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1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี 

ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 31,824 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(22,096 ตัน) ขณะท่ีสต็อกปลาป่นของโรงงานผลิตอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลง และเริ่มมีการส่ังซื้อปลาป่น
เพิ่มขึ้น ขณะท่ีสถานการณ์วัตถุดิบปลาป่นไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากสภาพอากาศท าให้เรือประมงออกท าการ
ประมงไม่ได้ จึงมีปลาเป็ดปริมาณน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาปลาเป็ดและปลาป่นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน   
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – ก.ย.) 

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.96 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.97 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (6.89 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 เฉล่ียกิโลกรัมละ 8.83 บาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.73 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (8.68 บาท/กก.)   

 
ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – ก.ย.) 
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ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – ก.ย. ) 

 

 2.2 ปลาป่น 
       ราคาปลาป่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกระดับคุณภาพเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปลาป่นซูริมิ โปรตีนน้อยกว่า 60% มีราคาเฉล่ียสูงกว่าปลาป่นเกรดกุ้ง และมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคา เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.37 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปลาป่นในทุกระดับ
คุณภาพและโปรตีน (ตารางท่ี 1) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในการใช้วัตถุดิบการผลิตปลาป่น  
ท่ีมีการใช้เศษเหลือจากการแปรรูปมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตทดแทนปลาเป็ดท่ีได้จากการท าประมง เนื่องจาก
ผู้ผลิตต้องการลดปัญหาจากเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ จึงมีความต้องการใช้ปลาป่นซูริมิมากขึ้น 
ราคาปลาป่นซูริมิจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปลาป่นในทุกระดับโปรตีน ประกอบกับราคาปลาป่นในตลาด
ต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ท าให้ราคาปลาป่นในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้ ราคาปลาป่นใน
ประเทศมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาปลาป่นต่างประเทศ ซึ่งราคาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกตลาดใน
การรักษาระดับปริมาณสินค้าปลาป่นในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการใช้ 
1 
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ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2560                 2561            %เทียบกับ  
           (ม.ค. – ก.ย.)                (ม.ค. – ก.ย.)  ช่วงเดียวกันของปี 60   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  38.22   39.55  +3.48% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   36.99   38.14  +3.09% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   33.99   35.07  +3.16% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   33.82   34.14  +0.93% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   31.39   31.89  +1.58% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   37.04   42.37  +14.37% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  27.39   27.89  +1.81% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  26.39   26.89  +1.88% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   28.39   28.89  +1.75% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 เดือน ม.ค. – ส.ค. ปี พ.ศ. 2561 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 77,927 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (67,423 ตัน) เนื่องจากสถานการณ์การเพาะเล้ียงกุ้งของไทยเริ่มมีแนวโน้ม
ท่ีดีขึ้นจากปีก่อน ท าให้ความต้องการใช้ปลาป่นของไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปลาป่นท่ีมีโปรตีนสูงซึ่งไทยน าเข้า
เป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของทุกปี เป็นช่วงท่ีเกษตรกรปล่อยลูกกุ้งลงเล้ียง เพื่อให้มีผลผลิตออกสู่
ตลาดในช่วงปลายปี ปริมาณการน าเข้าปลาป่นจึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – ส.ค.) 
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 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – ส.ค. ปี พ.ศ. 2561 น าเข้าจากเมียนมาร์ 
มากท่ีสุด ปริมาณ 18,157 ตัน (41.63%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 14,983 ตัน (34.35%) อินเดีย 4,738 ตัน 
(10.86%) และประเทศอื่น ๆ อีก 5,739 ตัน (13.15%)  (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทยเดือน ม.ค. – ส.ค. ปี พ.ศ. 2561  

 

