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สินค้าปลาเป็ด&ปลาป่น 
ประจ าเดือนธันวาคม 2558 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.-ต.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 34,236.44  ตัน ลดลง -7.2% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ต.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ด 5,044.44 ตัน 
เพิ่มขึ้น + 28.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ลดลง -27.1% 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่นเดือน ม.ค.- ต.ค.58 มีปริมาณ 3 21,933  ตัน ลดลง         
-19.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เดือน ต.ค.58 มีปริมาณ 30,180 ตัน  
ลดลง -1.1% และ -22.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ 

 
                            ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 ราคาเฉลี่ยปลา ป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน ต.ค.58 ราคา 43.39 บาท/กก. 
เพ่ิมข้ึน  +7.6% และ +9.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 
ในขณะท่ีราคาเฉลี่ยปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน ต.ค.58 ราคา 43.79 บาท/กก. เพ่ิมข้ึน 
+7.5% และ +12.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                           ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก   ไทยส่งออกปลาป่นเดือน ม.ค.- ต.ค.58 รวม 13 4,589.40  ตัน ลดลง 
   -8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ จีน 3 5.1% ญี่ปุ่น 
24.9% เวียดนาม 21.7% ไต้หวัน 7.0% และประเทศอื่นๆ 11.3% ในเดือน ต.ค.58 ไทย
ส่งออกปลาป่น 10,358.96 ตัน เพ่ิมข้ึน +34.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง -26.8% 

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า   ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.- ต.ค.58 รวม 23,976.54 ตัน เพ่ิมข้ึน  
+35.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ เมียนมาร์ 5 1.2%  
เวียดนาม 36.9% เดนมาร์ก 3.4% และประเทศอื่นๆ 8.5% ในเดือน ต.ค.58 ไทยน าเข้า
ปลาป่น 4,016.17 ตัน ลดลง -17.5% และ -27.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู สต็อกปลาป่นของเปรูเริ่มลดจ านวนลงเรื่อยๆ ขณะเดียวกันผู้ซื้อต่างเฝ้ารอการประกาศ
โควตาการจับปลาฤดูกาลใหม่ท่ีจะเริ่มข้ึนในช่วงเดือน พ.ย. ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าโควตาท่ี
จะประกาศในคร้ังนี้จะมีปริมาณลดลงกว่าท่ีผ่านมา เนื่องจากต้องรักษาสภาพชีวมวลในทะเล 
ส่งผลให้ราคาปลาป่นของเปรูปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน 
ต.ค.58.อยู่ท่ี 1,710 USD/ตัน เพ่ิมข้ึน +20.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  แต่เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง - 13.0 % (ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และ
http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

จีน  ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 จีนน าเข้าปลาป่นจากเปรูปริมาณ 317,000 ตัน 
คิดเป็นประมาณ 50 % ของปริมาณน าเข้าท้ังหมด กล่าวได้ว่า เปรูยังเป็นตลาดหลักท่ี
ส าคัญของจีน ส่วนท่ีเหลือจีนมีการน าเข้าจากประเทศอื่นๆ เช่น ชิลี สหรัฐอเมริกา 
รัสเซีย เวียดนาม และไทย 
(ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ต.ค.58 ราคา 6.74 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +6.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน  

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด  จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน ต.ค.58 ราคา 9.25 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น +4.6% และ +7.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ  

ปัญหาอุปสรรค 
สืบเน่ืองจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ท าให้เรือประมงอวนลากบางส่วนไม่
สามารถออกท าการประมงได้ ส่งผลให้วัตถุดิบในการผลิตปลาป่นลดลง  อีกท้ังมีแนวโน้มว่า
ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการใช้ปลาป่นท่ีมีคุณภาพและมีโปรตีนสูงเพ่ิมข้ึนซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการปลาป่นและชาวประมง  

 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ควรปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่น
ทดแทนปลาป่น  ขณะท่ีผู้ประกอบการปลาป่นต้องปรับปรุงการผลิตปลาป่นให้มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ส่วนชาวประมง ต้องมีการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ  
(Post harvest) เพ่ือให้สัตว์น้ าเศรษฐกิจท่ีจับได้รวมถึงปลาเป็ดมีคุณภาพดีส่งผลให้ราคา
เพ่ิมข้ึน 
 


