
  

  
Monthly Report 
สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนมกราคม 2558 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 
 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึน้ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.-พ.ย.57 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 41,483.88 ตนั ลดลง   
-8.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน พ.ย.57 มีปริมาณปลาเป็ด  
4,596.57 ตนั  ลดลง -33.6% และ -6.8% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือน
เดียวกนั 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%  

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 ราคาเฉล่ียปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสงูกว่า60%  เดือน พ.ย.57 ราคา 39.70 บาท/กก. 
ราคาทรงตวัเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +30.5% 
ในขณะที่ราคาเฉลีย่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต ่ากว่า 60% เดือน พ.ย.57 ราคา 37.50 บาท/กก. ลดลง 
-4.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั  เพิ่มขึน้ +26.5% 

 
                           ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  ไทยสง่ออกปลาป่นเดือน ม.ค.-พ.ย.57 รวม 161,495.73 ตนั เพิ่มขึน้  
+31.7% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ จีน 43.2 % ญ่ีปุ่ น 
19.5% เวียดนาม  14.9% อินโดนีเซีย 7.0% และประเทศอื่นๆ 15.4% ในเดือน พ.ย.57 
ไทยสง่ออกปลาป่น 14,933.07 ตนั เพิ่มขึน้ +5.2% และ 1.4 เท่าตวั เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
                               ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย  

 การน าเข้า  ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-พ.ย.57 รวม 20,168.47  ตนั เพิ่มขึน้   
1.6 เท่าตวั  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ พม่า 48.6 %  
เวียดนาม 37.8% เปรู 5.1% เดนมาร์ก 2.8% และประเทศอื่นๆ 5.7% ในเดือน พ.ย.57 
ไทยน าเข้าปลาป่น 2,438.06 ตนั ลดลง -55.9% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบั
ปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +99.5%  

 
                          ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 
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สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู   ผลการส ารวจความสมบรูณ์ของชีวมวลทางทะเลพบปริมาณปลาวยัอ่อน 
(juvenile) จ านวนมาก เป็นเหตใุห้ไม่มีการประกาศโควตาจบัปลาในฤดกูาลใหม่ ขณะที่
มีสต็อกปลาป่นคงเหลอืเพียง 30,000 ตนั ซึง่ไม่เพียงพอกบัความต้องการของผู้ซือ้ ท า
ให้ราคาปลาป่นปรับตวัสงูขึน้ ซึง่ราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน พ.ย. อยู่ที่ 
2,130 USD/ตนั เพิ่มขึน้ +8.4 % และ +53.8 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกนั ตามล าดบั 
(ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย และhttp://hammersmithltd.blogspot.com/) 
 

จีน  จากราคาปลาป่นเปรูที่ยงัเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ท าให้จีนชะลอการน าเข้าจากเปรู โดย
หนัมาน าเข้าจากประเทศอื่นทดแทน เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบเอเชีย 
มากขึน้ ขณะเดียวกนัก็มีการปรับตวัด้วยการปรับเปลีย่นสตูรอาหารโดยใช้โปรตีนจาก
แหลง่อื่นทดแทน หรือลดปริมาณการใช้ปลาป่นจากเดิม (ที่มา : สมาคมผู้ผลติ  
ปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน พ.ย.57 ราคา 6.32 บาท/กก. ลดลง -0.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +14.1%  

 
                          ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย เดือน พ.ย.57 ราคา 8.65 บาท/กก.   
เพิ่มขึน้ +0.3 % และ +16.4 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ตามล าดบั 

ปญัหาอปุสรรค 
เนื่องจากราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงได้รับมีแนวโน้มลดลง  ชาวประมงจงึไม่ดแูลรักษา  
สตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เท่าที่ควร  ซึง่มีผลต่อความสดและคณุภาพของปลาป่น 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ต้องมีการดแูลรักษาสตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เพื่อให้สตัว์น า้เศรษฐกิจที่จบั
ได้รวมถงึปลาเป็ดมีคณุภาพดีสง่ผลให้ราคาเพิ่มขึน้ 


