
             
        
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 
 ที่มา : ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย ์

 
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาแช่เย็นแช่แขง็ 4.1 0.3 304.2 9.1 +7,319.5 +2,933.3 
มีชีวิต 245.6 5.3 345.2 5.8 +40.6 +9.4 
รวม 249.7 5.6 649.4 14.9 160.1 166.1 

                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

1.8 0.1 4.7 0.2 +161.1 100.0 
 

ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 404.9 35.8 297.6 20.3 -26.5 -43.3 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 38.3 2.1 45.3 1.8 +18.3 -14.3 
แห้ง ไม่รมควัน 9.0 1.9 - - - - 
ปลาดุกสดแช่เย็น 0.4 0.1 1.1 0.04 +175.0 -60.0 
รวม 454.4 40.0 348.7 22.3 -23.3 -44.3 

          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 

 
 

   

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

ม.ค.–ต.ค.60 91,716 88,582 82,547 85,824 
%การเปลี่ยนแปลง  -3.4 -6.8 4.0 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monthly Report 
สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2560 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 ต.ค.60 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 6,760 ตัน เพิ่มขึ้น 18.5% จากเดือน
ก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 45.8%  

 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น ม.ค.-ต.ค.60 มีจ านวน 85,824 ตัน เพิ่มขึ้น 4.0% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์ม เดือน ต.ค.60 ขนาดใหญ่ 45.9 บาท/กก. ขนาดกลาง 41.9

บาท/กก. ขนาดเล็ก 32.4 บาท/กก. ทุกขนาดลดลง -7.0% -8.9% และ -9.6% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขนาดใหญ่
ลดลง -4.2% แต่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มขึ้น +6.1% และ +2.3%  ตามล าดับ  

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ต.ค.60 ขนาดใหญ่ 65.3 บาท/กก. 
ขนาดกลาง 62.3 บาท/กก. ทั้งสองขนาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดลดลง -1.1% และ -0.6% 
ตามล าดับ 

 3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  
- ก.ย.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 55.9 ตัน มูลค่า 1.2 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลง -5.0% และ -23.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ม.ค.-ก.ย.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 649.4 ตัน มูลค่า 14.9 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +160.1% และ +166.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนโดยน าเข้าในรูปแบบ ปลาดุกสดแช่เย็นแช่แข็ง 60.8% (น าเข้าจากจีน 95.3% 
และปากีสถาน 4.7%) และปลาดุกมีชีวิต 39.2% (น าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด)  

 3.2 การส่งออก  
- ก.ย.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 46.0 ตัน มูลค่า 1.6 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง -26.7% และ -24.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ม.ค.-ก.ย.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 348.7 ตัน มูลค่า 22.3 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง -23.3% และ -44.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี
ก่อนรูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 91.1% (ส่งออกสหราชอาณาจักร 
18.2% ญี่ปุ่น 16.3% สหรัฐอเมริกา 15.7% ฝร่ังเศส 13.5% และอ่ืนๆ 36.3%) ปลาดุกมี
ชีวิต 7.8% (ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 60.2% และเมียนมาร์ 
39.8%) เน้ือปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 0.9% (ส่งออกกาตาร์ทั้งหมด) และปลาดุก
สดแช่เย็น 0.2% (ส่งออกเมียนมาร์ทั้งหมด) 

 
 
 
 

Catfish Fillets Frozen 0.7% (ส่งออกเมียนมาร์ทั้งหมด) Catfish Fresh Or 
Chilled 0.3% (ส่งออกมาเลเซีย 66.4% สิงคโปร์ 17.7% ไต้หวัน 15.5% และอ่ืนๆ 
0.4%) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์) สืบค้น ณ วันที่ 1 ธ.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 
อินโดนีเซีย 

 การส่งออก ม.ค. – ก.ค.60 อินโดนีเซียส่งออกกลุ่ม Catfish 3,278 ตัน มูลค่า 4.98  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -44.8% และ -33.0% ตามล าดับ เมื่อ
เทียบช่วงเดียวกันของปี รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Frozen 78.9% (ส่งออกไทย 
64.4% เกาหลีใต้ 6.9% สหราชอาณาจักร 6.6% และอ่ืนๆ 22.1%) Catfish Fillets 
Fresh Or Chilled 20.1% (ส่งออกญ่ีปุ่น 74.2% มาเลเซีย 21.5% และอ่ืนๆ 4.3%)  
 


