
             
        
 
 
 

 
 
 
        
       

 
 
 
 
 

 

ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การน าเข้าปลาดกุของไทย          หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.-มี.ค. 57 ม.ค.-มี.ค.58 %ม.ค.-มี.ค.57 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 22.9 1.2 - - - - 

แห้งไม่รมควนั - - - - - - 
มีชีวติ 162.9 4.0 129.0 3.1 -20.8 -22.5 

เนือ้แบบฟิลเลส่ดหรือแช่เย็น - - - - - - 

รวม 185.8 5.2 129.0 3.1 -30.6 -40.4 

                               ที่มา: 1. กรมศุลกากร  2. กองประมงต่างประเทศ 
 

      การส่งออกปลาดกุของไทย               หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.-มี.ค.57 ม.ค.-มี.ค.58 %ม.ค.-มี.ค.57 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 112.4 9.4 121.2 9.5 +7.8 +1.1 

สด แช่เย็น - - - - - - 

เนือ้แบบอ่ืนๆแช่เย็นจนแข็ง 2.4 0.1 3.6 0.2 +50.0 +1 เทา่ 
แห้งไม่รมควนั 2.0 0.4 2.4 0.4 +20.0 - 

มีชีวติ 8.7 0.4 5.6 0.7 -35.6 +75.0 

รวม 125.5 10.3 132.8 10.8 +5.2 +4.9 

           ที่มา: 1. กรมศุลกากร  2. กองประมงต่างประเทศ 
 

 

 

 
 

 

 

 Monitoring Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2558 

 สถานการณ์ภายในประเทศ 
1. การผลิต 

 เม.ย. 58 ผลผลิตปลาดกุเบือ้งต้น จ านวน 13,530.6 ตนั เพิ่มขึน้ +4.9% จาก
เดือนก่อน  และลดลง -2.7% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน 

 ม.ค.- เม.ย. 58 ผลผลิตปลาดกุเบือ้งต้น มีจ านวน 52 ,272.9 ตนั ลดลง                
-9.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกนัของปีที่ก่อน (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 

  2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดกุหน้าฟาร์ม เดือน เม.ย.58 ขนาดใหญ่ 54.64  บาท/กก. ขนาดกลาง 

42.73 บาท/กก. ขนาดเล็ก 27.08  บาท/กก. โดยขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึน้ +0.2% ขนาด
กลางลดลง -0.1% ขนาดเล็กลดลง -1.2 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แตเ่มื่อเทียบกบัเดือน
เดียวกนัของปีก่อน ขนาดใหญ่ลดลง -0.7 % ขนาดกลางเพิ่มขึน้ + 0.05% และขนาด
เล็กลดลง -3.3% ตามล าดบั 

 ราคาปลาดกุขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน เม.ย.58  ขนาดใหญ่ 63.13 บาท/
กก. ขนาดกลาง  60.31 บาท/กก. ขนาดใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขนาดกลางเพิ่มขึน้ 
+0.2% เทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางเพิ่มขึน้ +0.1%, +3.7% ตามล าดบั  

3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  
- มี.ค.58 ไทยน าเข้าปริมาณ 40.7  ตนั มลูค่า 0.97 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมลูค่า
ลดลง -0.1%, -0.1% ตามล าดบั  
-ช่วง ม.ค.-มี.ค.58 ไทยน าเข้าปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 129.0 ตนั มลูค่า 3.1 ล้านบาท 
ปริมาณและมลูค่าลดลง-30.6% และ -40.4% ตามล าดบั  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยน าเข้าในรูปแบบปลาดกุมีชีวิต 100% (มาเลเซียเกือบทัง้หมด  99%, 
กมัพชูา 1%)  

 3.2 การส่งออก  
- มี.ค.58 ไทยส่งออกปริมาณ 32.8 ตนั มลูค่า 3.32 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมลูค่า
ลดลง -45.1%, -23.3% ตามล าดบั  
- ช่วง ม.ค.-มี.ค.58 ไทยส่งออกปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 132.8 ตนั มลูค่า 10.8 ล้าน
บาท ปริมาณและมลูค่าเพิ่มขึน้ +5.2% และ +4.9 %  ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน  รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดกุแช่เย็นจนแข็ง 88% (ตลาดหลกั 
สหรัฐฯ 27 %, อิตาลี 13 %, เกาหลีใต้  13%, อื่นๆ 47 %) ปลาดกุมีชีวิต 6% (ส่งออก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 84%, กมัพชูา 16%) ปลาดกุแห้งไม่รมควนั 4 % 
(ส่งออกสหรัฐฯทัง้หมด)เนือ้ปลาดกุแบบอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง  2% (ส่งออกสิงคโปร์ทัง้หมด)  

ปริมาณผลผลิตปลาดกุจากการเพาะเลีย้ง ปี 2555-2558 (ตนั) 
เดือน 2555 2556 2557 2558 

ม.ค. – เม.ย. 42,325.79 54,662.10 57,516.25 52,272.94 

% ม.ค. – เม.ย.  +29.2 +5.2 -9.1 

ที่มา: กลุม่วจิยัและวเิคราะห์สถิติการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ปัญหาอุปสรรค 

ช่องทางการจ าหน่ายหรือตลาดปลาดกุมีค่อนข้างน้อย อีกทัง้ปลาดกุจากประเทศ
มาเลเซียที่มีต้นทนุและราคาจ าหน่ายถกูกว่าปลาดกุไทย จงึเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด
ปลาดกุไทย 

ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมการแปรรูปปลาดกุเพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้า รวมทัง้ขยายตลาดเพิ่มเติม 
นอกจากนีค้วรมีนโยบายป้องกนัการน าเข้าปลาดกุจากประเทศเพื่อนบ้าน 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

การตลาดและการค้า 
มาเลเซีย  

 การส่งออก ม.ค. – ธ.ค. 57มาเลเซียส่งออกกลุ่ม catfish 275.90 ตนั มลูค่า 0.37 
ล้านUSD รูปแบบการส่งออก คือ catfishฟิลเล่แช่แข็ง 38 % (แคนเมอรูน 36 %, 
เวียดนาม 34 %, คองโก 18 %, อื่นๆ 12 %) catfishแช่เย็น  33% (สิงคโปร์ 80%, 
อินโดนีเซีย  20%) และ catfishแช่แข็ง 29% (บรูไน 8 1%, สิงคโปร์ 1 6%, อื่นๆ 3%) 
(World Trade Atlas, กระทรวงพาณิชย์) สืบค้น ณ วนัที่ 25 พ.ค. 58 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตาม ข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสนิค้าด้านการประมง กรมประมง โทร. 02558 0194  


