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1. สถานการณ์การผลิต 
  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 6,716 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (5,573 ตัน) 
ส าหรับข้อมูลผลผลิตปลาป่นจากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ระหว่างการ
จัดท าข้อมูล 

 
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดที่ข้ึนที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ป ี2558 - ปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) 

 
2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.84 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน (6.27 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดทั้งประเทศ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.22 บาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.07 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (8.38 บาท/กก.)   
   

 



 -2- 

ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
ปี 2558 - ปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) 

 

 
ภาพที่ 4  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานทั้งประเทศ ปี 2558- ปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) 

 
 2.2 ปลาป่น 
       ราคาเฉลี่ยปลาป่นในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2560 ส่วนใหญ่มีการเคลื่อนไหวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ยกเว้นปลาป่นเกรดกุ้ง และปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60% (ตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2559                 2560            %เทียบกับ  
           (ม.ค. – มี.ค.)                (ม.ค. – มี.ค.)  ช่วงเดียวกันของปี 59   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  40.11   39.63  -1.19% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   37.11   37.38  +0.73% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   35.11   34.38  - 2.08% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   33.16   34.38  +3.67% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   31.16   31.38  +0.70% 
ปลาป่นซูริม ิ   โปรตีนน้อยกว่า 60%   35.57   35.93  +1.03% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  27.16   27.38  +0.80% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  26.16   26.38  +0.83% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   28.16   28.38  +0.77% 

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
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3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่น 
 3.1 การน าเข้า 
 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 18,256 ตัน ลดลงร้อยละ 10.32  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (20,356 ตัน) ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นในประเทศมีการปรับตัวใน
เรื่องของการผลิตปลาป่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เพ่ือให้สามารถขาย
ผลผลิตให้กับโรงงานอาหารสัตว์และเพ่ือการส่งออก ท าให้โรงงานอาหารสัตว์พ่ึงพาปลาป่นจากต่างประเทศ
ลดลง 
 

 
 

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

 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นที่ส าคัญของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 น าเข้าจากเมียนมาร์ 
มากที่สุด ปริมาณ 9,894 ตัน (54.20%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 7,418 ตัน (40.64%) และประเทศอ่ืน ๆ อีก 
943 ตัน (5.17%)  (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560  

 

 3.2 การส่งออก 
          ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 28,107 ตัน ลดลงร้อยละ 31.77  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (41,198 ตัน) เหตุผลที่การส่งออกปลาป่นของไทยลดลงเนื่องจาก 
ตลาดหลัก เช่น จีน ยังคงมีสต็อกปลาป่นคงเหลือเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงชะลอการสั่งซื้อปลาป่นจาก
ประเทศต่าง ๆ ประกอบกับยังไม่ถึงฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ า ดังนั้นความต้องการใช้ปลาป่นจึงมีไม่มากนัก จีนจึงลด
ปริมาณการน าเข้าลง ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของไทยลดลง 



 -4- 

 
 

                        ภาพที่ 7  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2558- ปี 2560 (ม.ค.-มี.ค.) 
   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นที่ส าคัญของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560 ส่งออกไปจีนมากที่สุด 
ปริมาณ 15,265 ตัน (54.31%)  รองลงมาเป็น ญี่ปุ่น 3,518 ตัน (12.52%) บังคลาเทศ 2,959 ตัน (10.53%)   
อินโดนีเซีย 2,219 ตัน (7.90%) เวียดนาม 1,665 ตัน (5.92%) และประเทศอ่ืน ๆ อีก  ตัน (%) (ภาพที่ 8) 
 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 8  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560  
 
สรุปสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาปลาเป็ด-ปลาป่นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2560  
  ปลาเป็ด ปริมาณปลาเป็ดจากท่าเทียบเรือภาคใต้ 5 จังหวัดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณปลาเป็ดที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้ส่งผลให้ราคาที่ชาวประมงได้รับลดลงแต่อย่าง
ใด ในทางตรงข้ามราคาที่ชาวประมงได้รับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณ ทั้งนี้เนื่องจาก
ความต้องการใช้ปลาเป็ดมีมากกว่าปริมาณปลาเป็ดที่จับได้ 
  ปลาป่น สืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาการท าการประมง IUU ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
โรงงานปลาป่น จึงส่งผลต่อปริมาณผลผลิตปลาป่น ท าให้สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยต้องประชุมหารือและยังไม่
สามารถเผยแพร่ตัวเลขปริมาณปลาป่นได้ ด้านการน าเข้ามีแนวโน้มน าเข้าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถขายผลผลิตให้กับโรงงานอาหารสัตว์ และเพ่ือให้
ส่งออกได้ ท าให้โรงงานอาหารสัตว์ไม่ต้องพ่ึงพาปลาป่นจากต่างประเทศจึงมีการน าเข้าลดลง ขณะเดียวกันการ
ส่งออกก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเช่นกัน  ทางด้านสถานการณ์ในต่างประเทศ เปรูมีก าหนดการล่องเรือส ารวจ
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สภาวะท้องทะเลตั้งแต่ 28 ก.พ. – 8 เม.ย.60 เพ่ือเตรียมก าหนดโควตาจับปลาฤดูกาลใหม่ (พ.ค. - ก.ค.)  
ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าโควตาฤดูกาลใหม่จะมีปริมาณ 2.5 - 3 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นโควตาที่มากกว่าฤดูกาลก่อน 
(ประมาณ 1.5 – 2 ล้านตัน) จะส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มลดลง โดยปลาป่นโปรตีน 65 % มีราคา FOB 
เฉลี่ย 1,248 USD/ตัน ลดลง 8.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,358 USD/ตัน) ส่วนผู้น าเข้าปลาป่น
รายใหญ่ของโลก เช่น จีน โรงงานปลาป่นในจีนวางแผนปรับปรุงระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นเหตุให้โรงงานจ าเป็นต้องปิดปรับปรุงเป็นการชั่วคราว ท าให้ก าลังการผลิตปลาป่นในประเทศลดลง
กว่าครึ่งหรือประมาณ 500,000 ตัน ส่งผลให้จีนมีการน าเข้าปลาป่นจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการน าเข้า
จากเปรูซึ่งเป็นแหล่งผลิตปลาป่นที่ส าคัญของโลก 
 

**************************************************************** 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง :     -    จดหมายข่าว สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

