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สินค้าปลาเป็ด&ปลาป่น 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค. – พ.ค.60 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 11,430 ตัน ลดลง -16.8% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน พ.ค.60 มีปริมาณปลาเป็ด 2,488 ตัน 
เพิ่มขึ้น +11.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ลดลง -37.3% 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่นปี59 มีปริมาณ 313,951 ตัน ลดลง -17.7% เม่ือเทียบกับปีก่อน 
ส าหรับปี 60 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยประมาณการผลผลิตปลาป่นไว้ที่ 320,000 ตัน โดยจะไม่
มีการเผยแพร่ข้อมูลผลผลิตปลาป่นเป็นรายเดือน เพราะอุตสาหกรรมปลาป่นมีความผันผวนมาก
ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผลผลิตปลาป่นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองตั้งแต่ 
ปี 56 เป็นต้นมา เดิมผลผลิตปลาป่นจากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยจะอยู่ที่ประมาณ 
500,000 ตัน เริ่มลดลงเหลือ 400,000 ตัน ในปี 58 และเหลือเพียง 300,000 ตันในปี 59  

 
                            ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 ราคาเฉลี่ยปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน พ.ค.60 ราคา 36.00 บาท/กก.  
ลดลง –2.3% และ -7.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ขณะที่
ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน เม.ย.60 ราคา 37.60 บาท/กก. ราคาทรงตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +2.7% 

 
                           ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  เดือน ม.ค. – พ.ค.60 ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 44,970 ตัน ลดลง 
-38.6% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ จีน 59.2% บังคลาเทศ 
12.4% ญี่ปุ่น 9.6% และประเทศอ่ืนๆ 18.8% ในเดือน พ.ค.60 ไทยส่งออกปลาป่น 9,523 ตัน 
เพิ่มขึ้น +29.7% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง  
-49.7% 

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า เดือน ม.ค. – พ.ค.60 ไทยน าเข้าปลาป่น ปริมาณ 30,743 ตัน ลดลง  
-5.5% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้าจากเมียนมาร ์47.0% เวียดนาม 46.8% 
และประเทศอ่ืนๆ 6.2% ในเดือน พ.ค.60 ไทยน าเข้าปลาป่น 7,181 ตัน เพิ่มขึ้น  
+35.3% และ +27.9% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู ปลาที่จับได้ทัง้หมดต้ังแต่เปิดฤดูท าประมง 26 เม.ย. จนถึง 24 ม.ิย. มีปริมาณ 2.1 
ล้านตัน จากโควตา 2.8 ล้านตัน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือน ก.ค. หากมีการจับปลาได้ครบ
ตามจ านวนโควตา จะท าให้เปรูผลิตปลาป่นได้ปริมาณ 700,000 ตัน และมีรายงานว่าได้มี
การขายปลาป่นไปแล้วกว่า 550,000 ตัน ดังน้ันจะยังคงเหลือปลาป่นอีกประมาณ 150,000 
ตัน ซึ่งเป็นปริมาณไม่มากนักจนกว่าจะถึงการจับปลาฤดูกาลใหม่ที่จะเร่ิมในเดือน พ.ย. อาจ
ส่งผลให้ราคาปลาป่นเพิ่มสูงขึ้น ส าหรับราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % เดือน มิ.ย.60 
อยู่ที่ 1,035 USD/ตัน ลดลง -4.2% และ –38.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล าดับ (ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

จีน  ในช่วงน้ีจีนยังมีสต็อกปลาป่นอยู่ค่อนข้างมาก จึงชะลอการสั่งซ้ือปลาป่นทั้งจากเปรู
และประเทศอ่ืนๆ (ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน พ.ค.60 ราคา 6.84 บาท/กก. ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบ
กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +1.9%  

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน พ.ค.60 ราคา 8.49 บาท/กก.  
ลดลง -4.9% และ -0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 

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

 

แนวทางแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
ผูผ้ลิตอาหารสัตว์มีการปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอ่ืน
ทดแทนปลาป่น ขณะที่ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตปลาป่นให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ส่วนชาวประมงต้องมีการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ  
(Post harvest) เพื่อให้สัตว์น้ าเศรษฐกิจที่จับได้รวมถึงปลาเป็ดมีคุณภาพดีส่งผลให้ราคา
เพิ่มขึ้น 
 


