
             
       
 
 
 

 
 

     

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

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ก.ค.61 ม.ค.-ก.ค.62 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 262.4 20.7 160.6 12.0 -38.8 -42.0 
เน้ือปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

0.2 0.02 4.4 0.6 2,100.0 2,900.0 

มีชีวิตและพันธุ์ปลา 728.8 24.0 351.8 12.2 -51.7 -49.2 
ปลาดุกสดแช่เย็น 217.9 6.0 27.4 0.9 -87.4 -85.0 
รวม 1,209.3 50.7 544.2 25.7 -55.0 -49.3 

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

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ก.ค.61 ม.ค.-ก.ค.62 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 146.9 5.5 149.8 4.0 2.0 -27.3 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 203.1 3.8 649.7 12.8 219.9 236.9 
รวม 350.0 9.3 799.5 16.8 128.4 80.6 

                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
   

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

ม.ค.-ส.ค.62 70,643 72,467 74,325 75,389 
%การเปลี่ยนแปลง  2.6 2.6 1.4 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monitoring Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืนกนัยายน 2562 

 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ส.ค.62 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 6,928 ตัน ลดลง 25.4% จากเดือนก่อน เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง 3.9% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

 ผลผลิตเบื้องต้น ม.ค.-ส.ค.62 มีจ านวน 75,389 ตัน เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

3.ปัญหาอุปสรรค 
- ขาดการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
- ต้นทุนในการผลิตสูง 
- แหล่งเลี้ยงปลาที่ส าคัญในบางพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 

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

1.2 ราคา  

 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน ส.ค.62 ขนาดใหญ่ 45.0 บาท/กก. ขนาด
กลาง 35.91 บาท/กก. ขนาดเล็ก 44.80 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่กับขนาดกลาง    10.2% และ 
22.8% ตามล าดับ แต่ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน ขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 10.24% และ 93.0% ตามล าดับ แต่ขนาด
กลางลดลง -8.8%    

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ส.ค.62 ขนาดใหญ่ 66.8 บาท/กก. 
และขนาดกลาง 65.65 บาท/กก. ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทุกขนาดไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดเพิ่มขึ้น 2.7% และ 6.5% ตามล าดับ  

1.3 การค้าต่างประเทศ 

 3.1 การส่งออก  
- ก.ค.62 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 108.8 ตัน มูลค่า 4.7 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 
1.4% และ 14.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
- ม.ค.-ก.ค.62 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 544.1 ตัน มูลค่า 25.7 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่า
ลดลง 55.0% และ 49.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเป็นปลา
ดุกมีชีวิต 47.6% ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 46.8% ปลาดุกสดแช่เย็น 3.3% และเนื้อปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็น
จนแข็ง 2.3% โดยปลาดุกมีชีวิตส่งออกไปยังกัมพูชา 50.7% เมียนมา 28.4% สปป.ลาว 20.8 และอ่ืนๆ 
0.1% ส าหรับปลาดุกแช่เย็นแช่แข็งส่งออกไปยัง เกาหลีใต้ 31.4% ญี่ปุ่น 28.5% ฝรั่งเศส 17.8% สหราช
อาณาจักร 5.6% และอ่ืนๆ 16.7% ส่วนปลาดุกสดแช่เย็นส่งออกไปเมียนมา 79.2% และกัมพูชา 20.8% 
และเนื้อปลาดุกแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็งส่งออกไปที่ญี่ปุ่น 79.4% และสวิตเซอร์แลนด์ 20.6%  

 3.2 การน าเข้า  
- มิ.ย.62 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 128.6 ตัน มูลค่า 2.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
72.9% และ 75.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
- ม.ค.- ก.ค.62 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 799.5 ตัน มูลค่า 16.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพ่ิมขึ้น 1.3 เท่าตัว และ 80.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์ที่
น าเข้าเป็นปลาดุกมีชีวิต 76.0% และปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 24.0% โดยปลาดุกมีชีวิตน าเข้าจากมาเลเซีย
ทั้งหมด และปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง น าเข้าจากจีน 99.8% และปากีสถาน 0.2%  

 
 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
สิงคโปร์ 
การส่งออก  

 การส่งออก ม.ค. – มิ.ย.62 สิงคโปร์ส่งออกกลุ่ม Catfish 306.9 ตัน มูลค่า 0.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 9.5% และ 31.3% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Fillets Frozen 87.9% (ส่งออกอินโดนีเซีย 65.0% มาเลเซีย 
33.1% เวียดนาม 0.8% และอ่ืนๆ 1.1%) Catfish Frozen 10.8% (ส่งออกอินโดนีเซีย 65.0% และ 
ญี่ปุ่น 35.0%) และ Catfish Fillets Fresh Or Chilled 1.3% (ส่งออกมาเลเซีย 89.4% และ ศรีลังกา 
10.6%) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 6 
ส.ค.62) 
 
การน าเข้า  

 การน าเข้า ม.ค. – มิ.ย.62 มาเลเซียน าเข้ากลุ่ม Catfish 5,302.0 ตัน มูลค่า 18.8 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 0.1% และ 6.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน   

      รูปแบบการน าเข้า Catfish Fillets Frozen 96.0% (น าเข้าจากเวียดนาม 97.2% และอ่ืนๆ 
2.8%) Catfish Fresh Or Chilled 3.3% (น าเข้าเวียดนาม 62.7% อินโดนีเซีย 20.4%ญี่ปุ่น 
8.2% และอ่ืนๆ 8.7%) และCatfish Frozen 0.7% (น าเข้าจากเวียดนาม 42.2%มาเลเซีย 
20.4% บังกลาเทศ 16.9% จีน 10.1% และอ่ืนๆ 10.4%) (Global Trade Atlas, กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 6 ส.ค.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) 


