
             
        
 
 
 

 
 
 
        
       

 
 
 
 
 

 

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

การน าเข้าปลาดกุของไทย          หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.–ธ.ค. 56 ม.ค.–ธ.ค. 57 %ม.ค.–ธ.ค.56 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง - - 39.0 1.7 - - 

แห้ง ไม่รมควนั 26.6 4.0 - - - - 
มีชีวติ 643.6 16.2 493.8 12.6 -23.3 -22.2 

เนือ้แบบฟิลเลส่ดหรือแช่เย็น 1.0 0.01 - - - - 

รวม 671.2 20.2 532.8 14.3 -20.6 -29.2 

                               ที่มา: 1. กรมศุลกากร  2. กลุม่วเิคราะห์การค้าสนิค้าประมงระหวา่งประเทศ  
 

      การส่งออกปลาดกุของไทย                หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.–ธ.ค.56 ม.ค.–ธ.ค.57 %ม.ค.–ธ.ค.56 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 689.1 51.4 422.7 38.5 -38.7 -25.1 

สด แช่เย็น 12.9 1.2 10.3 1.3 -20.2 +8.3 

เนือ้แบบอ่ืนๆแช่เย็นจนแข็ง 24.6 1.5 40.4 5.6 +64.2 +2.7 เทา่ 
แห้งไม่รมควนั 268.4 17.6 19.4 4.3 -92.8 -75.6 

มีชีวติ 1.9 0.2 30.4 1.6 +15 เทา่ +7 เทา่ 

รวม 996.9 71.9 523.2 51.3 -47.5 -28.7 

           ที่มา: 1. กรมศุลกากร  2. กลุม่วเิคราะห์การค้าสนิค้าประมงระหวา่งประเทศ  
 

 

 

 
 

 

 

 Monitoring Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนกุมภาพนัธ ์2558 

 
สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 ผลผลิตปลาดกุเบือ้งต้นช่วง ม.ค. 58 มีจ านวน 15,018.75 ตนั ลดลง    
-17.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกนัของปีที่ก่อน(กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติการ
ประมง ศนูย์สารสนเทศ) 

 

 
2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดกุหน้าฟาร์ม เดือน ม.ค.58 ขนาดใหญ่ 52.78 บาท/กก. ขนาด

กลาง 43.62  บาท/กก.  ขนาด เล็ก 28.00   บาท/กก.  โดยทกุขนาดปรับลดลง      
-6.6%, -2.6%, -2.6 ตามล าดบัเทียบ กบัเดือนก่อนที่ผ่านมา  ขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางเพิ่มขึน้ +1.6%, +4.7% ตามล าดบั แต่ขนาดเล็กลดลง -7.6% เมื่อ
เทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน  

 ราคาปลาดกุขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ม.ค. 58  ขนาดใหญ่ 
62.60 บาท/กก. ขนาดกลาง  59.90 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ปรับเพิ่มขึน้+1.4 % ,+0.2% ตามล าดบั เทียบกบัเดือนก่อนที่ผ่านมา  ขนาด
ใหญ่ลดลง -0.7% ขนาดกลางเพิ่มขึน้+3.6% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปี
ก่อน 

 3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า ช่วง ม.ค. – ธ.ค. 57 ไทยน าเข้าปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 

532.8 ตนั มลูค่า 14.3 ล้านบาท ปริมาณและมลูค่าลดลง-20.6% และ -29.2% 
ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยน าเข้าในรูปแบบ  ปลาดกุ   
มีชีวิต 88%(น าเข้าจากมาเลเซียทัง้หมด ) ปลาดกุแช่เย็นจนแข็ง 12%(ไต้หวนั      
70 %, เวียดนาม 28%)  

 3.2 การส่งออก ช่วง ม.ค. – ธ.ค.57 ไทยส่งออกปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 
523.2 ตนั มลูค่า 51.3 ล้านบาท ปริมาณและมลูค่าลดลง -47.5 % และ             
-28.7% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รูปแบบการส่งออก 
คือ ปลาดกุแช่เย็นจนแข็ง  75%, (ตลาดหลกั สหรัฐฯ 40 %, องักฤษ 14%
ฝร่ังเศส 13%) เนือ้ปลาดกุแบบอื่นแช่เย็นจนแข็ง  11% (ตลาดหลกั สิงคโปร์ 86%, 
สหรัฐฯ 11%) ปลาดกุแห้งไม่รมควนั 8 % (ตลาดหลกั สหรัฐฯ 52 %, ฝร่ังเศส 
27%, องักฤษ 13%) ปลาดกุสดแช่เย็น 3% (ส่งออกสหรัฐฯทัง้หมด) ปลาดกุมีชีวิต 
3% (ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกือบทัง้หมด) 

ปริมาณผลผลิตปลาดกุจากการเพาะเลีย้ง ปี 2554-2557 (ตนั) 
เดือน 2555 2556 2557 2558 

       ม.ค.  9,573.94 12,318.54 18,097.10 15,018.75 

% ม.ค.   +28.7 +46.9 -17.1 

ที่มา: กลุม่วจิยัและวเิคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ  

ปัญหาอุปสรรค 

1.ข้อมลูไม่ชดัเจน 
2.ไม่มีแผนยทุธศาสตร์และแผนการผลิตปลาดกุที่ชดัเจน  

ข้อเสนอแนะ 
จดัท าฐานข้อมลูให้ชดัเจน 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

การตลาดและการค้า 
อินโดนีเซีย  

 การส่งออกช่วง ม.ค. –ส.ค.57 อินโดนีเซียส่งออกกลุ่ม  catfish 2,816.29 
ตนั มลูค่า 6.64 ล้านUSD รูปแบบการส่งออก คือ catfishฟิลเล่แช่เย็น 76.8% 
(มาเลเซีย 54%, ญ่ีปุ่ น 28%ไต้หวนั 12%) catfishแช่แข็ง 19% (องักฤษ 40%, 
เกาหลีใต้ 26%, เบลเยียม  15%, เนเธอร์แลนด์  9%) catfishฟิลเล่แช่แข็ง  3% 
(สิงคโปร์ 64%, ไต้หวนั  36%) และ  catfish แช่เย็น  0.04% (มาเลเซีย 56%, 
สิงคโปร์ 44%),  (World Trade Atlas, กระทรวงพาณิชย์) 

 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตาม ข้อมูลทางเศรษฐกิจรายสนิค้าด้านการประมง กรมประมง โทร. 02558 0194  


