
สถานการณ์สินค้าปลาเป็ดปลาป่นของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 
 

1. สถานการณ์การผลิต 
  ในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 2559 ปลาเป็ดที่ข้ึนที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 5,573.16  ตัน ลดลงร้อยละ 40.32  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(9,338.77 ตัน ) ขณะที่ผลผลิตปลาป่นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 มีปริมาณ 87,732 ตัน ลดลงร้อยละ 
13.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (101,098 ตัน)  
  ไตรมาสแรก ปี 2559 ผู้ประกอบการประมง ไทยยังคงอยู่ในช่วงปรับตัวจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาประมง IUU ต่อเนื่องจากปีก่อนที่รัฐบาลโดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
(ศปมผ.) ออกกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงมีการจับกุมเรือประมงท่ีไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง เป็นเหตุให้เรือประมง
บางส่วนโดยเฉพาะเรือประมงท่ีท าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากซ่ึงเป็นที่มาของปลาเป็ดไม่สามารถออกท า
การประมงได้ อีกทั้งยังเป็นช่วงฤดูมรสุมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท าประมง ส่งผลให้ปริมาณปลาเป็ดลดลง  
และเนื่องจากปลาเป็ดเป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น ดังนั้นเมื่อปลาเป็ดมีปริมาณลดลงย่อมส่งผลให้ผลผลิต
ปลาป่นลดลงด้วย  

ถึงแม้โรงงานปลาป่นจะมีการปรับตัวเรื่องวัตถุดิบการผลิตด้วยการลดสัดส่วนปลาเป็ดจาก
เรือประมงลง และใช้เศษเหลือจากโรงงานแปรรูป ( by product) เพ่ิมข้ึนก็ตาม แต่วัตถุดิบเหล่านั้นจะต้องมี
เอกสารหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีท่ีมาอย่างไร เพ่ือให้โรงงานอาหารสัตว์สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ซึ่งข้อก าหนดเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อโรงงานปลาป่นที่มีปัญหาในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับทั้งปลาเป็ดที่จับได้
จากเรือประมงและ by product ประกอบกับโรงงานอาหารสัตว์เองพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาด้วยการน าเข้า
ปลาป่นจากต่างประเทศแทนการใช้ปลาป่นในประเทศ เมื่อโรงงานอาหารสัตว์ในประเทศไม่รับซื้อ โรงงาน
ปลาป่น จึงหันไปพึ่งพาการส่งออก ทว่าตลาดส่งออกหลัก เช่น จีน ยังมีสต็อกคงเหลือในปริมาณมาก จึงชะลอ
การสั่งซื้อ ขณะเดียวกันปลาป่นที่ส่งออกต้องถูกตรวจสอบคุณภาพสินค้าย้อนหลัง 6 เดือน อาจกล่าวได้ว่า
สถานการณ์ขณะนี้ โรงงานปลาป่นก าลังประสบปัญหาเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถระบายสต็อกท่ีมีอยู่ 
ด้วยเหตุนี้โรงงานปลาป่นบางแห่งที่ไม่อาจปรับตัวกับสถานการณ์จ าต้องปิดกิจการลง  ท าให้ในภาพรวมแล้ว
ผลผลิตปลาป่นมีแนวโน้มลดลง  
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดที่ข้ึนที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2557 - ปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) 
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                              ภาพที่ 2 ปริมาณปลาป่นปี 2557- ปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) 
 
2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 255 9 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.27 บาท ลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.97  เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (6.33 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดทั้งประเทศ ในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 2559 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.22 บาท 
ลดลงร้อยละ 12.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (9.44 บาท/กก.)   
   

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2557 - ปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) 
 

 
ภาพที่ 4  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานทั้งประเทศ ปี 2557- ปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) 
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 2.2 ปลาป่น  
       ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 ราคาปลาป่นมีแนวโน้มลดลงในทุกระดับคุณภาพ แม้จะมี
ปริมาณผลผลิตที่ลดน้อยลงก็ตาม สาเหตุจากปลาป่นในประเทศไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งจากตลาดใน
ประเทศเองที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อในปริมาณน้อย โดยหันไปพึ่งพาการน าเข้าปลาป่นจากประเทศแทน  
อีกท้ังตลาดต่างประเทศก็ชะลอการสั่งซื้อ เป็นเหตุให้ราคาปรับตัวลดลง 
 

ตารางท่ี 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2558                 2559            %เทียบกับ  
              (ม.ค.-มี.ค.)              (ม.ค.-มี.ค.)       3 เดือนแรกของปี 58   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  48.30   40.11  -16.97% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   44.51   37.11  -16.63% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   40.88   35.11  -14.12% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   39.74   33.16  -16.55% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   36.48   31.16  -14.58% 
ปลาป่นซูริม ิ   โปรตีนน้อยกว่า 60%   39.18   35.57  -  9.21% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   33.10   28.16  -14.93% 

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่น 
 3.1 การน าเข้า 
 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 20,356.05 ตัน เพ่ิมข้ึน 4.12 เท่าตัว 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (3,972.79 ตัน ) เนื่องจากในช่วงนี้การรับซื้อวัตถุดิบจากโรงงานปลาป่น  
ในประเทศยังประสบปัญหาเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ท าให้โรงงานอาหารสัตว์พ่ึงพา  
ปลาป่นจากต่างประเทศเป็นหลัก  
 

