
             
        
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 

 
  
 ท่ีมา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย์ 
 

การน าเขา้ปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ก.ย.58 ม.ค.-ก.ย.59 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
แช่เย็นจนแข็ง 34.8 1.2 4.1 0.3 -88.2 -74.8 
มีชีวิต 355.4 8.4 245.6 5.3 -30.9 -36.7 
รวม 390.2 9.6 249.7 5.6 -36.0 -41.7 

                         ท่ีมา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 

      การส่งออกปลาดุกของไทย                 หน่วยปรมิาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-ก.ย.58 ม.ค.-ก.ย.59 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
แช่เย็นจนแข็ง 575.0 40.1 404.9 35.8 -29.6 -10.7 
สด แช่เย็น 3.0 0.5 0.4 0.1 -85.5 -83.0 
เนื้อแบบอื่นๆแช่เย็นจนแข็ง 20.1 1.2 1.8 0.1 -91.0 -91.9 
แห้งไม่รมควัน 9.6 1.7 9.0 1.8 -5.9 9.4 
มีชีวิต 104.1 5.5 38.4 2.1 -63.1 -62.5 
รวม 711.8 49.0 454.5 40.0 -35.0 -17.4 

          ท่ีมา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 

 
 

   

ปริมาณผลผลิตปลาดุกจากการเพาะเลี้ยง ปี 2555-2559 (ตัน) 
เดือน 2556 2557 2558 2559 

ม.ค. – ต.ค. 98,142 112,000 87,912 82,933 

% ม.ค. – ต.ค.   14.1 -21.5 -5.7 

ท่ีมา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monthly Report 
สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2559 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 ต.ค.59 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 7,778 ตัน ลดลง -24.3% จากเดือนก่อน 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง -4.6%  

 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น ม.ค.-ต.ค. 59 มีจ านวน 82,933 ตัน ลดลง -5.7% เมื่อ
เทียบช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์ม เดือน ต.ค.59 ขนาดใหญ่ 47.85 บาท/กก. ขนาดกลาง 

39.52 บาท/กก. ขนาดเล็ก 31.63 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น +4.4 แต่ขนาด
กลางและขนาดเล็กปรับลดลง -14.0% และ -3.5% ตามล าดับเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขนาดใหญ่และขนาดกลางปรับลดลง -8.3% 
และ -15.4% ตามล าดับ แต่ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 10.0%  

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ต.ค.59 ขนาดใหญ่ 66.06 บาท/กก. 
ขนาดกลาง 62.66 บาท/กก. ทุกขนาดปรับเพิ่มขึ้น +1.8% และ +2.3% ตามล าดับ เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทุกขนาดปรับเพิ่มขึ้น +4.5% 
และ +4.3% ตามล าดับ 
3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  

- ก.ย.59 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 36.0 ตัน มูลค่า 0.7 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น +49.4% และ +37.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบเดือนก่อน 
- ช่วง ม.ค.-ก.ย.59 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 249.7 ตัน มูลค่า 5.6 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง -36.0% และ -41.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยน าเข้าในรูปแบบปลาดุกมีชีวิต 94.9% (น าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด) และ
ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 5.1 % (ไทยโดนตีคืน 82% ปากีสถาน 18% ) 

 3.2 การส่งออก  
- ก.ย.59 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 59.8 ตัน มูลค่า 4.9 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 57.8% และ 63.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
-ช่วง ม.ค.- ก.ย.59 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 454.5 ตัน มูลค่า 40.0 ล้านบาท 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -35.0% และ -17.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 89.7% (ตลาดหลัก สหรัฐฯ 
39% เกาหลีใต้ 14% ฝรั่งเศส 14% อังกฤษ 10% และอื่นๆ 23%) ปลาดุกมีชีวิต 
5.2% (ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 93% ปากีสถาน 7%) ปลาดุก
แห้งไม่รมควัน 4.7% (ส่งออกสหรัฐฯเกือบทั้งหมด 99% สวิตเซอร์แลนด์ 1% ) เนื้อ
ปลาดุกแบบอื่นๆแช่เย็นจนแข็ง 0.2% (ส่งออกกาตาร์ทั้งหมด) และปลาดุกสดแช่เย็น 
0.2% (ส่งออกออสเตรเลีย 98% เมียนมาร ์2%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งขยายตลาดเพิ่มเติม ซ่ึงทาง    
กรมประมงจัดฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง หลักสูตร
เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าแล้ว  

 การส่งออก ม.ค. – ก.ค. 59 มาเลเซียส่งออกกลุ่ม Catfish 530.3 ตัน มูลค่า 0.4  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -36.0% และ -43.2% ตามล าดับ เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Frozen  50.4% 
(ส่งออกไทย 28% คองโก 20% เวียดนาม 19% และอื่นๆ 33%) Catfish Fillets 
Frozen 49.6%  (ส่งออกไอวอรีโคสต์ 72% กาบอง 11% โอมาน 8% และอื่นๆ 9%)  
Catfish Fresh Or Chilled 3.4% (ส่งออกมาเลเซีย 70% เบลเยียม 24% และอื่นๆ 
6%) Catfish Fillets Frozen 0.03% (ส่งออกสิงคโปร์ทั้งหมด) (World Trade Atlas, 
กระทรวงพาณิชย์) สืบค้น ณ วันที่ 27 ต.ค. 59 ปัญหาอุปสรรค 

ช่องทางการจ าหน่ายหรือตลาดปลาดุกมีค่อนข้างน้อย 
 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
การตลาดและการค้า 
มาเลเซีย 

 การน าเข้า ม.ค. – ก.ค. 59 มาเลเซียน าเข้ากลุ่ม Catfish 5,369.0 ตัน มูลค่า 9.2  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 12.9% แต่มูลค่าลดลง -0.5% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน  รูปแบบการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 94.6% (น าเข้าจาก
เวียดนาม 99% ไทย 0.7% และอื่นๆ 0.3%) Catfish Frozen  4.3% (น าเข้าจาก
เวียดนาม 43% โอมาน 28% จีน 24 และอื่นๆ 5%) Catfish Fillets Fresh Or Chilled 
1.0% (น าเข้าจากเวียดนามทั้งหมด) Catfish Fresh Or Chilled 0.1% (น าเข้าจาก
ออสเตรเลีย 80% ญี่ปุ่น 18% ไทย 2%)  
 


