
             
        
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 

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

การน าเข้าปลาดุกของไทย            หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.58 ม.ค.59 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
แช่เย็นจนแข็ง - - - - - - 
แห้งไม่รมควัน - - - - - - 
มีชีวิต 47.1 1.2 59.7 1.3 +26.8 +8.3 
เนื้อแบบฟิลเล่สดหรือแช่เย็น - - - - - - 
รวม 47.1 1.2 59.7 1.3 +26.8 +8.3 

                         ท่ีมา: 1. กรมศุลกากร2. กองประมงต่างประเทศ 
 

      การส่งออกปลาดุกของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.58 ม.ค.59 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
แช่เย็นจนแข็ง 37.7 2.8 79.2 6.0 +1.1 เท่า +1.1 เท่า 
สด แช่เย็น - - - - - - 
เนื้อแบบอื่นๆแช่เย็นจนแข็ง 1.2 0.06 - - - - 
แห้งไม่รมควัน 0.2 0.04 - - - - 
มีชีวิต 1.1 0.3 6.1 0.3 +4.5 เท่า - 
รวม 40.2 3.2 85.3 6.3 +1.1 เท่า +96.9 

        ท่ีมา: 1. กรมศุลกากร2. กองประมงต่างประเทศ 
 
 

 

 

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

ม.ค. – ก.พ. 21,560 29,017 21,876 19,780 

% ม.ค. - ก.พ.   +34.59 -24.6 -9.58 

ท่ีมา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ส่งเสริมการแปรรูปปลาดุกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งขยายตลาดเพิ่มเติม ซ่ึงทาง    
กรมประมงจัดฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนด้านประมง หลักสูตร
เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ าแล้ว  

นางสาวสุกัญญา  พิมมาดี ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0193 
 

 

 การส่งออก ม.ค. – ธ.ค. 58 สิงคโปร์ส่งออกกลุ่มCatfish 1,053.0  ตัน มูลค่า 3.44 
ล้านUSD รูปแบบการส่งออก คือ Catfish Fillets Frozen76.0% (อินโดนีเซีย 66 %, 
เวียดนาม19% มาเลเซีย6%, อื่นๆ 9%) Catfish Fresh Or Chilled23% (อินโดนีเซีย 
96%, ศรีลังกา 2%, อื่นๆ 2%) Catfish Frozen1% (บรูไน 73%, เมียนมา24%, อื่นๆ 
3%) (World Trade Atlas, กระทรวงพาณิชย์) สืบค้น ณ วันที่ 1 มี.ค. 59 

 Monthly Report 
สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์

 

ประจ าเดอืน มนีาคม 2559 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 ก.พ.59 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 9,200  ตัน ลดลง -13.04 % จากเดือน
ก่อน แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น +0.38%  

 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น ม.ค.-ก.พ. 5 9 มีจ านวน 19,780 ตัน ลดลง  -9.58% เมื่อ
เทียบช่วงเดียวกันของปีที่ก่อน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์ม เดือน ก.พ.59 ขนาดใหญ่ 56.0 บาท/กก. ขนาดกลาง 49.8 

บาท/กก. ขนาดเล็ก 38.04 บาท/กก. โดย ทุกขนาดเพิ่มขึ้น +1.9 %, +2.9%, +24.2% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทุกขนาดเพิ่มขึ้น 
+4.6%, +14.5%, +33.5% ตามล าดับ  

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ก.พ.59 ขนาดใหญ่ 65.96 บาท/กก. 
ขนาดกลาง 60.78  บาท/กก. โดย ทุกขนาดเพิ่มขึ้น +3.0 %, +0.95 % ตามล าดับ เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทุกขนาดเพิ่มขึ้น + 4.5%, 
+0.95% ตามล าดับ 

 

3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1 การน าเข้า  
-ช่วง ม.ค.59 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 59.7 ตัน มูลค่า 1. 3 ล้านบาท ปริมาณ
และมูลค่า เพิ่มขึ้น +26.8 % และ +8.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนโดยน าเข้าในรูปแบบปลาดุกมีชีวิต 100% (น าเข้ามาเลเซียทั้งหมด) 

 3.2 การส่งออก  
-ช่วง ม.ค. 5 9 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์  85.3  ตัน มูลค่า 6.3 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่า เพิ่มขึ้น  +1.1 เท่า  และ +96.9 % ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดุกแช่เย็นจนแข็ง 96%, (ตลาดหลัก 
สหรัฐฯ 50%, อังกฤษ 37%, ฝร่ังเศส 3%, อื่นๆ 10%) ปลาดุกมีชีวิต 4% (ส่งออก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งหมด) 

ปัญหาอุปสรรค 
ช่องทางการจ าหน่ายหรือตลาดปลาดุกมีค่อนข้างน้อย 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
การตลาดและการค้า 
สิงคโปร ์

 การน าเข้า ม.ค. – ธ.ค.  58 สิงคโปร์ น าเข้ากลุ่ม  Catfish 16,658.00  ตัน มูลค่า 
534.02 ล้านUSD รูปแบบการน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 92.9% (น าเข้าจาก
เวียดนามเกือบทั้งหมด 9 8%, อื่นๆ 2%) Catfish Frozen 3.5% (น าเข้าเมียนมา 54%,
เวียดนาม  26% อื่นๆ 20%) Catfish Fresh Or Chilled 3.3% (น าเข้าเวียดนาม เกือบ
ทั้งหมด 95%, เมียนมา  2.5%, อื่นๆ 2.5%)และ CatfishFillets Fresh Or Chilled 
0.2% (น าเข้าจากเวียดนามทั้งหมด) 


