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ด้านการผลิต 
ผลผลิตปลาป่นของโลก มีแหล่งผลิตท่ีส าคัญ 5 

แหล่ง ได้แก่1) เปรู 2) ชิลี 3) เดนมาร์ก/นอร์เวย์ 4) 
ไอซ์แลนด์/แอตแลนติกเหนือ 5) สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 
ในปี  2558  อง ค์การอาหารและการ เกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization 
of the United Nations : FAO) ได้ส ารวจผลผลิต 
ปลาป่นของโลก พบว่า ผลผลิตปลาป่นของโลกผลิตโดย
เปรูมากท่ีสุด 34% รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา/แคนาดา 
17% เดนมาร์ก/นอร์เวย์ 15% ชิลี 12% ไอซ์แลนด์/
แอตแลนติกเหนือ 9% ประเทศอื่น ๆ อีก 13%  
 

 
 

เปรูซึ่งเป็นประเทศหลักส าหรับอุตสาหกรรม
ปลาป่นของโลก แบ่งฤดูกาลจับปลาเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก
ต้ังแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. และช่วงท่ีสองต้ังแต่เดือน พ.ย. 
– ม.ค. ในปี 2560 เปรูประกาศโควต้าจับปลาในช่วงครึ่ง
ปีแรกปริมาณ 2.4 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณท่ีมากกว่า 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากส้ินสุดปรากฎการณ์ 
เอลนิโน่ (El Nino) แต่ส าหรับโควตาในช่วงครึ่งปีหลังซึ่ง
จะเริ่มต้ังแต่ 23 พ.ย.2560 ปริมาณโควต้าจะลดลงเหลือ
เพียง 1.49 ล้านตัน เนื่องจากผลการส ารวจทรัพยากรทาง
ทะเลพบปริมาณสัตว์น้ าวัยอ่อนในปริมาณท่ีสูงมาก 
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เป็นเหตุให้รัฐบาลต้องลดจ านวนโควตาลง และมีการปิด
อ่าวเป็นระยะเพื่อรักษาทรัพยากร ซึ่งผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมปลาป่นในเปรูต่างตระหนักถึงปัญหาความ
ยั่งยืนของทรัพยากรในอนาคตจึงไม่มีการประกาศจ านวน
ขายล่วงหน้า (pre-sales) เพราะไม่มั่นใจปริมาณวัตถุดิบ
ในการผลิต 
 ส าหรับผลผลิตปลาป่นของเปรูในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2560 มีปริมาณ 733,500 ตัน เพิ่มขึ้น 1.33 
เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะ ท่ี
ประเทศผู้ผลิตปลาป่นอื่น เช่น ชิลี มีปริมาณปลาป่น 
262,700 เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน เดนมาร์กและนอร์เวย์ มีปริมาณปลาป่น 296,500 ตัน 
เพิ่มข้ึน 31.50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ด้านการส่งออก 

