
             
        
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 
     ที่มา : ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2.ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย ์

 

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

1.8 0.1 4.7 0.2 161.1 100 

ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 477.6 42.3 379.8 26.7 -20.5 -36.9 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 39.3 2.1 70.6 2.5 79.6 19.0 
แห้ง ไม่รมควัน 11.5 2.4 - - - - 
ปลาดุกสดแช่เย็น 0.6 0.1 2.7 0.1 350.0 - 
รวม 530.8 47.0 457.8 29.5 -13.8 -37.2 

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

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  ปริมาณ มูลค่า 
ปลาแช่เย็นแช่แขง็ 4.1 0.3 412.2 13.0 9,953.7 4,233.3 
มีชีวิต 315.1 6.6 417.8 7.0 32.6 6.1 
เน้ือปลาดุก แบบ
อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง - - 24.2 1.0 - - 
รวม 319.2 6.9 854.2 21.0 167.6 204.3 

                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

         
 
 

   

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

ม.ค.–ธ.ค.60 113,832.00 111,539.00 109,072.00 112,665.00 
%การเปลี่ยนแปลง  -2.0 -2.2 3.3 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monthly Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืน มกราคม 2561 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ธ.ค.60 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 15,775 ตัน เพิ่มขึ้น 42.6.7% จากเดือน
ก่อน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 3.5%  

 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น ม.ค.-ธ.ค.60 มีจ านวน 112,665.0 ตัน เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

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 
Frozen 1.3% (น าเข้าจากเวียดนาม 41.1%     เมียนมาร์ 28.1% บังกลาเทศ 11.0% 

1.2 ราคา  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน ธ.ค.60 ขนาดใหญ่ 47.4 บาท/กก. 

ขนาดกลาง 43.5บาท/กก. ขนาดเล็ก 32.5 บาท/กก. ขนาดใหญ่และขนาดเล็กลดลง 
0.8% และ 0.2% ตามล าดับ แต่ขนาดกลางเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขนาดใหญ่และขนาดกลางลดลง 7.1% และ 6.0% 
ตามล าดับ แต่ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 3.1%     

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ธ.ค.60 ขนาดใหญ่ 65.0 บาท/กก. 
และขนาดกลาง 62.0 บาท/กก. ทุกขนาดลดลง 0.6% และ 0.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดลดลง 1.9% และ
1.5% ตามล าดับ 

 
1.3 การค้าต่างประเทศ 

 3.1 การส่งออก  
- พ.ย.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 56.9 ตัน มูลค่า 3.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.4% และ 13.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ม.ค.-พ.ย.60 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 457.8 ตัน มูลค่า 29.5 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง 13.8% และ 37.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 
รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 90.5% (ส่งออกฝร่ังเศส 18.3% ญี่ปุ่น 
15.8% สหราชอาณาจักร 15.3% สหรัฐอเมริกา 12.0% และอ่ืนๆ 38.6%) ปลาดุกมีชีวิต 
8.6 % (ส่งออกเมียนมาร์ 56.1% และสปป.ลาว 43.9%) เน้ือปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจน
แข็ง 0.7% (ส่งออกกาตาร์ทั้งหมด) และปลาดุกสดแช่เย็น 0.2% (ส่งออกเมียนมาร์
ทั้งหมด) 

 3.2 การน าเข้า  
- พ.ย.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 138.4 ตัน มูลค่า 4.4 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 108.6% และ 156.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ม.ค.-พ.ย.60 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 854.2 ตัน มูลค่า 21.0 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 167.6% และ 204.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี
ก่อนโดย น าเข้าในรูปแบบปลาดุกสดแช่เย็นแช่แข็ง 62.2% (น าเข้าจากจีน 96.7% และ
ปากีสถาน 3.3%) ปลาดุกมีชีวิต 33.3% (น าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด) และเน้ือปลาดุก
แบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 4.6% (น าเข้าจากจีนทั้งหมด)    


