
             
       
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหนาฟารม : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 
   ท่ีมา : 1. ราคาหนาฟารม : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2.ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย 

      การสงออกปลาดุกของไทย                 หนวยปรมิาณ : ตัน, มูลคา : ลานบาท 

ประเภทผลติภณัฑ 
ม.ค.-มิ.ย.60 ม.ค.-มิ.ย.61 %∆ 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
เนื้อปลาดุก แบบอื่นๆ แช
เย็นจนแข็ง 

1.8 0.1 0.2 0.02 -88.9 -80.0 

ปลาดุกแชเย็นแชแข็ง 159.9 13.9 242.0 18.8 51.3 35.3 
มีชีวิตและพันธุปลา 21.5 0.9 499.0 16.6 2,220.9 1,744.4 
แหง ไมรมควัน - - - - - - 
ปลาดุกสดแชเย็น - - 172.3 4.7 - - 
รวม 183.3 14.9 913.4 40.2 398.3 169.8 

          ท่ีมา: กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 
        
การนําเขาปลาดุกของไทย            หนวยปริมาณ : ตัน, มูลคา : ลานบาท 

ประเภทผลติภณัฑ 
ม.ค.-มิ.ย.60 ม.ค.-มิ.ย.61 %∆ 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 
ปลาดุกแชเย็นแชแข็ง 190.5 5.5 104.2 3.5 -45.3 -36.4 
มีชีวิต 258.1 4.3 180.7 3.4 -30.0 -20.9 
เนื้อปลาดุก แบบอื่นๆ แช
เย็นจนแข็ง 

- - - - - - 

รวม 448.6 9.9 284.9 6.8 -36.5 -31.3 
                          ท่ีมา: กลุมวิเคราะหการคาสินคาประมงระหวางประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง   

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

ม.ค.-ก.ค.61 70,339 63,985 65,249 67,177 
%การเปลี่ยนแปลง  -9.0 2.0 3.0 

ท่ีมา: กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตรพัฒนาการประมง 
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ประจาํเดอืนสงิหาคม 2561 

 1. สถานการณภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

• ก.ค.61 ผลผลิตปลาดุกเบ้ืองตน จํานวน 8,872 ตัน เพ่ิมขึ้น 50.3% จากเดือนกอนแตเมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเพ่ิมขึ้น 1.0% (กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง) 

• ผลผลิตเบ้ืองตน ม.ค.-ก.ค.61 มีจํานวน 67,177 ตัน เพ่ิมขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน (กลุมวิจัยและวิเคราะหสถิติการประมง) 

3. ปญหาอุปสรรค 
- เกษตรกรประสบปญหาตนทุนในการผลิตสูง เมื่อเทียบกับราคาจําหนายผลผลิต 
- ขาดแคลนลูกพันธุปลาที่มีคุณภาพ  
- ชองทางการจําหนายหรือตลาดปลาดุกมีคอนขางนอย 

4. แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 
- ปรับเปล่ียนวิธีการเล้ียง โดยเนนการเล้ียงใหไดมาตรฐานมากย่ิงขึ้น เพ่ือสงออกไปยังตลาด
ตางประเทศ  
- วางแผนการผลิตและสงเสริมใหมีการแปรรูปผลผลิตบางสวน เพ่ือเพ่ิมมูลคาและชองทางการ
จําหนาย 
- สงเสริมใหมีการรวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และลดตนทุนการผลิต  
  

 

1.2 ราคา  
• ราคาปลาดุกหนาฟารมเฉล่ียทั้งประเทศ เดือน ก.ค.61 ขนาดใหญ 43.4 บาท/กก. ขนาด

กลาง 39.75 บาท/กก. ขนาดเล็ก 23.75 บาท/กก. โดยขนาดใหญและขนาดกลางเพ่ิมขึ้น 1.7 % 
และ 6.9% ตามลําดับ แตขนาดเล็กลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนกอน และเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ทุกขนาดปรับลดลง 15.9% 16.1% และ 27.6 % ตามลําดับ   

• ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ก.ค.61 ขนาดใหญ 64.29 บาท/กก. 
และขนาดกลาง 61.30 บาท/กก. ซ่ึงเมื่อเทียบกับเดือนกอนทั้งสองขนาดลดลง 0.6% และ0.2% 
ตามลําดับ และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ทั้งสองขนาดลดลง 1.6% และ 1.9% 
ตามลําดับ  

