
             
       
 
 
 

 
 

   

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

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ก.ย.60 ม.ค.-ก.ย.61 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

4.7 0.2 1.7 0.2 -63.83 0.00 

ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 297.6 20.3 362.2 28.1 21.71 38.42 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 45.3 1.8 989.7 32.2 2,084.77 1,688.89 
แห้ง ไม่รมควัน - - - - - - 
ปลาดุกสดแช่เย็น 1.1 0.01 240.7 6.6  

21,781.82  
 
65,900.00  

รวม 348.7 22.3 1,594.4 67.1  357.24   200.90  
          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

        
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ก.ย.60 ม.ค.-ก.ย.61 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 304.2 9.1 156.4 6.3 -48.59 -30.77 
มีชีวิต 345.2 5.8 263.6 5.1 -23.64 -12.07 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

- - - - - - 

รวม 649.4 14.9 419.9 11.4 -35.34 -23.49 
                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง   

ปริมาณผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง ปี 2558-2561 (ตัน) 
เดือน 2558 2559 2560 2561 

ม.ค.-ต.ค.61 90,680 87,974 89,936 90,696 
%การเปลี่ยนแปลง  -3.0 2.2 0.8 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monitoring Report 
สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2561 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ต.ค.61 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 7,212 ตัน ลดลง 20.6% จากเดือนก่อน เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 0.4% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

 ผลผลิตเบื้องต้น ม.ค.-ต.ค.61 มีจ านวน 90,696 ตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

3.ปัญหาอุปสรรค 
- ขาดแคลนลูกพันธ์ุปลาที่มีคุณภาพ และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
- ช่องทางการจ าหน่ายหรือตลาดปลาดุกมีค่อนข้างน้อย 
- สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเพาะพันธ์ุลูกปลา และยังท าให้ปลาป่วยตายได้ง่าย 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- วางแผนการผลิตและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตบางส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการ
จ าหน่าย 
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง โดยเน้นการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ  
  

 

1.2 ราคา  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน ต.ค.61 ขนาดใหญ่ 45.21 บาท/กก. ขนาด

กลาง 32.8 บาท/กก. ขนาดเล็ก 27.64 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 11.4%  
และ 28.5% ตามล าดับ แต่ขนาดกลางลดลง 11.1 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ทุกขนาดปรับลดลง 1.4% 21.7% และ 14.6% ตามล าดับ   

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ต.ค.61 ขนาดใหญ่ 64.71 บาท/กก. 
และขนาดกลาง 61.96 บาท/กก. ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขนาดใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่
ขนาดกลางเพิ่มขึ้น 0.8% และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดลดลง 0.9% 
และ 0.5% ตามล าดับ  

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การส่งออก  
- ก.ย.61 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์193.2 ตัน มูลค่า 10.1 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5% และ 63.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
- ม.ค.-ก.ย. 2561 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 1,594.4 ตัน มูลค่า 67.1 ล้านบาท 
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 357.2% และ 200.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน  โดยปลาดุกมีชีวิตและพันธ์ุปลามีการส่งออกมากที่สุด รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกมีชีวิต 
47.9% (ส่งออกกัมพูชา 67.7% สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 16.8% เมียนมาร์ 
15.4% และอ่ืนๆ 0.1%) ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 42.0% (ส่งออกเกาหลีใต้ 30.7% สหราช
อาณาจักร 25.7% ฝรั่งเศส 10.3% ญี่ปุ่น 8.6% และอ่ืนๆ 24.7%) ปลาดุกสดหรือแช่เย็น 9.8% 
(ส่งออกกัมพูชา 88.7% และเมียนมาร์ 11.3%) และเนื้อปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 0.3% 
(ส่งออกญี่ปุ่น 70.1% และสวิตเซอร์แลนด์ 29.9%) 

 3.2 การน าเข้า  
- ก.ย.61 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 30.4 ตัน มูลค่า 0.6 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า
ลดลง 22.9% และ 5.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
- ม.ค.-ก.ย. 2561 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 419.9 ตัน มูลค่า 11.4 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง 35.3% และ 23.5%  ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยน าเข้าในรูปแบบ ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 55.0% (น าเข้าจากจีน 53.9% และปากีสถาน 
12.6% ส่งคืนไทย 33.4%) และปลาดุกมีชีวิต 45.0% (น าเข้าจากมาเลเซียเกือบทั้งหมด)    
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
มาเลเซีย การส่งออก  

 การส่งออก ม.ค. – ก.ค.61 มาเลเซียส่งออกกลุ่ม Catfish 1,813.2 ตัน มูลค่า 1.6 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 5.5% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบช่วง
เดียวกันของปีก่อน 
 รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Frozen 50.7% (ส่งออกแคเมอรูน 38.7%  
ไอวอรีโคสต์ 32.5% เซเนกัล 12.7% และอ่ืนๆ16.1%) Catfish Fillets Frozen 
37.2% (ส่งออกแคเมอรูน 48.7%  ซาอุดิอาระเบีย 36.2% ไอวอรีโคสต์ 10.3% และ
อ่ืนๆ 4.8%) และ Catfish Fillets Fresh Or Chilled 12.1% (ส่งออกไอวอรีโคสต์ 
43.2% มาลี 22.9% เซเนกัล 22.2% กานา 10.7% และอ่ืนๆ 1%)  (Global Trade 
Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 26 ต.ค.61) 
การน าเข้า  

 การน าเข้า ม.ค. – ก.ค.61 มาเลเซียน าเข้ากลุ่ม Catfish 5,603.1 ตัน 

 มูลค่า 11.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.8% และ 25.9% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   
 รูปแบบการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 85.9% (น าเข้าจากเวียดนาม 
97.5%, และอ่ืนๆ 2.5%) Catfish Frozen 11.9% (น าเข้าเวียดนาม 94%, เยเมน 
3.8% และอ่ืนๆ 2.2) Catfish Fresh Or Chilled 0.6% (น าเข้าเวียดนาม 61.1% 
ญี่ปุ่น 38.6 และอ่ืนๆ 0.3) และ Catfish Fillets Fresh Or Chilled 0.2% (น าเข้า
เวียดนาม 91.3% และ จีน 8.7%) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 26 ต.ค.61) 
 

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) 


