
  

  
Monthly Report 
สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนตลุาคม 2558 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด   ปลาเป็ดที่ขึน้ท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภเูก็ต) เดือน ม.ค.-ส.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 25,258.49 ตนั ลดลง -1.8 % 
เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน ส.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ด 3,529.10 ตนั 
เพ่ิมขึน้ +70.0 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ลดลง -8.8% 

 
                            ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่นเดือน ม.ค.-ส.ค.58 มีปริมาณ 261,240 ตนั ลดลง         
-18.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน ส.ค.58 มีปริมาณ 30,960 ตนั  
ลดลง -1.4% และ -21.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 ราคาเฉล่ียปลา ป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสงูกว่า60%  เดือน ส.ค.58 ราคา 36.70 บาท/กก. 
ลดลง  -0.4% และ -7.6% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 
ในขณะที่ราคาเฉลี่ยปลาป่นซูริมิ โปรตีนต ่ากว่า 60% เดือน ส.ค.58 ราคา 37.10 บาท/กก. ลดลง 
-0.4% และ -5.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                           ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  ไทยส่งออกปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ค.58 รวม 106,121.28 ตนั เพ่ิมขึน้  
+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
ส่งออกปลาป่น 12,527.47 ตนั ลดลง -4.7% และ -43.0% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปี
ก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                               ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า   ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ค.58 รวม 13,148.03 ตนั เพ่ิมขึน้  
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 : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

นางสาวอนญัญา พชัรโพธิวฒัน์ สว่นเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู  ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 เปรูส่งออกปลาป่น 355,000 ตนั โดยส่งออกไปจีน
มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 83 % รองลงมาเป็นชิลี ไต้หวนั และญ่ีปุ่ น ตามล าดบั มีการ
คาดการณ์ว่าอาจเกิดปรากฎการณ์เอลนิโนซึง่อาจท าให้วตัถดุิบในการผลิตปลาป่น
ลดลงในฤดกูาลหน้า ส่งผลให้ราคาปลาป่นเปรูมีแนวโน้มสงูขึน้ โดย ราคา FOB ของ 
ปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ส.ค.58.อยู่ที่ 1,400 USD/ตนั เพ่ิมขึน้ +6.9 % เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อน  แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -20.2% (ที่มา : สมาคมผู้ผลิต 
ปลาป่นไทย และhttp://hammersmithltd.blogspot.com/) 
 

จีน  จีนพยายามไม่พึง่พาปลาป่นจากเปรูเหมือนอดีตที่ผ่านมา แม้ว่าจะยงัน าเข้าปลา
ป่นจากเปรูมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 46 แต่ในปีนีไ้ด้มีการน าเข้าจากประเทศอื่นๆ เช่น 
ชิลี รัสเซีย เวียดนาม ไทย และสหรัฐอเมริกา ในปริมาณรวมคิดเป็นร้อยละ 40  
(ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภเูก็ต)  
เดือน ส.ค.58 ราคา 6.29 บาท/กก. ลดลง -2.4 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพ่ิมขึน้ +11.4%  

 
                          ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด  จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน ส.ค.58 ราคา 8.40 บาท/กก.   
เพ่ิมขึน้ +2.6% และ +6.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  

ปญัหาอปุสรรค 
ปริมาณปลาเป็ดลดลง เนื่องจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ท าให้
เรือประมงอวนลากบางส่วนไม่สามารถออกท าการประมงได้ ส่งผลต่อวตัถดุิบในการ
ผลิตปลาป่นลดลง 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
สืบเนื่องจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ที่ส่งผลให้ปริมาณปลาเป็ดที่
เป็นวตัถดุิบในการผลิตปลาป่นลดลง ผู้ประกอบการจึงต้องน าเข้าปลาป่นจาก
ต่างประเทศในปริมาณมาก ดงันัน้ ผู้ประกอบการควรปรับตวัด้วยการปรับเปลี่ยนสตูร
อาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่นทดแทนปลาป่น 


