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สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2561 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน มี.ค.61 มีปริมาณปลาเป็ด 3,119 ตัน เพิ่มขึ้น 6.3% และ 19.1% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับเดือน ม.ค. – 
ม.ีค.61 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 8,050 ตัน เพิ่มขึ้น 19.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  สถานการณ์ปลาป่นของไทยในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 61 ไม่ค่อยดี
เท่าที่ควร เน่ืองจากทางภาคใต้ เช่น สงขลา ปัตตานี มีลมมรสุม เรือส่วนใหญ่ออกท า
การประมงไม่ได้ หรือที่ออกไปได้ก็ท าการประมงไม่ไกลจากฝั่งมากนัก ท าให้มีวัตถุดิบ
น้อย อีกทั้งวัตถุดิบที่ได้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร นอกจากน้ี มีรายงานว่าโรงงานปลาป่น
ที่ได้รับมาตรฐาน IFFO (International Fishmeal and Fishoil Organization) จะ
มีราคาซื้อขายสูงกว่าโรงงานทั่วไปในประเทศ ซึ่งการจะได้รับการรับรองดังกล่าว
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ทั้งเร่ืองสิ่งแวดล้อม การรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย
แรงงาน ชนิดพันธุ์ปลา ท าให้มีโรงงานเพียง 8 โรงเท่าน้ันที่ได้รับการรับรอง (ที่มา : 
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

 ราคาเฉลี่ยปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน มี.ค.61 ราคา 40.00 บาท/กก.  
ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
เพิ่มขึ้น 5.6% ขณะที่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน มี.ค.61 ราคา 46.1 บาท/กก. 
ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 
26.0% 

 
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 

 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก เดือน มี.ค.61 ไทยส่งออกปลาป่น 13,102 ตัน เพิ่มขึ้น 12.6% และ 28.3%  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 61 
ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 33,991 ตัน เพิ่มขึ้น 20.9% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยมีตลาดหลัก คือ จีน 57.4% รองลงมาคือ เวียดนาม 18.5% ญี่ปุ่น 8.8% อินโดนีเซีย 
5.1% และประเทศอ่ืน  ๆ10.2%  

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า เดือน มี.ค.61 ไทยน าเข้าปลาป่น 5,962 ตัน ลดลง 17.9% และ 14.0%  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค. – มี .ค. 61  
ไทยน าเข้าปลาป่น ปริมาณ 21,871 ตัน เพิ่มขึ้น 19.8% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยน าเข้าจากเมียนมาร์ 43.2% เวียดนาม 41.4%  อินเดีย 8.5% และประเทศอ่ืน  ๆ6.9%  

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล  

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
1. การผลิต 
เปรู ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 61 เปรูส่งออกปลาป่นปริมาณ 162,000 ตัน โดยส่งไป
จีนมากที่สุด (83.6%) รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม ตามล าดับ ส าหรับ
ราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน เม.ย.61 อยู่ที่ 1,315 USD/ตัน ลดลง 9.9% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 11.4%  (ที่มา : 
http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

2. การตลาดและการค้า 
โมร็อคโค เดือน ม.ค. – ก.พ. 61 โมร็อคโคส่งออกปลาป่นปริมาณ 22,000 ตัน โดย
ส่งไปยังตุรกีมากที่สุด ปริมาณ 7,700 ตัน รองลงมาคือ เยอรมัน 5,400 ตัน จีน 4,300 ตัน 
ที่เหลือเป็นประเทศอ่ืน ๆ  
(ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน มี.ค.61 ราคา 6.95 บาท/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 1.5% 

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน มี.ค.61 ราคา 9.07 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง  
1.8% 

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

 

 

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
1. ชาวประมงต้องมีการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ (Post harvest) เพื่อให้สัตว์น้ า
เศรษฐกิจที่จับได้รวมถึงปลาเป็ดมีคุณภาพดีส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น 
2. ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตปลาป่นให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
3. ผูผ้ลิตอาหารสัตว์มีการปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอ่ืน
ทดแทนปลาป่น  
 