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 เปรูส่งออกปลา
ป่นปริมาณ 953,000 ตัน เพิ่มข้ึน 72% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ในจ านวนนี้กว่า 80% ส่งออกไปยัง
จีน รองลงมาเป็น เวียดนาม 5% ญี่ปุ่น 4% ท่ีเหลือเป็น
ประเทศอื่น ๆ ตามล าดับ ส าหรับประเทศผู้ส่งออกหลัก
เป็นอันดับสอง เช่น เดนมาร์ก ส่งออกไปยังประเทศใน
ยุโรปเป็นหลัก  
ด้านการน าเข้า 
           จีน ประเทศผู้น าเข้าปลาป่นรายใหญ่อันดับหนึ่ง
ของโลก โดยน าปลาป่นไปใช้ในอุตสาหกรรมการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า ช่วงหลายปีท่ีผ่านมา จีนสามารถผลิต
สัตว์น้ าจากการเพาะเล้ียงและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลได้
มากกว่า 60% ของผลผลิตโลก แต่เนื่องจากราคาปลาป่น
โดยเปรียบเทียบในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 ลดลง จีน
จึงน าเข้าปลาป่นจ านวนมากมาเก็บไว้ท่ีท่าเรือชายฝ่ังใน
ม ณ ฑ ล เ ห ลี ย ว ห นิ ง  ( Liaoning)  ม ณ ฑ ล ซ า น ต ง 
(Shandong) มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) 
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โดยมีรายงานว่า กลางปี 2560 ปริมาณสต็อกปลาป่นอยู่
ในระดับสูงสุด มากกว่า 200,000 ตัน ส าหรับในช่วง 9 
เดือนแรกของปี 2560 จีนน าเข้าปลาป่นประมาณ 1.36 
ล้านตัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 60% 
และมากกว่านอร์เวย์ซึ่งเป็นผู้น าเข้าอันดับสอง ถึง 10 
เท่า โดยจีนน าเข้าปลาป่นจากเปรูมากท่ีสุด สัดส่วนการ
น าเข้าประมาณ 60% ของการน าเข้าปลาป่นท้ังหมด 
นอกจากนี้ จีนยังน าเข้าปลาป่นจากประเทศในแถบ
เอเชีย เช่น เวียดนาม และไทย เป็นต้น โดยเฉพาะ
เวียดนามท่ีมีส่งออกปลาป่นไปจีนต้ังแต่ปี 2558 โดยการ
น าเศษเหลือจากการแปรรูปปลาแพนกาเซียสแล่แบบ 
ฟิลเลมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นปลาป่น ส่วนไทยท่ี
แต่เดิมใช้ปลาเป็ดท่ีได้มาจากการท าประมงเป็นวัตถุดิบ
หลักในการผลิตปลาป่น แต่หลังจากมีมาตรการแก้ไข
ปัญหาการท าประมง IUU เมื่อปี 2558 ประกอบกับ
สภาวะความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ส่งผลให้
ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นต้องปรับตัวด้วยการน าเศษ
เหลือใช้จากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ ามาใช้ทดแทน 
ในสัดส่วนท่ีมากขึ้นคือประมาณ 65% 
 นอร์เวย์ มีปริมาณการน าเข้าปลาป่นเพิ่มขึ้น
จาก 129,500 ตัน ในปี 2559 เป็น 133,700 ตัน ในปี 
2560 เนื่องจากปริมาณการเล้ียงปลาแซลมอนค่อนข้าง
คงท่ี จึงส่งผลให้ปริมาณความต้องการปลาป่นในตลาดนี้
คงท่ีด้วย         
ด้านราคา 

ปี 2560 ราคา FOB ของของปลาป่นโปรตีน 
65 % ปี 2560 มีราคา FOB เฉล่ีย 1,212 USD/ตัน ลดลง
ร้อยละ 14.33 เมื่อเทียบกับปีก่อน (1,415 USD/ตัน) 
เนื่องจากเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะเปรูประกาศ
ห้ามท าประมงเป็นการช่ัวคราว ประกอบกับจ านวน
โควต้าการจับปลาท่ีลดลง ส่งผลให้ราคาปลาป่นปรับตัว
สูงขึ้นตามกลไกตลาด 
 
 

 
 

 
สรุป 
 ปริมาณปลาป่นของโลกมีแนวโน้มลดลง ทุกฝ่าย
ต่างเฝ้าจับตามองฤดูกาลจับปลาในช่วงท่ี 2 ของเปรูซึ่ง
จะเป็นตัวช้ีวัดว่าปริมาณปลาป่นจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หรือลดลง โดยหวังว่าปรากฏการณ์ลานีญาท่ีพบตลอด
แนวชาย ฝ่ังของ เปรู ท่ี ส่งผลให้อุณหภูมิของน้ า ใน
มหาสมุทรเย็นลง อาจเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ
ท าให้ปลาแอนโชวีเพิ่มจ านวนมากขึ้น หากมีรายงานว่า
ลูกปลามีปริมาณท่ีเหมาะสม ก็จะไม่เกิดการขาดแคลน
วัตถุดิบ และราคาปลาป่นก็มีแนวโน้มท่ีจะไม่เพิ่มสูงขึ้น
กว่าท่ีเป็นอยู่ 
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