
             
       
 
 
 

 
 

     

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

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ ม.ค.61 ม.ค.62 % 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 23.5 1.3 14.8 1.0 -37.0 -23.1 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 21.6 0.7 24.5 0.8 13.4 15.3 
รวม 45.1 2.0 39.3 1.8 -12.9 -9.8 

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

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.61 ม.ค.62 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ 
ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 24.8 1.0 25.0 0.8 0.8 -20.0 
มีชีวิต 31.1 0.5 162.3 3.1 422.0 520.0 
รวม 55.9 1.5 187.3 3.9 235.4 158.7 

                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
   

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

ม.ค.-ก.พ.62 19,831 20,461 20,916 21,112 
%การเปลี่ยนแปลง  3.2 2.2 0.9 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monitoring Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืนมนีาคม 2562 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ก.พ. 62 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 9,180 ตัน ลดลง 23.1% จากเดือนก่อน 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 4.8% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการ
ประมง) 

 ผลผลิตเบื้องต้น ม.ค.-ก.พ.62 มีจ านวน 21,112 ตัน เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

3.ปัญหาอุปสรรค 
- ลูกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  
- สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเพาะพันธุ์ลูกปลา และยังท าให้ปลาป่วย
ตายได้ง่าย 
- ขาดการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- วางแผนการผลิตและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตบางส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ช่องทางการจ าหน่าย 
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน
การผลิต 
 

1.2 ราคา  

 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน ก.พ.61 ขนาดใหญ่ 48.32 บาท/กก. 
ขนาดกลาง 45.5 บาท/กก. ขนาดเล็ก 40.0 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่และขนาดกลาง
เพิ่มขึ้น 1.3% และ 3.0% ตามล าดับ แต่ขนาดเล็กไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทุกขนาดปรับเพิ่มขึ้น 7.9% 2.4% 
และ 22.0% ตามล าดับ   

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ก.พ.62 ขนาดใหญ่ 65.54 บาท/กก. 
และขนาดกลาง 64.57 บาท/กก. ซึ่ งเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทุกขนาดไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดเพิ่มขึ้น 1.3% และ 
4.8% ตามล าดับ  1.3 การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การส่งออก  

- ม.ค.62 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 39.3 ตัน มูลค่า 1.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง 12.9% และ 9.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 54.8% และปลาดุกมีชีวิต 45.2% โดยปลา
ดุกแช่เย็นแช่แข็งส่งออกไปยังเกาหลีใต้ 64.1% ฝร่ังเศส 14.1% บาร์เรน 12.2% และ
ญี่ปุ่น 9.6% ส าหรับปลาดุกมีชีวิตส่งออกไปยังกัมพูชา 46.1% สปป.ลาว 43.1% และ
เมียนมาร์ 10.8%) 
 
 3.2 การน าเข้า  

- ม.ค.62 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 187.3 ตัน มูลค่า 3.9 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.3 เท่าตัว และ 1.6 เท่าตัว ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าเป็นปลาดุกมีชีวิต 80.2% และปลาดุกสดแช่เย็นแช่แข็ง 
19.8% โดยปลาดุกมีชีวิตน าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด และปลาดุกสดแช่เย็นแช่แข็ง 
น าเข้าจากจีนทั้งหมด   
 
 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 
ผู้จัดท ารายงาน : สุกัญญา พิมมาดี 

 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
โลก 
การส่งออก  

  ม.ค.-ส.ค. 2561 ภาพรวมการส่งออกสัตว์น้ าในกลุ่ม Catfish (Pangasius Spp.,  
Silurus Spp., Clarias Spp., Ictalurus Spp.) มีปริมาณ 37,545 ตัน มูลค่า 96.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ปริมาณเพ่ิมขึ้น 3.3% แต่มูลค่าลดลง 11.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
   ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ Catfish Fillets Frozen 54.9% (เนเธอร์แลนด์ 34.3% จีน 
12.9% เบลเยียม 9.2%  เยอรมันนี 7.6% และอ่ืนๆ 36.0%)  รองลงมา คือ Catfish Frozen 22.1% 
(จีน 38.1% ไทย 14.0% อินโดนีเซีย 13.8% เนเธอร์แลนด์ 9.3% และอ่ืนๆ 24.8%) Catfish Fillets 
Fresh Or Chilled 17.0% (เบลเยียม 30.3% เนเธอร์แลนด์ 27.7% สหราชอาณาจักร 18.9% เยอรมัน 
6.8% และอ่ืนๆ 16.3%) และ Catfish Fresh Or Chilled 6.0% (ไทย 60.2% เดนมาร์ค 14.0% อินเดีย 
12.1% สหรัฐอเมริกา 5.1% และอ่ืนๆ 8.6%) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 8 ก.พ.62) 

การน าเข้า  

 ม.ค.-ส.ค. 2561 ภาพรวมการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าในกลุ่ม Catfish (Pangasius Spp.,  
Silurus Spp.,Clarias Spp., Ictalurus Spp.) มีปริมาณ 397,131 ตัน มูลค่า 1,102.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 4.4% และ 21.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

ผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 90.8%  (สหรัฐอเมริกา 29.8%  จีน 15.8%  
เม็กซิโก 6.7%  บราซิล 5.5%  และอ่ืนๆ 42.2%) รองลงมาคือ Catfish Frozen 6.3%  (จีน 48.0%  
โคลอมเบีย 14.7% ไอวอรี่โคสต์ 5.7%  เม็กซิโก 3.4%  และอ่ืนๆ 28.2%)  Catfish Fillets Fresh 
Or Chilled 2.4%  (เยอรมัน 18.1%  แคนาดา 11.8%  สวิตเซอร์แลนด์ 8.0%  ฝร่ังเศส 7.8%  และ
อ่ืนๆ 54.3%) และ Catfish Fresh Or Chilled 0.5%  (สหราชอาณาจักร 46.0%  เดนมาร์ก 14.4%  
สิงคโปร์ 13.0%  ออสเตรีย 2.7%  และอ่ืนๆ  23.9%)  (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 8 ก.พ.62) 

 

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) 


