
สถานการณ์สินค้าปลาเป็ดปลาป่นของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 
 

1. สถานการณ์การผลิต 
  ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2559 ปลาเป็ดที่ข้ึนที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 16,089.02  ตัน ลดลงร้อยละ 18.14  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(19,653.43 ตัน) ขณะที่ผลผลิตปลาป่นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณ 177,332 ตัน ลดลงร้อยละ 
10.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (198,875 ตัน)  
   

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดที่ข้ึนที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2557 - ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 

 
                              ภาพที่ 2 ปริมาณปลาป่นปี 2557- ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 
 
2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 255 9 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.59 บาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.21  เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (6.33 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดทั้งประเทศ ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2559 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.40 บาท 
ลดลงร้อยละ 6.74 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (9.00 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2557 - ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 
 

 
ภาพที่ 4  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานทั้งประเทศ ปี 2557- ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) 

 
 2.2 ปลาป่น  
       ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ราคาปลาป่นลดลงในทุกระดับคุณภาพ เมื่อเทียบกับ  
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์หันไปพ่ึงพาปลาป่นจากต่างประเทศเป็นหลัก ท าให้ปลาป่น
ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศท่ีแนวโน้มการส่งออกลดลง ราคาปลาป่นจึงปรับตัวลดลง 
 

ตารางท่ี 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2558                 2559            %เทียบกับ  
              (ม.ค.-มิ.ย.)              (ม.ค.-มิ.ย.)       6 เดือนแรกของปี 58   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  44.62   40.99    -8.12% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   42.03   37.99    -9.61% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   39.96   35.99    -9.93% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   39.36   33.29  -15.42% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   36.60   31.28  -14.53% 
ปลาป่นซูริม ิ   โปรตีนน้อยกว่า 60%   38.63   36.17    -6.38% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   31.74   28.29  -10.89% 

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
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3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่น 
 3.1 การน าเข้า 
 ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค.ปี 2559 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 32,541.12 ตัน เพ่ิมข้ึน 2.61 เท่าตัว 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (9,006.64 ตัน ) จากกราฟจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2559 ไทยมีการน าเข้า
ปลาป่นเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณปลาเป็ดในประเทศรวมถึงเศษเหลือจาก
โรงงานแปรรูปซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ อีกทั้งกระบวนการตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นเหตุให้โรงงานอาหารสัตว์หันไปพ่ึงพาปลาป่น
จากต่างประเทศเป็นหลักเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว 
 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2557- ปี 2559 (ม.ค. - พ.ค.) 
 

 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นที่ส าคัญของไทย ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค.ปี  255 9 น าเข้าจาก พม่า  
มากที่สุด ปริมาณ 15,858.82 ตัน (48.73%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 14,763.80  ตัน (45.37%) และ
ประเทศอ่ืน ๆ อีก 1,918.50 ตัน (5.9%)  (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค.ปี 2559  

 
 3.2 การส่งออก  
          ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ค.ปี 2559  ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 73,283.43 ตัน ลดลงร้อยละ 
8.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (80,446.03 ตัน)  
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                        ภาพที่ 7  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2557- ปี 2559 (ม.ค. - พ.ค.) 
   
 ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นที่ส าคัญของไทย ในช่วงเดือนม.ค. - พ.ค.ปี  2559 ส่งออกไป จีนมากที่สุด 
ปริมาณ 38,456.74  ตัน (52.48%)  รองลงมาเป็น เวียดนาม  8,415.40  ตัน (11.48%) ญี่ปุ่น 8,243.20  ตัน 
(11.25%)  และประเทศอ่ืน ๆ อีก 10,778.86 ตัน (24.79%) (ภาพที่ 8) 
 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 8  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ในช่วงเดือนม.ค. - พ.ค.ปี2559  
 
สรุปสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาปลาเป็ด-ปลาป่นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559  
  ปลาเป็ด  ปริมาณปลาเป็ดจากท่าเทียบเรือภาคใต้ 5 จังหวัดมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ราคา
ปลาเป็ดที่ชาวประมงได้รับเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาปลาเป็ดทั้งประเทศลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
  ปลาป่น  โรงงานปลาป่นประสบปัญหาการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
โดยเฉพาะการขายผลผลิตให้กับโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งโรงงานอาหารสัตว์ไม่รับซื้อหรือรับซื้อในปริมาณน้อย 
ขณะที่ตลาดส่งออกหลักสั่งซื้อในปริมาณท่ีไม่มากนัก ท าให้ผลผลิตปลาป่นในประเทศไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ราคาปลาป่นจึงลดลงในทุกระดับคุณภาพ ผู้ประกอบการหลายรายที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้จ าต้องปิดกิจการลง ทางด้าน สถานการณ์ในต่างประเทศ  เปรูซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาป่นรายใหญ่ของโลก  
มีการส ารวจชีวมวลทางทะเล พบว่า มีปริมาณถึง 7.3 ล้านตัน เป็นระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี ด้วยเหตุนี้ รัฐบาล
จึงประกาศโควต้าจับปลาฤดูกาลใหม่ (พ.ค. – ก.ค.) ปริมาณ 1.8 ล้านตัน สูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้  
(1-1.5 ล้านตัน ) อย่างไรก็ตาม การประกาศโควตาในปริมาณมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อราคาปลาป่นใน
อนาคตได ้ส าหรับราคาปลาป่นโปรตีน 65 % ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีราคา FOB เฉลี่ย 1,409 USD/ตัน 
ลดลง 17.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,710 USD/ตัน) ส่วนผู้น าเข้าปลาป่นรายใหญ่ของโลก เช่น 
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จีน ในเดือน ม.ค. - พ.ค.59 จีนน าเข้าปลาป่นปริมาณ 417,000 ตัน โดยน าเข้าจากเปรูมากที่สุดปริมาณ 
209,000 ตัน (50.12 %) รองลงมาคือ เวียดนามปริมาณ 39,000 ตัน (9.35%) รัสเซียปริมาณ 34,500 ตัน (8.27%) 
สหรัฐอเมริกาปริมาณ 33,600 ตัน (8.06%) ไทยปริมาณ 38,000 ตัน (9.11%) ชิลีปริมาณ 20,700 ตัน (4.96%) 
เอกวาดอร์ปริมาณ 15,100 ตัน (3.62%) ที่เหลือเป็นประเทศอ่ืน  ๆ

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

