
             
        
 
 
 

 
 
 
       
       

 
 

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

        
        การน าเข้าปลาดุกของไทย                    หน่วย ปริมาณ : ตนั, มลูคา่ : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภณัฑ์ 
ม.ค. – ส.ค. 56  ม.ค. – ส.ค. 57 % ม.ค. – ส.ค. 56 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 
แช่เย็นจนแข็ง - - 25.9 1.3 - - 

แห้ง ไมร่มควนั 26.6 4.0 - - - - 

มีชีวิต 386.2 9.7 331.4 8.4 -14.2 -13.4 

เนือ้แบบฟิลเลส่ดหรือแช่เย็น 1.0 0.01 - - - - 

รวม 413.8 13.7 357.3 9.7 -13.7 -29.2 

                     ที่มา : 1. กรมศลุกากร  2. กลุม่วิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ 

       
        การส่งออกปลาดุกของไทย               หน่วย ปริมาณ : ตนั,  มลูคา่ : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภณัฑ์ 
ม.ค. – ส.ค. 56 ม.ค. – ส.ค. 57 % ม.ค. – ส.ค. 56 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 517.0 37.8 251.3 22.4 -51.4 -40.7 

สด แช่เย็น  9.7 0.7 6.4 0.9 -34.0 28.6 

เนือ้แบบอ่ืนๆ  แช่เย็นจนแข็ง 7.9 0.5 14.2 0.9 79.7 80.0 

แห้ง ไมร่มควนั 225.1 14.8 10.7 2.7 -95.2 -81.8 

มีชีวิต 1.7 0.2 23.5 0.8 +12 เท่า +3 เท่า 

รวม 761.4 54.0 306.1 27.7 -59.8 -48.7 

              ที่มา : 1. กรมศลุกากร       2. กลุม่วิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ 
 

 

 

 
  

 
 

 Monthly Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนตลุาคม 2557 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1. การผลิต 

 ผลผลิตปลาดุกเบือ้งต้นในช่วง ม.ค.- ก.ย. 57 มีจ านวน 92,093.9 ตัน 
เพ่ิมขึน้ +3.5% เม่ือเทียบชว่งเดียวกนัของปีที่ก่อน (กลุม่วิจยัและวิเคราะห์สถิติ
การประมง ศนูย์สารสนเทศ) 

 

 
2. การตลาดและการค้า  
  ราคาปลาดุกหน้าฟาร์ม เดือน ก.ย.57  ขนาดใหญ่ 53.37  บาท/กก. 

ขนาดกลาง 44.57 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่ปรับลดลง -3.5%  ขนาดกลาง
เพิ่มขึน้ +1.2% เทียบกับเดือนก่อนที่ผ่านมา และราคาเพิ่มขึน้ +3.2% และ 
+2.1%  ตามล าดบัเม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน   

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ส.ค. 57  ขนาดใหญ่ 
61.09 บาท/กก. ขนาดกลาง  59.17 บาท/กก.  โดยทกุขนาดปรับลดลง -1.0% 
และ -0.7%  ตามล าดบั เทียบกับเดือนก่อนที่ผ่านมา และขนาดใหญ่ลดลง       
-1.7% ขนาดกลางเพ่ิมขึน้ +2.9% เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน   

 3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  ช่วง ม.ค. – ส.ค. 57 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 

357.3  ตัน มลูค่า 9.7 ล้านบาท  ปริมาณและมลูค่าลดลง -13.7% และ -29.2% 
ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน  โดยน าเข้าในรูปแบบ  ปลาดกุ
มีชีวิต 86% (น าเข้าจากมาเลเซียทัง้หมด) ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 14%  
(ไต้หวนั 90 %, เวียดนาม10%)   

 3.2 การส่งออก  ชว่ง ม.ค. – ส.ค. 57 ไทยสง่ออกปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 
306.1 ตัน มูลค่า 27.7 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง -59.8% และ            
-48.7%  เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกันของปีก่อน  รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดกุ
แช่เย็นจนแข็ง 81%, (ตลาดหลกั สหรัฐฯ 33%, องักฤษ 12% ฝร่ังเศส 14%) 
ปลาดกุแห้งไม่รมควนั 10% (ตลาดหลกั ฝร่ังเศส 43%, สหรัฐฯ 27%, องักฤษ 
20%)  เนือ้ปลาดุกแบบอ่ืนแช่เย็นจนแข็ง 3% (ตลาดหลัก สิงคโปร์ 89%, กาตาร์ 
11%,)   ปลาดกุสดแช่เย็น  3% (ส่งออกสหรัฐฯทัง้หมด)  ปลาดกุมีชีวิต 3%  (ส่งออก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกือบทัง้หมด)  

ปริมาณผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลีย้ง ปี 2554-2557 (ตัน) 
เดือน 2554 2555 2556 2557 

ม.ค. – ก.ย. 72,669.68 83,362.84 88,990.65 92,093.88 

% ม.ค. – ก.ย.  +14.7 +6.8 +3.5 

ที่มา : กลุม่วิจยัและวิเคราะห์สถิติการประมง ศนูย์สารสนเทศ 

ปัญหาอุปสรรค 

1.ข้อมลูไมช่ดัเจน  
2.ไมมี่แผนยทุธศาสตร์และแผนการผลติปลาดกุที่ชดัเจน  

ข้อเสนอแนะ 
จดัท าฐานข้อมลูให้ชดัเจน 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

การตลาดและการค้า 
อินโดนีเซีย  

 การส่งออก ม.ค. – พ.ค.57 อินโดนีเซียส่งออกกลุ่ม catfish 2,203.78 ตนั 
มลูค่า 4.91 ล้าน USD รูปแบบการส่งออก คือ catfish ฟิลเล่แช่เย็น 76.8% 
(มาเลเซีย 54%, ญ่ีปุ่ น 23% ไต้หวัน 17%) catfish แช่แข็ง 20% (อังกฤษ 
44%, เกาหลีใต้ส่งออกเท่ากับเบลเยียม 18%, เนเธอร์แลนด์ 7%)  catfish    
ฟิลเล่แช่แข็ง 3% (สิงคโปร์ 64%, ไต้หวนั 36%) และ catfish แช่เย็น 0.04% 
(มาเลเซีย 56%, สิงคโปร์ 44%),  (World Trade Atlas, กระทรวงพาณิชย์) 
 

นางสาวสกุญัญา พิมมาดี สว่นเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0193 
 


