
สถานการณ์สินค้าปลาเป็ดปลาป่นของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 
 

1. สถานการณ์การผลิต 
  ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2558 ปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 29,192 ตัน ลดลงร้อยละ 2.58 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (29,965 ตัน) 
ส าหรับไตรมาสสามปี 2558 มีปริมาณปลาเป็ด 9,538.58 ตัน ลดลงร้อยละ 16.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ขณะท่ีผลผลิตปลาป่นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 มีปริมาณ 291,753 ตัน ลดลงร้อยละ 19.05 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (360,414 ตัน) ส่วนไตรมาสสามปี 2558 ผลผลิตปลาป่นมีปริมาณ 92,878 
ตัน ลดลงร้อยละ 21.30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (118,022 ตัน)  
  ปี 2558 เป็นปีท่ีประมงทะเลของไทยเผชิญมรสุมสืบเนื่องจาก สหภาพยุโรปได้ส่งสัญญาณ
เตือนประเทศไทยด้วยการยื่นใบเหลืองเมื่อเดือนเมษายน เนื่องจาก ผลการประเมินการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมายของไทยไม่สอดคล้องกับหลักสากล จนน ามาสู่การจัดต้ังหน่วยงานและการออกค าส่ังรวมท้ัง
มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การผลิตปลาเป็ดปลาป่น รัฐบาล
โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เริ่มมีการจับกุมเรือประมงท่ีไม่ปฏิบัติ
ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 10/2558 ในช่วงไตรมาสสามของปี 2558 ส่งผลให้
เรือประมงบางส่วนโดยเฉพาะเรือประมงท่ีท าการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากซึ่งเป็นท่ีมาของปลาเป็ดไม่
สามารถออกท าการประมงได้เป็นเหตุให้ปริมาณปลาเป็ดลดลง และเนื่องจากปลาเป็ดเป็นวัตถุดิบในการผลิต  
ปลาป่น ดังนั้นเมื่อปลาเป็ดมีปริมาณลดลงย่อมส่งผลให้ผลผลิตปลาป่นลดลงด้วย แม้ว่าในปัจจุบัน การผลิต  
ปลาป่นจะมีการใช้เศษเหลือจากโรงงานแปรรูป (by product) เป็นวัตถุดิบในการผลิตทดแทนปลาเป็ดจากการ
ท าประมงมากขึ้น แต่ด้วยเหตุท่ีเศษเหลือจากโรงงานเหล่านั้นก็ล้วนมีท่ีมาจากสัตว์น้ าท่ีจับได้จากเรือประมง
ท้ังส้ิน ในเมื่อเรือประมงบางส่วนไม่สามารถออกท าการประมงได้ ท าให้ธุรกิจต่อเนื่องได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน 
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2556 - ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) 
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                              ภาพที่ 2 ปริมาณปลาป่นปี 2556- ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) 
 



 -3- 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.34 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน (5.79 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2558 เฉล่ียกิโลกรัมละ 8.83 บาท 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (7.67 บาท/กก.)   
  จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ราคาปลาเป็ดท้ังจากท่าเทียบเรือภาคใต้ 5 จังหวัด และราคาปลาเป็ด
หน้าโรงงานท้ังประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนอกจากราคาจะสูงกว่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วยังสูงขึ้น
กว่าในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาด้วย เมื่อปริมาณปลาเป็ดลดลงจากเหตุผลท่ีกล่าวไว้ในสถานการณ์การผลิตข้างต้นย่อม
ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด โดยผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นต้องเลือกใช้ปลาเป็ดจากเครื่องมือ
อวนล้อมจับแทนเครื่องมืออวนลากท่ีถือว่าเป็นเครื่องมือประมงควบคุมตามค าส่ังของ ศปมผ. ซึ่งปลาเป็ดจาก
เครื่องมืออวนล้อมจับแม้จะมีราคาสูงกว่าแต่ก็มีคุณภาพดีกว่าและเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิต 
ผู้ประกอบการจึงต้องซื้อในราคาท่ีสูงขึ้น เมื่อราคาปลาเป็ดเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มสูงขึ้น
เช่นกัน 
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด   

