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สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนตลุาคม 2557 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึน้ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค. -ส.ค.57 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 25,713.22 ตัน ลดลง   
-11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ส.ค.57 มีปริมาณปลาเป็ด  
3,869.19 ตนั  เพิ่มขึน้ +18.2%  เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกนั ลดลง -6.8% 

 
                            ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่นเดือน ม.ค.-ส.ค.57 มีปริมาณ 321,814 ตัน ลดลง         
-3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ส.ค.57 มีปริมาณ 39,315 ตัน  
ลดลง -2.0% และ -3.8% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกนั  ตามล าดับ 
เนื่องจากโรงงานปลาป่นลดจ านวนการผลิตลง เพราะโรงงานอาหารสตัว์รายใหญ่
หยดุรับซือ้ตัง้แต่กลางเดือนมิ.ย. เป็นต้นมา เป็นผลกระทบจากการรายงานข่าวของ
ส านักข่าวเดอะการ์เดียน (The Guardian) เ ร่ืองการใช้แรงงานผิดกฎหมายบน
เรือประมงไทย ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศแปรปรวนมีลมมรสมุทัง้ฝ่ังอ่าวไทยและ
อนัดามนั สง่ผลต่อการออกท าการประมงของชาวประมง  

 
                            ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 

 ราคาเฉล่ียปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนต ่ากว่า60% เดือน ส.ค.57  ไม่มีราคาประกาศ 
เนื่องจากโรงงานอาหารสตัว์หยดุรับซือ้ปลาป่น 

 
                           ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

3. การค้าต่างประเทศ 
 การส่งออก  ไทยสง่ออกปลาป่นเดือน ม.ค.-ส.ค.57 รวม 118,486.55 ตนั เพิ่มขึน้  
+13.6% เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีตลาดหลกัคือ จีน 49.1% เวียดนาม  
17.9% ญ่ีปุ่ น 14.0% ไต้หวัน 6.4% และประเทศอื่นๆ 12.6% ในเดือน ส.ค.57 ไทย
สง่ออกปลาป่น 14,002.39 ตนั ลดลง -36.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนในเดือนเดียวกนั สง่ออกเพิ่มขึน้ +26.9% 

 
                               ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

 การน าเข้า  ไทยน าเข้าปลาป่นเดือน ม.ค.-ส.ค.57 รวม 8,167.07 ตัน เพิ่มขึน้   
+58.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ พม่า 72.4%  
เวียดนาม 11.9% เดนมาร์ก 4.5% เปรู 3.6% และประเทศอื่นๆ 7.6% ในเดือน ส.ค.57 
ไทยน าเข้าปลาป่น 3,304.2 ตัน เพิ่มขึน้ +41.4% และ 2.5 เท่าตัว เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  เนื่องจากเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งมีการปรับตัว
กบัอาการ EMS จงึเร่ิมปลอ่ยกุ้งลงเลีย้งบ้างแล้ว ท าให้ความต้องการใช้ปลาป่นซึ่งเป็น
วตัถดิุบในอาหารสตัว์น า้เพิ่มขึน้ อีกทัง้อาหารสตัว์ประเภทอื่นๆ ล้วนมีความต้องการใช้
ปลาป่นมากขึน้ โดยเฉพาะปลาป่นโปรตีนสงูซึง่ไทยต้องน าเข้าจากต่างประเทศ   

 
                          ท่ีมา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย 

นางสาวอนัญญา พชัรโพธิวฒัน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู  ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 57 เปรูสง่ออกปลาป่นปริมาณ 543,000 ตนั โดยสง่ออก
ไปจีนมากที่สดุ 60% รองลงมาเป็น เยอรมนั ญ่ีปุ่ น ชิล ีและเวียดนาม ตามล าดับ ซึ่งทัง้ 
5 ประเทศนีม้ีสว่นแบ่งตลาดการสง่ออกปลาป่นของเปรูมากถงึ 90% ส าหรับราคา FOB 
ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ส.ค.อยู่ที่ 1,755  USD/ตัน ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +28.6% (ที่มา : สมาคมผู้ผลิต
ปลาป่นไทย และ http://hammersmithltd.blogspot.com/) 
 

จีน  สิน้สดุเดือนส.ค. จีนมีสต็อกปลาป่นคงเหลอื 140,000 ตนั เป็นปริมาณที่เพียงพอ
ส าหรับการใช้ได้จนถึง 2 เดือนข้างหน้า  โดยในช่วงเดือนส.ค. มีความต้องการใช้
ลดลง เนื่องจากจีนประสบปัญหาน า้ท่วม ส่งผลให้การเพาะเลีย้งสตัว์น า้หยุดชะงัก 
(ที่มา : สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชมุพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ส.ค.57 ราคา 5.64 บาท/กก. ลดลง -1.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +2.2%  

 
                          ท่ีมา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน ส.ค.57 ราคา 7.92 บาท/กก.  
เพิ่มขึน้ +7.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือน
เดียวกนั ลดลง  -4.3% 

ปญัหาอปุสรรค 
เนื่องจากราคาปลาเป็ดที่ชาวประมงได้รับมีแนวโน้มลดลง  ชาวประมงจึงไม่ดูแลรักษา 
สตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เท่าที่ควร  ซึง่มีผลต่อความสดและคณุภาพของปลาป่น 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
ต้องมีการดแูลรักษาสตัว์น า้หลงัการจบั (Post harvest) เพื่อให้สตัว์น า้เศรษฐกิจที่จับ
ได้รวมถงึปลาเป็ดมีคณุภาพดีสง่ผลให้ราคาเพิ่มขึน้ 


