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สินค้าปลาเป็ด&ปลาป่น 
ประจ าเดือนเมษายน 2560 

สถานการณ์ภายในประเทศ 

1. การผลิต 

 ปลาเป็ด  ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เดือน ม.ค. - ก.พ.60 มีปริมาณปลาเป็ดรวม 4,098 ตัน เพิ่มขึ้น +9.4% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ก.พ.60 มีปริมาณปลาเป็ด 2,033 ตัน 
ลดลง -1.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 
+16.7% 

 
                            ที่มา : องค์การสะพานปลา 
 ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่นเดือน ม.ค.-พ.ย.59 มีปริมาณ 325,027 ตัน ลดลง 
-7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน พ.ย.59 มีปริมาณ 29,060 ตัน  
ลดลง -1.0% และ -2.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                            ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 ราคาเฉลี่ยปลาป่น  เบอร์ 1 โปรตีนสูงกว่า60%  เดือน ม.ค.60 ราคา 36.24 บาท/กก. 
ลดลง -2.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +0.2% 
ขณะที่ปลาป่นซูริมิ โปรตีนต่ ากว่า 60% เดือน ม.ค.60 ราคา 35.60 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +4.7% 
และ +1.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                           ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
3. การค้าต่างประเทศ 

 การส่งออก  เดือน ม.ค. – ก.พ.60 ไทยส่งออกปลาป่น ปริมาณ 17,894 ตัน ลดลง 
-19.6% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีตลาดหลักคือ จีน 52.2% ญี่ปุ่น 15.7% 
อินโดนีเซีย 8.5% และประเทศอื่นๆ 23.6% ในเดือน ก.พ.60 ไทยส่งออกปลาป่น 10,420 ตัน 
เพิ่มขึ้น +39.5% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง 
-31.5%  

 
                               ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

 การน าเข้า เดือน ม.ค. – ก.พ.60 ไทยน าเข้าปลาป่น ปริมาณ 11,322 ตัน ลดลง  
-21.9% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้าจากเมียนมาร์ 51.4% เวียดนาม 
44.1% และประเทศอื่นๆ 4.5% ในเดือน ก.พ.60 ไทยน าเข้าปลาป่น 3,829 ตัน ลดลง -48.9% 
และ -35.6% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                          ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปรู ในช่วงเดือน มี.ค.60 เปรมูีการจับปลาทางตอนใต้ปริมาณ 3,500 ตัน/วัน รวมปริมาณ
ปลาที่จับได้ 110,000 ตัน จากโควตาที่ก าหนดไว้ 515,000 ตัน  ส าหรับสถานการณ์ 
การซ้ือขายในตลาด ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวทั้งจากผู้ซ้ือและผู้ขาย เนื่องจากแต่ละฝ่ายต่าง
รอการประกาศโควต้าการจับปลาทางตอนเหนือในฤดูกาลใหม่ ส่วนราคา FOB ของปลาป่น
โปรตีน 65 % เดือน มี.ค.60 อยู่ที่ 1,210 USD/ตัน ลดลง -4.0% และ -11.2% เม่ือเทียบกับ
เ ดื อ น ก่ อ น แ ล ะ ปี ก่ อ น ใ น เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น  ต า ม ล า ดั บ  ( ที่ ม า  : 
http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

จีน  โรงงานปลาป่นในจีนจะมีการปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้โรงงานจ าเป็นต้องปิดปรับปรุงเป็นการช่ัวคราว ท าให้ก าลังการผลิต
ปลาป่นในประเทศลดลงกว่าครึ่งหรือประมาณ 500,000 ตัน ส่งผลให้จีนมีการน าเข้าปลาป่น
จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการน าเข้าจากเปรูซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาป่นที่ส าคัญของ
โลก (ที่มา : http://hammersmithltd.blogspot.com/) 

2. ราคา  

 ราคาปลาเป็ด ที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
เดือน ก.พ.60 ราคา 6.89 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +1.4% และ +8.7%  เมื่อเทียบกับเดือน
กอ่นและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
                          ที่มา : องค์การสะพานปลา 

 ราคาปลาเป็ด จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เดือน ม.ค.60 ราคา 9.18 บาท/กก.  
เพิ่มขึ้น +9.5% และ +0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ 

 

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

 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์มีการปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่น
ทดแทนปลาป่น ขณะที่ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตปลาป่นให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ส่วนชาวประมงต้องมีการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ  
(Post harvest) เพื่อให้สัตว์น้ าเศรษฐกิจท่ีจับได้รวมถึงปลาเป็ดมีคุณภาพดีส่งผลให้ราคา
เพิ่มขึ้น 
 


