
             
        
 
 
 

 
 
 
        
       

 
 

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

  
การน าเข้าปลาดกุของไทย หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.–ก.ย. 56 ม.ค.–ก.ย. 57 %ม.ค.–ก.ย.56 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง - - 25.9 1.3 - - 

แห้ง ไม่รมควนั 26.6 4.0 - - - - 

มีชีวติ 437.6 10.9 371.0 9.4 -15.2 -13.8 
เนือ้แบบฟิลเลส่ดหรือแช่เย็น 1.0 0.01 - - - - 

รวม 465.2 15.0 396.9 10.7 -14.7 -28.7 

       ที่มา: 1. กรมศุลกากร2. กลุม่วเิคราะห์การค้าสนิค้าประมงระหวา่งประเทศ  

 
การส่งออกปลาดกุของไทย  หน่วยปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท 

ประเภทผลติภณัฑ์ 
ม.ค.–ก.ย.56 ม.ค.–ก.ย.57 %ม.ค.–ก.ย.56 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

แช่เย็นจนแข็ง 586.0 42.8 305.0 27.7 -48.0 -35.3 

สด แช่เย็น 9.7 0.7 10.3 1.3 +6.2 +85.7 
เนือ้แบบอ่ืนๆแช่เย็นจนแข็ง 12.0 0.7 21.0 1.3 +75.0 +85.7 

แห้งไม่รมควนั 267.1 17.2 10.9 2.8 -95.9 -83.7 

มีชีวติ 1.8 0.2 23.5 0.8 +12 เทา่ +3 เทา่ 

รวม 876.5 61.6 370.7 33.9 -57.7 -45.0 

ที่มา: 1. กรมศุลกากร2. กลุม่วเิคราะห์การค้าสนิค้าประมงระหวา่งประเทศ  
 

 

 

 
 

 
 

 Monthly Report 

สนิคา้ปลาดกุ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2557 

 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.การผลิต 

 ผลผลิตปลาดกุเบือ้งต้นในช่วง ม.ค.-ต.ค. 57 มีจ านวน101 ,127.58 ตนั 
เพิ่มขึน้ +3.5% เมื่อเทียบช่วงเดียวกนัของปีที่ก่อน(กลุ่มวิจยัและวิเคราะห์สถิติ
การประมง ศนูย์สารสนเทศ) 

 

 
2. การตลาดและการค้า  
 ราคาปลาดกุหน้าฟาร์ม เดือน ต.ค.57ขนาดใหญ่ 53.50 บาท/กก. ขนาด

กลาง 44.28 บาท/กก.ขนาดเล็ก29.00  บาท/กก.โดยขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึน้+
0.2%ขนาดกลางลดลง -0.6% ขนาดเล็กเพิ่มขึน้+ 0.7% เทียบกบัเดือนก่อนที่
ผ่านมาและราคาเพิ่มขึน้ +0.7%, +1.0% และ+1.8%  ตามล าดบัเมื่อเทียบกบั
เดือนเดียวกนัของปีก่อน   

 ราคาปลาดกุขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ เดือน ต.ค. 57  ขนาดใหญ่ 
61.63 บาท/กก. ขนาดกลาง  59.48 บาท/กก. โดยทกุขนาดปรับเพิ่มขึน้+0.9%
และ + 0.5% ตามล าดบั เทียบกบัเดือนก่อนที่ผ่านมา และขนาดใหญ่ลดลง -
0.9%ขนาดกลางเพิ่มขึน้+3.1%เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีก่อน 

 
3. การค้าต่างประเทศ 
 3.1การน าเข้าช่วง ม.ค.–ก.ย.57ไทยน าเข้าปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 396.9 

ตนั มลูค่า 10.7 ล้านบาทปริมาณและมลูค่าลดลง- 14.7% และ -28.7% 
ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนโดยน าเข้าในรูปแบบ  ปลาดกุมี
ชีวิต 88%(น าเข้าจากมาเลเซียทัง้หมด) ปลาดกุแช่เย็นจนแข็ง 12%(ไต้หวนั 90 
%, เวียดนาม10%)  

 3.2 การส่งออกช่วง ม.ค. –ก.ย.57ไทยส่งออกปลาดกุและผลิตภณัฑ์ 
370.7 ตนั มลูค่า 33.9ล้านบาท ปริมาณและมลูค่าลดลง -57.7% และ-45.0%  
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน รูปแบบการส่งออก คือ ปลาดกุแช่เย็นจน
แข็ง 82%,(ตลาดหลกั สหรัฐฯ 33%, ฝร่ังเศส 14%, องักฤษ 13%)ปลาดกุแห้ง
ไม่รมควนั 8% (ตลาดหลกั ฝร่ังเศส 41%,สหรัฐฯ 29%,องักฤษ 19%)เนือ้ปลา
ดกุแบบอื่นแช่เย็นจนแข็ง 4% (ตลาดหลกั สิงคโปร์ 92%, กาตาร์ 8%)ปลาดกุสดแช่
เย็น4% (ส่งออกสหรัฐฯทัง้หมด)ปลาดกุมีชีวิต2% (ส่งออกสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเกือบทัง้หมด) 

ปริมาณผลผลิตปลาดกุจากการเพาะเลีย้ง ปี 2554-2557 (ตนั) 
เดือน 2554 2555 2556 2557 

ม.ค. –ต.ค. 82,163.99 91,116.44 97,719.94 101,127.58 

% ม.ค. –ต.ค.  +10.9 +7.2 +3.5 

ที่มา: กลุม่วจิยัและวเิคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ  

ปัญหาอุปสรรค 

1.ข้อมลูไม่ชดัเจน 
2.ไม่มีแผนยทุธศาสตร์และแผนการผลิตปลาดกุที่ชดัเจน  

ข้อเสนอแนะ 
จดัท าฐานข้อมลูให้ชดัเจน 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

การตลาดและการค้า 
 มาเลเซียการน าเข้า ม.ค. –พ.ค.57 มาเลเซียน าเข้ากลุ่ม  catfish ปริมาณ 

3,148.98  ตนั มลูค่า 5.46 ล้านUSD  ส่วนใหญ่ในรูปแบบ catfishฟิลเล่แช่
แข็ง 92.8% (น าเข้าจากเวียดนามทัง้หมด) catfishฟิลเล่แช่เย็น 6.6% 
(เวียดนาม 96% , จีน 4%) catfish แช่แข็ง  0.7% (จีน93% , พม่า 7%) 

(World Trade Atlas, กระทรวงพาณิชย์) 
 

 
 นางสาวสกุญัญา พิมมาดี สว่นเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0193 


