องกนักบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้แก่ สภาพภมิูอากาศที่แปรปรวน และภยัธรรมชาติตา่งๆ เพื่อลดความเสียหายแก่ปลาในกระชงัของ
ตนเอง 
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140
150
160
170
180
190
200
210

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ต.ค. พย ธค

ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลีกปลากะพงขาว

2556 2557 2558
ท่ีมา ส านกัดชันีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

Monthly Report 
สนิคา้ปลากะพงขาว&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน2558 



 

    

 


