
สถานการณ์สินค้าปลาเป็ดปลาป่นของไทย ปี 2558 
อนัญญา  พัชรโพธิวัฒน์ 

 
1. สถานการณ์การผลิต  
 ปี 255 8 มีปริมาณปลาเป็ดที่ขึ้นที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
40,113.05 ตัน ลดลงร้อยละ 9.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน (44,188.08 ตัน) โดยคิดเป็นร้อยละ 11.64 ของปริมาณ
ปลาเป็ดทั้งประเทศ ส่วนปริมาณปลาเป็ดทั้งประเทศปี 2558 มีจ านวน 344,618 ตัน ลดลงร้อยละ 0.85 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน (347,556 ตัน) (ข้อมูลประมาณการปริมาณปลาเป็ดทั้งประเทศปี 2557 และ 2558  จากกลุ่ม
วิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง)  
 ส าหรับ ผลผลิตปลาป่นปี 255 8 มีปริมาณ 381,358 ตัน ลดลง ร้อยละ 20.23  เมื่อเทียบกับปีก่อน 
(478,094 ตัน)  
  

 
                               ภาพท่ี 1 ปริมาณปลาเป็ดที่ข้ึนที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                 (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) ปี 2556-2558 

 
                                        ภาพท่ี 2 ปริมาณปลาป่นปี 2556-2558 
 
 จากภาพที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่า ในปี 2558 ทั้งปริมาณปลาเป็ดและปลาป่นต่างมีแนวโน้มลดลงจากช่วง 
2 ปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเป็นปีที่รัฐบาลเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ประกอบกับ
ในช่วงปลายปีประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ท าให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน ปัจจัยที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ปลาเป็ดที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นลดลง เป็นเหตุให้
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ผลผลิตปลาป่นลดลงด้วย แม้ว่าในปัจจุบัน การผลิตปลาป่นจะมีการใช้เศษเหลือจากโรงงานแปรรูป  
(by product) เป็นวัตถุดิบในการผลิตทดแทนปลาเป็ดจากการท าประมงมากขึ้น แต่ด้วยเหตุที่เศษเหลือจาก
โรงงานเหล่านั้นก็ล้วนมีที่มาจากสัตว์น้ าที่จับได้จากเรือประมงทั้งสิ้น ในเมื่อเรือประมงบางส่วนไม่สามารถออกท า
การประมงได้ ท าให้ธุรกิจต่อเนื่อง เช่น โรงงานปลาป่นได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน  
 อาจกล่าวได้ว่าปี 2558 เป็นปีแห่งการปรับตัวครั้งใหญ่ส าหรับผู้ประกอบการทางด้านการประมงรวมถึง
ธุรกิจต่อเนื่องด้วย ล่าสุดพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ผลผลิตปลาป่นที่ออกสู่ตลาดต้อง
สามารถระบุถึงแหล่งที่มาได้ โดยให้มีใบก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า ( MCPD) ส าหรับโรงงานปลาป่นทั้งการซื้อ  
ปลาเป็ดจากเรือประมงและจากเศษเหลือของโรงงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกฝ่ายต้องเร่งด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้  
 
2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ปี 2558 ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภูเก็ต) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.37 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.42 เมื่อเทียบกับปีก่อน (5.93 บาท/กก.)  
  2) ปี 2558 ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงาน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.94 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.31 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน (7.96 บาท/กก.)  
 

 
                              ภาพที่ 3 ราคาปลาเป็ดที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) ปี 2556-2558 
 

 
ภาพที่ 4 ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงาน ปี 2556-2558 
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 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ราคาปลาเป็ดทั้งจากท่าเทียบเรือภาคใต้ 5 จังหวัด และราคาปลาเป็ด  
หน้าโรงงานทั้งประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด กล่าวคือ เมื่อปริมาณปลาเป็ดลดลงจาก
เหตุผลที่กล่าวไว้ในสถานการณ์การผลิตข้างต้นย่อมส่งผลให้ราคาเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตปลาป่นแล้ว ยังมีการใช้ปลาเป็ดที่มีคุณภาพดีเป็นปลาเหยื่อส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และปลา
เป็ดบางชนิด เช่น ปลาหลังเขียวขนาดเล็กที่ได้จากเครื่องมืออวนล้อมจับยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
น้ าปลาแทนท่ีปลากะตักได้ด้วย ท าให้ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นต้องแย่งชิงวัตถุดิบเพ่ือให้มีวัตถุดิบเพียงพอ
ในการผลิต ผู้ประกอบการจึงต้องซื้อในราคาที่สูงข้ึน เมื่อราคาปลาเป็ดเพิ่มสูงข้ึนจึงส่งผลให้ราคาปลาป่นมี
แนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน 
 