1.3 การคาตางประเทศ 
• 3.1 การสงออก  
- มิ.ย.61 ไทยสงออกปลาดุกและผลิตภัณฑ 255.7 ตัน มูลคา8.6 ลานบาท ปริมาณเพ่ิมขึ้น 0.2%  
แตมูลคาลดลง 27.7% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือนกอน  
- ม.ค.-มิ.ย. 2561 ไทยสงออกปลาดุกและผลิตภัณฑ ปริมาณ 913.4 ตัน มูลคา 40.2 ลานบาท 
ทั้งปริมาณและมูลคาเพ่ิมขึ้น 398.3% และ 169.8% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน โดยปลาดุกมีชีวิตและพันธุปลามีการสงออกมากขึ้น รูปแบบการสงออก คือ ปลาดุกแชเย็น
จนแขง็ 46.8% (สงออกสหราชอาณาจักร 23.7% เกาหลีใต 22.4% ฝรั่งเศส 10.4% ญี่ปุน 8.9% 
และอื่นๆ 34.6%) ปลาดุกมีชีวิต 41.4% (สงออกกัมพูชา 60.6% สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 21.9% และเมียนมาร 17.5%) ปลาดุกสดหรือแชเย็น 11.7% (สงออกกัมพูชา 
89.9% และเมียนมาร 10.1%) และเนื้อปลาดุกแบบอื่นๆ แชเย็นจนแข็ง 0.1% (สงออก
สวิตเซอรแลนดทั้งหมด) 

• 3.2 การนําเขา  
- มิ.ย.61 ไทยนําเขาปลาดุกและผลิตภัณฑ 54.1 ตัน มูลคา 1.4 ลานบาท ทั้งปริมาณและมูลคา
ลดลง 9.9% และ 6.2% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับเดือนกอน  
- ม.ค.-มิ.ย. 2561 ไทยนําเขาปลาดุกและผลิตภัณฑ ปริมาณ 284.9 ตัน มูลคา 6.8 ลานบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลคาลดลง 36.5% และ 31.3%  ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
โดยนําเขาในรูปแบบ ปลาดุกมีชีวิต 49.4% (นําเขาจากมาเลเซียเกือบทั้งหมด) และปลาดุกแช
เย็นจนแข็ง 50.6% (นําเขาจากจีน 98.1% และปากีสถาน 1.9%)   

กลุมเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 
ผูจัดทํารายงาน : สุกัญญา พิมมาดี 

 

2. สถานการณภายนอกประเทศ 
โลก 
การสงออก  

•  ม.ค.-มิ.ย. 2561 ภาพรวมการสงออกสัตวน้ําในกลุม Catfish (Pangasius Spp.,  
Silurus Spp., Clarias Spp., Ictalurus Spp.) มีปริมาณ 20,441 ตัน มูลคา 130.9 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ปริมาณลดลง 26.1% แตมูลคาเพ่ิมขึ้น 52.4% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน   
   ผลิตภัณฑที่มีการสงออกมากที่สุด คือ Catfish Fillets Fresh Or Chilled 70.3% (เบลเยียม 
31.7% เนเธอรแลนด 26.3% สหราชอาณาจักร 19.1% เยอรมัน 6.3% และอื่นๆ 16.6%)  
รองลงมา คือ Catfish Fillets Frozen 19.3% (เนเธอรแลนด 36.3% เบลเยียม 8.1% 
เยอรมัน 7.5%  จีน 6.9% และอื่นๆ 41.2%)  Catfish Frozen 7.4% (ไทย 23.5% จีน 7.6% 
อินโดนีเซีย 16.7% เนเธอรแลนด 9.0% และอื่นๆ 33.2%) และ Catfish Fresh Or Chilled 
3.0% (ไทย 68.5% เดนมารค 10.9% อินเดีย 9.2% สหรัฐอเมริกา 4.8% และอื่นๆ 6.6%) 
(Global Trade Atlas, กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยสืบคน ณ วันที่ 3 
ส.ค.61) 
การนําเขา  

• ม.ค.-มิ.ย. 2561 ภาพรวมการนําเขาสินคาสัตวน้ําในกลุม Catfish (Pangasius Spp.,  
Silurus Spp.,Clarias Spp., Ictalurus Spp.) มีปริมาณ 200,653 ตัน มูลคา 550.9 ลาน
ดอลลารสหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลคาลดลง 28.3% และ 15.0% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน  

ผลิตภัณฑที่มีการนําเขา คือ Catfish Fillets Frozen 90.8%  (สหรัฐอเมริกา  
29.6%  บราซิล 9.1%  จีน 7.6%  เม็กซิโก 7.4%  และอื่นๆ 46.3%) รองลงมาคือ Catfish 
Frozen 4.3%  (จีน 37.6%  ไอวอรี่โคสต 12.5%  เม็กซิโก 5.7%  ฝรั่งเศส  5.1%  และอื่นๆ 
39.1%)  Catfish Fillets Fresh Or Chilled 4.1%  (เบลเยียม 16.6%  เนเธอรแลนด 13.1%   

เยอรมัน 12.2%  แคนาดา 9.2%  และอื่นๆ 48.9%) และ Catfish Fresh Or Chilled 0.7%  
(สหราชอาณาจักร 50.8%  สิงคโปร 16.9%  เดนมารก 10.9%  ออสเตรีย 3.0%  และอื่นๆ  
18.4%) (Global Trade Atlas, กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยสืบคน 
ณ วันที่ 3 ส.ค.61) 


