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สินค้าปลาเป็ด&ปลาป่น 
ประจ าเดือนเมษายน 2561 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ก.พ.61 มีปริมาณปลาเป็ด 2,934 ตัน เพิ่มขึ้น 46.9% และ 44.4% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับเดือน ม.ค. – 
ก.พ.61 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 4,931 ตัน เพิ่มขึ้น 20.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ปลาป่น  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ร่วมกับบริษัทกรุงเทพโปรด๊ิวส์จ ากัด 
(มหาชน) ในการรณรงค์ให้สมาชิกสมาคมฯ จัดท าเอกสารการรับรองแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบปลาป่น ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ต่อมาปี 2558 สมาคมฯ ร่วมมือกับกรม
ประมง รับรองเอกสารหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น (MCPD – 
FM) ในปี 2560 ได้รับรองเอกสารดังกล่าวให้กับสมาชิกสมาคมฯ แล้วจ านวน 72 แห่ง 
ซึ่งต่อไปในอนาคต จะต้องมีเอกสารรับรองแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในการขาย
ในประเทศตลอดจนการส่งออกไปต่างประเทศ (ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย) 

 ราคาเฉลี่ยปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน ก.พ.61 ราคา 40.0 บาท/กก.  
ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
เพิ่มขึ้น 5.3% ขณะที่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน ก.พ.61 ราคา 48.1 บาท/กก. 
ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
เพิ่มขึ้น 35.1% 

 
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 
 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก เดือน ก.พ.61 ไทยส่งออกปลาป่น 11,638 ตัน เพิ่มขึ้น 25.8% และ 11.6%  
เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 61 
ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 20,889 ตัน เพิ่มขึ้น 16.7% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยมีตลาดหลัก คือ จีน 60.5% รองลงมาคือ เวียดนาม 19.0% ญี่ปุ่น 7.1% ออสเตรเลีย 
4.8% ไต้หวัน 4.1% และประเทศอ่ืน  ๆ4.5%  

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า เดือน ก.พ.61 ไทยน าเข้าปลาป่น 7,258 ตัน ลดลง 16.1% เม่ือเทียบกับเดือน
ก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 89.6% ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 61 
ไทยน าเข้าปลาป่น ปริมาณ 15,909 ตัน เพิ่มขึ้น 40.5% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยน าเข้าจากเมียนมาร์ 42.9% เวียดนาม 37.0%  อินเดีย 11.7% และประเทศอ่ืน  ๆ8.4%  

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
1. การผลิต 
เปรู เดือน ม.ค. - ก.พ. 61 เปรูส่งออกปลาป่นปริมาณ 61,000 ตัน ไปยังตลาด
ต่างประเทศ 4 ประเทศหลัก คิดเป็นสัดส่วน 93% ของปริมาณการส่งออกปลาป่น
ทั้งหมด โดยส่งไปจีนมากที่สุด รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม ตามล าดับ 
ส าหรับราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน มี.ค.61 อยู่ที่ 1,460 USD/ตัน ลดลง 
6.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 20.7%  (ที่มา 
: http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

2. การตลาดและการค้า 
จีน หลังสิ้นสุดเทศกาลตรุษจีน ตลาดปลาป่นของจีนเร่ิมกลับมาคึกคักอีกคร้ัง มีการส่ง
ค าสั่งซื้อปลาป่นล่วงหน้าจากเปรูเป็นจ านวนไม่น้อย เดือน ม.ค. – ก.พ. 61 จีนน าเข้า
ปลาป่นจากเปรูมากที่สุด คิดเป็นปริมาณประมาณ 48,000 ตัน (79%)  
(ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ก.พ.61 ราคา 6.95 บาท/กก. ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบ
กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 0.9% 

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน ก.พ.61 ราคา 8.98 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง  
2.8% 

ปัญหาอุปสรรค 
สืบเน่ืองจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ท าให้เรือประมงอวนลากบางส่วนไม่
สามารถออกท าการประมงได้ ส่งผลให้วัตถุดิบในการผลิตปลาป่นลดลง อีกทั้งมีแนวโน้มว่า
ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีความต้องการใช้ปลาป่นที่มีคุณภาพและมีโปรตีนสูงเพิ่มขึ้นซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการปลาป่นและชาวประมง  

 

 

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


