
2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดกุหน้าฟาร์ม เดือน  ส.ค.58 ขนาดใหญ่ 55.24  บาท/กก. ขนาดกลาง 

47.52 บาท/กก.  ขนาดเล็ก 30.0   บาท/กก.  โดยขนาดใหญ่ปรับลดลง -1.5 %,ขนาด
กลางเพิ่มขึน้ +1.6%, และขนาดเล็กเพิ่มขึน้ +1.7% ตามล าดบัเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  
แต่เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขนาดใหญ่ลดลง -0.09% แต่ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กปรับเพิ่มขึน้ +7.9%, +2.6% ตามล าดบั 

 ราคาปลาดกุขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ส.ค.58  ขนาดใหญ่ 63.33  บาท/
กก. ขนาดกลาง  59.75 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่และขนาดกลางไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
เทียบกบัเดือนก่อน  แต่ เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน ขนาดใหญ่และขนาด
กลางเพิ่มขึน้ +2.7%, +0.3% ตามล าดบั  

             
        
 
 

 
 
 
 

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

การน าเข้าปลาดกุของไทย          หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 22.9 1.2 34.8 1.2 51.9 - 

แห้งไม่รมควนั - - - - - - 

มีชีวติ 293.9 7.4 280.6 6.7 -4.5 -9.5 

เนือ้แบบฟิลเลส่ดหรือแช่เย็น - - - - - - 
รวม 316.8 8.6 315.4 7.9 -0.4 -8.1 

                               ที่มา: 1. กรมศุลกากร  2. กองประมงต่างประเทศ 
 

      การส่งออกปลาดกุของไทย                หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

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

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
แช่เย็นจนแข็ง 245.3 21.4 387.4 27.4 +57.9 +28.0 

สด แช่เย็น 6.4 0.9 3.0 0.5 -53.1 -44.4 

เนือ้แบบอ่ืนๆแช่เย็นจนแข็ง 7.8 0.5 16.9 0.9 +1.2 เทา่ +80.0 

แห้งไม่รมควนั 9.8 2.5 9.6 1.7 -2.0 -32.0 

มีชีวติ 11.7 0.5 29.6 2.5 +1.5 เทา่ +4 เทา่ 
รวม 281.0 25.8 446.5 33.0 +58.9 +27.9 

           ที่มา: 1. กรมศุลกากร  2. กองประมงต่างประเทศ 
 

 

 

 
 

 

 

 Monthly Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนกนัยายน 2558 

 สถานการณ์ภายในประเทศ 
1. การผลิต 

 ส.ค. 58 ผลผลิตปลาดกุเบือ้งต้น จ านวน 9,418.43 ตนั ลดลง -7.7% จากเดือน
ก่อน  และลดลง -11.0% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน 

 ม.ค.- ส.ค. 58 ผลผลิตปลาดกุเบือ้งต้น มีจ านวน 82 ,550.27 ตนั ลดลง               
-7.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกนัของปีที่ก่อน (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร) 

  

3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  
- ก.ค.58 ไทยน าเข้าปริมาณ 36.9  ตนั มลูค่า 0.9 ล้านบาท  ทัง้ปริมาณและมลูค่า
ลดลง -0.2%, -3.3% ตามล าดบัเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  
- ช่วง ม.ค.-ก.ค.58 ไทยน าเข้าปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 315.4 ตนั มลูค่า 7.9 ล้านบาท 
ปริมาณและมลูค่าลดลง -0.4% และ -8.1% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน โดยน าเข้าในรูปแบบปลาดกุมีชีวิต 85% (น าเข้ามาเลเซียเกือบทัง้หมด 99%, 
กมัพชูา 1%) และปลาดกุแช่เย็นจนแข็ง 15% (น าเข้าเยเมนทัง้หมด ) 

 3.2 การส่งออก  
- ก.ค.58 ไทยส่งออกปริมาณ 118.5  ตนั  มลูค่า 8.0 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและ
มลูค่าเพิ่มขึน้ +15.5%, +51.3% ตามล าดบัเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  
- ช่วง ม.ค.-ก.ค.58 ไทยส่งออกปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 446.5 ตนั มลูค่า 33.0 ล้าน
บาท ปริมาณและมลูค่าเพิ่มขึน้ +58.9% และ +27.9% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดกุแช่เย็นจนแข็ง  83% (ส่งออก
สหรัฐฯ 27 %,องักฤษ 18 %, ฝร่ังเศส 1 1%, ญ่ีปุ่ น 10 %, อื่นๆ 34%) ปลาดกุมีชีวิต 
8% (ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 77%, มาเลเซีย 23%)ปลาดกุแห้งไม่
รมควนั 5% (ส่งออกสหรัฐฯ79%, ญ่ีปุ่ น 21%) เนือ้ปลาดกุแบบอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง  3% 
(ส่งออกสิงคโปร์ทัง้หมด) และปลาดกุสดแช่เย็น 1% (ส่งออกสหรัฐฯทัง้หมด) 

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

ม.ค. – ส.ค. 67,519.26 85,451.82 89,349.13 82,550.27 

% ม.ค. – ส.ค.  +26.6 +4.6 -7.6 

ที่มา: กลุม่วจิยัและวเิคราะห์สถิติการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ปัญหาอุปสรรค 
ช่องทางการจ าหน่ายหรือตลาดปลาดกุมีค่อนข้างน้อย อีกทัง้ปลาดกุจากประเทศ
มาเลเซียที่มีต้นทนุและราคาจ าหน่ายถกูกว่าปลาดกุไทย จงึเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด
ปลาดกุไทย 

ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมการแปรรูปปลาดกุเพื่อเพิ่มมลูค่าสินค้า รวมทัง้ขยายตลาดเพิ่มเติม 
นอกจากนีค้วรมีนโยบายป้องกนัการน าเข้าปลาดกุจากประเทศเพื่อนบ้าน 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
การตลาดและการค้า 
มาเลเซีย 

 การน าเข้า ม.ค. – พ.ค. 58 มาเลเซียส่งน าเข้ากลุ่ม  catfish 2,898.88 ตนั มลูค่า 
5.50 ล้าน USD รูปแบบการน าเข้า คือ catfishฟิลเล่แช่แข็ง 96.6 % (น าเข้าจาก
เวียดนามเกือบทัง้หมด 99%, อื่นๆ 1 %) catfishฟิลเล่แช่เย็น  2.6% (น าเข้าเวียดนาม 
56%, อินโดนีเซีย 44%) catfishแช่แข็ง 0.75% (น าเข้าเวียดนามทัง้หมด) และ catfish
แช่เย็น 0.05% (น าเข้าจากญ่ีปุ่ นทัง้หมด) 

นางสาวสกุญัญา  พมิมาดี สว่นเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0193  

 

 การส่งออก ม.ค. – พ.ค. 58 มาเลเซียส่งออกกลุ่ม catfish 408.57 ตนั มลูค่า 0.38 
ล้านUSD รูปแบบการส่งออก คือ catfishแช่แข็ง 93 % (ไอวอร่ีโคสต์ 75 %, ไทย 7%
แคนเมอรูน 7%, อื่นๆ 11%) catfishฟิลเล่แช่แข็ง 7% (ส่งออกอินเดียทงัหมด )( World 
Trade Atlas, กระทรวงพาณิชย์) สืบค้น ณ วนัที่ 21 ส.ค. 58 


