
  

  
Monthly Report 
สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนสงิหาคม 2558 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึน้ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.-มิ.ย.58 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 19,653.43 ตนั เพิ่มขึน้ +5.8% 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน มิ.ย.58 มีปริมาณปลาเป็ด 3,184.78 ตนั 
ลดลง -1.3 % และ -2.5 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลติปลาป่นเดือน ม.ค.-มิ.ย.58 มีปริมาณ 198,875 ตนั ลดลง         
-18.0% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน ม.ิย.58 มีปริมาณ 32,100 ตนั  
ลดลง -2.0% และ -20.9% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 ราคาเฉล่ียปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสงูกว่า60%  เดือน มิ.ย.58 ราคา 36.70 บาท/กก. 
ลดลง -3.0% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +22.6% 
ในขณะที่ราคาเฉลีย่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต ่ากว่า 60% เดือน ม.ิย.58 ราคา 37.1 บาท/กก. ราคา
ทรงตวัม่ือเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +23.5% 

 
                           ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 
3. การค้าต่างประเทศ 
 การส่งออก  ไทยสง่ออกปลาป่นเดือน ม.ค.-มิ.ย.58 รวม 93,593.81 ตนั เพิ่มขึน้  
+13.5% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ จีน 32.7% เวียดนาม 
26.8% ญ่ีปุ่ น 26.7% ไต้หวนั 4.4% และประเทศอื่นๆ 9.4% ในเดือน มิ.ย.58 ไทยสง่ออก
ปลาป่น 13,147.78 ตนั ลดลง -16.9% และ -39.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อน
ในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                               ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย  

 การน าเข้า  ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-มิ.ย.58 รวม 11,164.49  ตนั เพิ่มขึน้  
3.4 เท่าตวั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ เมียนมาร์ 63.7 %  
เวียดนาม 24.1% เดนมาร์ก 4.9% และประเทศอื่นๆ 7.3% ในเดือน ม.ิย.58 ไทยน าเข้า
ปลาป่น 2,157.85 ตนั เพิ่มขึน้ +21.4% และ 1.3 เท่าตวั เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปี
ก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                          ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 
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สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู  การจบัปลาของเปรูทัง้ทางตอนเหนือและตอนใต้ยงัเป็นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าจะ
มีการประกาศห้ามจบัปลาในบางพืน้ที่ ขณะทีร่าคาปลาป่นที่อยู่ในระดบัค่อนข้างสงูตัง้แต่
ต้นปีเร่ิมปรับตวัลดลง โดยราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือนม.ิย.58.อยู่ที ่ 1,440 
USD/ตนั ราคาลดลง -5.6% และ -18.4% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน และปีก่อนในเดือน
เดียวกนั ตามล าดบั (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย และhttp://hammersmithltd.blogspot.com/) 

จีน  ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558 จีนน าเข้าปลาป่นจากเปรูกว่า 70% แสดงให้เห็น
ว่า จีนยงัคงเป็นผู้น าเข้าปลาป่นรายใหญ่ของเปรู แต่ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.58 จีน
ประสบปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนสง่ผลให้การเลีย้งสตัว์น า้ต้องหยดุชะงกั จีนจงึ
ชะลอการสัง่ซือ้ปลาป่น อีกทัง้ยงัขอต่อรองราคาก่อนสัง่ซือ้ เป็นเหตใุห้ราคาปลาป่น
เปรูมีแนวโน้มลดลง (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน มิ.ย.58 ราคา 6.39 บาท/กก. เพิ่มขึน้ +1.9 % และ +11.7 % เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  

 
                          ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย เดือน มิ.ย.58 ราคา 8.01 บาท/กก.   
ลดลง -4.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ 
+7.1%  

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 
 


