
  

  
Monitoring Report 

สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนมนีาคม 2558 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 
 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึน้ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.58 มีปริมาณปลาเป็ด 2,028.14 ตนั ลดลง -25.0 % และ          
-28.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                            ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลติปลาป่นเดือน ม.ค.-พ.ย.57 มีปริมาณ 439,034 ตนั ลดลง         
-3.8% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน พ.ย.57 มีปริมาณ 39,620 ตนั  
เพิ่มขึน้ +1.6% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง  
-1.9% ส าหรับปริมาณปลาป่นในปี 2557 และเดือนม.ค.58 อยู่ระหว่างการปรับข้อมลู
โดยสมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 ราคาเฉล่ียปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสงูกว่า60%  เดือน ม.ค.58 ราคา 43.55 บาท/กก. 
เพิ่มขึน้ +6.6% และ +63.3%  เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 
ในขณะที่ราคาเฉลีย่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต ่ากว่า 60% เดือน ม.ค.58 ราคา 39.10 บาท/กก. 
เพิ่มขึน้ +3.2% และ +44.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั  ตามล าดบั 

 
                           ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 
3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  ไทยสง่ออกปลาป่น ปี2557 รวม 179,178.70 ตนั เพิ่มขึน้  +39.5 % 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ จีน 42.4 % ญ่ีปุ่ น 19.6 % เวียดนาม  15.7 % 
อินโดนีเซีย 7.0 % และประเทศอื่นๆ 15.3 % ในเดือน ธ.ค.57 ไทย สง่ออกปลาป่น 
17,682.97 ตนั เพิ่มขึน้ +18.4% และ 2.1 เท่าตวั เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                               ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย  

 การน าเข้า  ไทยน าเข้าปลาป่น ปี2557 รวม 21,390.97  ตนั เพิ่มขึน้ 1.7 เท่าตวั  
เมื่อเทียบกบัปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ พม่า 48.7 %  เวียดนาม 37.5 % เปรู 5.0 % 
เดนมาร์ก 2.9% และประเทศอื่นๆ 5.9% ในเดือน ธ.ค.57 ไทยน าเข้าปลาป่น 1,222.50 
ตนั ลดลง -49.9 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
เพิ่มขึน้ 3.7 เท่าตวั  

 
                          ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตามข้อมลูด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู  ปี 57 เปรูสง่ออกปลาป่นปริมาณ 850,000 ตนั โดยสง่ออกไปจีนมากที่สดุ 52.5 % 
แม้จะสง่ออกไปจีนลดลงจากปีก่อน (ปี56 สง่ออกไปจีน 63.1%) แต่มีการสง่ไปประเทศ
ในแถบเอเชียเพิ่มขึน้ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เวียดนาม ไต้หวนั และเกาหล ีเป็นต้น ขณะที่ทางด้าน
ผู้ซือ้ต่างรอคอยการประกาศโควตาฤดกูาลใหม่และต่างคาดหวงัให้ราคาปลาป่นมี
แนวโน้มลดลง ซึง่ราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ม.ค.อยู่ที่ 2,050 USD/ตนั 
ลดลง -3.8% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เพิ่มขึน้ +47.0 % เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือน
เดียวกนั (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย และhttp://hammersmithltd.blogspot.com/) 
 

จีน  เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ประกอบกบัรอคอยให้ราคาปลาป่น
ปรับตวัลดลง ท าให้ในระยะนีจ้ีนยงัไม่มีความเคลือ่นไหวใดๆในตลาดปลาป่น      
(ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ม.ค.58 ราคา 6.32 บาท/กก. ลดลงเลก็น้อย -0.3 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่
เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +12.1%  

 
                          ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย เดือน ม.ค.58 ราคา 9.29 บาท/กก.   
เพิ่มขึน้ +1.4 % และ +28.5 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ตามล าดบั 

ปญัหาอปุสรรค 
เนื่องจากราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงได้รับมีแนวโน้มลดลง  ชาวประมงจงึไม่ดแูลรักษา  
สตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เท่าที่ควร  ซึง่มีผลต่อความสดและคณุภาพของปลาป่น 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ต้องมีการดแูลรักษาสตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เพื่อให้สตัว์น า้เศรษฐกิจที่จบั
ได้รวมถงึปลาเป็ดมีคณุภาพดีสง่ผลให้ราคาเพิ่มขึน้ 


