
สถานการณ์สินค้าปลาเป็ดปลาป่น ปี 2563  

จิตรลดา  ศรีตระกูล 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
    1.1 การผลิต 
 ปี 2563 ปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 
42,286 ตัน ลดลงร้อยละ 12.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (48,531 ตัน) ส าหรับสถานการณ์ปลาป่น 
ของปี 2563 พบว่า ความต้องการใช้ปลาป่นซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์น้ า โดยเฉพาะอาหารกุ้ง ลดลง 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ท าให้การบริโภคในประเทศ รวมท้ังการส่งออกกุ้งได้รับ
ผลกระทบ ผู้เล้ียงกุ้งบางส่วนชะลอการลงลูกกุ้ง เนื่องจากมีความกังวลว่าราคากุ้งอาจมีแนวโน้มลดลง 
นอกจากนี้การเล้ียงสัตว์น้ าในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดีย  ล้วนได้รับผลกระทบจาก 
โรคระบาดดังกล่าวเป็นเหตุให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ าในปริมาณท่ีลดลง ประกอบกับสภาพอากาศท่ีแปรปรวน 
ส่งผลต่อการเล้ียงกุ้งและผลผลิตกุ้งของเกษตรกร  
 

 
  ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด ปี 2561 - ปี 2563  

 

   1.2 ราคา 
 1.2.1 ปลาเป็ด  
 1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต)  
ปี 2563 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.01 บาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (0.65 บาท/กก.)  
 2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.90 บาท ลดลง
ร้อยละ 10.88 เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน (7.74 บาท/กก.)   
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    ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด ปี 2561 - ปี 2563  
 

 
   ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2561 - ปี 2563  
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 1.2.2 ปลาป่น 
     ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 ราคาปลาป่นส่วนใหญ่ลดลงในทุกระดับคุณภาพ เมื่อเทียบกับปีก่อน 
โดยลดลงไม่มากนักอยู่ระหว่างร้อยละ 0.02 – 1.95 ยกเว้นปลาป่นซูริมิ โปรตีนน้อยกว่า 60% ราคาเพิ่มขึ้น 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91 (ตารางท่ี 1)  

ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2562                 2563                 %เทียบกับ  
           (ม.ค. – พ.ย.)                (ม.ค. – พ.ย.)  ช่วงเดียวกันของปี 62   
ปลาป่นเกรดกุ้ง  33.98   33.72   -0.77% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   32.58   32.00   -1.77% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   29.58   29.00   -1.95% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   29.58   29.06   -1.74% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   26.07   26.06   -0.02% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   30.12   30.99   +2.91% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  22.07   22.06   -0.02% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  21.07   21.06   -0.02% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   23.01   22.63   -1.66% 
ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

   1.3 การค้าระหว่างประเทศ 
 1.3.1 การส่งออก 

    ปี 2563 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 152,147 ตัน มูลค่า 5,220 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่า 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.30 และ 45.84 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในช่วงไตรมาสท่ีสอง ไทยมีการ
ส่งออกปลาป่นมากท่ีสุดปริมาณ 55,488 ตัน โดยส่งออกไปจีนร้อยละ 54.61 เพราะประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ 
ของจีน เช่น เปรู และเวียดนาม ประสบปัญหาโรคระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ปลาป่น ท าให้มีผลผลิตไม่เพียงพอ ท้ังนี้ จีนมีความต้องการส่ังซื้อปลาป่นในปริมาณมากเพื่อให้เพียงพอกับ  
ความต้องการใช้ส าหรับฤดูกาลเล้ียงสัตว์น้ าในช่วงไตรมาสท่ีสอง จีนจึงหันมาน าเข้าปลาป่นจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะน าเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาป่นของไทย 
ในปี 2563 จึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  
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  ภาพที่ 4  แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2561 - ปี 2563  

