
             
        
 
 
 

 
 
 
        
       

 
 
 
 
 

 

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

การน าเข้าปลาดกุของไทย          หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.-ก.พ. 57 ม.ค.-ก.พ.58 %ม.ค.-ก.พ.57 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 22.9 1.2 - - - - 

แห้งไม่รมควนั - - - - - - 

มีชีวติ 115.9 2.9 88.4 2.1 -23.7 -27.6 

เนือ้แบบฟิลเลส่ดหรือแช่เย็น - - - - - - 

รวม 138.8 4.1 88.4 2.1 -36.3 -48.8 
                               ที่มา: 1. กรมศุลกากร  2. กองประมงต่างประเทศ 

 

      การส่งออกปลาดกุของไทย               หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.-ก.พ.57 ม.ค.-ก.พ.58 %ม.ค.-ก.พ.57 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
แช่เย็นจนแข็ง 82.5 7.0 96.3 6.9 +16.7 -1.4 

สด แช่เย็น - - - - - - 

เนือ้แบบอ่ืนๆแช่เย็นจนแข็ง - - 1.6 0.09 - - 

แห้งไม่รมควนั 2.0 0.4 0.2 0.04 -90.0 -90.0 

มีชีวติ 8.7 0.4 1.9 0.4 -78.2 - 
รวม 93.2 7.8 100.0 7.4 +7.3 -5.1 

           ที่มา: 1. กรมศุลกากร  2. กองประมงต่างประเทศ 
 

 

 

 
 

 

 

 Monthly Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนเมษายน 2558 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 มี.ค. 58 ผลผลิตปลาดกุเบือ้งต้น จ านวน 12,895.3 ตนั เพิ่มขึน้ 
+18.8% จากเดือนก่อน  และลดลง -11.8% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน 

 ม.ค.-มี.ค. 58 ผลผลิตปลาดกุเบือ้งต้น มีจ านวน 38 ,742.3 ตนั ลดลง    
-11.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกนัของปีที่ก่อน  (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร) 

 

 
2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดกุหน้าฟาร์ม เดือน มี.ค.58 ขนาดใหญ่ 54.53 บาท/กก. ขนาด

กลาง 42.79 บาท/กก. ขนาดเล็ก 27.40  บาท/กก. โดยขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึน้ 
+1.9% ขนาดกลางลดลง -1.6% ขนาดเล็กลดลง -3.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน   
แต่เมื่อเทียบกบั เดือนเดียวกนัของปีก่อน  ขนาดใหญ่และขนาดกลางเพิ่มขึน้ 
+3.0%, +0.6% ตามล าดบั แต่ขนาดเล็กลดลง -8.8%  

 ราคาปลาดกุขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน มี.ค. 58  ขนาดใหญ่ 
63.13 บาท/กก. ขนาดกลาง  60.21 บาท/กก. ขนาดใหญ่และขนาดกลางไม่มี
การเปล่ียนแปลงเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน
ขนาดใหญ่และขนาดกลางเพิ่มขึน้ +0.1%, +4.0% ตามล าดบั  

3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า ช่วง ม.ค.-ก.พ. 58  ไทยน าเข้าปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 

88.4  ตนั มลูค่า 2.1 ล้านบาท ปริมาณและมลูค่าลดลง- 36.3% และ -48.8% 
ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยน าเข้าในรูปแบบ  ปลาดกุ
มีชีวิต 100%(มาเลเซียเกือบทัง้หมด 99 %, กมัพชูา 1%)  

 3.2 การส่งออก ช่วง ม.ค.-ก.พ. 58 ไทยส่งออกปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 
100.0 ตนั มลูค่า 7.4 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึน้ +7.3% แต่มลูค่าลดลง -5.1 %  
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดกุแช่เย็นจน
แข็ง  92% (ตลาดหลกั อิตาลี 19 %, สหรัฐฯ 18 %, องักฤษ  16% อื่นๆ 47 %) 
ปลาดกุมีชีวิต 6% (ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทัง้หมด) เนือ้ปลา
ดกุแบบอื่นๆ  แช่เย็นจนแข็ง  1% (ส่งออกสิงคโปร์ทัง้หมด) ปลาดกุแห้งไม่รมควนั 
0.5% (ส่งออกสหรัฐฯทัง้หมด) 

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

ม.ค. – มี.ค. 30,555.79 38,544.42 43,612.07 38,742.32 

% ม.ค. – มี.ค.  +26.1 +13.2 -11.2 

ที่มา: กลุม่วจิยัและวเิคราะห์สถิติการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ปัญหาอุปสรรค 

1.ข้อมลูไม่ชดัเจน 
2.ไม่มีแผนยทุธศาสตร์และแผนการผลิตปลาดกุที่ชดัเจน  

ข้อเสนอแนะ 
จดัท าฐานข้อมลูให้ชดัเจน 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

การตลาดและการค้า 
อินโดนีเซีย  

 การส่งออก ม.ค. ธ.ค. 57 อินโดนีเซียส่งออกกลุ่ม  catfish 4,828.46 ตนั 
มลูค่า 9.64 ล้าน USD  รูปแบบการส่งออก คือ catfishฟิลเล่แช่เย็น 78% 
(มาเลเซีย 38 %, ญ่ีปุ่ น 27%, ไต้หวนั 20 %) catfishแช่แข็ง 19 % (องักฤษ 
31%, เกาหลีใต้ 29 %, เนเธอร์แลนด์  16%, เบลเยียม  14%) catfishฟิลเล่แช่
แข็ง 3% (สิงคโปร์ 67%, ไต้หวนั  31%) และ  catfish แช่เย็น  0.2% (มาเลเซีย 
69%, สิงคโปร์ 31%)  (World Trade Atlas, กระทรวงพาณิชย์) สืบค้น ณ วนัที่ 
25 พ.ค. 58 

 

นางสาวสกุญัญา  พมิมาดี สว่นเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0193  


