
สถานการณ์สินค้าปลาเป็ดปลาป่นของไทย ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 
 

1. สถานการณ์การผลิต 
  ปี 2559 ปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต )  
มีปริมาณรวม 35,481 ตัน ลดลงร้อยละ 11.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน (40,113 ตัน) ส่วนปลาเป็ดทั้งประเทศ 
ปี 2559 มีปริมาณ 352,296 ตัน เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.23 เมื่อเทียบกับปีก่อน (344,618 ตัน) (ข้อมูล
ประมาณการปริมาณปลาเป็ดทั้งประเทศปี 2558 และ 2559 จากกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง  
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง) ขณะที่ผลผลิตปลาป่นในเดือน ม.ค. – พ.ย. ปี 2559  
มีปริมาณ 325,027 ตัน ลดลงร้อยละ 7.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (351,778 ตัน)  
   

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดที่ข้ึนที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                                    ปี 2557 - ปี 2559  

 
                              ภาพที่ 2 ปริมาณปลาป่นปี 2557- ปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) 
 
2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ปี 2559 ปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และ
ภูเก็ต) มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.90 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.32 เมื่อเทียบกับปีก่อน (6.37 บาท/กก.)  
  2) ปี 2559 ปลาเป็ดทั้งประเทศ มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.87 บาท ลดลงร้อยละ 0.78  
เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (8.94 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2557 - ปี 2559  
 

 
ภาพที่ 4  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานทั้งประเทศ ปี 2557- ปี 2559  

 
 2.2 ปลาป่น 
 ปี 2559 ราคาปลาป่นมีแนวโน้มเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับราคาปลาเป็ด นั่นคือ ราคาปลาป่น
ลดลงในทุกระดับคุณภาพ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ราคาปลาป่นของไทย ปี 2559 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              ปี 2558          ปี 2559           %เทียบกับปี 2558 
     

ปลาป่นเกรดกุ้ง  42.62   41.52     -2.57% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   41.08   38.52     -6.23% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   39.73   36.22     -8.83% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   39.26   33.80   -13.90% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   36.88   31.14   -15.57% 
ปลาป่นซูริม ิ   โปรตีนน้อยกว่า 60%   38.81   36.24     -6.64% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   31.86   28.11   -11.80% 

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
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3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่น 
 3.1 การน าเข้า 
 ปี 2559 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 72,394 ตัน เพ่ิมขึ้น 1.33 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน (31,106 ตัน) 
เนื่องจากปริมาณปลาเป็ดในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ แม้ว่าผู้ประกอบการจะปรับตัวด้วยการใช้
เศษเหลือจากโรงงานแปรรูปเป็นวัตถุดิบในการผลิตในสัดส่วนที่มากขึ้น เพื่อทดแทนปลาเป็ดที่ได้จากเรือประมง 
แต่ด้วยมาตรฐานในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เป็นเหตุให้
ผู้ซื้อซึ่งก็คือโรงงานอาหารสัตว์หันไปพ่ึงพาปลาป่นจากต่างประเทศเป็นหลักเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว 
 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2557- ปี 2559 
 

 ตลาดน าเข้า 
 ปี 2559 ตลาดน าเข้าที่ส าคัญของไทย คือ เวียดนาม และเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการน าเข้าปลาป่น
คุณภาพดีมีโปรตีนสูง โดยน าเข้าจากเวียดนามมากที่สุดปริมาณ 37,768 ตัน (52.17%) เมียนมาร์ ปริมาณ 
28,605 ตัน (39.51%) และประเทศอ่ืน ๆ อีก 6,021 ตัน (8.32%)  (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2559  

 
 3.2 การส่งออก 
          ปี 2559 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 157,564 ตัน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.22 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน (159,504 ตัน)  
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                        ภาพที่ 7  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2557- ปี 2559  
   