   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยปี 2563 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด มูลค่า 2,791 ล้านบาท 
(53.47%) เวียดนาม มูลค่า 1,164 ล้านบาท (22.29%) ญี่ปุ่น มูลค่า 720 ล้านบาท (13.79%) บังคลาเทศ 
มูลค่า 371 ล้านบาท (7.10%) และประเทศอื่น ๆ มูลค่า 174 ล้านบาท (3.35%) (ภาพท่ี 7) 

  5 
 
 

 ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2563 
 1.3.2 การน าเข้า 
     ปี 2563 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 52,980 ตัน มูลค่า 1,862 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 
4.66 แต่มูลค่าลดลงร้อยละ 0.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณผลผลิตปลาป่นในประเทศลดลง จึงต้อง
มีการน าเข้าปลาป่น โดยเฉพาะปลาป่นโปรตีนสูงท่ีเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ า (ภาพที่ 4) 
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  ภาพที่ 6  แสดงปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2561 - ปี 2563  
 

 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยปี 2563 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า 
ไทยน าเข้าปลาป่นจากเมียนมา มากท่ีสุด มูลค่า 941 ล้านบาท (44.34%) รองลงมา คือ เวียดนาม มูลค่า 256 
ล้านบาท (12.09%) สหรัฐอเมริกา มูลค่า 165 ล้านบาท (7.77%) ชิลี มูลค่า 94 ล้านบาท (4.44%)  
และประเทศอื่น ๆ มูลค่า 406 ล้านบาท (31.36%)  (ภาพที่ 5) 

ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2563 
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2. สถานการณ์ต่างประเทศ  
    2.1 การผลิต 
   เปรูประกาศโควตาการจับปลาแอนโชวี่ต้ังแต่ พ.ย. 2563 – ม.ค. 2564 ปริมาณ 2.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15.83 เมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อน (พ.ค. – ก.ค. 2563 =  2.40 ล้านตัน) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.44 เมื่อ
เทียบกับฤดูกาลเดียวกันของปีก่อน ( พ.ย. 2562 – ม.ค. 2563 = 1.80 ล้านตัน) โดยในช่วงปลายปี 2563  
มีการประกาศห้ามจับปลาในบางพื้นท่ี เนื่องจากพบว่ามีสัตว์น้ าวัยอ่อน ท าให้ปริมาณการจับปลาลดลง ท้ังนี้  
มีรายงานว่า เปรูมีผู้ติดเช้ือจากเช้ือไวรัสโควิด 19 เป็นอันดับท่ี 16 ของโลก และมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับท่ี 13 
รัฐบาลจึงมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงท่ีมีเทศกาล
เฉลิมฉลอง เช่น คริสต์มาส และปีใหม่ ส่งผลต่อทุกภาคส่วนรวมถึงอุตสาหกรรมปลาป่นด้วย ส าหรับราคา FOB 
ของปลาป่นโปรตีน 65 % ของปี 2563 เฉล่ีย 1,308 USD/ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน (1,192 USD/ตัน) 
 

