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1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 

และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 22,877 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (18,760 ตัน) 
ขณะท่ีผลผลิตปลาป่นในเดือน ม.ค. – มี.ค. ปี 2562 มีปริมาณ 57,837 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.56 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (55,314 ตัน) เนื่องจากมีปลาเป็ดจากการท าประมงป้อนเข้าสู่โรงงานปลาป่น 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ท าให้ปริมาณปลาป่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้จะยังไม่มีการรายงานตัวเลขปริมาณ
ปลาป่นในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี แต่จากสถานการณ์การท าประมงและปริมาณวัตถุดิบท่ีเข้าสู่โรงงานท าให้มี
การคาดการณ์ว่าปริมาณปลาป่นมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับปริมาณปลาเป็ด 
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – พ.ค.) 

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.11 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.89 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน (6.98 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เฉล่ียกิโลกรัมละ 8.01 บาท ลดลง
ร้อยละ 10.70 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (8.97 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – มิ.ย.) 
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ  

ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – มิ.ย. ) 
 

 2.2 ปลาป่น 
       ราคาปลาป่นลดลงในทุกระดับคุณภาพเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความ
ต้องการใช้ในประเทศท่ีลดลง เพราะราคากุ้งไม่จูงใจให้ เกษตรกรลงลูกกุ้ง ประกอบกับตลาดปลาป่น
ต่างประเทศ เช่น จีนและเวียดนาม  ซึ่งเป็นตลาดน าเข้าหลักของไทย ประสบปัญหาโรคระบาดในสุกร 
ตลอดจนค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ปลาป่นไทยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นและแข่งขันกับคู่แข่งได้ยาก ท าให้เกิด
อุปทานส่วนเกินในประเทศ เป็นเหตุให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มลดลง ท้ังนี้ ราคาปลาป่นในประเทศมีแนวโน้ม
เป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาปลาป่นในต่างประเทศ ซึ่งราคาปลาป่นในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง
เช่นเดียวกัน (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2561                 2562            %เทียบกับ  
           (ม.ค. – มิ.ย.)                (ม.ค. – มิ.ย.)  ช่วงเดียวกันของปี 61   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  40.27   34.34  -14.74% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   38.65   29.93  -14.80% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   35.65   29.93  -16.04% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   34.65   29.93  -13.62% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   32.65   26.00  -20.38% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   43.83   30.43  -30.57% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  28.65   22.00  -23.22% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  27.65   21.00  -24.06% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   29.65   23.00  -22.44% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 เดือน ม.ค. – พ.ค. ปี 2562 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 24,844 ตัน ลดลงร้อยละ 23.61  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (32,520 ตัน) เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์ยังคงมีสต็อกปลาป่นคงเหลือ
เพียงพอต่อความต้องการใช้ อีกท้ังความต้องการใช้ในประเทศท่ีมีปริมาณไม่มากนัก เพราะราคากุ้งไม่จูงใจให้
เกษตรกรลงลูกกุ้ง ขณะเดียวกันในบางพื้นท่ีประสบปัญหาอุณหภูมิของน้ าท่ีสูงขึ้นในฤดูร้อน แพลงก์ตอนและ
เช้ือโรคต่าง ๆ สามารถเติบโตได้เร็วกว่าปกติ ท าให้กุ้งเครียดและเกิดโรค ปริมาณการน าเข้าปลาป่นจึงมี
แนวโน้มลดลง 
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. - พ.ค.) 
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 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. - พ.ค. ปี 2562 น าเข้าจากเมียนมาร์มากท่ีสุด 
ปริมาณ 12,594 ตัน (50.69%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 6,902 ตัน (27.78%) อินเดีย 2,703 ตัน (10.88%) 
และประเทศอื่น ๆ อีก 2,645 ตัน (10.65%)  (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทยเดือน ม.ค. – พ.ค. ปี 2562  

 

