
 

สถานการณ์ภายในประเทศ   

นเรศ  กิจจาพัฒนพันธ์     
ส่วนเศรษฐกิจการประมงโทร. 02558 0193 

1. การผลิต  
  ผลผลิตปลากะพงขาวปี56 จากการประมาณการเบื้องต้นมี 17 ,371 ตัน มูลค่า 
2,013 ล้านบาท  ปริมาณและมูลค่า เพิ่มขึ้นจากปี55 +3.0 %(16,861 ตัน) และ 
+3.4%(1,946 ล้านบาท ) ตามล าดับ โดยมีแหล่งเล้ียงที่ส าคัญ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา 
ปัตตานี สงขลาสุราษฎร์ธานี และสตูล ซึ่งคิดเป็นประมาณ 75 % ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ 
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศฯกรมประมง 
 

2. ราคาและการค้า 
 ราคาขายขนาดกลางที่เกษตรกรได้รับเดือนต.ค.57 ราคา 143 บาท/กก ราคา
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน  -0.7%(144 บาท/กก) และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกันราคาลดลง-2.7%(147 บาท/กก) 
 

 
 

 ราคาขายส่ง ณ ตลาดไท ซึ่งเป็นราคาขายแบบคละขนาด เดือน ต.ค.57 ราคา 
183 บาท/กก ราคาปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อน  +2.2% (179 บาท/กก)  และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น+28.7%(142บาท/กก) 

 

 

 
 

 ราคาขาย ปลีกเฉลี่ยขนาดกลาง ณ ตลาดใน กทม. เดือนต.ค.57 ราคา 176 
บาท/กกราคาปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน -2.0% (179 บาท/กก) แต่เม่ือเทียบกับ ปี
ก่อนในเดือนเดียวกันราคาเพิ่มขึ้น +5.6%(166 บาท/กก) 

 
 

3. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 ปริมาณส่งออกปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ในเดือนม.ค.- ต.ค.ป5ี7มี 
67.28 ตัน มูลค่า 6.10 ล้านบาทปริมาณลดลงจากปีก่อน- 41.46%(114.93 ตัน)แต่
มูลค่าเพิ่มขึ้น+6.13%(5.75 ล้านบาท) จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน โดยส่งออกไปยัง
ประเทศพม่า(27%)รัสเซีย(72%) และ สวิตเซอร์แลนด์ (1%)ส าหรับเดือน               
ต.ค.57 มีการส่งออกปริมาณ 1.60 ตัน มูลค่า 0.05ล้านบาททั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในเดือนเดียวกัน ทั้งนี้เดือน ต.ค.56 ไม่มีการส่งออกปลา
กะพงขาว  

 ปริมาณน าเข้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ของไทย ในเดือนม.ค.- ต.ค.ปี57                 
มี 98.05 ตัน มูลค่า 12.63 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน-2.78 %(100.85 ตัน) 
แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +42.60 %(8.85 ล้านบาท)จากปีก่อนในช่วงเดียวกัน โดยน าเข้า
จากประเทศจีน(62%) ฝรั่งเศส  (12%)มาเลเซีย(8%)สเปน (8%) และประเทศอื่นๆ
(10%)ส าหรับเดือน ต.ค.57 มีการน าเข้าปริมาณ 1.29 ตัน มูลค่า 0.76ล้านบาท
ปริมาณลดลง -16.08% (2.29ตัน) แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น +92.81% (0.39ล้านบาท)จาก
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า (ปริมาณ : ตัน,มูลค่า :ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การส่งออก การน าเข้า 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ต.ค.57 1.60 0.05 1.29 0.76 
ก.ย.57 23.62 3.17 0.90 0.50 
ต.ค.56 0.00 0.00 1.54 0.39 

%∆ก.ย.57 - 93.23  - 98.36  +43.38  +53.66  
%∆ก.ย.56  -   -  -16.08  + 92.81  

ที่มา : กรมศุลกากร 

ปัญหาอุปสรรค 
 

 แม้ว่าราคาขายที่เกษตรกรได้รับในเดือน ต.ค.ยังคงปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน แต่คาดว่าราคาในเดือนถัดไปจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลการ
เฉลิมฉลอง 
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ราคา(บาท/กก) ราคาขายปลากะพงขาวขนาดกลางท่ีเกษตรกรได้รับ
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ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 

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

ราคา(บาท/กก) ราคาขายส่งปลากะพงขาวคละขนาด 
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ที่มา: ตลาดไท
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ที่มา ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

Monthly Report 
สินค้าปลากะพงขาว&ผลิตภัณฑ์ 

ประจ าเดือนธันวาคม2557 



  

 

    

 