ปี 2556 - ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) 
 

 
ภาพที่ 4  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2556- ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) 

 



 -4- 

 2.2 ปลาป่น  
       ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ราคาปลาป่นมีราคาสูงขึ้นในทุกระดับคุณภาพ นอกเหนือจาก
เหตุผลตามกลไกตลาดแล้ว โรงงานอาหารสัตว์รายใหญ่ยังประกาศราคารับซื้อปลาป่นค่อนข้างสูงต้ังแต่ปีก่อน
ต่อเนื่องถึงปีนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตปลาป่นมีการส่งออกมากจนส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ในประเทศ 
เนื่องจากราคาปลาป่นต่างประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน และอีกส่วนคือเป็นการจูงใจให้โรงงานปลาป่นปฏิบัติตาม
เงื่อนไข กล่าวคือ โรงงานปลาป่นต้องมีหนังสือก ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า (MCPD) จากเรือประมง นอกจากนั้น
เรือประมงจะต้องถ่ายรูปเรือและลูกเรือด้วย โดยข้อก าหนดของโรงงานอาหารสัตว์เป็นไปตามข้อบังคับของ IUU 
เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบย้อนกลับและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หากโรงงานปลาป่นโรงใดสามารถ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวได้ โรงงานอาหารสัตว์จะรับซื้อปลาป่นในราคาท่ีสูงขึ้น  
 

ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2557                 2558            %เทียบกับ  
              (ม.ค.-ก.ย.)              (ม.ค.-ก.ย.)       9 เดือนแรกของปี 57   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  34.65   42.05  +21.36% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   32.86   40.67  +23.77% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   30.80   39.29  +27.56% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   31.94   38.89  +27.56% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   28.55   36.39  +27.47% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   32.01   38.54  +20.39% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   30.04   31.06  +5.19% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่น 
 3.1 การน าเข้า 
 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 19,960.37 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 63.54 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (12,205.10 ตัน ) ส าหรับไตรมาสสามปี 2558 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 
8,795.88 ตัน ลดลงร้อยละ 9.12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (9,678.32 ตัน) สืบ เนื่องจากมาตรการ
แก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ส่งผลให้ปริมาณปลาเป็ดซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นลดลง ผลผลิตปลาป่น
จึงลดลงด้วย ขณะท่ีความต้องการใช้ยังมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ท าให้
ผู้ประกอบการต้องน าเข้าปลาป่นเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้ 
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ภาพที่ 5  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2556- ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) 
 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นที่ส าคัญของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 255 8 น าเข้าจาก เมียนมาร์  
มากท่ีสุด ปริมาณ 11,130 ตัน (55.76%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 6,203.40 ตัน (31.08%) เดนมาร์ก  
ปริมาณ 806.79 ตัน (4.04%) และประเทศอื่น ๆ อีก 1,820.18 ตัน (9.12%)  (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย 9 เดือนแรกของปี 2558  

