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1. สถานการณ์การผลิต 
เดือน ม. .ค. – ก.พ. ปี 2561 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และ

ภูเก็ต) มีปริมาณรวม 4,931 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (4,098 ตัน) ขณะท่ี
ผลผลิตปลาป่น สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย มีการประมาณการผลผลิตปลาป่นเมื่อต้นปี 2560 ปริมาณ 320,000 ตัน 
แต่ปลายปี 2560 พบว่า ผลผลิตปลาป่นน่าจะมีปริมาณการผลิตเพียง 280,000 ตัน (ลดลงจากท่ีประมาณการไว้ 
12.50%) ในจ านวนนี้เป็นการใช้ในประเทศ 64.29% และส่งออก 35.71%  

สัดส่วนของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตปลาป่นปัจจุบัน เป็นปลาเป็ดท่ีได้จากการท าการประมง 32%  
ท่ีเหลือส่วนใหญ่อีก 68% เป็นเศษเหลือจากโรงงานแปรรูป จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้โรงงานปลาป่นท่ี
พึ่งพาปลาเป็ดจากการท าประมงเพียงอย่างเดียวมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต ท าให้ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง  
จนต้องปิดตัวลง โรงงานปลาป่นที่ยังด าเนินกิจการได้คือ โรงงานท่ีมีธุรกิจครบวงจร ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการ
โรงงานปลาป่นต่างร่วมกันพิจารณาหาแนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ปลาน้ าจืดมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจนว่าจะใช้ปลาน้ าจืดชนิดใด และยังต้องศึกษาทดลองต่อไปในอนาคต 
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2558 - ปี 2560 (ม.ค. - ก.พ.) 

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
เดือน ม.ค. – ก.พ.ปี 2561 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.05 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน (6.84 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 เฉล่ียกิโลกรัมละ 8.99 บาท ลดลง
ร้อยละ 2.46 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (9.22 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2559 - ปี 2561 (ม.ค. - ก.พ.) 
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2559 - ปี 2561 (ม.ค. - มี.ค.) 

 

 2.2 ปลาป่น 
       ราคาปลาป่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกระดับคุณภาพเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปลาป่นซูริมิ โปรตีนน้อยกว่า 60% มีราคาเฉล่ียสูงกว่าปลาป่นเกรดกุ้ง และมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคา เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 32 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปลาป่นในทุกระดับ
คุณภาพและโปรตีน (ตารางท่ี 1) ท้ังนี้ มีการศึกษาคุณค่าทางโภชนะ* ของปลาป่นท่ีผลิตจากเศษเหลือใน
ขั้นตอนการตัดแต่งปลาจากขบวนการผลิตซูริมิ พบว่าปลาป่นท่ีผลิตจากเศษเหลือจากขบวนการผลิตซูริมิ  
มีคุณค่าทางโภชนะและองค์ประกอบของกรดอะมิโนในปลาป่นที่ผลิตจากเศษเหลือจากขบวนการผลิตซูริมิ มีค่า
ใกล้เคียงกับของปลาป่นท่ีมีโปรตีน 60 เปอร์เซ็นต์ท่ีใช้ท่ัวไปในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตาม 
ค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้มีค่าเท่ากับ 2,614 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม ซึ่งพบว่าต่ ากว่าปลาป่นโดยท่ัวไป  
(กัทลี พลอยประดิษฐ์ และคณะ, 2546)  
 
 
 
 
1 
                                                         
* โภชนะ หมายถึง สารเคมีท่ีใช้บ ารุงสัตว์ได้ หรือให้คุณค่าทางอาหารแก่สัตว์ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  
แร่ธาตุ และวิตามิน  



 -3- 

ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2560                 2561            %เทียบกับ  
           (ม.ค. – มี.ค.)                (ม.ค. – มี.ค.)  ช่วงเดียวกันของปี 60   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  39.63   42.00  +5.98% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   37.38   40.00  +7.02% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   34.38   37.00  +7.63% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   34.38   36.00  +4.72% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   31.38   34.00  +8.36% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   35.93   47.43  +32.0% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  27.38   30.00  +9.58% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  26.38   29.00  +9.95% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   38.38   31.00  +9.24% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 เดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 2561 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 15,909 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.51  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (11,322 ตัน) เนื่องจากผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นในประเทศยังอยู่
ในช่วงของการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท าหนังสือรับรองปลาป่นและผลิตภัณฑ์ของปลาป่น 
(MCPD – FM) เพื่อใช้ในการขายในประเทศตลอดจนการส่งออกไปต่างประเทศ ระหว่างนี้ โรงงานอาหารสัตว์
จ าเป็นต้องพึ่งพาปลาป่นจากต่างประเทศเป็นหลัก ท าให้ไทยต้องน าเข้าปลาป่นในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น 
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2559 - ปี 2561 (ม.ค. - ก.พ.) 
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 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. - ก.พ. ปี 2561 น าเข้าจากเมียนมาร์ 
มากท่ีสุด ปริมาณ 6,820 ตัน (42.87%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 5,891 ตัน (37.03%) อินเดีย 1,861 ตัน 
(11.70%) และประเทศอื่น ๆ อีก 1,337 ตัน (8.40%)  (ภาพที่ 5) 

