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1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 

และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 10,135 ตัน ลดลงร้อยละ 11.33 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (11,430 ตัน) 
ส าหรับผลผลิตปลาป่น สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้ประมาณการผลผลิตปลาป่นในปี 2563 จ านวน 280,000 ตัน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 14.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน (245,297 ตัน)   
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – มี.ค.) 

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.10 บาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (7.11 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.74 บาท ลดลง
ร้อยละ 17.63 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (8.19 บาท/กก.)   



 
ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – มี.ค.) 
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – มี.ค.) 

 

 2.2 ปลาป่น 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ราคาปลาป่นลดลงในทุกระดับคุณภาพเมื่อเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปลาป่นเกรดกุ้งมีราคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 32.21 บาท/กก. และปลาป่นเบอร์ 2 
โปรตีนน้อยกว่า 60% มีราคาต่ าท่ีสุด คือ 24.71 บาท/กก. (ตารางท่ี 1) เนื่องจากราคาปลาเป็ดท่ีเป็นวัตถุดิบท่ี
ใช้ผลิตปลาป่นมีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลให้ราคาปลาป่นลดลงในทุกระดับคุณภาพโปรตีน  

ส ำหรับนโยบำยและมำตรกำรกำรน ำเข้ำวัตถุดิบอำหำรสัตว์ คณะกรรมกำรนโยบำยอำหำรได้มี
มติให้กระทรวงพำณิชย์ โดยกรมกำรค้ำภำยใน จัดประชุม เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ของวัตถุดิบปลำป่น กำกถั่วเหลือง 
ข้ำวโพด ในทุก ๆ ปี โดยปี 2562 จัดประชุมเมื่อวันท่ี 27 กันยำยน 2562 ส ำหรับสินค้ำปลำป่น ท่ีประชุมให้
คงมติเมื่อวันท่ี 18 ตุลำคม 2560 ต่อไปถึงปี 2563 ดังนี้ ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรน ำเข้ำปลำป่นทุก
ชนิดโปรตีนจำกครำวละ 1 ปี เป็นครำวละ 3 ปี (ปี 2561- 2563) ตำมกรอบข้อผูกพันและกฎหมำยของกรม
ศุลกำกร ดังนี้  

1) ภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน (AFTA) และกำรน ำเข้ำภำยใต้ควำมตกลงกำรค้ำเสรี (FTA) 
ไทย - ออสเตรเลีย ไทย - นิวซีแลนด์ ไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) อำเซียน-จีน (ทุกประเทศยกเว้นเมียนมำร์) 
อำเซียน -ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ภำษีน ำเข้ำร้อยละ 0 

2) กำรน ำเข้ำภำยใต้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน – สำธำรณรัฐเกำหลี (AKFTA) ปี 2561-2563 
ร้อยละ 5  



3) กำรน ำเข้ำท่ัวไป ปลำป่นโปรตีน 60% ขึ้นไป ภำษีร้อยละ 15 โปรตีนต่ ำกว่ำ 60% ภำษี
ร้อยละ 6 ท้ังนี้ ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์ก ำหนด กำรน ำเข้ำปลำป่นโปรตีน 60% ขึ้นไป ไม่จ ำกัดปริมำณ
น ำเข้ำ ส่วนโปรตีนต่ ำกว่ำ 60% เป็นสินค้ำควบคุมต้องขออนุญำตน ำเข้ำ  
 
ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 
        หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2562                 2563            %เทียบกับ  
           (ม.ค. – มี.ค.)                (ม.ค. – มี.ค.)  ช่วงเดียวกันของปี 62   

ปลาป่นเกรดกุ้ง  34.11   32.21  -5.55% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   33.11   30.71  -7.23% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   30.11   27.71  -7.94% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   30.11   27.71  -7.95% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   26.11   24.71  -5.34% 

ท่ีมา : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 15,808 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.51  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (14,703 ตัน) เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น  
เพื่อรองรับกับการผลิตอาหารสัตว์น้ าส าหรับการเล้ียงสัตว์น้ าในช่วงไตรมาสท่ีสองและสามของป ี
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – มี.ค.) 
 