 
 3.2 การส่งออก  
          ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 124,230.43  ตัน ลดลงร้อยละ 6.18  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ( 132,418.35  ตัน) ส าหรับไตรมาสสามของปี 2558 ไทยส่งออกปลาป่น
ปริมาณ 30,636.62 ตัน ลดลงร้อยละ 38.64  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (49,931.20 ตัน) เหตุผลท่ี
การส่งออกปลาป่นของไทยลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ซึ่ง
ส่งผลให้ปริมาณปลาเป็ดท่ีเป็นวัตถุดิบผลิตปลาป่นลดลง ท าให้ผลผลิตท่ีใช้ในประเทศไม่เพียงพอต้องมีการ
น าเข้าจากต่างประเทศ จึงท าให้มีการส่งออกลดลง  อีกท้ังตลาดส่งออกปลาป่นหลักของไทย เช่น จีน ยังคงมี
สต็อกปลาป่นในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้ ประกอบกับประสบปัญหาจากสภาพอากาศแปรปรวน
ส่งผลให้การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าในจีนต้องหยุดชะงัก ความต้องการใช้ปลาป่นน้อยลง จึงลดปริมาณการน าเข้าลง 
ท าให้การส่งออกของไทยลดลง 
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                        ภาพที่ 7  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2556- ปี 2558 (ม.ค.-ก.ย.) 
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 ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นที่ส าคัญของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2558 ส่งออกไป จีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 40,242.72 ตัน (32.39%)  รองลงมาเป็น ญี่ปุ่น 32,760.50 ตัน (26.37%) เวียดนาม  28,550.35  ตัน 
(22.98%)  และประเทศอื่น ๆ อีก 22,676.86 ตัน (18.26%) (ภาพที่ 8) 
 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 8  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย 9 เดือนแรกของปี2558  
 
สรุปสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาปลาเป็ด-ปลาป่นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558  
  ปลาเป็ด  ปริมาณปลาเป็ดท้ังจากท่าเทียบเรือภาคใต้ 5 จังหวัดและปลาเป็ดท้ังประเทศมี
แนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีการจับกุมผู้ไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง ปริมาณปลาเป็ดท่ีลดลงส่ง
ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น  
  ปลาป่น  ผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ส่งผลต่อปริมาณปลาเป็ด
และธุรกิจต่อเนื่อง ท าให้ผลผลิตปลาป่นลดลงจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบท้ังปลาเป็ดท่ีได้จากการท าประมงและ
จากเศษเหลือของโรงงานแปรรูป จึงต้องมีการน าเข้าปลาป่นในปริมาณมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ
ใช้ ขณะท่ีการส่งออกปลาป่นของไทยลดลงจากตลาดส่งออกหลักท่ีประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสภาพ
ภูมิอากาศแปรปรวนท าให้มีความต้องการใช้ลดลง ส าหรับสถานการณ์ในต่างประเทศนั้น ค่อนข้างผันผวนท้ังใน
ประเทศผู้ผลิตปลาป่นหลักของโลก เช่น เปรูที่ประสบปัญหาเอลนิโญซึ่งกระทบต่อการท าประมงปลาแอนโชวี่ที่
เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น เป็นเหตุให้ราคาปลาป่นเปรูเพิ่มขึ้นต่อเนื่องต้ังแต่ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน โดย ราคา 
FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 %  ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 มีราคาเฉล่ีย 1,599 USD/ตัน แม้จะเพิ่มข้ึน
เพียงเล็กน้อยร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาราคาย้อนหลัง 5 ปี พบว่า 
ราคาปลาป่นของเปรูในช่วงปี 2557-2558 มีระดับราคาท่ีสูงมากอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ส่วนประเทศ  
ผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก เช่น จีน มีความ พยายามท่ีจะไม่พึ่งพาปลาป่นจากเปรูเหมือนอดีตท่ีผ่านมา แม้ว่าจะ
ยังน าเข้าปลาป่นจากเปรูมากท่ีสุด (46%) แต่ก็มีการน าเข้าจากประเทศอื่นๆ เช่น ชิลี รัสเซีย เวียดนาม ไทย 
และสหรัฐอเมริกา เพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม จีนตระหนักถึงความผันผวนในตลาดปลาป่นจึงมีความพยายามในการ
ปรับเปล่ียนสูตรอาหารอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้โปรตีนจากแหล่งอื่นทดแทนเพื่อลดการใช้ปลาป่นลง 
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เอกสารและส่ิงอ้างอิง :  -    จดหมายข่าว สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย  
- http://hammersmithltd.blogspot.com/ 
- องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 

http://hammersmithltd.blogspot.com/

