
  

  
Monitoring Report 

สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนกรกฎาคม 2558 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด   ปลาเป็ดที่ขึน้ท่ีทา่เทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภเูก็ต) เดือน ม.ค.-พ.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 16,468.64 ตนั เพิ่มขึน้ +7.6% 
เมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน เดือน พ.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ด 3,226.02 ตนั 
ลดลง -17.4 % และ -14.5 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่นเดือน ม.ค.-พ.ค.58 มีปริมาณ 166,775 ตนั ลดลง         
-17.4% เมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน  เดือน พ.ค.58 มีปริมาณ 32,757 ตนั  
ลดลง -0.5% และ -20.2% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 ราคาเฉล่ียปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสงูกวา่60%  เดือน พ.ค.58 ราคา 37.83 บาท/กก. 
ลดลง -14.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +20.9% 
ในขณะท่ีราคาเฉลี่ยปลาป่นซูริมิ โปรตีนต ่ากวา่ 60% เดือน พ.ค.58 ราคา 37.1 บาท/กก. ลดลง  
-7.4% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +18.0% 

 
                           ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก   ไทยสง่ออกปลาป่นเดือน ม.ค.-พ.ค.58 รวม 80,446.03 ตนั เพิ่มขึน้  
+32.3% เมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ จีน 29.9 % เวียดนาม 
29.2% ญ่ีปุ่ น 27.7% ไต้หวนั 4.4% และประเทศอ่ืนๆ 8.8% ในเดือน พ.ค.58 ไทยสง่ออก
ปลาป่น 15,822.36 ตนั ลดลง -2.3 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบกบั  
ปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +38.5% 

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า  ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-พ.ค.58 รวม 9,006.64 ตนั เพิ่มขึน้  4.7 
เทา่ตวั เมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ พมา่ 60.8 %  เวียดนาม 
27.1% เดนมาร์ก 4.3 % และประเทศอ่ืนๆ 7.8 % ในเดือน พ.ค.58 ไทยน าเข้าปลาป่น 
1,777.02 ตนั ลดลง -45.4 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือน
เดียวกนั เพิ่มขึน้ 8.6 เทา่ตวั 

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตามข้อมลูด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู  ปลาที่จบัได้ทางเปรูตอนเหนือมีปริมาณกวา่ 80 % ของโควตา (2.58 ล้านตนั) 
ขณะที่ทางตอนใต้มีปริมาณ 25 % ของโควตา (375,000 ตนั) จากตวัเลขที่ประกาศ
ออกมา ท าให้ประมาณการได้ถึงผลผลิตปลาป่นท่ีจะเข้าสูต่ลาดในฤดกูาลหน้า สง่ผลให้
ราคาปลาป่นท่ีปรับตวัสงูขึน้ตัง้แตต้่นปีเร่ิมลดลง โดยราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % 
เดือนพ.ค.58.อยูท่ี่  1,525 USD/ตนั ราคาลดลง -10.8 % และ -4.4% เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อน  และปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั (ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และ
http://hammersmithltd.blogspot.com/) 
 

จนี  ความต้องการใช้ปลาป่นในจีนเร่ิมลดลง สว่นหนึง่มาจากการที่จีนยงัคงมีสต็อก
ปลาป่นในระดบัท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการใช้ นอกจากนัน้ยงัเป็นผลมาจากสภาพ
ภมูิอากาศอนัเลวร้ายที่ท าให้เกษตรกรต้องเลื่อนฤดกูาลเพาะเลีย้งออกไป 
(ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ทา่เทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภเูก็ต)  
เดือน พ.ค.58 ราคา 6.28 บาท/กก. ลดลง -0.3 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +9.3%  

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด  จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน พ.ค.58 ราคา 8.35 บาท/กก.  
ลดลง -10.5% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ 
+11.3%  

ปญัหาอปุสรรค 
ปริมาณปลาเป็ดลดลง เน่ืองจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ท าให้
เรือประมงอวนลากบางสว่นท่ีไมม่ีอาชญาบตัร หรืออาชญาบตัรผิดประเภท ไมส่ามารถ
ออกท าการประมงได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ภาครัฐมีมาตรการชว่ยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ ซึง่หนึง่ในมาตรการดงักลา่วคือ        
การปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือประมงโดยให้สินเชื่อดอกเบีย้ต ่า ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาโครงการ 