 
 

ภาพที่ 5  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2557- ปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) 
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 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นที่ส าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 255 9 น าเข้าจาก เวียดนาม  
มากที่สุด ปริมาณ 9,856.20  ตัน (48.42%) รองลงมา คือ เมียนมาร์  ปริมาณ 9,485.32  ตัน (46.60%) และ
ประเทศอ่ืน ๆ อีก 1,014.53 ตัน (4.98%)  (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย 3 เดือนแรกของปี 2559  

 
 3.2 การส่งออก  
          ในช่วง 3 เดือนแรกของปี  2559 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 41,197.66  ตัน ลดลงร้อยละ 14.92  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ( 48,422.44  ตัน) เหตุผลที่การส่งออกปลาป่นของไทยลดลงเนื่องจาก  
ตลาดหลักเช่น จีน ยังคงมีสต็อกปลาป่นคงเหลือเพียงพอต่อความต้องการใช้จึงชะลอการสั่งซื้อปลาป่นจาก
ประเทศต่าง ๆ ประกอบกับยังไม่ถึงฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ า ดังนั้นความต้องการใช้ปลาป่นจึงมีไม่มากนัก จีนจึงลด
ปริมาณการน าเข้าลง ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกของไทยลดลง 

 

 

                        ภาพที่ 7  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2557- ปี 2559 (ม.ค.-มี.ค.) 
   
 ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นที่ส าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของ ปี 2559 ส่งออกไป จีนมากที่สุด 
ปริมาณ 20,018.30  ตัน (48.59%)  รองลงมาเป็น เวียดนาม  5,856.40  ตัน (14.22%) ญี่ปุ่น 4,544.10  ตัน 
(11.03%)  และประเทศอ่ืน ๆ อีก 10,778.86 ตัน (26.16%) (ภาพที่ 8) 
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  5 
 
 

                       ภาพที่ 8  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย 3 เดือนแรกของปี2559  
 
สรุปสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาปลาเป็ด-ปลาป่นในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559  
  ปลาเป็ด ปริมาณปลาเป็ดทั้งจากท่าเทียบเรือภาคใต้ 5 จังหวัดและปลาเป็ดทั้งประเทศยังคงมี
แนวโน้มลดลง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท าประมง รวมถึงผลจากมาตรการแก้ไข
ปัญหาประมง IUU ท าให้ปริมาณปลาที่จับได้ลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณปลาเป็ดที่ลดลงไม่ได้ส่งผลให้ราคาท่ี
ชาวประมงได้รับเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้ามราคากลับลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากความผันผวนใน
ตลาดปลาป่น 
  ปลาป่น  โรงงานปลาป่นประสบปัญหากับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
โดยเฉพาะการขายผลผลิตให้กับโรงงานอาหารสัตว์ ซึ่งโรงงานอาหารสัตว์ไม่รับซื้อหรือรับซื้อในปริมาณน้อย 
ขณะที่ตลาดส่งออกหลักสั่งซื้อในปริมาณท่ีไม่มากนัก เพราะยังมีสต็อกคงเหลือเพียงพอกับความต้องการใช้
ประกอบกับยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ า ท าให้ผลผลิตปลาป่นในประเทศไม่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ไป โรงงานปลาป่นจะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้
สามารถด าเนินธุรกิจได้ภายใต้ภาวะความกดดันจากรอบด้าน ทางด้าน สถานการณ์ในต่างประเทศ  เปรูผู้ส่งออก
ปลาป่นรายใหญ่ของโลกมีการส่งออกปลาป่นไปจีนมากท่ีสุดถึง 71 % รองลงมาคือ เยอรมัน 13.5 % นอกจากนี้
ยังมีรายงานว่าสภาพชีวมวลในท้องทะเลเปรูอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ท าให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าโควต้าฤดูกาลใหม่ 
(พ.ค.-ก.ค.) อาจจะน้อยลงจาก 2.5 ล้านตัน เหลือเพียงแค่ 1.5 ล้านตัน ซึ่งหากโควต้าที่รัฐบาลประกาศออกมา
ลดลงตามท่ีคาด จะส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดย ปลาป่นโปรตีน 65 % มีราคา FOB เฉลี่ย 
1,358 USD/ตัน ลดลง 27.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,862 USD/ตัน) ส่วนผู้น าเข้าปลาป่น  
รายใหญ่ของโลก เช่น จีนยังคงน าเข้าปลาป่นจากเปรูมากท่ีสุด แต่เนื่องจากในช่วงนี้จีนยังมีสต็อกปลาป่น
คงเหลือเพียงพอกับความต้องการใช้และยังไม่เข้าสู่ฤดูกาลเลี้ยงสัตว์น้ าจึงชะลอการสั่งซื้อ  ประกอบกับเฝ้ารอการ
ประกาศโควตาจับปลาฤดูกาลใหม่จากเปรู โดยคาดหวังให้ราคาปลาป่นปรับลดลงก่อนจะส่งค าสั่งซื้ออีกครั้ง 

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

