
  

  Monitoring  Report 
สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์2564 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 
 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค. 64 มีปริมาณปลาเป็ด 1,918 ตัน ลดลง 22.1% และ 66.3% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
      ที่มา : ท่าเทียบเรือชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ท าให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ ามีความเข้มงวดในการรับวัตถุดิบ by product  
วัตถุดิบในการผลิตปลาป่นจึงมีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกัน ความต้องการใช้ 
ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากเกษตรกรชะลอการลงลูกกุ้ง เพราะไม่แน่ใจในสถานการณ์
โรคระบาดดังกล่าว อีกทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างประสบปัญหา 
โรคตัวแดงดวงขาว ส่งผลให้ความต้องการใช้ปลาป่นลดลง (สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

1.3 การค้าต่างประเทศ 

 การน าเข้า เดือน ม.ค. 64 ไทยน าเข้าปลาป่น ปริมาณ 4,641 ตัน มูลค่า 177 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 14.5% และ 3.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ตามล าดับ แต่เม่ือ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.7% และ 15.7% ตามล าดับ  
เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าปลาป่นหลักของไทย คือ 
เมียนมา 42.6% เวียดนาม 19.6% สหรัฐอเมริกา 9.6% เดนมาร์ก 8.7% และประเทศอ่ืน ๆ 
19.5% 

 การส่งออก เดือน ม.ค. 64 ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 4,322 ตัน มูลค่า 137 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 55.9% และ 57.3% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน ตามล าดับ และเม่ือเทียบ
กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 44.1% และ 41.7% ตามล าดับ  
เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาดส่งออกปลาป่นหลักของไทย คือ 
จีน 54.9% ญี่ปุ่น 27.0% เวียดนาม 5.9% บังคลาเทศ 4.7% และประเทศอ่ืน ๆ 7.5% 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี การน าเข้า การส่งออก 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ม.ค.64 4,641 177 4,322 137 
ธ.ค.63 5,431 184 9,800 321 
ม.ค.63 4,565 153 7,732 235 

% ม.ค.64/ธ.ค.63 -14.6% -3.8% -55.9% -57.3% 

 ม.ค.64/63 +1.7% +15.7% -44.1% -41.7% 

 

 
                           

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปร ูสิ้นสุดฤดูกาลจับปลาตามที่รัฐบาลก าหนดเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 64 ซึ่งเร็วกว่าปกติคือ 31 ม.ค. 64 
โดยมีปลาที่จับได้ปริมาณ 2.44 ล้านตัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นปลาป่นได้ประมาณ 575,000 ตัน 
การสิ้นสุดฤดูกาลจับปลาเร็วกว่าปกติ คาดว่าท าให้ปริมาณปลาป่นขาดหายไปประมาณ 
85,000 ตัน  นอกจากนี้ มีรายงานว่า สต็อกปลาป่นที่มีอยู่ใกล้จะถูกขายหมดแล้ว จึงมีการส่ง
ค าสั่งซ้ือปลาป่นส าหรับฤดูกาลหน้าประมาณ 150,000 ตัน ส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ส าหรับราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ม.ค.64 เฉลี่ย 1,360 เหรียญ
สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน  
ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 
จีน  ปี 63 จีนน าเข้าปลาป่นปริมาณ 1.42 ล้านตัน โดยน าเข้าจากเปรูในสัดส่วนมากที่สุด 46% 
รองลงมาคือ เวียดนาม 9.4% ชิลี 7.7 ไทย มอริเตเนีย และรัสเซีย 6% และประเทศอ่ืน ๆ 
31% นอกจากนี้ มีรายงานว่า ผลผลิตปลาป่นในจีนมีปริมาณค่อนข้างน้อย ท าให้จีนอาจต้อง
น าเข้าปลาป่นจากประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะปลาป่นจากเปรู (ที่มา : hammersmithltd.blogspot.com/) 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค 
เน่ืองจากปลาเป็ดที่ ได้จากการท าประมงภายในประเทศมีปริมาณลดลงและไม่แน่นอน  
จึงท าให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์มีแนวโน้มที่จะปรับเปล่ียนไปใช้วัตถุดิบอื่น ๆ ที่สามารถทดแทน 
ปลาเป็ด ในขณะเดียวกันวัตถุดิบเหล่าน้ันต้องมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้ ซ่ึงขณะน้ีไทยประสบปัญหาในอุตสาหกรรมปลาป่น ทั้งความ
ต้องการใช้ในประเทศ และการส่งออกที่มีแนวโน้มลดลง  

 

 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล โทร. 02 561 3353  

 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ชาวประมงควรเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ (Postharvest) เพื่อให้สัตว์น้ า
เหล่าน้ันมีคุณภาพดีและชาวประมงได้รับราคาที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลดปริมาณสัตว์น้ า
เหล่าน้ันที่ชาวประมงอาจต้องขายเป็นปลาเป็ด เน่ืองจากการดูแลรักษาหลังการจับที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.  ผู้ผลิตอาหารสัตว์อาจต้องปรับตัวด้วยการปรับเปล่ียนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่นทดแทน 

1.2 ราคา  

 ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ม.ค. 64 ราคา 6.75 บาท/กก. ลดลง 1.4% และ 5.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
       ที่มา : ท่าเทยีบเรือชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ เดือน ม.ค. 64 ราคา 7.32 บาท/กก. ราคาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 
7.8% 

 
        ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 ราคาปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า 60% เดือน ม.ค. 64 ราคา 31.00 บาท/กก. 

ลดลง 2.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 
2.9% ขณะที่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน ม.ค. 64 ราคา 27.38 บาท/กก. 
ลดลง 1.7% และ 5.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

http://hammersmithltd.blogspot.com/

