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ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2.ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย ์

     
       
      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ก.พ.62 ม.ค.-ก.พ.63 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 38.4 3.3 48.3 6.7 25.8 103.0 

เน้ือแบบอ่ืนๆแช่เย็นจนแข็ง 2.0 0.3 2.0 0.3 - - 

สดหรือแช่เย็น - - 3.2 0.1 - - 

มีชีวิต 44.2 1.5 50.9 2.1 15.2 40.0 

รวม 84.6 5.1 104.4 9.2 23.4 80.4 
          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

        
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ก.พ.62 ม.ค.-ก.พ.63 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 25.5 0.8 30.2 0.7 18.4 -12.5 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 257.6 5.0 332.8 6.5 29.2 30.0 
รวม 283.1 5.8 363.0 7.2 28.2 24.1 

                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
   

ปริมาณผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง ปี 2559-2562 (ตัน) 
เดือน 2559 2560 2561 2562 

ม.ค.-ธ.ค.62 108,033 110,817 112,101 113,197 
%การเปลี่ยนแปลง  2.58 1.16 0.98 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monitoring Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืนเมษายน 2563 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ธ.ค.62 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 10,878 ตัน เพิ่มขึ้น 5.49% จากเดือนก่อน 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 10.91% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

 ผลผลิตเบื้องต้น ปี 2562 มีจ านวน 113,197 ตัน เพิ่มขึ้น 0.98% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

 

3.ปัญหาอุปสรรค 
- ขาดการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
- ลูกพันธุ์เติบโตช้า และขาดแคลน 
- บางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ าในการเลี้ยงปลา 
- เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี ทบ.1 
- ปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภายในประเทศที่
ลดลง ท าให้ราคาสินค้าลดต่ าลง และผลผลิตไม่สามารถออกสู่ตลาดได้ เน่ืองจากไม่มี
พ่อค้าคนกลางไปรับซื้อผลผลิต 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- วางแผนการผลิตและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตบางส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ช่องทางการจ าหน่าย โดยกระจายผลผลิตผ่านทางตลาดออนไลน์มากขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลด
ต้นทุนการผลิต 

1.2 ราคา  

 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน มี.ค.63 ขนาดใหญ่ 48.40 บาท/
กก. ขนาดกลาง 50.00 บาท/กก. ขนาดเล็ก 45.00 บาท/กก. โดยทุกขนาดเพิ่มขึ้น 
0.04% 1.0%และ 6.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ขนาดใหญ่ลดลง 2.0% ขนาดกลางกับขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 17.78% 
และ 25.7% ตามล าดับ  

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน มี.ค.63 ขนาดใหญ่ 66.84 
บาท/กก. และขนาดกลาง 66.09 บาท/กก. ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 0.07% ขนาดกลางไม่
มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ทั้งสองขนาดเพิ่มขึ้น 1.7% และ 2.1% ตามล าดับ  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
สิงคโปร์ 
การส่งออก  

 การส่งออก ม.ค. – ธ.ค.62 สิงคโปร์ส่งออกกลุ่ม Catfish 652.7 ตัน มูลค่า 1.4 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 32.3% และ 33.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Fillets Frozen 80.0% (ส่งออกอินโดนีเซีย 64.4% 
มาเลเซีย 29.6% แอฟริกาใต้ 2.7%  และอ่ืนๆ 3.3%) Catfish Frozen 17.8% (ส่งออก
อินโดนีเซีย 88.6% ญี่ปุ่น 11.4%) Catfish Fillets Fresh Or Chilled 2.1% (ส่งออกมาเลเซีย
69.3% ไต้หวัน 27.5% และศรีลังกา 3.2%) Catfish Fresh Or Chilled 0.1% (ส่งออก      
มัลดีฟส์ทั้งหมด) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 
18 ก.พ.63) 

การน าเข้า  

 การน าเข้า ม.ค. – ธ.ค.62 สิงคโปร์น าเข้ากลุ่ม Catfish 17,428.4 ตัน มูลค่า 36.3 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 1.3% แต่ปริมาณลดลง 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
 รูปแบบการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 95.1% (น าเข้าจากเวียดนาม 98.1%,  
มาเลเซีย 0.8% และอ่ืนๆ 1.1%) Catfish Fresh Or Chilled 3.2% (น าเข้าเวียดนาม 68.8% 
อินโดนีเซีย 10.9% ญี่ปุ่น 9.7% จีน 8.1% และอ่ืนๆ 2.5%) Catfish Frozen 1.6% (น าเข้า

เยอรมัน 12.2%  แคนาดา 9.2%  และอ่ืนๆ 48.9%) และ Catfish Fresh Or Chilled 0.7%  
(สหราชอาณาจักร 50.8%  สิงคโปร์ 16.9%  เดนมาร์ก 10.9%  ออสเตรีย 3.0%  และอ่ืนๆ  
18.4%) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น 
ณ วันที่ 3 ส.ค.61) 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การส่งออก  
 - ก.พ.63 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 73.2 ตัน มูลค่า 7.7 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.3 เท่าตัว และ 4.4 เท่าตัว ตามล าดับ เทียบกับเดือนก่อน  
 - ม.ค.-ก.พ.63 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 104.1 ตัน มูลค่า 9.2 ล้าน
บาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.4% และ 80.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 72.9% ปลาดุกมีชีวิต 23.0% 
เน้ือปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 3.3%  และปลาดุกสดแช่เย็น 0.8% โดยปลาดุกแช่เย็น
จนแข็งส่งออกไปยัง สหรัฐฯ 64.2% ญี่ปุ่น 18.3% ซาอุดิอาระเบีย 7.6% สหราชอาณาจักร
6.2% และอ่ืนๆ 3.7% ปลาดุกมีชีวิตส่งออกไปยังเมียนมาร์ 70.8% สปป.ลาว 14.7% และ
กัมพูชา 14.4% เน้ือปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็งส่งออกไปญี่ปุ่นทั้งหมด ส่วนปลาดุกสด
แช่เย็นส่งออกไปกัมพูชาทั้งหมด  

 3.2 การน าเข้า  
 - ก.พ. 63 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 161.2 ตัน มูลค่า 3.3 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 20.1% และ 18.3% ตามล าดับ เทียบเดือนก่อน  
 - ม.ค.-ก.พ.63 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 363.0 ตัน มูลค่า 7.2 ล้าน
บาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 28.2% และ 24.1% ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 โดยผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเป็นปลาดุกมีชีวิต 89.8% และปลาดุกแช่เย็นจน
แข็ง 10.2% โดยปลาดุกมีชีวิตน าเข้าจากมาเลเซียเกือบทั้งหมด และปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 
น าเข้าจากจีน 91.4% และปากีสถาน 8.6%  
 


