
  

  
Monitoring Report 

สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนกนัยายน 2558 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึน้ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.-ก.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 21,729.39 ตนั ลดลง -0.5 % 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน ก.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ด 2,075.96 ตนั 
ลดลง -34.8 % และ -36.6 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลติปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ค.58 มีปริมาณ 230,280 ตนั ลดลง         
-18.5% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน ก.ค.58 มีปริมาณ 31,405 ตนั  
ลดลง -2.2% และ -21.7% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 ราคาเฉล่ียปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสงูกว่า60%  เดือน ก.ค.58 ราคา 36.86 บาท/กก. 
เพิ่มขึน้  +0.4% และ +24.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 
ในขณะที่ราคาเฉลีย่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต ่ากว่า 60% เดือน ก.ค.58 ราคา 37.26 บาท/กก. 
เพิ่มขึน้ +0.4% และ +25.0% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                           ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 
3. การค้าต่างประเทศ 
 การส่งออก  ไทยสง่ออกปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ค.58 รวม 106,121.28 ตนั เพิ่มขึน้  
+1.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ จีน 32.5 % ญ่ีปุ่ น 
26.7% เวียดนาม 24.5% ไต้หวนั 6.1% และประเทศอื่นๆ 10.2% ในเดือน ก.ค.58 ไทย
สง่ออกปลาป่น 12,527.47 ตนั ลดลง -4.7% และ -43.0% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปี
ก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                               ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย  

 การน าเข้า   ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ค.58 รวม 13,148.03 ตนั เพิ่มขึน้  
1.7 เท่าตวั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ เมียนมาร์ 65.5 %  
เวียดนาม 21.4% เดนมาร์ก 4.6% และประเทศอื่นๆ 8.5% ในเดือน ก.ค.58 ไทยน าเข้า
ปลาป่น 1,983.54 ตนั ลดลง -8.1% และ -15.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                          ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตามข้อมลูด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู  มีรายงานว่าความต้องการใช้ปลาป่นในตลาดโลกได้เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้มี
การคาดการณ์ว่าในปี 2019 อาจเกิดภาวะขาดแคลนวตัถดิุบปลาป่นในอตุสาหกรรม
อาหารสตัว์ โดยในระยะหลงัลกูค้าทางยโุรปให้ความสนใจกบัปลาป่นจากเปรูอย่างมาก
อนัเนื่องมาจากปัจจยัทางด้านราคา ซึง่ราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ก.ค.58.
อยู่ที่ 1,310 USD/ตนั ราคาลดลง -9.0 % และ -25.4 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  และปี
ก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย และ
http://hammersmithltd.blogspot.com/) 
 

จีน  มีความกงัวลเก่ียวกบัปรากฎการณ์เอลนิโน ซึง่อาจสง่ผลให้ปลาป่นที่เข้าสูต่ลาด
มีปริมาณลดลง ดงันัน้ จีนจงึเร่ิมสัง่ซือ้ปลาป่นจากเปรูบ้างแล้วหลงัจากชะลอไประยะ
หนึง่ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศที่ไม่เอือ้อ านวยต่อการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ 
อย่างไรก็ตาม จากรายงานความต้องการใช้ปลาป่นในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสงูขึน้ ท า
ให้ผู้ซือ้รายใหญ่เช่นจีน เร่ิมหาวตัถดิุบโปรตีนจากแหลง่อื่นทดแทนปลาป่น 
 (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ก.ค.58 ราคา 6.45 บาท/กก. เพิ่มขึน้ +0.8 % และ +12.2 % เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  

 
                          ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย เดือน ก.ค.58 ราคา 8.19 บาท/กก.   
เพิ่มขึน้ +2.2% และ +5.5% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  

ปญัหาอปุสรรค 
ปริมาณปลาเป็ดลดลง เนื่องจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ท าให้
เรือประมงอวนลากบางสว่นที่มีอาชญาบตัรผิดประเภทและไม่มีอาชญาบตัร ไม่สามารถ
ออกท าการประมงได้ 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลอืผู้ได้รับผลกระทบ ใน 2 แนวทาง คือ 1) ปรับเปลีย่น
เคร่ืองมือประมง  ด้วยการหาแหลง่สนิเชื่อดอกเบีย้ต ่า  2) ปรับเปลีย่นอาชีพ ขณะนี ้
ก าลงัอยู่ในระหว่างการรวบรวมจ านวนรายชื่อกลุม่ชาวประมง เพื่อหาแนวทางในการ
สง่เสริมพฒันาอาชีพต่อไป 


