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ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2557 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึน้ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค.-ก.ย.57 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 29,965.43 ตนั ลดลง   
-14.4% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน ก.ย.57 มีปริมาณปลาเป็ด  
4,252.20 ตนั  เพิ่มขึน้ +9.9%  เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือน
เดียวกนั ลดลง -28.3% 

 
                            ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลติปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ย.57 มีปริมาณ 360,414 ตนั ลดลง         
-3.9% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน ก.ย.57 มีปริมาณ 38,600 ตนั  
ลดลง -1.8% และ -5.0% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกนั  ตามล าดบั 
เนื่องจากโรงงานปลาป่นยงัคงลดจ านวนการผลติลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน เพราะ
โรงงานอาหารสตัว์รายใหญ่หยดุรับซือ้ตัง้แต่กลางเดือนมิ.ย. เป็นต้นมา ซึง่เป็น
ผลกระทบจากการรายงานข่าวของส านกัข่าวเดอะการ์เดียน ( The Guardian) เร่ือง
การใช้แรงงานผิดกฎหมายบนเรือประมงไทย ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศ
แปรปรวนมีลมมรสมุทัง้ฝ่ังอ่าวไทยและอนัดามนั สง่ผลต่อการออกท าการประมงของ
ชาวประมง  

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 

 ราคาเฉล่ียปลาป่น   เบอร์ 1 โปรตีนต ่ากว่า60% เดือน ก.ย.57  ไม่มีราคาประกาศ 
เนื่องจากโรงงานอาหารสตัว์รายใหญ่ยงัคงหยดุรับซือ้ปลาป่นในระดบัคณุภาพและโปรตีนนี ้ แต่
มีการรับซือ้ปลาป่นในบางชนิด ซึง่สว่นใหญ่เป็นปลาป่นที่มีโปรตีนสงูกว่า 60% โดยประกาศ
ราคารับซือ้ค่อนข้างสงู แต่มีเงื่อนไขคือ โรงงานปลาป่นต้องมีหนงัสอืก ากบัการซือ้ขายสนิค้า
สตัว์น า้ (MCPD) จากเรือประมง นอกจากนัน้เรือประมงจะต้องถ่ายรูปเรือและลกูเรือด้วย  

 
                           ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  ไทยสง่ออกปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ย.57 รวม 132,418.35 ตนั เพิ่มขึน้  
+19.7% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ จีน 47.2 % ญ่ีปุ่ น 
16.5% เวียดนาม  16.1% ไต้หวนั 6.6% และประเทศอื่นๆ 13.6% ในเดือน ก.ย.57 ไทย
สง่ออกปลาป่น 13,931.80 ตนั ลดลง -0.5% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนในเดือนเดียวกนั สง่ออกเพิ่มขึน้ 1.2 เท่าตวั 

 
                               ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย  

 การน าเข้า  ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-ก.ย.57 รวม 12,205.10  ตนั เพิ่มขึน้   
1.3 เท่าตวั  เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ พม่า 58.9 %  
เวียดนาม 29.4% เดนมาร์ก 3.4% เปรู 2.4% และประเทศอื่นๆ 5.9% ในเดือน ก.ย.57 
ไทยน าเข้าปลาป่น 4,038.03 ตนั เพิ่มขึน้ +22.2 % และ 17 เท่าตวั เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  สบืเนื่องจากเงื่อนไขในการรับซือ้ปลาป่น
จากโรงงานอาหารสตัว์รายใหญ่ ซึง่เป็นเร่ืองค่อนข้างยุ่งยาก ท าให้รับซือ้ปลาป่นได้ใน
ปริมาณจ ากดั จงึต้องมีการน าเข้าเพื่อทดแทนสว่นที่ขาด โดยเฉพาะปลาป่นโปรตีนสงูซึง่
ไทยต้องน าเข้าจากต่างประเทศ   

 
                          ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

นางสาวอนัญญา  พชัรโพธิวฒัน์  ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู  สต็อกปลาป่นเปรูเดือน ก.ย. มีปริมาณน้อยกว่า 110,000 ตนั ถือว่าอยู่ในระดบัต ่า 
และจะระบายสต็อกปลาป่นได้หมดก่อนฤดกูาลใหม่จะเร่ิมขึน้ เนื่องจากราคาปลาป่นมี
แนวโน้มลดลง ส าหรับราคา  FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ก.ย. อยู่ที่ 1,725  
USD/ตนั ลดลง -1.7% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบปีก่อนในเดือนเดียวกนั  
เพิ่มขึน้ +33.7%  (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย และhttp://hammersmithltd.blogspot.com/) 
 

จีน  ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 จีนน าเข้าปลาป่นปริมาณ 900,000 ตนั โดย
น าเข้าจากเปรูมากที่สดุคิดเป็น 50% รองลงมาคือ ชิล ี9% ไทย 6% (ซึง่ไทยขึน้มาจาก
อนัดบั 5 จากปีก่อน) เวียดนาม 5 % และประเทศอื่นๆ อีก 30 % สาเหตทุี่จีนน าเข้า
ปลาป่นจากไทยเพิ่มขึน้ เนื่องจากปลาป่นไทยมีลกัษณะใกล้เคียงกบัปลาป่นจีน 
นอกจากนีย้งัสะดวกในเร่ืองการขนสง่ ท าให้จีนไม่ต้องสต็อกของในปริมาณมาก
เหมือนน าเข้าจากเปรู (ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ก.ย.57 ราคา 6.34 บาท/กก. เพิ่มขึน้ +12.4% และ +14.4 % เมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  

 
                          ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด  จากสมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย เดือน ก.ย.57 ราคา 8.24 บาท/กก.   
เพิ่มขึน้ +4.0% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือน
เดียวกนั ลดลง  -0.8% 

ปญัหาอปุสรรค 
เนื่องจากราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงได้รับมีแนวโน้มลดลง  ชาวประมงจงึไม่ดแูลรักษา  
สตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เท่าที่ควร  ซึง่มีผลต่อความสดและคณุภาพของปลาป่น 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ต้องมีการดแูลรักษาสตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เพื่อให้สตัว์น า้เศรษฐกิจที่จบั
ได้รวมถงึปลาเป็ดมีคณุภาพดีสง่ผลให้ราคาเพิ่มขึน้ 