 
           ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ปี 2560 – ปี 2563  

    2.2 การค้า  

   ปี 2563 จีนซึ่งเป็นผู้น าเข้าปลาป่นรายใหญ่ของโลก น าเข้าปลาป่นปริมาณ 1.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยร้อยละ 1.43 เมื่อเทียบกับปีก่อน (1.40 ล้านตัน) โดยน าเข้าจากเปรูมากท่ีสุดร้อยละ 46.00 รองลงมา
คือ เวียดนามร้อยละ 9.40 ชิลีร้อยละ 7.7 ไทย มอริเตเนีย และรัสเซียประมาณร้อยละ 6.0 และประเทศอื่น ๆ 
ร้อยละ 30.90 อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในช่วงปลายปี ผู้น าเข้าปลาป่นของจีนชะลอการส่ังซื้อปลาป่น  
ส่วนท่ีมีการส่งค าส่ังซื้อล่วงหน้าจะเสนอราคาค่อนข้างต่ า เนื่องจากการจับปลาของเปรูอยู่ในระดับค่อนข้างดี  
จึงคาดหวังว่าจะมีวัตถุดิบปลาป่นเป็นจ านวนมาก ผู้น าเข้าปลาป่นคาดการณ์ว่าราคาปลาป่นอาจจะมีแนวโน้ม
ลดลง เช่นเดียวกับราคาปลาป่นของจีนท่ีมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน 
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3. ปัญหาอุปสรรค 
 เนื่องจากปลาเป็ดท่ีได้จากการท าประมงภายในประเทศมีปริมาณลดลงและไม่แน่นอน จึงท าให้โรงงานผลิต
อาหารสัตว์มีแนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียนไปใช้วัตถุดิบอื่น ๆ ท่ีสามารถทดแทนปลาเป็ด ขณะเดียวกันวัตถุดิบ
เหล่านั้นต้องมีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมาได้ ซึ่งขณะนี้ไทย
ประสบปัญหาในอุตสาหกรรมปลาป่น ท้ังความต้องการใช้ในประเทศ และการส่งออกที่มีแนวโน้มลดลง  

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
 ชาวประมงควรเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสัตว์น้ าหลังการจับ (Postharvest) เพื่อให้สัตว์น้ าเหล่านั้น 
สามารถคงคุณภาพและขายได้ในราคาท่ีเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นการลดปริมาณสัตว์น้ าท่ีสูญเสียคุณภาพหลังการจับ 
ท่ีอาจท าให้ชาวประมงต้องขายเป็นปลาเป็ด เนื่องจากการดูแลรักษาหลังการจับท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการปลาป่นควรปรับปรุงการผลิตให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ขณะท่ีผู้ผลิตอาหารสัตว์อาจต้อง
ปรับตัวด้วยการปรับเปล่ียนสูตรอาหารโดยใช้สินค้าโปรตีนอื่นทดแทน 

5. แนวโน้มปี 2564 
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ในหลายประเทศ โดยเฉพาะเปรูซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตปลา
ป่นรายใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม จึงคาดว่าในปี 2564 สถานการณ์การค้าปลาป่นจะอยู่ใน
ภาวะซบเซา แม้ว่าเปรูจะมีโควตาการจับปลาเพิ่มขึ้น แต่จากสภาพภูมิอากาศและการจับได้สัตว์น้ าวัยอ่อน  
อาจเป็นเหตุใหร้ัฐบาลระงับการจับปลา ท าให้เปรูไม่สามารถจับปลาได้เต็มจ านวนโควต้า ปริมาณปลาป่นท่ีผลิตได้
อาจมีจ านวนลดลง ส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน จีนซึ่งเป็นประเทศผู้น าเข้าปลาป่น  
รายใหญ่ของโลก คาดว่า ในปี 2564 ความต้องการใช้ปลาป่นของจีนจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน ขณะท่ี
ผลผลิตปลาป่นจะมีปริมาณเพิ่มข้ึน เนื่องจากจีนมีการส่งเสริมการผลิตปลาป่นในประเทศเพื่อลดการน าเข้า  
 ส าหรับอุตสาหกรรมปลาป่นของไทย ได้รับความเช่ือมั่นจากต่างประเทศในเรื่องของกระบวนการผลิตและ
การรับรองต่าง ๆ ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ แต่ปัจจัยในเรื่องของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีความผันผวนยังคง
เป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมปลาป่นไทยท่ีแข่งขันกับคู่แข่งได้ไม่มากนัก ประกอบกับปัจจัยด้านความต้องการใช้
ปลาป่นท้ังในประเทศและต่างประเทศซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตปลาป่น 
มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน 

แหล่งที่มาของข้อมูล :    
 1. องค์การสะพานปลา 
 2. กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง 
 3. http://www.thaifishmeal.com  
 4. http://hammersmithltd.blogspot.com/ 
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