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   ท่ีมา: ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2. ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย์ 

 
การน าเขา้ปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.-ธ.ค.58 ม.ค.-ธ.ค.59 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
แช่เย็นจนแข็ง 34.8 1.2 26.7 0.9 -23.3 -22.0 
มีชีวิต 479.5 11.1 379.1 7.6 -20.9 -31.7 
รวม 514.3 12.3 405.8 8.5 -21.1 -31.7 

                         ท่ีมา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 

      การส่งออกปลาดุกของไทย                 หน่วยปรมิาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.-ธ.ค.58 ม.ค.-ธ.ค.59 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เนื้อปลาดุก แบบอื่นๆ 20.4 1.3 1.8 0.1 -91.1 -92.6 
แช่เย็นจนแข็ง 731.5 52.9 507.8 46.2 -30.6 -12.6 
สด แช่เย็น 3.0 0.5 0.6 0.1 -78.8 -81.8 
มีชีวิต 116.1 6.0 39.3 2.1 -66.1 -64.6 
แห้ง ไม่รมควัน 11.2 2.0 11.5 2.4 2.2 18.1 
รวม 882.2 62.7 561.0 50.9 -36.4 -18.8 

          ท่ีมา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 

 
 

   

ปริมาณผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง ปี 2557-2560 (ตัน) 
เดือน 2557 2558 2559 2560 
ม.ค.  10,923 16,545 15,172 15,322 

% ม.ค.   +51.5 -8.3 +1.0 

ท่ีมา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monthly Report 
สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
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สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 ม.ค.60 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 15,322 ตัน ลดลง -3.2% จากเดือนก่อน 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น +1.0%  (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์ม เดือน ม.ค.60 ขนาดใหญ่ 53.12 บาท/กก. ขนาดกลาง 

45.63 บาท/กก. ขนาดเล็ก 30.94 บาท/กก. ขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น +4.1% แต่ขนาด
กลางกับขนาดเล็กลดลง -1.4% และ -2.0% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขนาดใหญ่และขนาดกลางปรับลดลง -3.3% และ -5.7% 
ตามล าดับ แต่ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น +1.0%  

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ม.ค. 60 ขนาดใหญ่ 65.80 บาท/
กก. ขนาดกลาง 62.53 บาท/กก. ทุกขนาดปรับลดลง -0.6%  และ -0.6% ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทุกขนาดปรับเพิ่มขึ้น 
+2.8% และ +3.8% ตามล าดับ 
3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  

- ธ.ค.59 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 86.48 ตัน มูลค่า 1.7 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น +149.7% และ +194.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ปริมาณการน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยในปี 2559 จ านวน 405.8 
ตัน มูลค่า 8.5 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง -21.1% และ -31.7% ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยน าเข้าในรูปแบบ ปลาดุกมีชีวิต 89.0% (น าเข้าจากมาเลเซีย
ทั้งหมด) ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 11.0% (น าเข้าจาก จีน 69% ไทยโดนตีคืน 26% และ
ปากีสถาน 5%) 

 3.2 การส่งออก  
- ธ.ค.59 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 30.14 ตัน มูลค่า 3.8 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าลดลง -33.2% และ -9.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
- ปริมาณการส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยในปี 2559 จ านวน 561.0 
ตัน คิดเป็นมูลค่า 50.9 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -36.4% และ -18.8% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 90.8% 
(ส่งออกสหรัฐอเมริกา 38% เกาหลีใต้ 15% ฝรั่งเศส 11% อังกฤษ 8% และอื่นๆ 
28%) ปลาดุกแห้งไม่รมควัน 4.7% (ส่งออกสหรัฐอเมริกา 99% และสวิตเซอร์แลนด์ 
1%) ปลาดุกมีชีวิต 4.2% (ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 92%
ปากีสถาน 6% และอื่นๆ 2%) เนื้อปลาดุกแบบอื่นๆแช่เย็นจนแข็ง 0.2% (ส่งออก  
การ์ตาทั้งหมด) และปลาดุกสดแช่เย็น 0.1% (ส่งออกออสเตรเลีย 88% สาธารณ     
รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 10% และเมียนมาร์ 2%) 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

 การส่งออก ม.ค. – ส.ค. 59 สิงคโปร์ส่งออกกลุ่ม Catfish 1,304.0 ตัน มูลค่า 4.2  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +1.9 เท่า และ +1.8 เท่า ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Fillets Frozen 
51.3% (ส่งออกอินโดนีเซีย 91% มาเลเซีย 3% และอื่นๆ 6%) Catfish Fresh Or 
Chilled 48.5% (ส่งออกอินโดนีเซีย 99% และอื่นๆ 1%) Catfish Fillets Fresh Or 
Chilled 0.1% (ส่งออกมาเลเซีย 70% และอินโดนีเซีย 30%) Catfish Frozen 0.1% 
(ส่งออกบรูไน 83% และติมอร์ตะวันออก 17%)  (World Trade Atlas, กระทรวง
พาณิชย์) สืบค้น ณ วันที่ 27 ต.ค. 59 

ปัญหาอุปสรรค 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
การตลาดและการค้า 
สิงคโปร์ 

 การน าเข้า ม.ค. – ส.ค.59 สิงคโปร์น าเข้ากลุ่ม Catfish 12,473.0 ตัน มูลค่า 23.8  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +18.6% และ +22.4% ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รูปแบบการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 
86.5% (น าเข้าจากเวียดนาม 99% และอื่นๆ 1%) Catfish Fresh Or Chilled 10.1% 
(น าเข้าจากเวียดนาม 98% เมียนมาร์ 0.7% และอื่นๆ 1.3%) Catfish Frozen  3.0% 
(น าเข้าจากเมียนมาร์ 56% เวียดนาม 35% และอื่นๆ 9%)  Catfish Fillets Fresh Or 


