
             
        
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 
 ที่มา : ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย ์

 
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาสดแช่เย็นแช่แขง็ 4.1 0.3 253.0 7.5 +6,070.7 +2,400.0 
มีชีวิต 185.5 4.1 281.7 4.7 +51.9 +14.6 
รวม 189.6 4.4 534.7 12.2 +182.0 +177.3 

                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

1.8 0.1 3.5 0.2 +94.44 +100.0 

ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 319.2 28.7 203.2 17.1 -36.3 -40.4 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 27.8 1.5 33.3 1.4 +19.8 -6.7 
แห้ง ไม่รมควัน 7.5 1.5 - - - - 
ปลาดุกสดแช่เย็น 0.4 0.1 - - - - 
รวม 356.7 31.9 240.0 18.7 -32.7 -41.7 

          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 

 
 

   

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

ม.ค.–ส.ค.60 77,281 78,354 73,854 73,361 
%การเปลี่ยนแปลง  +1.4 -5.7 -0.7 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monitoring Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืน กนัยายน 2560 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 ส.ค.60 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 5,645 ตัน ลดลง -16.8% จากเดือนก่อน 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 43.7%  

 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น ม.ค.-ส.ค.60 มีจ านวน 73,361 ตัน ลดลง -0.7% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์ม เดือน ส.ค.60 ขนาดใหญ่ 51.2 บาท/กก. ขนาดกลาง 48.0 

บาท/กก. ขนาดเล็ก 37.2 บาท/กก. ขนาดใหญ่ลดลง -0.8% แต่ขนาดกลางกับขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้น +1.3% และ +13.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ทุกขนาดเพิ่มขึ้น +8.5% +3.9% และ +14.6%  ตามล าดับ  

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ส.ค.60 ขนาดใหญ่ 65.3 บาท/กก. 
ขนาดกลาง 62.5 บาท/กก. ทั้งสองขนาดไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดเพิ่มขึ้น +0.6% และ +2.4% 
ตามล าดับ 

 3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  
- ก.ค.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 86.2 ตัน มูลค่า 2.4 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 54.4% และ 95.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ม.ค.-ก.ค.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 534.7 ตัน มูลค่า 12.2 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +182.0% และ +177.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนโดยน าเข้าในรูปแบบ ปลาดุกสดแช่เย็นแช่แข็ง 61.1% (น าเข้าจากจีน 94.3% 
และปากีสถาน 5.7%) และปลาดุกมีชีวิต 38.9% (น าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด)  

 3.2 การส่งออก  
- ก.ค.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 56.7 ตัน มูลค่า 3.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 129.9% และ 140.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ม.ค.-ก.ค.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 240.0 ตัน มูลค่า 18.7 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง -32.7% และ -41.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี
ก่อนรูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกสดแช่เย็นแช่แข็ง 91.7% (ส่งออกสหรัฐอเมริกา 
18.7% สหราชอาณาจักร 18.5% ญี่ปุ่น 18.1% เกาหลีใต้ 13.4% และอ่ืนๆ 31.3%) 
ปลาดุกมีชีวิต 7.4% (ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 75.8% และ       
เมียนมาร์ 24.2%) และเน้ือปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 0.9% (ส่งออกกาตาร์
ทั้งหมด) 

  การส่งออก ม.ค. – พ.ค.60 สิงคโปร์ส่งออกกลุ่ม Catfish 641.0 ตัน มูลค่า 1.7  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Fillets Frozen 89.5% 
(ส่งออกอินโดนีเซีย 94.1% มาเลเซีย 2.7% และอ่ืนๆ 3.2%) Catfish Fresh Or 
Chilled 7.8% (ส่งออกอินโดนีเซีย 87.1% มาเลเซีย 12.7% และอ่ืนๆ 0.2%) 
Catfish Fillets Fresh Or Chilled 2.6% (ส่งออกอินโดนีเซีย 85.8% และมาเลเซีย 
14.2%) Catfish Frozen 0.1% (ส่งออกบรูไน 74.5% และมาเลเซีย 25.5%) 
(Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) 
สืบค้น ณ วันที่ 27 ก.ค.60 
 
แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งขยายตลาดเพิ่มเติม โดยกรม
ประมงจัดฝึกอบรมผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง หลักสูตร
เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ า โดยรายละเอียดดังน้ี 
- จัดฝึกอบรมพื้นที่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เกษตรกรเข้าร่วมจ านวน 10 ราย 
สอนท าปลาเส้น (ปลาดุก) และปลาหยอง (ปลาดุก) 

ปัญหาอุปสรรค 
- ช่องทางการจ าหน่ายหรือตลาดปลาดุกมีค่อนข้างน้อย 
 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
การตลาดและการค้า 
สิงคโปร์ 

 การน าเข้า ม.ค. – พ.ค.60 สิงคโปร์น าเข้ากลุ่ม Catfish 7,181 ตัน มูลค่า 14.02  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รูปแบบการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 87.3% (น าเข้าจาก
เวียดนาม 99.7% และอ่ืนๆ 0.3%) Catfish Fresh Or Chilled 8.8% (น าเข้าจาก
เวียดนาม 97.9% มาเลเซีย 1.7% และอ่ืนๆ 0.4%) Catfish Fillets Fresh Or Chilled 
2.0% (เข้าจากเวียดนาม 87.7% และสหราชอาณาจักร 12.3%) Catfish Frozen 1.9% 
(น าเข้าจากเวียดนาม 41.4% เมียนมาร์ 31.9% และอ่ืนๆ 26.7%)  
 


