
  

  
Monthly Report 
สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2562 

สถานการณ์ภายในประเทศ 
1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ก.ย.62 มีปริมาณปลาเป็ด 4,842 ตัน เพิ่มขึ้น 56.6% และ 5.5% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับเดือน ม.ค. – ก.ย.62 
มีปริมาณปลาเป็ดรวม 34,825 ตัน เพิ่มขึ้น 9.4% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ในเดือน ก.ย. 62 ปริมาณปลาป่นที่เข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์มีปริมาณ
ค่อนข้างมาก ขณะเดียวกัน ความต้องการใช้ปลาป่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งใน 
สัตว์น้ าและสัตว์บก โดยเฉพาะความต้องการใช้ปลาป่นคุณภาพดี โปรตีนสูง ส่งผลให้ 
ปลาป่นคุณภาพดังกล่าว มีราคาเพิ่มสูงขึ้น (สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ก.ย.62 ราคา 6.89 บาท/กก. ลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับ
ปกี่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 0.7% 

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน ก.ย.62 ราคา 7.38 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง 
13.9% 
 ราคาเฉลี่ยปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน ก.ย.62 ราคา 33.0 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง 14.6% 
ขณะที่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน ก.ย.62 ราคา 30.5 บาท/กก. ลดลง 2.8% 
และ 23.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า เดือน ก.ย.62 ไทยน าเข้าปลาป่น 1,294 ตัน ลดลง 17.6% และ 72.5%   
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย.62 
ไทยน าเข้าปลาป่น ปริมาณ 35,837 ตัน ลดลง 25.8% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยน าเข้าจากเมียนมาร์ 43.9% เวียดนาม 23.9%  อินเดีย 14.5% สหรัฐอเมริกา 7.6% และ
ประเทศอ่ืนๆ 10.1%  

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
1. การผลิต  
เปร ูเดือน ม.ค. – ส.ค. 62 เปรูส่งออกปลาป่นปริมาณ 770,000 ตัน ตลาดหลัก คือ จีน ปริมาณ 
605,000 ตัน (78.6%) รองลงมาคือ ประเทศอ่ืนในเอเชีย ปริมาณ 96,000 ตัน (12.5%)  
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า มีค าสั่งซ้ือล่วงหน้าของปลาป่นในฤดูกาลหน้ามากถึง 60% ส่งผลให้
ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส าหรับราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ก.ย.62 อยู่ที่ 1,060 
USD/ตัน ลดลง 4.9% และ 17.8.% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ (ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 
2. การตลาดและการค้า 
จีน  เดือน ก.ย.62 มีรายงานว่า สถานการณ์ของโรคระบาดในสุกร ตลอดจนสภาพอากาศ
แปรปรวน ส่งผลให้ความต้องการใช้ปลาป่นในจีนอยู่ในระดับต่ า ขณะที่สต็อกปลาป่นของจีน 
มีปริมาณมากที่สุดในรอบ 10 ปี  (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 

 การส่ งออก  เดื อน ก.ย.62 ไทยส่ งออกปลาป่น 6,043 ตัน ลดลง  37 .6%  
และ 6.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค. 
– ก.ย.62 ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 92,616 ตัน เพิ่มขึ้น 9.8% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีตลาดหลัก คือ จีน 54.7% รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 18.6% เวียดนาม 12.3%  
บังคลาเทศ 9.5% และประเทศอ่ืน  ๆ4.9%  

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

