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กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 

1. สถานการณ์การผลิต 
ปี 2561 ปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 

47,100 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 .55 เมื่อ เทียบกับปีก่อน  (29,896 ตัน)  ส่วนปลาเป็ด ท้ังประเทศ  
มีปริมาณ 221,621 ตัน1 ลดลงร้อยละ 17.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน (268,826 ตัน) ส าหรับปริมาณปลาป่น 
ปี 2561 มีปริมาณ 260,000 ตัน2 ลดลงร้อยละ 9.62 เมื่อเทียบกับปีก่อน (287,662 ตัน)  
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2559 - ปี 2561  

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ปี 2561 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.06 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.99 เมื่อเทียบกับปีก่อน (6.93 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศปี 2561 เฉล่ียกิโลกรัมละ 8.75 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.17  
เมือ่เทียบกับปีก่อน (8.65 บาท/กก.)   

                                                         
1 ข้อมูลประมาณการปริมาณปลาเป็ดทั้งประเทศ จากกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง, กรมประมง 
2 ข้อมูลประมาณการ จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2559 - ปี 2561  
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2559 - ปี 2561  

 

 2.2 ปลาป่น 
       ในปี 2561 ราคาปลาป่นท่ีมีคุณภาพดี ได้แก่ ปลาป่นเกรดกุ้ง ปลาป่นเบอร์ 1 และปลาป่นซูริมิ 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะท่ีปลาป่นคุณภาพรองลงมา คือ ปลาป่นเบอร์ 2 ปลาป่นเบอร์ 3 และ
ปลาป่นหัวปลา ราคาลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยปลาป่นซูริมิ โปรตีนน้อยกว่า 60% มีราคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 
41.34 บาท/กก. และมีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคา เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.18 ซึ่งเป็นอัตราการเปล่ียนแปลง
มากท่ีสุด เมื่อเทียบกับปลาป่นในทุกระดับคุณภาพและโปรตีน (ตารางท่ี 1)  
       ผลผลิตปลาป่นที่ลดลง ความต้องการใช้ปลาป่นคุณภาพดีโปรตีนสูงท่ีเพิ่มขึ้นในการเล้ียงสัตว์น้ า 
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในการใช้เศษเหลือจากการแปรรูปทดแทนปลาเป็ดท่ีได้จากการท าประมง ตลอดจน
การรับรองมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบ เป็นปัจจัยท่ีท าให้ราคาปลาป่น โดยเฉพาะ
ปลาป่นคุณภาพดีปรับตัวสูงขึ้น ท้ังนี้ โรงงานปลาป่นในประเทศสามารถผลิตปลาป่นคุณภาพดีโปรตีนสูงได้
ประมาณร้อยละ 25 ของปริมาณปลาป่นทั้งหมด3  
 

                                                         
3 สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 
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ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทยปี 2561 
          หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2560                 2561            %เทียบกับปี 60   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  38.54   38.97  +1.10 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   37.33   37.66  +0.87 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   34.33   34.53  +0.56 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   33.96   33.83  -0.38 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   31.64   31.14  -1.55 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   37.52   41.34  +10.18 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  27.64   27.14  -1.78 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  26.64   26.14  -1.85 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   28.64   28.14  -1.72 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์การน าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 เดือน ม.ค. – พ.ย. ปี 2561 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 58,690 ตัน ลดลงร้อยละ 6.25  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (62,601 ตัน) เนื่องจากโรงงานปลาป่นในประเทศมีการพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานการผลิต GMP/HACCP ประกอบกับการจัดท าเอกสารรับรองแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบปลาป่น  
หรือท่ีเรียกว่า “หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า” (MCPD - FM) เพื่อใช้ประกอบการขายผลผลิตให้แก่โรงงาน
อาหารสัตว์ท าให้ผลผลิตปลาป่นเป็นท่ียอมรับ อีกท้ังราคาปลาป่นต่างประเทศท่ีมีความใกล้เคียงกับราคา 
ปลาป่นในประเทศ (43.46 บาท/กก.) ส่งผลให้มีการใช้ปลาป่นในประเทศมากกว่าการน าเข้าปลาป่นซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าปลาป่นคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม มีการเสนอความเห็นให้เปิดเสรีการน าเข้าปลาป่น  
เพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบปลาป่นท่ีมีแนวโน้มลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และเรื่องมาตรฐาน IFFO 
Standard for Responsible Supply Chain of Custody (IFFO RSCoC) ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดระดับโลก
ในการผลิตและการใช้ปลาป่นด้วยความรับผิดชอบอย่างยั่งยืน ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจ านวนโรงงานท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานประมาณ 8 โรงงาน อย่างไรก็ดี ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายให้มีการน าเข้าปลาป่นโดยเสรี เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีดังกล่าว  
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ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2559 - ปี 2561 (ม.ค. – พ.ย.) 
 

