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สินค้าปลาเป็ด&ปลาป่น 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2558 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด   ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.-ก.ย.58 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 29,192.00 ตัน ลดลง -2.6 % 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ก.ย.58 มีปริมาณปลาเป็ด 3,933.52 ตัน 
เพิ่มขึ้น +11.5 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ลดลง -7.5% 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ย.58 มีปริมาณ 291,753 ตัน ลดลง         
-19.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เดือน ก.ย.58 มีปริมาณ 30,513 ตัน  
ลดลง -1.4% และ -21.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ 

 
                            ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 ราคาเฉลี่ยปลา ป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน ก.ย.58 ราคา 40.32 บาท/กก. 
เพิ่มขึ้น  +9.9% และ +1.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 
ในขณะท่ีราคาเฉลี่ยปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน ก.ย.58 ราคา 40.72 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 
+9.8% และ +4.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                           ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก   ไทยส่งออกปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ย.58 รวม 124,230.43 ตัน ลดลง   
 -6.2% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ จีน 32.4% ญี่ปุ่น 26.4% 
เวียดนาม 23.0 % ไต้หวัน 6.9% และประเทศอื่นๆ 11.3 % ในเดือน ก.ย.58 ไทยส่งออก
ปลาป่น 7,731.15 ตัน ลดลง -25.5% และ -44.5% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า   ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ย.58 รวม 19,960.37 ตัน เพิ่มขึ้น  
+63.5 % เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ เมียนมาร์ 55.8 %  
เวียดนาม 31.1 % เดนมาร์ก 4.0 % และประเทศอื่นๆ 9.1 % ในเดือน ก.ย.58 ไทยน าเข้า
ปลาป่น 4,869.23 ตัน เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าตัว  และ +20.6 % เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและ 
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
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สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู ตลาดปลาป่นเปรูในเดือนก.ย.58 ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากมีสต็อกปลาป่น
เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยประมาณ 120,000 ตัน โดยผู้ซ้ือต่างเฝ้ารอการประกาศโควตา
จับปลาในฤดูกาลใหม่ที่จะเร่ิมต้นขึ้นในเดือน ต.ค.  ส าหรับ ราคา FOB ของ 
ปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ก.ย.58.อยู่ท่ี 1,420 USD/ตัน เพิ่มขึ้น + 1.4% เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อน  แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง -17.7% (ที่มา : สมาคมผู้ผลิต 
ปลาป่นไทย และhttp://hammersmithltd.blogspot.com/) 

จีน  ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา จีนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าต้องหยุดชะงัก ท าให้ความต้องการใช้ปลาป่นของจีนลดลง จึงมีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศลดลงด้วย นอกจากน้ีจีนยังได้ออกข้อก าหนดเพื่อจัดระเบียบโรงงานปลาป่น 
อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้โรงงานปลาป่นก่อปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
(ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ก.ย.58 ราคา 6.34 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +0.9% และ +0.01% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด  จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน ก.ย.58 ราคา 8.84 บาท/กก.   
เพิ่มขึ้น +5.2 % และ +7.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ  

ปัญหาอุปสรรค 
ปริมาณปลาเป็ดลดลง เน่ืองจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ท าให้เรือประมง
อวนลากบางส่วนไม่สามารถออกท าการประมงได้ ส่งผลต่อวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นลดลง 

 

 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
สืบเน่ืองจากมาตรการในการแก้ไขปัญหาประมง IUU ที่ส่งผลให้ปริมาณปลาเป็ดที่เป็น
วัตถุดิบในการผลิตปลาป่นลดลง ผู้ประกอบการจึงต้องน าเข้าปลาป่นจากต่างประเทศใน
ปริมาณมาก ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้
สินค้าโปรตีนอื่นทดแทนปลาป่น 


