
             
       
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 
     ที่มา : ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2.ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย ์

 

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.60 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

0.6 0.1 4.7 0.2 683.3 100.0 

ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 507.8 46.2 409.4 29.1 -19.4 -37.0 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 39.3 2.1 92.8 3.4 136.1 61.9 
แห้ง ไม่รมควัน 11.5 2.4 - - - - 
ปลาดุกสดแช่เย็น 1.8 0.1 2.7 0.1 50.0 - 
รวม 561.0 50.9 509.6 32.8 -9.2 -35.6 

          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
        
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.60 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาแช่เย็นแช่แขง็ 26.7 0.9 462.9 14.9 1,633.7 1,555.6 
มีชีวิต 379.1 7.6 456.4 7.6 20.4 - 
เน้ือปลาดุก แบบ
อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง - - 24.2 1.0 - - 
รวม 405.8 8.5 943.4 23.5 132.5 176.5 

                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

         
 
 

   

ปริมาณผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง ปี 2557-2560 (ตัน) 
เดือน 2558 2559 2560 2561 

ม.ค.61 16,937 11,322 11,613 12,201 
%การเปลี่ยนแปลง  -33.2 2.6 5.1 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monitoring Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์2561 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ม.ค. 61 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 12,201 ตัน เพิ่มขึ้น 4.9% จากเดือน
ก่อน และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 5.1% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการ

ประมง) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
- ราคาปลาดุกตกต่ า โดยปี 2560 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มขนาดกลางเฉลี่ยอยู่ที่ 45.99 
(-3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวปีก่อน) 
 
 
 
 

 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- วางแผนการผลิตและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตบางส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ช่องทางการจ าหน่าย 
- ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
สิงคโปร์ 

 การส่งออก ม.ค. – ก.ย.60 สิงคโปร์ส่งออกกลุ่ม Catfish 1,098 ตัน มูลค่า 2.9  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 22.0% และ 35.7% ตามล าดับ เมื่อ
เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Fillets Frozen 92.8% 
(ส่งออกอินโดนีเซีย 93.2% มาเลเซีย 2.8% และอ่ืนๆ 4%) Catfish Fresh Or Chilled 
5.4% (ส่งออกอินโดนีเซีย 74.7% เวียดนาม 14.2% มาเลเซีย 10.9% และอ่ืนๆ0.2%) 
Catfish Fillets Fresh Or Chilled 1.7% (ส่งออกอินโดนีเซีย 76.9% และมาเลเซีย 
23.1%) และCatfish Frozen 0.1% (ส่งออกมาเลเซีย 74.3% และบรูไน 25.7%)   

 การน าเข้า ม.ค. – ก.ย.60 สิงคโปร์น าเข้ากลุ่ม Catfish 12,523 ตัน มูลค่า 25.3  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 10.1% และ 4.2% ตามล าดับ เมื่อ
เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน รูปแบบการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 90.0% 
(น าเข้าจากเวียดนาม 99.2% และอ่ืนๆ 0.8%) Catfish Fresh Or Chilled 6.8% 
(น าเข้าเวียดนาม 97.6% มาเลเซีย 1.6% และอ่ืนๆ 0.8%) Catfish Fillets Fresh Or 
Chilled 1.9% (น าเข้าจากเวียดนาม 92.8% และออสเตรเลีย 7.2%) และCatfish 

1.2 ราคา  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน ม.ค.61 ขนาดใหญ่ 44.3 บาท/กก. 

ขนาดกลาง 43.5 บาท/กก. ขนาดเล็ก 29.2 บาท/กก. ขนาดใหญ่และขนาดเล็กลดลง 
6.6% และ 10.2% ตามล าดับ แต่ขนาดกลางไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทุกขนาดลดลง 16.6% 4.6% และ5.6%    
ตามล าดับ   

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ม.ค.61 ขนาดใหญ่ 64.9 บาท/กก. 
และขนาดกลาง 61.8 บาท/กก. ทุกขนาดลดลง 0.2% และ 0.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดลดลง 1.4% และ
1.1% ตามล าดับ 

 
1.3 การค้าต่างประเทศ 

 3.1 การส่งออก  
- ธ.ค.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 51.9 ตัน มูลค่า 3.3 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 8.9% และ 13.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ปี 2560 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 509.6 ตัน มูลค่า 32.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 9.2% และ 35.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน รูปแบบการส่งออก 
คือ ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 88.9% (ส่งออกฝร่ังเศส 18.6% ญี่ปุ่น 16.0% สหราช
อาณาจักร 15.9% เกาหลีใต้ 11.4% และอ่ืนๆ 38.1%) ปลาดุกมีชีวิต 10.3 % (ส่งออก
เมียนมาร์ 56.4% และสปป.ลาว 43.5%) เน้ือปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 0.6% 
(ส่งออกกาตาร์ทั้งหมด) และปลาดุกสดแช่เย็น 0.2% (ส่งออกเมียนมาร์ทั้งหมด) 

 3.2 การน าเข้า  
- ธ.ค.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 89.2 ตัน มูลค่า 2.5 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น  
55.2% แต่มูลค่าลดลง 42.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ปี 2560 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 943.4 ตัน มูลค่า 23.5 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 132.5% และ 176.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนโดย น าเข้าใน
รูปแบบปลาดุกสดแช่เย็นแช่แข็ง 63.6% (น าเข้าจากจีน 97.1% และปากีสถาน 2.9%) 
ปลาดุกมีชีวิต 32.4% (น าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด) และเน้ือปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจน
แข็ง 4.1% (น าเข้าจากจีนทั้งหมด)    