 
 
 
 
 



 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 น าเข้าจากเมียนมาร์ 
มากท่ีสุด ปริมาณ 10,768 ตัน (68.12%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 2,025 ตัน (12.81%) อินเดีย 1,028 ตัน 
(6.50%) ชิลี ปริมาณ 675 ตัน (4.27%) และประเทศอื่น ๆ 1,312 ตัน (8.29%)  (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563  

 

 3.2 การส่งออก 
           ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2563 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 42,039 ตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 45.96  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (28,801 ตัน) เนื่องจากค่าเงินบาทไทยมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ท าให้ราคา 
ปลาป่นของไทยเริ่มมีราคาต่ าลง สามารถแข่งขันในเรื่องของราคาได้ นอกจากนี้ ช่วงไตรมาสแรกของปียังเป็น
ช่วงท่ีไทยส่งออกปลาป่นปริมาณมากท่ีสุด เนื่องจากจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย มีการส่ังซื้อ 
ปลาป่นในปริมาณมากเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ส าหรับฤดูกาลเล้ียงสัตว์น้ าในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 

 
 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – มี.ค.) 



   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 18,280 ตัน (43.48%)  รองลงมาเป็น เวียดนาม 14,619 ตัน (34.77%) ญี่ปุ่น 6,653 ตัน (15.83%)  
และประเทศอื่น ๆ 2,487 ตัน (5.92%) (ภาพที่ 7) 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563  
 

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
      มีการประมาณการผลผลิตปลาป่นของโลก ปี 2563 ปริมาณ 4.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.90 
เมื่อเทียบกับปีก่อน (4.49 ล้านตัน) โดยเปรูยังคงเป็นประเทศผู้ผลิตปลาป่นอันดับหนึ่งของโลก ในช่วง 3 เดือนแรก
ของปี 2563 เปรูยังไม่มีการประกาศโควตาจับปลาในช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 63 คาดการณ์ว่าปริมาณท่ีจะประกาศ
ประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โควตาการจับปลาของเปรูอยู่ระหว่าง 1.8 – 3.3 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม 
ขึ้นอยู่กับผลการส ารวจชีวมวลทางทะเล ส าหรับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) เปรูเป็น
ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ส าหรับอุตสาหกรรมปลาป่นอาจจะได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ  

ในส่วนของราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 มีราคาเฉล่ีย 
1,393 USD/ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,222 USD/ตัน) (ภาพที่ 8) 

 
                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ปี 2561 - 2563 (ม.ค. – มี.ค.) 



 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

       เดือน ม.ค. – ก.พ. 2563 เปรูส่งออกปลาป่นปริมาณ 122,000 ตัน โดยส่งออกไปจีน ปริมาณ 
82,000 ตัน (67.21%) รองลงมาคือ ญี่ปุ่น เยอรมัน และเวียดนาม ปริมาณ 25,000 ตัน (20.49%) ท่ีเหลือเป็น
ประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19)  
ท่ีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนท่ัวโลก ไม่เว้นแม้แต่เปรูและจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้น าเข้าปลาป่นท่ี
ส าคัญของโลก แม้ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่จากนโยบายการประกาศปิดประเทศ
ของเปรู หรือการประกาศปิดเมืองของจีน ได้ส่งผลต่อระบบการขนส่งรวมถึงการด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีต้อง
ล่าช้าออกไป ท าใหผู้้ประกอบการมีต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณและราคาปลาป่นในอนาคต 

**************************************************************** 
เอกสารและส่ิงอ้างอิง :  -    องค์การสะพานปลา 

- สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
- กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์

พัฒนาการประมง กรมประมง 
- กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
- http://hammersmithltd.blogspot.com/ 
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