
             
       
 
 
 

 
 
   ที่มา: 1. ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2. ราคา 
  

 
     ที่มา : ราคาหน้าฟาร์ม : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  2.ราคาขายปลีก : กระทรวงพาณิชย ์

 

      การส่งออกปลาดกุของไทย                 หน่วยปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.60 ม.ค.61 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เน้ือปลาดุก แบบอ่ืนๆ แช่
เย็นจนแข็ง 

- - - - - - 

ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 24.6 2.7 23.5 1.3 -4.6 -51.8 
มีชีวิตและพันธุ์ปลา - - 21.6 0.7 - - 
แห้ง ไม่รมควัน - - - - - - 
ปลาดุกสดแช่เย็น - - - - - - 
รวม 24.6 2.7 45.1 2.0 83.1 -25.4 

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

ประเภทผลิตภัณฑ์ 
ม.ค.60 ม.ค.61 % 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 25.5 0.7 24.8 1.0 -3.1 44.7 
มีชีวิต 62.2 1.0 31.1 0.5 -50.0 -44.3 
เน้ือปลาดุก แบบ
อ่ืนๆ แช่เย็นจนแข็ง 

- - - - 
  

รวม 87.7 1.7 55.9 1.5 -36.3 -8.2 
                          ที่มา: กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

         
 
 

   

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

ม.ค.-ก.พ.61 25,032 19,831 20,461 20,935 
%การเปลี่ยนแปลง  -20.8 3.2 2.3 

ที่มา: กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยทุธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 Monthly Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
 

ประจ าเดอืน มนีาคม 2561 

 1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ก.พ. 61 ผลผลิตปลาดุกเบื้องต้น จ านวน 8,769 ตัน ลดลง -27.9% จากเดือน
ก่อน และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลง -1.2% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการ

ประมง) 

 ผลผลิตเบื้องต้น ม.ค.-ก.พ.61 มีจ านวน 20,969 ตัน  เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง) 

  

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

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

1.2 ราคา  
 ราคาปลาดุกหน้าฟาร์มเฉลี่ยทั้งประเทศ เดือน ม.ค.61 ขนาดใหญ่ 44.8 บาท/กก. 

ขนาดกลาง 44.4 บาท/กก. ขนาดเล็ก 32.8 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับเพิ่มขึ้น 1.1 %  
2.1% และ 12.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน ขนาดใหญ่และขนาดกลางลดลง -9.1% และ -7.6% แต่ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 4.0 % 
ตามล าดับ   

 ราคาปลาดุกขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ก.พ.61 ขนาดใหญ่ 64.71 บาท/กก. 
และขนาดกลาง 61.61 บาท/กก. ทุกขนาดลดลง 0.2% และ 0.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทั้งสองขนาดลดลง 3.1% และ
2.8% ตามล าดับ 

 
1.3 การค้าต่างประเทศ 

 3.1 การส่งออก  
- ม.ค.61 ไทยส่งออกปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 45.1 ตัน มูลค่า 32.8 ล้านบาท ปริมาณ
เพิ่มขึ้น 83.1% แต่มูลค่าลดลง 25.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รูปแบบการ
ส่งออก คือ ปลาดุกแช่เย็นแช่แข็ง 52.1% (ส่งออกปากีสถาน 52.8% ญี่ปุ่น 16.2% 
สหราชอาณาจักร 16.1% สหรัฐฯอเมริกา 10.6% และอ่ืนๆ 4.3%) ปลาดุกมีชีวิต 47.9 
% (ส่งออกเมียนมาร์ 88.4% และสปป.ลาว 11.6 และอ่ืนๆ 0.01) 
3.2 การน าเข้า  
- ม.ค.61 ไทยน าเข้าปลาดุกและผลิตภัณฑ์ 55.9 ตัน มูลค่า 1.5 ล้านบาท ทั้งปริมาณและ
มูลค่าลดลง 36.3% และ 8.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 
น าเข้าในรูปแบบ ปลาดุกมีชีวิต 55.7% (น าเข้าจากมาเลเซียทั้งหมด) ปลาดุกสดแช่เย็น
แช่แข็ง 44.3% (น าเข้าจากจีนทั้งหมด)   

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
โลก 

  การส่งออก ปี 2560 ภาพรวมกลุ่ม Catfish (Pangasius Spp., Silurus Spp., 
Clarias Spp., Ictalurus Spp.) มีปริมาณการส่งออก 56,140 ตัน มูลค่า 162.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.9% และ 2.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับปีก่อน  
  ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ Catfish Fillets Frozen  58.1% 
(จีน 31.6% เนเธอร์แลนด์ 26.0% เยอรมัน 9.1% เบลเยียม 6.3 % สิงคโปร์ 4.1 % 
และอ่ืนๆ 22.9%) รองลงมา Catfish Frozen 20.4% (จีน 34.5% อินโดนีเซีย 16.9% 
ไทย 15.0% เนเธอร์แลนด์ 8.6%  เซเนกัล 5.8 % และอ่ืนๆ 19.2%) Catfish Fillets 
Fresh Or Chilled 18.6% (เบลเยียม 29.1% เนเธอร์แลนด์ 29.0% สหราชอาณาจักร 
11.7% สหรัฐฯ 6.2% เยอรมัน 5.0% และอ่ืนๆ 19.0%) และCatfish Fresh Or 
Chilled 2.9% (ไทย 37.6% เดนมาร์ค 29.4% สหรัฐฯ 11.3% สิงคโปร์ 3.3% สเปน 
2.8 % และอ่ืนๆ 15.6%)  

 การน าเข้า ปี 2560 ภาพรวมกลุ่ม Catfish (Pangasius Spp., Silurus Spp.,  
Clarias Spp., Ictalurus Spp.) ปริมาณการน าเข้า 556,029 ตัน มูลค่า 1,335.9  
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง -10.0 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีน าเข้า คือ Catfish Fillets Frozen 90.1% (สหรัฐฯ 31.6% 
เม็กซิโก 8.6% บราซิล 7.9% จีน 7.7% ไทย 4.2% และอ่ืนๆ 40%)  Catfish Frozen 
5.9% (จีน 27.9% โคลัมเบีย 20.3% ไอวอร่ีโคสต์ 10.5% เม็กซิโก 4.9% รัสเซีย 4.2% 
และอ่ืนๆ 32.2%) Catfish Fillets Fresh Or Chilled 3.2% (เยอรมัน 17.1% 
แคนาดา 9.6% สวิตเซอร์แลนด์ 8.0% ออสเตรเลีย 6.9% เบลเยียม 6.2% และอ่ืนๆ 


