
  

  
Monthly Report 
สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนมถินุายน 2558 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 
 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึน้ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.-เม.ย.58 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 13,242.62 ตนั เพิ่มขึน้ 
+14.8 % เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน เม.ย.58 มีปริมาณปลาเป็ด 
3,903.86 ตนั ลดลง -16%.9 เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือน
เดียวกนั เพิ่มขึน้ +33.6% 

 
                            ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลติปลาป่นเดือน ม.ค.-เม.ย.58 มีปริมาณ 134,018 ตนั ลดลง         
-16.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน เม.ย.58 มีปริมาณ 32,920 ตนั  
ลดลง -1.2% และ -18.4% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 ราคาเฉล่ียปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสงูกว่า60%  เดือน เม.ย.58 ราคา 44.12 บาท/กก. 
ลดลง -2.6% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +27.1% 
ในขณะที่ราคาเฉลีย่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต ่ากว่า 60% เดือน เม.ย.58 ราคา 40.05 บาท/กก. 
เพิ่มขึน้ +1.8% และ +21.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                           ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  ไทยสง่ออกปลาป่นเดือน ม.ค.-เม.ย.58 รวม 64,623.67 ตนั เพิ่มขึน้  
+30.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ ญ่ีปุ่ น 31.2 % จีน 
28.4% เวียดนาม 27.4% ไต้หวนั 4.7% และประเทศอื่นๆ 8.3 % ในเดือน เม.ย.58 ไทย
สง่ออกปลาป่น 16,201.23 ตนั ลดลง -18.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบั  
ปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +10.7% 

 
                               ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย  

 การน าเข้า   ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-เม.ย.58 รวม 7,229.62  ตนั เพิ่มขึน้  
4.2 เท่าตวั  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ พม่า 59.4 %  
เวียดนาม 28.7% เดนมาร์ก 4.5% และประเทศอื่นๆ 7.4% ในเดือน เม.ย.58 ไทยน าเข้า
ปลาป่น 3,256.83 ตนั เพิ่มขึน้ 2.0 เท่าตวัและ 6.6 เท่าตวั  เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและ  
ปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  

 
                          ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

นางสาวอนัญญา พชัรโพธิวฒัน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู  การจบัปลาของเปรูในภาพรวมยงัเป็นไปตามปกติ กลา่วคือ มีปริมาณการจบั 
50,000 ตนัต่อวนั โดยที่ทางตอนเหนือจบัไปแล้วกว่า 50 % ของโควตา (2.58 ล้านตนั) 
ขณะที่ทางตอนใต้จบัได้เพียง 6% ของโควตา (375,000 ตนั) อย่างไรก็ตามคาดการณ์
ว่าจะได้จ านวนปลาครบตามโควตาภายในเดือน พ.ค. ก่อนก าหนดสิน้สดุโควตาในเดือน 
ก.ค.  ส าหรับราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือนเม.ย.58.อยู่ที่ 1,710 USD/ตนั 
ราคาทรงตวัเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่เพิ่มขึน้ +13.2 % เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือน
เดียวกนั (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย และhttp://hammersmithltd.blogspot.com/) 
 

จีน  ขณะนีรั้ฐบาลจีนได้สัง่ปิดโรงงานปลาป่นบางพืน้ที่เพื่อปฏิรูปโรงงานปลาป่นใหม่ 
ผลที่ตามมาในระยะสัน้ ท าให้จีนอาจมีปริมาณปลาป่นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ แต่ในระยะยาว การปฏิรูปโรงงานปลาป่นจะท าให้
แต่ละโรงงานมีก าลงัการผลติที่เพิ่มขึน้แม้จะมีจ านวนโรงงานลดลงก็ตาม จีนจงึอาจ
น าเข้าปลาป่นจากต่างประเทศลดลงในอนาคต (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน เม.ย.58 ราคา 6.29 บาท/กก. ลดลง -0.8% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +7.7%  

 
                          ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย เดือน เม.ย.58 ราคา 9.33 บาท/กก.  
ลดลง -4.5% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ 
+18.6%  

ปญัหาอปุสรรค 
เนื่องจากราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงได้รับมีแนวโน้มลดลง  ชาวประมงจงึไม่ดแูลรักษา  
สตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เท่าที่ควร  ซึง่มีผลต่อความสดและคณุภาพของปลาป่น 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ต้องมีการดแูลรักษาสตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เพื่อให้สตัว์น า้เศรษฐกิจที่จบั
ได้รวมถงึปลาเป็ดมีคณุภาพดีสง่ผลให้ราคาเพิ่มขึน้ 


