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สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 
ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2563 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน มี.ค.63 มีปริมาณปลาเป็ด 2,446 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง 56.3%  

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
ปลาป่น เดือน มี.ค. 63 ผลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID – 19) ทําให้
ภาคการบริโภคภายในรวมทั้งการส่งออกกุ้งได้รับผลกระทบ ทําให้ผู้เลี้ยงกุ้งบางส่วน
ชะลอการเลี้ยงออกไป เพราะเกรงว่าจะทําให้ราคากุ้งตกต ําและขายไม่ออก รวมถึงการ
เลี้ยงสัตว์นํ้าในอินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดีย ต่างก็ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
ดังกล่าวเช่นกัน เป็นเหตุให้โรงงานอาหารสัตว์มีปริมาณการผลิตอาหารสัตว์นํ้าลดลง 
นอกจาก น้ี  ปัญห าภัย แล้ งยั ง ผลกระทบกับการ เ ลี้ ย งปลา ในประ เทศด้ ว ย 
(สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน มี.ค.63 ราคา 6.98 บาท/กก. ลดลง 3.2% และ 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ
ปกี่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน มี.ค.63 ราคา 6.75 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง 
16.9% 

 ราคาเฉลี่ยปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน มี.ค.63 ราคา 31.00 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง 7.0% 
ขณะที่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน มี.ค.63 ราคา 27.30 บาท/กก. ลดลง 2.4%  
และ 7.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า เดือน มี.ค. 63 ไทยน าเข้าปลาป่น 6,410 ตัน เพิ่มขึ้น 32.6% และ 18.3% 
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ในชว่งเดือน ม.ค. – มี.ค. 63 
ไทยน าเข้าปลาป่น ปริมาณ 15,808 ตัน โดยน าเข้าจากเมียนมาร์ 68.1% เวียดนาม 
12.8% อินเดีย 6.5% ชิล ี4.3% และประเทศอ่ืนๆ 8.3%  

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
1. การผลิต  
เปรู เดือน มี.ค.63 เปรูยังไม่มีการประกาศโควตาจับปลาในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 63 
คาดการณ์ว่าปริมาณที่จะประกาศประมาณ 2 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับผลการ
ส ารวจชีวมวลทางทะเล ส าหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่  
(COVID – 19) ต่ออุตสาหกรรมปลาป่นในเปรูอาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ส่วนราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % มี.ค.63 เฉลี่ย 1,460 เหรียญสหรัฐ/ตัน 
เพิ่มขึ้น 7.4% และ 21.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  
(ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 
2. การตลาดและการค้า 
จีน  เดือน มี.ค.63 โรคระบาดได้ส่งผลให้ฤดูกาลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของจีน ตลอดจนระบบการ
ขนส่งและการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ต้องล่าช้าออกไป ท าให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 
ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณและราคาปลาป่นในอนาคต (ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

ปัญหาอุปสรรค 
แนวโน้มความต้องการใช้ปลาป่นในวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอนาคตอันใกล้ ต้องการวัตถุดิบ
ทดแทนปลาเป็ดที่ได้จากการท าประมง ซ่ึงมีปริมาณไม่แน่นอน และมีแนวโน้มลดลง 
ขณะเดียวกันวัตถุดิบเหล่าน้ันต้องมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ซ่ึงขณะน้ีไทยประสบปัญหาในอุตสาหกรรมปลาป่น ทั้งความ
ต้องการใช้ในประเทศ และการส่งออกที่มีแนวโน้มลดลง  

 

 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล  

 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  เ ดือน มี .ค.  63 ไทยส่งออกปลาป่น 19,326 ตัน เพิ่มขึ้น 29.0%  
และ 43.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค. 
– มี.ค. 63 ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 42,039 ตัน เพิ่มขึ้น 46.0% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลัก คือ จีน 43.5% รองลงมาคือ เวียดนาม 34.8% ญี่ปุ่น 
15.8% และประเทศอ่ืน  ๆ5.9%  

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
1. ชาวประมงควรเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ (Post harvest) 
เพื่อให้สัตว์น้ าเหล่าน้ันมีคุณภาพดีและชาวประมงได้รับราคาที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็น
การลดปริมาณสัตว์น้ าเหล่าน้ันที่ชาวประมงอาจต้องขายเป็นปลาเป็ด เน่ืองจากการดูแล
รักษาหลังการจับที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3. ผู้ผลิตอาหารสัตว์อาจต้องปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอ่ืนทดแทน 
 

http://hammersmithltd.blogspot.com/

