
             
       
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 
   ที่มา : 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2.ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย ์

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-พ.ค.60 ม.ค.-พ.ค.61 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

1.8 0.1 0.2 0.03 -88.9 -70.0 

ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 148.3 12.9 226.1 17.5 52.5 35.7 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา 8.5 0.4 314.1 10.8 3,595.3 2,600.0 
แห้ง ไม่รมควัน - - - - - - 
ปลาดุกสดแช่เย็น - - 117.3 3.3 - - 
รวม 158.6 13.4 657.7 31.6 314.7 135.8 

          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
        
การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.-พ.ค.60 ม.ค.-พ.ค.61 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 161.1 4.8 77.6 2.7 -51.8 -43.8 
มีชีวิต 231.7 3.9 153.1 2.8 -33.9 -28.2 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

- - - - - - 

รวม 392.8 8.7 230.7 5.5 -41.3 -36.8 
                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง   

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

ม.ค.-มิ.ย.61 62,485 55,294 56,465 58,305 
%การเปลี่ยนแปลง  -11.5 2.1 3.2 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 
Monthly Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2561 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 มิ.ย.61 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 5,903 ตัน ลดลง 20.0% จากเดือนก่อน
แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 6.4% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

 ผลผลิตเบื้องต้น ม.ค.-ม.ิย.61 มีจ านวน 58,305 ตัน เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
- ราคาปลาดุกตกต่ า โดยปี 2560 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มขนาดกลางเฉลี่ยอยู่ที่ 45.99 
(-3.8% เมื่อเทียบกับปี2559) ซึ่งราคายังคงตกต่ าอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
- วางแผนการผลิตและส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตบางส่วน เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ช่องทางการจ าหน่าย 
- ส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น 
- ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง โดยเน้นการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานมากย่ิงขึ้น เพื่อส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศ 

1.2 ราคา  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน มิ.ย.61 ขนาดใหญ่ 42.7 บาท/กก. 

ขนาดกลาง 37.19 บาท/กก. ขนาดเล็ก 23.84 บาท/กก. โดยทุกขนาดลดลง 1.3 % และ 
4.1% และ 17.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ทุกขนาดปรับลดลง 18.9% 25.2% และ 32.4 % ตามล าดับ   

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน มิ.ย.61 ขนาดใหญ่ 64.66 บาท/กก. 
และขนาดกลาง 61.41 บาท/กก. ซ่ึงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งสองขนาดลดลงเท่ากันคือ 
0.4% และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดลดลง 1.1% และ 1.5% 
ตามล าดับ  
1.3 การค้าต่างประเทศ 

 3.1 การส่งออก  
- พ.ค.61 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 255.2 ตัน มูลค่า 11.9 ล้านบาท ทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 51.2%  และ 71.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
- ม.ค.-พ.ค.61 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 657.7 ตัน มูลค่า 31.6 ล้านบาททั้ง
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 314.7% และ 135.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยรูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 55.3% (ส่งออกสหราชอาณาจักร 
25.5% เกาหลีใต้ 20.5% ฝร่ังเศส 9.6% และอ่ืนๆ 44.4%) ปลาดุกมีชีวิต 34.1% 
(ส่งออกกัมพูชา 52.8% สปป.ลาว 27.3% และเมียนมาร์ 19.9) ปลาดุกสดแช่เย็น 
10.5% (ส่งออกกัมพูชา 88.3% และเมียนมาร์ 11.7%) และเน้ือปลาแบบอ่ืนๆ แช่เย็นจน
แข็ง 0.1% (ส่งออกสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมด) 

 3.2 การน าเข้า  
- พ.ค.61 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 60.1 ตัน มูลค่า 1.5 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าเพิ่มขึ้น 26.9% และ 1.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
- ม.ค.-พ.ค.61 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 230.7 ตัน มูลค่า 5.5 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง 41.3% และ 36.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดย น าเข้าในรูปแบบ ปลาดุกมีชีวิต 51.0% (น าเข้าจากมาเลเซีย 99.9% และ
คองโก 0.1%) ปลาดุกสดแช่เย็นแช่แข็ง 49.0% (น าเข้าจากจีน 98.5% และปากีสถาน 
1.5%)   

นางสาวสุกัญญา  พิมมาดี กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  โทร. 02561 3353 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
มาเลเซีย 

 การน าเข้า ม.ค. – เม.ย.61 มาเลเซียน าเข้ากลุ่ม Catfish 3,258 ตัน มูลค่า 6.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ รูปแบบการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 89.2% (น าเข้าจาก
เวียดนาม 97.8%, และอ่ืนๆ 2.2%) Catfish Frozen 10.1% (น าเข้าเวียดนาม 97.9%, 
ญี่ปุ่น 1.6% และอ่ืนๆ 0.5) Catfish Fresh Or Chilled 0.6% (น าเข้าญี่ปุ่นทั้งหมด) 
และ Catfish Fillets Fresh Or Chilled 0.2% (น าเข้าเวียดนาม 68.1% และจีน
31.9%) 

 การส่งออก ม.ค. – เม.ย.61 มาเลเซียส่งออกกลุ่ม Catfish 1,074 ตัน มูลค่า 0.85 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Frozen 59.6% (ส่งออกแคเมอรูน 
33.3%  ไอวอรีโคสต์ 30.8% เซเนกัล 20.5% และอ่ืนๆ15.4%) Catfish Fillets 
Frozen 22.7% (ส่งออกแคเมอรูน 48.1%  ไอวอรีโคสต์ 32.0% ซาอุดิอาระเบีย 
16.8% และอ่ืนๆ 3.1%) และ Catfish Fillets Fresh Or Chilled 17.7% (ส่งออก
ไอวอรีโคสต์ 56.0% เซเนกัล 28.8% กานา 13.9% และอ่ืนๆ 1.3%) (Global Trade 
Atlas, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์สืบค้น ณ วันที่ 3 ส.ค.61) 