 3.2 การสง่ออก 
      เดือน ม.ค. – ส.ค. ปี พ.ศ. 2561 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 77,927 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (67,423 ตัน) แม้ปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทยจะเพิ่มขึ้น  
แต่อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก ส่วนหนึ่งเนื่องมากจากราคาปลาป่นจากประเทศอื่น เช่น เวียดนาม มีราคาถูกกว่าไทย 
และภาษีน าเข้าเป็น 0% ท าให้ปลาป่นจากประเทศอื่น ได้แก่ แอฟริกา อินเดีย อเมริกาใต้ เข้าไปแปลงสัญชาติ 
ท่ีเวียดนาม แล้วจึงส่งออกไปจีนในนามของปลาป่นเวียดนาม อีกท้ังจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย เริ่มหันไป
ใช้ปลาป่นในประเทศมากขึ้น เพราะราคาปลาป่นในประเทศเริ่มปรับตัวลดลง ท าให้จีนลดปริมาณการน าเข้าจาก
ประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีกรณีข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ท่ีส่งผลต่อสินค้าหลาย
รายการ รวมถึงสินค้าปลาป่น จากสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลต่อการส่งออกปลาป่นของไทยในอนาคต 

 
 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – ส.ค.) 
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   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – ส.ค. ปี พ.ศ. 2561 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 42,107 ตัน (54.03%)  รองลงมาเป็น ญี่ปุน่ 10,959 ตัน (14.06%) เวียดนาม 10,891 ตัน (13.98%)  
อินโดนีเซีย 4,748 ตัน (6.09%) และประเทศอื่น ๆ อีก 9,222 ตัน (11.83%) (ภาพที่ 7) 
 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย เดือน ม.ค. – ส.ค. ปี พ.ศ. 2561  
 

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
      เปรูมีปริมาณปลาแอนโชวี่ที่จับได้ในช่วงฤดูกาลจับปลาต้ังแต่ พ.ค. – ก.ค. 2561 จ านวน 3.248 
ล้านตัน ในจ านวนนี้สามารถน ามาผลิตเป็นปลาป่นได้ประมาณ 755,000 ตัน อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์
โควต้าการจับปลาของเปรูในฤดูกาลหน้า (พ.ย. 2561 – ม.ค. 2562) สูงสุดประมาณ 2.5 ล้านตัน และต่ าสุดประมาณ 
1.5 ล้านตัน เนื่องจากอาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดปรากฎการณ์เอลนินโย่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณปลาท่ีจับได้ 
ในส่วนของราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 เฉล่ีย 1,378 USD/ตัน 
เพิ่มขึ้น 17.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,169 USD/ตัน) 

 
                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ปี พ.ศ. 2559 – ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – ก.ย.) 
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 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

       มีการประมาณการปริมาณน าเข้าปลาป่นของจีน ปี 2561 ประมาณ 1.43 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 
25.91 เมื่อเทียบกับปีก่อน (1.93 ล้านตัน) แม้ปริมาณน าเข้าปลาป่นของจีนในปี 2561 มีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อ
เทียบกับปริมาณการน าเข้าในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา พบว่า จีนมีการน าเข้าปลาป่นเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 ตัน 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การตลาดและการค้าสินค้าปลาป่นของจีนในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 พบว่า  
เกิดข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ท าให้จีนประกาศเพิ่มภาษีน าเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา
หลายรายการ ซึ่งปลาป่นเป็นสินค้าหนึ่งท่ีมีภาษีน าเข้าเพิ่มข้ึนจาก 10% เป็น 25% มีผลต้ังแต่วันท่ี 23 สิงหาคม 
2561 ขณะเดียวกันในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561 เงินหยวนของจีนอ่อนค่าลง ซึ่งการอ่อนลงของค่าเงินหยวนเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีอาจจะส่งผลต่อการน าเข้าปลาป่น อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้ มีรายงานว่า 
จีนมีแนวโน้มเพิ่มปริมาณการใช้ปลาป่นในประเทศมากกว่าการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ประเทศผู้ส่งออก เช่น เปรู เวียดนาม และไทย เป็นต้น 

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