 2.2 ปลาป่น 
 ปี 2558 ราคาปลาป่นมีราคาสูงข้ึนในทุกระดับคุณภาพ เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์รายใหญ่
ประกาศราคารับซื้อปลาป่นค่อนข้างสูงตั้งแต่ปีก่อนต่อเนื่องถึงปีนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผลผลิตปลาป่นมีการส่งออก
มากจนส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ในประเทศ อีกส่วนคือเป็นการจูงใจให้โรงงานปลาป่นปฏิบัติตาม เงื่อนไข 
กล่าวคือ โรงงานปลาป่นต้องมีหนังสือก ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ า (MCPD) จากเรือประมง เพ่ือสะดวกต่อการ
ตรวจสอบย้อนกลับและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หากโรงงานปลาป่นโรงใดสามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด
ดังกล่าวได ้โรงงานอาหารสัตว์จะรับซื้อปลาป่นในราคาที่สูงขึ้น (ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ราคาปลาป่นของไทย ปี 2558 

                                        หนว่ย : บาท/กก. 

รายการสินค้า     2557    2558  %เทียบกับปี 57 

ปลาป่นเกรดกุ้ง  36.86   42.62   +15.61% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   34.67   41.08   +18.49% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   32.60   39.73   +21.86% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   32.85   39.26   +19.53% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   29.69   36.88   +24.22% 
ปลาป่นซูริม ิ   โปรตีนน้อยกว่า 60%   33.55   38.81   +15.69% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   30.99   31.86   +  2.81% 

ที่มา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย  
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3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออก 
 

 3.1 การน าเข้า 
  ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 28,490.40 ตัน เพ่ิมข้ึน 41.26 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (20,168.47 ตัน) นอกจากผลกระทบ จากมาตรการแก้ไขปัญหาการท า
ประมง IUU ที่เป็นเหตุให้ปริมาณปลาเป็ดลดลงจนท าให้ ผลผลิตปลาป่น ท าให้ผู้ประกอบการต้องน าเข้าปลาป่น
เพ่ิมข้ึนเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการใช้แล้ว โรงงานผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ซึ่งประกาศไม่รับซื้อปลา
ป่นจากโรงงานปลาป่นในประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจาก IFFO (The International Fishmeal and Fish Oil 
Organization)  ท าให้ต้องน าเข้าจากเวียดนามเพ่ิมข้ึน  ประเด็นที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมคือ เรื่องภาษีน าเข้า ซึ่ง
ปัจจุบันการน าเข้าปลาป่นต้องเสีย ภาษีน าเข้า 10% และค่าธรรมเนียมพิเศษอีก 5% รวมเป็น 15% จึงเป็นเหตุ
ให้มีการเสนอขอลดภาษีน าเข้าปลาป่น  แต่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย  
ไม่เห็นด้วย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในประเทศได้ 
 

 

 ภาพที่ 5 ปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2556 - ปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) 
 
 ตลาดน าเข้า 
 ในช่วง 11 เดือนแรกของ ปี 2558 ไทยน าเข้าปลาป่นโปรตีนสูง จากเมียนมาร์มากที่สุด ปริมาณ 
13,690  ตัน ( 48.05 %)  รองลงมา คือ เวียดนาม  ปริมาณ 11,713.40 ตัน ( 41.11 %) เดนมาร์ก ปริมาณ 
828.97 ตัน (2.91%) และประเทศอ่ืน ๆ อีก 2,258.03 ตัน (7.93%)  (ภาพที่ 6) 
 

 
ภาพที่ 6 สัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย 11 เดือนแรกของปี 2558 
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 3.2 การส่งออก  
 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 148,386.29 ตัน ลดลงร้อยละ 8.12 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน  (161,495.73  ตัน) (ภาพที่ 7) เหตุผลที่การส่งออกปลาป่นของไทยลดลงเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ซึ่งส่งผลให้ปริมาณปลาเป็ดที่เป็นวัตถุดิบผลิตปลาป่น
ลดลง ท าให้ผลผลิตที่ใช้ในประเทศไม่เพียงพอจึงท าให้มีการส่งออกลดลง  อีกท้ังตลาดส่งออกปลาป่นหลักของ
ไทย เช่น จีน ยังคงมีสต็อกปลาป่นในประเทศเพียงพอต่อความต้องการใช้ ประกอบกับประสบปัญหาจากสภาพ
อากาศแปรปรวนส่งผลให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจีนต้องหยุดชะงัก ความต้องการใช้ปลาป่นน้อยลง จึงลด
ปริมาณการน าเข้าลง ท าให้การส่งออกของไทยลดลง ขณะเดียวกันจีนมีความตระหนักถึงความไม่แน่นอนใน
การพ่ึงพาปลาป่น จีนจึงมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อปรับเปลี่ยนสูตรอาหาร โดยใช้โปรตีนจากแหล่งอ่ืนทดแทนเพ่ือ
ลดการใช้ปลาป่นลง  

