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สินค้าปลาเป็ด&ปลาป่น 
ประจ าเดือนมกราคม 2559 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.-พ.ย.58 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 37,909.86  ตัน ลดลง -8.6% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน พ.ย.58 มีปริมาณปลาเป็ด 3,673.42 ตัน 
ลดลง -27.2% และ -20.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ 

 
                            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 
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                            ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 ราคาเฉลี่ยปลา ป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน พ.ย.58 ราคา 43.73 บาท/กก. 
เพ่ิมข้ึน  +0.8% และ +10.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 
ในขณะท่ีราคาเฉลี่ยปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน พ.ย.58 ราคา 39.35 บาท/กก. ลดลง 
 -10.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +4.9% 

 
                           ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก   ไทยส่งออกปลาป่นเดือน ม.ค.- พ.ย.58 รวม 1 48,386.29  ตัน ลดลง  
-8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ จีน 3 8.8% ญี่ปุ่น 23.3% 
เวียดนาม 20.5% ไต้หวัน 6.9% และประเทศอื่นๆ 10.5% ในเดือน พ.ย.58 ไทยส่งออก
ปลาป่น 13,796.90 ตัน เพ่ิมข้ึน +33.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ลดลง -7.6% 

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า   ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.- พ.ย.58 รวม 28,490.40 ตัน เพ่ิมข้ึน  
+41.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ เมียนมาร์ 48.1%  
เวียดนาม 41.1% เดนมาร์ก 2.9% และประเทศอื่นๆ 7.9% ในเดือน พ.ย.58 ไทยน าเข้า
ปลาป่น 4,513.86 ตัน เพ่ิมข้ึน +12.4% และ +85.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู การจับปลาฤดูกาลใหม่เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ย.58-31 ม.ค.59 โดยมีโควตาการจับปลาปริมาณ 
1.11 ล้านตัน ด้วยปริมาณโควตาท่ีก าหนดจะท าให้ได้ผลผลิตปลาป่นประมาณ 270,000 ตัน 
เมื่อเริ่มมีสต็อกปลาป่นเพ่ิมข้ึน ราคาปลาป่นจึงปรับลง โดยราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % 
เดือน พ.ย.58.อยู่ท่ี 1,610 USD/ตัน ลดลง -5.8% และ -24.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  (ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และ
http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

จีน  ความต้องการใช้ปลาป่นของจีนเริ่มชะลอตัว เน่ืองจากฤดูกาลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้
สิ้นสุดลงแล้ว และจะเริ่มมีการสั่งซื้อในปริมาณมากอีกครั้งเมื่อฤดูกาลเพาะเลี้ยงท่ีจะเริ่ม
ประมาณเดือนม.ีค. 
(ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน พ.ย.58 ราคา 6.33 บาท/กก. ลดลง -6.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบ
กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.02% 

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด  จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน พ.ย.58 ราคา 9.69 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น +4.8% และ +12.0% 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 
 