 ตลาดส่งออก 
 ปี 2559 ไทยส่งออกปลาป่นไปยังจีนมากที่สุด ปริมาณ 74,255 ตัน (47.13%) รองลงมาคือ 
เวียดนาม ปริมาณ 25,283 ตัน (16.05%) ญี่ปุ่น ปริมาณ 21,095 ตัน (13.39%)  ไต้หวัน ปริมาณ 11,589 ตัน 
(7.35%) และประเทศอ่ืน ๆ อีก 25,342 ตัน (16.08%) (ภาพที่ 8) 
 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 8  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี2559  
 
สรุปสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาปลาเป็ด-ปลาป่นปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 
  ปี 2559 ปริมาณปลาเป็ดและปลาป่นมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน  
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ประกอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ท าให้เรือประมงบางส่วน
ออกท าการประมงไม่ได้ ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้จึงลดลง ส่งผลให้ราคาปลาเป็ดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้
โรงงานปลาป่นซึ่งแต่เดิมใช้ปลาเป็ดที่ได้จากเรือประมงเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ต้องปรับตัวด้วยการหันมา
ใช้เศษเหลือจากโรงงานแปรรูป (by product) มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการน ามาตรฐานสากลมาใช้เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมปลาป่นทั้งระบบ โดยมุ่งสู่การแก้ปัญหาและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  ท าให้
โรงงานปลาป่นประสบปัญหาเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขณะที่ตลาดส่งออกหลักสั่งซื้อ
ในปริมาณที่ไม่มากนัก ส่งผลให้ผลผลิตปลาป่นในประเทศไม่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ราคาปลาป่นจึงลดลงในทุกระดับคุณภาพ  
  ทางด้านสถานการณ์ในต่างประเทศ เปรูซึ่งเป็นประเทศผลิตปลาป่นรายใหญ่ของโลกประกาศ
โควตาจับปลาฤดูกาลใหม่ (พ.ย.59 - ม.ค.60) ปริมาณ 2 ล้านตัน เมื่อเริ่มต้นจับปลาตามประกาศโควตา พบว่า 
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มีลูกปลาวัยอ่อนปะปนมาด้วยในปริมาณค่อนข้างสูง เป็นสาเหตุให้ต้องมีการปิดอ่าวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ส าหรับ
ราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ปี 2559 มีราคา FOB เฉลี่ย 1,415 USD/ตัน ลดลง 11.12% เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน (1,610 USD/ตัน) ทางด้านสถานการณ์ของจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้าปลาป่นรายใหญ่ของโลก ในช่วง 10 เดือน
แรกของปี 59 จีนน าเข้าปลาป่นปริมาณ 930,000 ตัน โดยน าเข้าจากเปรูมากที่สุด 44% รองลงมาเป็น 
เวียดนาม 12% สหรัฐอเมริกา 10% ที่เหลือคือ ไทย รัสเซีย ชิลี และเอกวาดอร์ 
  แนวโน้มปี 2560 คาดว่าปริมาณปลาเป็ดและปลาป่นจะยังคงมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ราคา 
ปลาเป็ดและปลาป่นจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2559 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง และจะมีการน าเข้าปลาป่น 
ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับปี 2559 หรือลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากโรงงานปลาป่นในประเทศมีการพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานการผลิต GMP/HACCP ผลผลิตปลาป่นของไทยเป็นที่ยอมรับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น 
ปริมาณการส่งออกจึงน่าจะเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับเปรูที่เป็นผู้ผลิตปลาป่นรายใหญ่ของโลกประสบปัญหาสภาพ
อากาศแปรปรวน อีกท้ังยังมีการจับสัตว์น้ าวัยอ่อนได้ปริมาณมาก ท าให้รัฐบาลลดจ านวนโควตาลงรวมถึงอาจมี
การปิดอ่าวเป็นระยะ ซึ่งเป็นเหตุให้ปริมาณปลาป่นของโลกลดลง ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นผู้ซื้อน่าจะหันมาให้
ความส าคัญและสั่งซื้อปลาป่นจากเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามและไทยซึ่งมีราคาถูกกว่าเปรู 

**************************************************************** 
เอกสารและสิ่งอ้างอิง :  -    จดหมายข่าว สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

