
             
       
 
 
 

 
 

     

 
  ที่มา: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร  2.รำคำขำยปลีก : กระทรวงพำณิชย ์

     
       การส่งออกปลาดุกของไทย                 หน่วยปริมำณ : ตัน, มูลค่ำ : ล้ำนบำท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-มิ.ย.62 ม.ค.-มิ.ย.63 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 141.5 10.8 166.6 15.6 17.7 44.4 

เน้ือแบบอ่ืน ๆ แช่เย็นจนแข็ง 4.4 0.6 285.7 11.8 6,393.2 1,866.7 

สดหรือแช่เย็น 17.7 0.5 49.4 1.4 179.1 180.0 

มีชีวิต 272.9 9.1 150.1 6.1 -45.0 -33.0 

รวม 436.5 21.0 651.8 34.9 49.3 66.2 
          ที่มา: กลุ่มวิเครำะห์กำรค้ำสินค้ำประมงระหวำ่งประเทศ กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรประมง 

        
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมำณ : ตัน, มูลค่ำ : ล้ำนบำท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-มิ.ย.62 ม.ค.-มิ.ย.63 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลำดุกแช่เย็นแช่แข็ง 99.8 2.7 110.1 2.8 10.3 3.7 
มีชีวิตและพันธุ์ปลำ 571.1 11.3 620.9 12.1 8.7 7.1 
เน้ือแบบอ่ืน ๆ แช่เย็นจนแข็ง - - 53.0 1.7 - - 
รวม 670.9 14.0 784.0 16.6 16.9 18.6 

                          ที่มา: กลุ่มวิเครำะห์กำรค้ำสินค้ำประมงระหว่ำงประเทศ กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรประมง 
   

ปริมาณผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง ปี 2559-2563 (ตัน) 
เดือน 2560 2561 2562 2563 

ม.ค.-ธ.ค. 105,088 106,201 102,357 99,905 
%การเปลี่ยนแปลง  1.1 -3.6 -2.4 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเครำะห์สถิติกำรประมง กองนโยบำยและแผนพัฒนำกำรประมง 

1.2 ราคา  

 รำคำปลำดุกหน้ำฟำร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน มิ.ย.63 ขนำดใหญ่ 48.3 บำท/กก. 
ขนำดกลำง 49.5 บำท/กก. ขนำดเล็ก 39.5 บำท/กก. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนทุกขนำด
ลดลง -2.2% 1.4% และ 1.7% ตำมล ำดับ และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
ขนำดใหญ่และขนำดเล็กลดลง -4.1% และ -9.7% ตำมล ำดับ แต่ขนำดกลำงเพิ่มขึ้น 
9.4%   

 รำคำปลำดุกขำยปลีก ณ ตลำดกรุงเทพฯ เดือน มิ.ย.63 ขนำดใหญ่ 69.45 บำท/กก. 
และขนำดกลำง 66.09 บำท/กก. เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขนำดใหญ่ เพิ่มขึ้น  
0.4% แต่ขนำดกลำงลดลง -0.3% และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสอง
ขนำดเพิ่มขึ้น 4.6% และ 0.7% ตำมล ำดับ  