 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – พ.ย. ปี 2561 น าเข้าจากเมียนมาร์ 
มากท่ีสุด ปริมาณ 26,416 ตัน (45.01%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 17,506 ตัน (29.83%) อินเดีย 6,836 ตัน 
(11.65%) และประเทศอื่น ๆ อีก 7,932 ตัน (13.51%)  (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทยเดือน ม.ค. – พ.ย. ปี 2561  

 

 3.2 การส่งออก 
      เดือน ม.ค. – พ.ย. ปี 2561 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 93,424 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.08 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (84,106 ตัน) จากกราฟในภาพท่ี 6 จะเห็นได้ว่า ในไตรมาสสุดท้ายของ 
ปี.2561 การส่งออกเริ่มมีแนวโน้มลดลง ซึ่งคาดว่าปริมาณการส่งออกของไทยอาจจะลดลงต่อเนื่องไปถึง 
ไตรมาสแรกของปี 2562 เนื่องจากราคาปลาป่นของไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม นอกจากนี้ 
จีนซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลกและของไทย มีผลผลิตปลาป่นในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินหยวนท่ี
เริ่มอ่อนค่าต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3 ส่งผลให้ในอนาคตจีนอาจจะลดปริมาณการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผล
กระทบท าให้การส่งออกปลาป่นของไทยมีแนวโน้มลดลง 
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                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2559 - ปี 2561 (ม.ค. – พ.ย.) 
   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – พ.ย. ปี 2561 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 49,777 ตัน (53.28%)  รองลงมาเป็น ญี่ปุ่น 16,260 ตัน (17.40%) เวียดนาม 11,391 ตัน (12.19%)  
อินโดนีเซีย 4,848 ตัน (5.19%) และประเทศอื่น ๆ อีก 11,148 ตัน (11.94%) (ภาพที่ 7) 

  5 

 
 

                       ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย เดือน ม.ค. – พ.ย. ปี 2561  
 

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
       ปี 2561 เปรูซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ประสบปัญหาการจับสัตว์น้ าวัยอ่อนได้ 
ในปริมาณมาก และความแปรปรวนของสภาพอากาศท่ีส่งผลต่อการท าประมง ท าให้ปลาแอนโชวี่ซึ่งเป็น
วัตถุดิบในการผลิตปลาป่นมีจ านวนลดลง เปรูจึงประกาศโควตาจับปลาในช่วง พ.ย. 2561 – ม.ค. 2562 
ปริมาณ 2.1 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 35.34 เมื่อเทียบกับโควตาการจับปลาฤดูกาลก่อน (พ.ค. – ก.ค. 2561) 
(3.248 ล้านตัน) แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โควต้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.94 (1.49 ล้านตัน)   
ส่วนราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ปี 2561 เฉล่ีย 1,345 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.93  
เมื่อเทียบกับปีก่อน (1,212 เหรียญสหรัฐ/ตัน) 
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                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ป ี2559 – ปี  2561  
 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

      ปี 2561 จีนน าเข้าปลาป่นปริมาณ 1.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน (1.58 ล้านตัน) โดยน าเข้าจากเปรูมากท่ีสุดร้อยละ 80 ของการน าเข้าปลาป่น แม้ในภาพรวมจีนจะมี 
การน าเข้าเพิ่มขึ้น แต่พบว่า แนวโน้มการน าเข้าปลาป่นของจีนเริ่มลดลง ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาสท่ี 4 
เนื่องจากมีผลผลิตปลาป่นในประเทศมากขึ้น จากการท่ีมีผู้ผลิตปลาป่นรายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 
ร้อยละ 30 ประกอบกับเงินหยวนของจีนท่ีอ่อนค่าลง ท าให้จีนเลือกใช้ปลาป่นในประเทศมากกว่าการน าเข้า  
5. แนวโน้มปี 2562 
        คาดว่าปริมาณปลาเป็ดท่ีจะได้จากการท าการประมงจะลดลง ด้วยสภาวะความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากร และสภาพอากาศท่ีแปรปรวน ท าให้ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นได้หันมาใช้เศษเหลือจากโรงงาน
แปรรูป (by catch) มากกว่าการใช้ปลาเป็ดท่ีได้จากการท าการประมง หรือประมาณร้อยละ 65 และมีแนวโน้ม
ท่ีจะใช้ในสัดส่วนมากขึ้นในอนาคต ท าให้ปริมาณปลาป่นจะยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2561 หรือลดลง
เล็กน้อย ส่วนราคาท้ังปลาเป็ดและปลาป่นจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะปลาป่นคุณภาพดีโปรตีนสูงท่ีเป็น
ท่ีต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ และจะมีการน าเข้าปลาป่นลดลง อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาการ
เปิดเสรีน าเข้าปลาป่น หากมีนโยบายให้มีการน าเข้าโดยเสรี อาจส่งผลให้ปริมาณการน าเข้าปลาป่นในปี 2562 
เพิ่มสูงขึ้น ขณะท่ีสถานการณ์การส่งออกของไทยในปี 2562 คาดว่าจะอยู่ในภาวะซบเซา เนื่องจากราคาปลาป่น
ในประเทศท่ีสูงขึ้น และประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ เช่น จีนมีแนวโน้มท่ีจะน าเข้าปลาป่นจากต่างประเทศลดลง 
ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาปลาป่น 
ในประเทศในอนาคต ส าหรับสถานการณ์ด้านต่างประเทศ คาดการณ์ว่าผลผลิตปลาป่นท่ัวโลกในปี 2562  
จะมีปริมาณ 4.71 ล้านตัน และมีการประมาณการปริมาณน าเข้าปลาป่นของจีน ปี 2562 ประมาณ 1.38 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 13.75 เมื่อเทียบกับปีก่อน (1.60 ล้านตัน) 

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

