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สินค้าปลาเป็ด&ปลาป่น 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2559 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.- ก.ย. 59 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 26,323.40 ตัน ลดลง  
-9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ก.ย.59 มีปริมาณปลาเป็ด 
3,683.60  ตัน เพิ่มขึ้น +12.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ลดลง -6.4% 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่น เดือน ม.ค.-ส.ค.59  มีปริมาณ 237,107  ตัน ลดลง 
-9.2% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของ ปีก่อน เดือน ส.ค.59 มีปริมาณ 29,750  ตัน  
ลดลง -0.9% และ -3.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                            ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 ราคาเฉลี่ยปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน ก.ย.59 ราคา 40.62 บาท/กก. 
ลดลง -2.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปกี่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +0.7% 
ขณะที่ปลาป่นซูริม ิโปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน ก.ย.59 ราคา 36.10 บาท/กก. ลดลง -5.9% 
และ -11.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                           ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  ไทยส่งออกปลาป่นเดือน ม.ค.-ส.ค.59 ปริมาณ 124,315.91 ตัน เพิ่มขึ้น 
+6.7% เม่ือเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยมีตลาดหลักคือ จีน 52.2% เวียดนาม 
12.8% ญี่ปุ่น 12.7% และประเทศอื่นๆ 22.3% ในเดือน ส.ค.59 ไทยส่งออกปลาป่น 
12,926.42  ตัน ลดลง - 28.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน เพิ่มขึ้น +24.6% 

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า   ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค. -ส.ค.59 ปริมาณ 51,608.04 ตัน เพิ่มขึ้น  
+65.9% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ เวียดนาม 53.2% เมียนมาร์ 
39.6% และประเทศอื่นๆ 7.2% ในเดือน ส.ค.59 ไทยน าเข้าปลาป่น 5,702.14 ตัน ลดลง  
-17.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่าตัว 

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู มีการคาดการณ์โควตาจับปลาฤดูกาลใหม่ของเปรู (พ.ย.59 - ม.ค.60) ประมาณ 
1.5 – 1.8 ล้านตัน คิดเป็นปริมาณปลาป่น 350,000 – 420,000 ตัน  ส าหรับราคา FOB 
ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ต.ค.59.อยู่ท่ี  1,365 USD/ตัน เพิ่มขึ้น +2.2 %  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง -20.2% 
(ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

จีน  ในเดือนน้ียังไม่มีความเคลื่อนไหวท่ีน่าสนใจจากจีนหรือจากผู้ซื้ออื่น เน่ืองจากต่าง  
เฝ้ารอการประกาศโควต้าฤดูกาลใหม่จากเปรู ประกอบกับมีการจัดประชุมประจ าปี
ของ  The International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO) ขึ้นที่ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งผลจากการประชุมอาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมปลาป่น 
ท าให้ผู้ซื้อยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ (ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ก.ย.59 ราคา 6.88 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +1.4% และ +8.4% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนและปกี่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด  จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน ก.ย.59 ราคา 9.34 บาท/กก.  
ลดลง -0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น  
+5.7% 

 

ปัญหาอุปสรรค 
สืบเน่ืองจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ท าให้เรือประมงอวนลากบางส่วนไม่
สามารถออกท าการประมงได้ ส่งผลให้วัตถุดิบในการผลิตปลาป่นลดลง  อีกทั้งมีแนวโน้มว่า
ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการใช้ปลาป่นที่มีคุณภาพและมีโปรตีนสูงเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการปลาป่นและชาวประมง  

 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ มีการปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่น
ทดแทนปลาป่น  ขณะที่ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตปลาป่นให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ส่วนชาวประมง ต้องมีการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ  
(Post harvest) เพื่อให้สัตว์น้ าเศรษฐกิจท่ีจับได้รวมถึงปลาเป็ดมีคุณภาพดีส่งผลให้ราคา
เพิ่มขึ้น 
 