 3.2 การส่งออก 
           เดือน ม.ค. – พ.ค. ปี 2562 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 52,570 ตัน ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 
0.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (52,578 ตัน) เนื่องจากจีนและเวียดนาม  ซึ่งเป็นตลาดน าเข้าหลัก
ของไทย ประสบปัญหาโรคระบาดในสุกร ประกอบกับค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ปลาป่นไทยมีราคาเพิ่ม
สูงขึ้นท าให้แข่งขันกับคู่แข่งได้ยาก ปริมาณการส่งออกของไทยจึงลดลง และมีแนวโน้มว่าอาจจะลดลงต่อเนื่อง
จนถึงช่วงไตรมาสท่ีสาม 

 
 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี  2562 (ม.ค. – พ.ค.) 
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   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – พ.ค. ปี 2562 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 31,989 ตัน (60.85%)  รองลงมาเป็น เวียดนาม 7,423 ตัน (14.12%) ญี่ปุ่น 7,222 ตัน (13.74%)  
บังคลาเทศ 2,879 ตัน (5.48%) และประเทศอื่น ๆ อีก 3,057 ตัน (5.81%) (ภาพที่ 7) 
 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย เดือน ม.ค. – พ.ค. ปี 2562  
 

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
      เปรูประกาศโควตาการจับปลาของเปรูในฤดูกาลใหม่ (พ.ค. – ก.ค. 2562) จ านวน 2.1 ล้านตัน 
ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับโควตาการจับปลาฤดูกาลก่อน (พ.ค. – ก.ค. 2561) (3.248 ล้านตัน) ในช่วงเดือน 
ม.ค. – พ.ค. 2562 เปรูส่งออกปลาป่นปริมาณ 490,000 ตัน ในจ านวนนี้เป็นการส่งออกไปจีนประมาณ 80.0% 
ประเทศอื่น ๆ ในแถบเอเชียประมาณ 12.7% ชิลีและเอกวาดอร์ ประมาณ 3.1% และประเทศอื่น ๆ อีก 4.2% 
ในส่วนของราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 เฉล่ีย 1,263 USD/ตัน ลดลง 
10.77% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,416 USD/ตัน) 

 
                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ปี 2560 – ปี 2562 (ม.ค. – มิ.ย.) 
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 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

       ปี 2561 จีนมีการใช้ปลาป่นทั้งหมดปริมาณ 1,700,000 ตัน ในจ านวนนี้เป็นผลผลิตในประเทศ
จ านวน 500,000 ตัน (29.4%) และเป็นการน าเข้าปริมาณ 1,200,000 ตัน (70.6%)  ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ค. 
2562 จีนน าเข้าปลาป่นปริมาณ 678,000 ตัน เป็นการน าเข้าจากประเทศคู่ค้าส าคัญจ านวน 5 ประเทศ ได้แก่ 
เปรู รัสเซีย เวียดนาม มอริเตเนียและไทย ประมาณ 58% ท่ีเหลือเป็นประเทศอื่น ๆ อีก 42% ในช่วงไตรมาส 
ท่ีสองของปี 2562 จีนมีสต็อกปลาป่นคงเหลือจ านวน 2.2 ล้านตัน ขณะท่ีความต้องการใช้ปลาป่นในประเทศ 
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาโรคระบาดในสุกร จีนจึงชะลอการน าเข้าปลาป่นจาก
ต่างประเทศ มีการคาดการณ์ว่าปี 2562 จีนอาจจะน าเข้าปลาป่นลดลงประมาณ 3% เนื่องจากปัญหา 
โรคระบาดในสุกร ประกอบกับในช่วงเดือน พ.ค. ค่าเงินของจีนท่ีอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ ส่งผลให้
ราคาปลาป่นปรับตัวเพิ่มขึ้น จีนจึงหันมาให้ความสนใจปลาป่นในระดับโปรตีนไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตาม ยังคง
ต้องรอดูสถานการณ์เมื่อจีนเริ่มต้นฤดูกาลเล้ียงสัตว์น้ าในช่วงต้นของไตรมาสท่ีสาม  

**************************************************************** 
เอกสารและส่ิงอ้างอิง :  -    จดหมายข่าว สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

