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สนิคา้ปลาเป็ด&ปลาป่น 

ประจ าเดอืนมถินุายน 2561 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน เม.ย.61 มีปริมาณปลาเป็ด 1,901 ตัน ลดลง 39.0% และ 14.6% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับเดือน ม.ค. – 
เม.ย.61 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 9,951 ตัน เพิ่มขึ้น 11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปกี่อน 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  มีการประมาณการผลผลิตปลาป่นปี 61 ปริมาณ 300,000 ตัน  
ในจ านวนน้ีเป็นการใช้ในประเทศประมาณ 200,000 ตัน ที่เหลือเป็นการส่งออก  
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 61 สถานการณ์การส่งออกปลาป่นของไทยไม่ดีเท่าที่ควร 
เน่ืองจากราคาปลาป่นของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อีกทั้งความ
ต้องการใช้ในประเทศลดลง อาจส่งผลให้เกิดภาวะปลาป่นล้นตลาด เป็นเหตุให้ราคา
ปลาป่นในประเทศปรับตัวลงในอนาคต (ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

 ราคาเฉลี่ยปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน เม.ย.61 ราคา 38.52 บาท/กก.  
ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 4.6% 
ขณะที่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน เม.ย.61 ราคา 41.5 บาท/กก. ลดลง 10.0% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 10.4% 

 
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 
 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก เดือน เม.ย.61 ไทยส่งออกปลาป่น 9,941 ตัน ลดลง 24.1% เม่ือเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 35.4% ในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 
61 ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 43,931 ตัน เพิ่มขึ้น 23.9% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน โดยมีตลาดหลัก คือ จีน 56.3% รองลงมาคือ เวียดนาม 14.8% ญี่ปุ่น 9.3% 
อินโดนีเซีย 8.7% และประเทศอ่ืน  ๆ10.9%  

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า เดือน เม.ย.61 ไทยน าเข้าปลาป่น 5,032 ตัน ลดลง 15.6% และ 5.2%  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 61  
ไทยน าเข้าปลาป่น ปริมาณ 26,903 ตัน เพิ่มขึ้น 14.2% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยน าเข้าจากเมียนมาร์ 47.0% เวียดนาม 36.1%  อินเดีย 10.3% และประเทศอ่ืนๆ 6.6%  

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 
ผู้จัดท ารายงาน นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล  

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
1. การผลิต 
เปรู ประกาศโควตาจับปลาทางตอนเหนือและตอนกลางปริมาณ 3,316,700 ตัน  
โดยเร่ิมต้ังแต่เดือน เม.ย. – ม.ิย. 61 ในช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย.61 เปรูส่งออกปลาป่น
ปริมาณ 185,000 ตัน โดยส่งไปจีนมากที่สุด (80%) รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 4.6% เยอรมัน 
4.0% ที่เหลือเป็นประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 %  
เดือน พ.ค.61 อยู่ที่ 1,260 USD/ตัน ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 16.7%  (ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

2. การตลาดและการค้า 
จีน จะมีการเปิดอ่าวในช่วงเดือน ก.ย. – ต.ค. คาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปลาปริมาณ
500,000 ตัน และจะมีการน าเข้าปลาป่นอีกประมาณ 1.4 – 1.5 ล้านตัน  โดยน าเข้าจาก
เปรูประมาณ 700,000 ตัน ที่เหลือเป็นการน าเข้าจากประเทศอ่ืน ๆ อีก 200,000 – 
300,000 ตัน (ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

2. ราคา  

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

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน เม.ย.61 ราคา 9.33 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น 2.9% และ 4.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

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

 

 

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
1. ชาวประมงควรเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ (Post harvest) เพื่อให้
สัตว์น้ าเหล่าน้ันมีคุณภาพดีและชาวประมงได้รับราคาที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการลด
ปริมาณสัตว์น้ าเหล่าน้ันที่ชาวประมงอาจต้องขายเป็นปลาเป็ด เน่ืองจากการดูแลรักษาหลังการ
จับที่ไม่ดีเท่าที่ควร 
2. ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3. ผู้ผลิตอาหารสัตว์อาจต้องปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอ่ืนทดแทน 

 
 


