
สถานการณ์สินค้าปลาเป็ดปลาป่นของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 
 

1. สถานการณ์การผลิต 
  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 22,096 ตัน ลดลงร้อยละ 16.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(26,323 ตัน) ส าหรับผลผลิตปลาป่นปี 2560 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยประมาณการผลผลิตปลาป่นไว้ท่ี 
320,000 ตัน โดยจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลผลผลิตปลาป่นเป็นรายเดือน เพราะอุตสาหกรรมปลาป่นมีความผัน
ผวนมากในช่วง 4 – 5 ปีท่ีผ่านม 
 
า ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผลผลิตปลาป่นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เดิมผลผลิตปลาป่น
จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยจะอยู่ท่ีประมาณ 500,000 ตัน เริ่มลดลงเหลือ 400,000 ตัน ในปี 
2558 และเหลือเพียง 300,000 ตันในปี 2559 
   

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2558 - ปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) 

 
                              ภาพที่ 2 ปริมาณปลาป่นปี 2557- ปี 2559  
 
2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.89 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.81 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน (6.70 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เฉล่ียกิโลกรัมละ 8.68 บาท 
ลดลงร้อยละ 0.67 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (8.74 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2558 - ปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) 
 

 
ภาพที่ 4  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2558- ปี 2560 (ม.ค.-ก.ย.) 

 2.2 ปลาป่น 
       ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ปลาป่นคุณภาพดีโปรตีนสูงราคาลดลง ขณะท่ีปลาป่นคุณภาพ
รองลงมาจะมีราคาเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2559                 2560            %เทียบกับ  
              (ม.ค.-ก.ย.)              (ม.ค.-ก.ย.)       9 เดือนแรกของปี 59   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  42.03   38.22  -9.06% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   39.03   36.99  -5.22% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   36.97   33.99  -8.04% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   33.73   33.82  +0.28% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   31.42   31.39  -0.08% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   36.73   37.04  +0.86% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  27.37   27.39  +0.09% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  26.37   26.39  +0.09% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   28.37   28.39  +0.08% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
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3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่น 
 3.1 การน าเข้า 
 เดือน ม.ค. – ส.ค.ปี 2560 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 45,336 ตัน ลดลงร้อยละ 12.15  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (51,608 ตัน) แม้ปริมาณน าเข้าจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังถือว่าอยู่ใน
ระดับสูง เนื่องจากความผันผวนของอุตสาหกรรมปลาป่นในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาท าให้ไทยขาดแคลนวัตถุดิบใน
การผลิตปลาป่น อีกท้ังยังมีมาตรการเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ ผู้ประกอบการจึงต้องน าเข้าปลาป่น
จากต่างประเทศในปริมาณมาก (ภาพท่ี 5) 
 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2558- ปี 2560 (ม.ค. – ส.ค.) 
 

 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – ส.ค.ปี 2560 น าเข้าจากเวียดนาม  
มากท่ีสุด ปริมาณ 22,928 ตัน (50.57%) รองลงมา คือ เมียนมาร์ ปริมาณ 18,511 ตัน (40.83%) และ
ประเทศอื่น ๆ อีก 3,896 ตัน (8.59%)  (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย เดือน ม.ค. – ส.ค.ปี 2560  

 
 3.2 การส่งออก 
          เดือน ม.ค. – ส.ค.ปี 2560 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 67,423 ตัน ลดลงร้อยละ 45.76  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (124,316 ตัน) เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นคุณภาพดี
โปรตีนสูง ประกอบกับตลาดส่งอออกหลัก เช่น จีน หันไปน าเข้าปลาป่นจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
เพิ่มข้ึน 
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                        ภาพที่ 7  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2558- ปี 2560 (ม.ค. – ส.ค.) 
   
 ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือนม.ค. – ส.ค.ปี 2560 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 38,776 ตัน (57.51%)  รองลงมาเป็น บังคลาเทศ 9,654 ตัน (14.32%) ญี่ปุ่น 7,078 ตัน (10.50%) 
อินโดนีเซีย 3,737 ตัน (5.54%) ไต้หวัน 2,648 ตัน (3.93%) และประเทศอื่น ๆ อีก 5,530 ตัน (8.20%) 
(ภาพที่ 8) 
 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 8  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย เดือนม.ค. – ส.ค.ปี2560  
 
สรุปสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาปลาเป็ด-ปลาป่นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560  
  ปลาเป็ด ปริมาณปลาเป็ดจากท่าเทียบเรือภาคใต้ 5 จังหวัดมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ราคา
ปลาเป็ดท่ีชาวประมงได้รับเพิ่มข้ึน ขณะท่ีราคาปลาเป็ดท้ังประเทศเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 
  ปลาป่น หลังจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU นอกจากจะส่งผลต่อชาวประมงซึ่ง
เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ยังส่งผลต่อธุรกิจประมงต่อเนื่องเช่น โรงงานปลาป่น ซึ่งใช้วัตถุดิบปลาเป็ด  
ท่ีได้จากเรือประมง แม้ท่ีผ่านมาผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นจะปรับตัวด้วยการหันไปใช้เศษเหลือจากโรงงาน
แปรรูปแทนเพื่อหลีกเล่ียงเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ แต่ยังคงต้องเผชิญปัญหาการตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ โดยเฉพาะการขายผลผลิตให้กับโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งโรงงานอาหารสัตว์ไม่รับซื้อหรือ
รับซื้อในปริมาณน้อย เป็นเหตุให้สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยไม่เผยแพร่ข้อมูลผลิตปลาป่นรายเดือน มีเพียงการ
ประมาณการผลผลิตเป็นรายปี โดยในปี 2560 ประมาณการผลผลิตปลาป่นท่ี 320,000 ตัน 
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  ทางด้านสถานการณ์ต่างประเทศ เปรูซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตปลาป่นรายใหญ่ของโลก ในช่วง 
ม.ค. – ส.ค. ปี 2560 มีการส่งออกปลาป่นปริมาณ 932,000 ตัน โดยส่งออกไปยังจีนมากท่ีสุดด้วยปริมาณ 
773,000 ตัน (82.94%) นอกจากนั้นส่งออกไปยังเวียดนาม ญี่ปุ่น ไต้หวัน ปริมาณ 98,000 ตัน อาจกล่าวได้ว่า 
ภูมิภาคเอเชียเป็นตลาดส่งออกหลักของปลาป่นเปรู เนื่องจากครองส่วนแบ่งตลาดถึง 93% ทางด้านประเทศ 
ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก เช่น จีน มีการประมาณการว่าปี 2560 จีนจะน าเข้าปลาป่นปริมาณ 1.45 ล้านตัน 
มากกว่าปีก่อนท่ีมีการน าเข้าเพียง 700,000 ตัน โดยในเดือน ม.ค. – ส.ค. ปี 2560 จีนมีการน าเข้าปลาป่นแล้ว
ประมาณ 1.2 ล้านตัน ในจ านวนนี้น าเข้าจากเปรูมากท่ีสุดปริมาณ 719,000 ตัน (59.92%) ส่วนราคา FOB 
ของปลาป่นโปรตีน 65% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 มีราคาเฉล่ีย 1,169 USD/ตัน ลดลง 18.88% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

**************************************************************** 
เอกสารและส่ิงอ้างอิง :  -    จดหมายข่าว สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

- http://hammersmithltd.blogspot.com/ 
- องค์การสะพานปลา 

http://hammersmithltd.blogspot.com/

