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สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนมกราคม 2564 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
1.1 การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ธ.ค. 63 มีปริมาณปลาเป็ด 2,462 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 14.9% ปี 63 มีปริมาณ 
ปลาเป็ดรวม 42,286 ตัน ลดลง 12.9% เม่ือเทียบกับปีก่อน 

 
      ที่มา : ท่าเทียบเรือชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น เดือน พ.ย.63 ความต้องการใช้ปลาป่นซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์น้้า 
โดยเฉพาะอาหารกุ้งลดลง เน่ืองจากพบการระบาดของโรคกุ้ง ประกอบกับสภาพ
อากาศที่แปรปรวน ส่งผลต่อการเลี้ยงกุ้งและผลผลิตกุ้งของเกษตรกร คาดว่า 
ความต้องการใช้ปลาป่นรวมถึงปริมาณผลผลิตในปีหน้าจะมีแนวโน้มลดลง (สมาคม
ผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

1.3 การค้าต่างประเทศ 

 การน าเข้า เดือน ธ.ค. 63 ไทยน้าเข้าปลาป่น ปริมาณ 5,431 ตัน มูลค่า 184 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 35.2% และ 17.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และเม่ือเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 12.9% และ 15.6% ตามล้าดับ ปี 63 ไทยน้าเข้า
ปลาป่น ปริมาณ 52,980 ตัน มูลค่า 1,862 ล้านบาท ปริมาณ เพิ่มขึ้น 4.7% แต่มูลค่า
ลดลงเล็กน้อย 0.3% เม่ือเทียบกับปีก่อน เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน้าเข้า พบว่า 
ตลาดน้าเข้าปลาป่นหลักของไทย คือ เมียนมา 50.5% เวียดนาม 13.8% สหรัฐอเมริกา 
8.9% ชิลี 5.1% และประเทศอ่ืน ๆ 21.8% 

 การส่งออก เดือน ธ.ค. 63 ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 9,800 ตัน มูลค่า 321 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 55.8% และ 55.8% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และเม่ือเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 79.8% และ 88.8% ตามล้าดับ ปี 63 ไทย
ส่งออกปลาป่น ปริมาณ 152,147 ตัน มูลค่า 5,220 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 
41.3% และ 45.8% ตามล้าดับ เม่ือพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า ตลาด
ส่งออกปลาป่นหลักของไทย คือ จีน 53.5% เวียดนาม 22.3% ญี่ปุ่น 13.8% บังคลาเทศ 
7.1% และประเทศอ่ืน ๆ 3.4% 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและส่งออก (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี การน้าเข้า การส่งออก 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ธ.ค.63 5,431 184 9,800 321 
พ.ย.63 4,016 157 6,292 206 
ธ.ค.62 6,232 218 5,451 170 

% ธ.ค./พ.ย.63 +35.2% +17.2% +55.8% +55.8% 

 ธ.ค.63/62 -12.9% -15.6% +79.8% +88.8% 

 

 
                           
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปร ูประกาศโควตาการจับปลาตั้งแต่ พ.ย. 63 – ม.ค.64 ปริมาณ 2.78 ล้านตัน โดยในช่วง
เดือน ธ.ค. 63 มีการประกาศห้ามจับปลาในบางพื้นที่ เนื่องจากพบว่ามีสัตว์น้้าวัยอ่อน ท้าให้
ปริมาณการจับปลาลดลง ส้าหรับราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน ธ.ค.63 เฉลี่ย 
1,290 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 6.6% และ 15.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล้าดับ (ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 
จีน ผู้น้าเข้าปลาป่นของจีนชะลอการสั่งซื้อปลาป่น ส่วนที่มีการส่งค้าสั่งซื้อล่วงหน้าจะเสนอ
ราคาค่อนข้างต่้า เนื่องจากการจับปลาของเปรูอยู่ในระดับค่อนข้างดี จึงคาดหวังว่าจะมีวัตถุดิบ
ปลาป่นเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับราคาปลาป่นของจีน
ที่มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน (ที่มา : hammersmithltd.blogspot.com/) 
3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค 
เน่ื องจากปลาเป็ ดที่ ได้จากการท้ าประมงภายในประเทศมีปริ มาณลดลงและไม่แน่นอน  
จึงท้าให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์มีแนวโน้มที่จะปรับเปล่ียนไปใช้วัตถุดิบอื่น ๆ ที่สามารถทดแทนปลาเป็ด 
ในขณะเดียวกันวัตถุดิบต้องมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาได้ ซ่ึงขณะน้ีไทยประสบปัญหาในอุตสาหกรรมปลาป่น ทั้งความต้องการใช้ในประเทศ 
และการส่งออกที่มีแนวโน้มลดลง  

 

 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
ผู้จัดท้ารายงาน นางสาวจิตรลดา  ศรตีระกูล โทร. 02 561 3353  

 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
1. ชาวประมงควรเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสัตว์น้้าหลังการจับ (Postharvest) เพื่อให้สัตว์น้้า
เหล่าน้ันมีคุณภาพดีและชาวประมงได้รับราคาที่เพิ่มขึ้น เป็นการลดปริมาณสัตว์น้้าที่จะต้องขายเป็น
ปลาเป็ด เน่ืองจากการดูแลรักษาหลังการจับที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.  ผู้ผลิตอาหารสัตว์อาจต้องปรับตัวด้วยการปรับเปล่ียนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนชนิดอื่นทดแทน 

1.2 ราคา  

 ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ธ.ค. 63 ราคา 6.85 บาท/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง 2.4% 

 
       ที่มา : ท่าเทยีบเรือชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ เดือน พ.ย. 63 ราคา 7.34 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 1.1% และ 
0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล้าดับ 

 
        ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 ราคาปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า 60% เดือน พ.ย. 63 ราคา 32.80 บาท/กก. 

ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 
6.1% ขณะที่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต้่ากว่า 60% เดือน พ.ย. 63 ราคา 30.40 บาท/กก. 
ลดลง 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 5.4% 

 
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

http://hammersmithltd.blogspot.com/