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

 

 3.2 การส่งออก 
           เดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 2561 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 20,889 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.73  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (17,894 ตัน) อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทยอยู่ใน
ระดับท่ีไม่สูงมากนัก ท้ังนี้ เนื่องจาก ราคาปลาป่นจากประเทศอื่น เช่น เวียดนาม มีราคาถูกกว่าไทย และภาษี
น าเข้าเป็น 0% ท าให้ปลาป่นจากประเทศอื่น ได้แก่ แอฟริกา อินเดีย อเมริกาใต้ เข้าไปแปลงสัญชาติท่ีเวียดนาม 
แล้วจึงส่งออกไปจีนในนามของปลาป่นเวียดนาม ท าให้จีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในการส่งออกปลาป่นของไทย 
ลดปริมาณการน าเข้าลง ส่งผลให้การส่งออกของไทยอยู่ในปริมาณท่ีค่อนข้างต่ า 

 
 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2559 - ปี 2561 (ม.ค. – ก.พ.) 
   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 2561 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 12,628 ตัน (60.45%)  รองลงมาเป็น เวียดนาม 3,977 ตัน (19.04%) ญี่ปุ่น 1,478 ตัน (7.08%)  
ออสเตรเลีย 1,000 ตัน (4.79%) และประเทศอื่น ๆ อีก 1,806 ตัน (8.64%) (ภาพที่ 7) 
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  5 

 
 

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

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
      ส้ินสุดฤดูกาลจับปลาในช่วงท่ี 2 ทางตอนเหนือของเปรู (พ.ย.60 - ม.ค.61) มีปริมาณปลาท่ีจับได้ 
688,000 ตัน (เป็นสัตว์น้ าวัยอ่อน 21.4%) ส่วนทางตอนใต้จะส้ินสุดฤดูกาลในเดือน มิ.ย.61 มีปลาท่ีจับได้เมื่อ
ส้ินสุดเดือน ก.พ.61 ปริมาณ 74,500 ตัน จากโควต้า 535,000 ตัน เดือน ม.ค. - ก.พ. 61 เปรูส่งออกปลาป่น
ปริมาณ 61,000 ตัน ไปยังตลาดต่างประเทศ 4 ประเทศหลัก คิดเป็นสัดส่วน 93% ของปริมาณการส่งออกปลาป่น
ท้ังหมด โดยส่งไปจีนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเวียดนาม ตามล าดับ ส าหรับราคา FOB ของปลาป่น
โปรตีน 65 % ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 เฉล่ีย 1,527 USD/ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
(1,248 USD/ตัน) 

 
                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ปี 2559 - 2561 (ม.ค. – มี.ค.) 
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 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

       ปี 2560 จีนน าเข้าปลาป่นปริมาณ 1.58 ล้านตัน โดยน าเข้าจากเปรูมากท่ีสุดปริมาณ 883,000 ตัน 
รองลงมาคือ เวียดนาม 135,000 ตัน สหรัฐอเมริกา 100,000 ตัน ชิลี 70,000 ตัน เอกวาดอร์ 57,000 ตัน 
รัสเซีย 57,000 และประเทศอื่น ๆ อีก 278,000 ตัน  
      มีการคาดการณ์ปริมาณน าเข้าปลาป่นของจีน ปี 2561 อาจจะลดลงประมาณ 360,000 ตัน  
หรือประมาณ 23% เนื่องจากจีนมีผลผลิตปลาป่นเพิ่มขึ้นอีกท้ังยังมีสต็อกปลาป่นคงเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับ
หน่วยงานของจีนท่ีประมาณการไว้ว่าผลผลิตปลาป่นของจีน ปี 2561 มีปริมาณ 382,000 ตัน เพิ่มขึ้น 12% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการน าเข้าปลาป่นของจีนอาจจะเพิ่มมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์การผลิตปลาป่นของเปรูเป็นส าคัญ 

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

- http://hammersmithltd.blogspot.com/ 
- องค์การสะพานปลา 
- กัทลี พลอยประดิษฐ์ และคณะ. (2546).การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของปลาป่นที่

ผลิตจากเศษเหลือของขบวนการผลิตซูริมิ.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
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