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
โลก 
กำรส่งออก  

 ม.ค.-พ.ค. 63 ภำพรวมกำรส่งออกสัตว์น้ ำในกลุ่ม Catfish (Pangasius Spp., Silurus Spp., 
Clarias Spp., Ictalurus Spp.) มีปริมำณ 17,926 ตัน มูลค่ำ 43.07 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ทั้งปริมำณ
และมูลค่ำลดลง 30.8% และ 37.4% ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562  
      ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรส่งออกมำกที่สุด คือ Catfish Fillets Frozen 57.3% (เนเธอร์แลนด์ 25.4% 
จีน 21.6% มำเลเซีย 9.2% เยอรมัน 8.2% และอ่ืนๆ 35.6%)  รองลงมำ คือ Catfish Frozen 25.3% 
(จีน 34.0% อินโดนีเซีย 25.1% เซเนกัล 9.0% เนเธอร์แลนด์ 8.5% และอ่ืนๆ 23.4%) Catfish Fillets 
Fresh Or Chilled 11.9% (เบลเยียม 32.1% เนเธอร์แลนด์ 25.8% สิงคโปร์ 10.0% เยอรมัน 6.4% 
และอ่ืนๆ 25.7%) และ Catfish Fresh Or Chilled 5.5% (ไทย 38.8% อินเดีย 17.7%  สเปน 16.1% 
เดนมำร์ก 8.6% และอ่ืนๆ 18.8%) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวง
พำณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 3 ก.ค.63) 
กำรน ำเข้ำ 
 ม.ค.-พ.ค. 63 ภำพรวมกำรน ำเข้ำสินค้ำสัตว์น้ ำในกลุ่ม Catfish (Pangasius Spp., Silurus 
Spp.,Clarias Spp., Ictalurus Spp.) มีปริมำณ 228,686 ตัน มูลค่ำ 486.6 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ทั้ง
ปริมำณและมูลค่ำลดลง 30.8% และ 37.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2562  
 ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรน ำเข้ำ คือ Catfish Fillets Frozen 90.1% (จีน 26.7% สหรัฐฯ 25.7% บรำซิล 
6.2% ไทย 4.2% และอ่ืนๆ 37.3%) รองลงมำคือ Catfish Frozen 6.4% (จีน 39.3% โคลอมเบีย 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การส่งออก  
 - มิ.ย.63 ไทยส่งออกปลำดุกและผลิตภัณฑ์  ปริมำณ 204.3  ตัน มูลค่ำ 8.7 ล้ำนบำท 
ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้น 79.5% และ 50.5% ตำมล ำดับ เทียบกับเดือนก่อน  
 -  ม.ค.-ม.ิย.63 ไทยส่งออกปลำดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 651.8 ตัน มูลค่ำ 34.9 ล้ำน
บำท ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้น 49.3% และ 66.2% ตำมล ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นปลำดุกแช่เย็นจนแข็ง 44.8% เนื้อปลำดุกแบบอ่ืน ๆ 
แช่เย็นจนแข็ง 33.7% ปลำดุกมีชีวิต 17.6% และปลำดุกสดแช่เย็น 3.9% โดยปลำดุกแช่
เย็นจนแข็งส่งออกไปยัง ญี่ปุ่น 31.5% สหรัฐฯ 27.4% เกำหลีใต้ 16.9% สหรำชอำณำจักร 
5.6% และอ่ืน ๆ 18.6% เนื้อปลำดุกแบบอ่ืน ๆ แช่เย็นจนแข็งส่งออกไปสหรัฐอำหรับ       
เอมิเรตส์ 93.3% ญี่ปุ่น 5.3% สวิตเซอร์แลนด์ 0.7% และอ่ืนๆ 0.7% ส ำหรับปลำดุกมีชีวิต
ส่งออกไปยังเมียนมำร์ 55.2% สปป.ลำว 37.2% และกัมพูชำ 7.6% ส่วนปลำดุกสดแช่เย็น
ส่งออกไปกัมพูชำ 96.3% และ เมียนมำร์ 3.7%  

 3.2 การน าเข้า  
 - มิ.ย.63 ไทยน ำเข้ำปลำดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 106.3 ตัน มูลค่ำ 2.2 ล้ำนบำท ทั้ง
ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้น 92.4% และ 1.0 เท่ำตัว ตำมล ำดับ เทียบเดือนก่อน  
 -  ม.ค.-ม.ิย.63 ไทยน ำเข้ำปลำดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมำณ 784.0 ตัน มูลค่ำ 16.6 ล้ำน
บำท ปริมำณและมูลค่ำเพิ่มขึ้น 16.9% และ 18.6% ตำมล ำดับ และเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 โดยผลิตภัณฑ์ที่น ำเข้ำเป็นปลำดุกมีชีวิต 72.8% ปลำดุกแช่เย็นจนแข็ง 
17.2% และเนื้อปลำดุกแบบอ่ืน ๆ แช่เย็นจนแข็ง 10.0% โดยปลำดุกมีชีวิตน ำเข้ำจำก
มำเลเซียเกือบทั้งหมด ปลำดุกแช่เย็นจนแข็ง น ำเข้ำจำกจีน 95.0% และปำกีสถำน 5.0%  
และเน้ือปลำดุกแบบอ่ืน ๆ แช่เย็นจนแข็ง น ำเข้ำจำกเวียดนำมทั้งหมด 
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ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2563 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ผลผลิตเบื้องต้น ปี 2563 มีจ ำนวน 99,905 ตัน ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเครำะห์สถิติกำรประมง) 

 

3.ปัญหาอุปสรรค 
- ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ  
- ลูกพันธุ์เติบโตช้ำ และขำดแคลน 
- บำงพื้นที่ประสบปัญหำน้ ำท่วม 
- ปัญหำกำรระบำดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อกำรบริโภคภำยในประเทศที่
ลดลง ท ำให้รำคำสินค้ำลดต่ ำลง และผลผลิตไม่สำมำรถออกสู่ตลำดได้ เน่ืองจำกไม่มี
พ่อค้ำคนกลำงไปรับซื้อผลผลิต 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- วำงแผนกำรผลิตและส่งเสริมให้มีกำรแปรรูปผลผลิตบำงส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่ำและ
ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย โดยกระจำยผลผลิตผ่ำนทำงตลำดออนไลน์มำกขึ้น 
- ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต และลด
ต้นทุนกำรผลิต 
 
 กลุ่มเศรษฐกิจกำรประมง โทร. 02561 3353 