 

ภาพที่ 7 ปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2556- ปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) 
  
 ตลาดส่งออก 
 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2558 ไทยส่งออกปลาป่นไปจีนมากท่ีสุด ปริมาณ 57,589.12  ตัน 
(38.81 %) ญี่ปุ่น 34,580.50 (23.30 %) เวียดนาม 30,367.35 ตัน (20.47 %) และประเทศอ่ืน ๆ อีก 
25,849.23 ตัน (17.42%) (ภาพที่ 8) 
 

  5 
 
 

ภาพที่ 8 สัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย 11 เดือนแรกของปี 2558 
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สรุปสถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาปลาเป็ด-ปลาป่นในปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 
  ปลาเป็ด  ปริมาณปลาเป็ดทั้งจากท่าเทียบเรือภาคใต้ 5 จังหวัดและปลาเป็ดทั้งประเทศมี
แนวโน้มลดลงจากสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากร จากมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU และ
สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ปริมาณปลาเป็ดที่ลดลงส่งให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น  
  ปลาป่น  ผลผลิตปลาป่น ลดลงต้องมีการ น าเข้าปลาป่นในปริมาณมากขึ้นเพ่ือให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ ขณะที่การส่งออกปลาป่นของไทยลดลงจากตลาดส่งออกหลักที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจาก
สภาพภูมิอากาศแปรปรวนท าให้มีความต้องการใช้ลดลง ส าหรับ สถานการณ์ในต่างประเทศ นั้น เปรูซึ่งเป็น
ประเทศผู้ผลิตปลาป่นรายใหญ่ของโลกค่อนข้างมีความผันผวนในเรื่องของปริมาณการผลิต ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลกระทบจากปรากฎการณ์เอลนิโน ประกอบกับรัฐบาลเปรูต้องการรักษาสภาพชีวมวลในทะเลจึงมีการห้ามจับ
ปลาในบางช่วงและบางพ้ืนที่ ท าให้ปริมาณปลาแอนโชวีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตปลาป่นลดลง ผลผลิตปลาป่น
จึงลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ผลผลิตปลาป่นของเปรูจะลดลง แต่กลับพบว่าราคาก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน 
โดยราคาเฉลี่ย FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ปี2558 เท่ากับ 1,610 USD/ตัน ลดลงร้อยละ 6.18 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน (1 ,716 USD/ตัน) ส่วนประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก เช่น จีน ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผล
ให้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าต้องหยุดชะงัก ท าให้ความต้องการใช้ปลาป่นของจีนลดลง จึงมีการน าเข้าจาก
ต่างประเทศลดลงด้วย 
 
  ส าหรับแนวโน้มในปี 2559 คาดว่าปริมาณปลาเป็ดยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่
ราคาปลาเป็ดจะเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อปริมาณปลาเป็ดลดลงย่อมส่งผลให้ผลผลิตปลาป่นลดลง ท าให้ต้องมีการน าเข้า
เพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ โดยเฉพาะปลาป่นที่มีคุณภาพและโปรตีนในระดับสูงซึ่งเหมาะ
ส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้ า ขณะที่ราคาปลาป่นในปี 2559 น่าจะใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง 
ส าหรับผลผลิตปลาป่นของโลกปี 2559 คาดว่าจะมีปริมาณ ลดลง ทั้งนี้พิจารณาจากโควตาฤดูกาลใหม่ที่รัฐบาล
ประกาศ โดยการจับปลาฤดูกาลใหม่เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ย.58-31 ม.ค.59 มีโควตาการจับปลาปริมาณ 1.11 ล้านตัน 
(จากโควตาปกติอยู่ที่ระดับ 2.5 ล้านตัน) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศ จึงท าให้คาดการณ์ว่า
ผลผลิตปลาป่นในปี 2559 จะมีแนวโน้มลดลง ส่วนราคา อาจจะปรับตัวสูงขึ้นไปเหมือนเมื่อปี 2557 ซึ่งสูงถึง 
1,716 USD/ตัน 

**************************************************************** 
ข้อมูลอ้างอิง :  - กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง  
                   - องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
                   - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 


