
             
        
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
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   ที่มา : ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย ์

 
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
แช่เย็นแช่แข็ง 1.6 0.2 85.8 2.6 5,262.5 1,200.0 
มีชีวิต 142.9 3.1 158.2 2.6 10.7 -16.1 
รวม 144.5 3.3 244.0 5.2 68.9 57.6 

                         ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ - - - - - - 
แช่เย็นแช่แข็ง 158.3 14.0 106.2 9.5 -32.9 -32.1 
เน้ือปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง - - - - - - 
มีชีวิต 10.6 0.5 2.5 0.1 -76.4 -80.0 
แห้ง ไม่รมควัน - - - - - - 
รวม 168.9 14.5 108.7 9.6 -35.6 -33.8 

          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 

 
 

   

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

ม.ค.–เม.ย.60 45,183 45,178 46,274 42,185 
%การเปลี่ยนแปลง  +0.01 +2.4 -8.8 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monitoring Report 
สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2560 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 เม.ย.60 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 9,070 ตัน เพิ่มขึ้น +24.4% จากเดือน
ก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง -12.6%  

 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น ม.ค.-เม.ย.60 มีจ านวน 42,185 ตัน ลดลง -8.8% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์ม เดือน เม.ย.60 ขนาดใหญ่ 53.75 บาท/กก. ขนาดกลาง 

45.78 บาท/กก. ขนาดเล็ก 31.04 บาท/กก. ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น +2.8% แต่ขนาดกลาง
และขนาดเล็กลดลง -2.6% และ-1.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทุกขนาดปรับลดลง -8.6%  -11.0% และ -22.1%  
ตามล าดับ  

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน เม.ย.60 ขนาดใหญ่ 65.8 บาท/กก. 
ขนาดกลาง 62.76 บาท/กก. ขนาดใหญ่ลดลง -1.6% แต่ขนาดกลางเพิ่มขึ้น +0.1% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทุกขนาดปรับเพิ่มขึ้น 
+0.9% และ +1.9% ตามล าดับ 

3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  
- มี.ค.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 80.9 ตัน มูลค่า 2.0 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น +7.3% และ +25.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ม.ค.-มี.ค.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 244.0 ตัน มูลค่า 5.2 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +68.9% และ +57.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนโดยน าเข้าในรูปแบบ ปลาดุกมีชีวิต 50.9% (น าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด) ปลาดุก
แช่เย็นแช่แข็ง 49.1% (น าเข้าจากจีนทั้งหมด) 

 3.2 การส่งออก  
- มี.ค.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 27.3 ตัน มูลค่า 2.0 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง -51.9% และ -59.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ม.ค.-มี.ค.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 108.7 ตัน มูลค่า 9.6 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง -35.6% และ -33.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี
ก่อนรูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 98.6% (ส่งออกสหรัฐอเมริกา 27.4% 
ฝร่ังเศส 17.6% ญี่ปุ่น 16.8% อังกฤษ 12.2% และอ่ืนๆ 26.0%) ปลาดุกมีชีวิต 1.4% 
(ส่งออกลาวทั้งหมด) 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งขยายตลาดเพิ่มเติม โดยกรม
ประมงจัดฝึกอบรมผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง หลักสูตร

ปัญหาอุปสรรค 
- ช่องทางการจ าหน่ายหรือตลาดปลาดุกมีค่อนข้างน้อย 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
การตลาดและการค้า 
อินโดนีเซีย 

 การส่งออก ม.ค. – ก.ค. 59 อินโดนีเซียส่งออกกลุ่ม Catfish 5,933.0 ตัน  
มูลค่า 7.43 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Fillets Fresh Or Chilled 
61.3% (ส่งออกเวียดนาม 57.1% ญี่ปุ่น 39.6% และอ่ืนๆ 3.3%) Catfish Frozen 36.4% 
(ส่งออกประเทศไทย 55.1% เกาหลีใต้ 12.7% เวียดนาม 11.1% และอ่ืนๆ 21.1%) Catfish 
Fresh Or Chilled 2.3% (ส่งออกมาเลเซีย 70.0% เบลเยียม 23.2% และอ่ืนๆ 6.8%)  
(Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) สืบค้น ณ 
วันที่ 3 เม.ย.60 
 


