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1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี 

ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 18,760 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(13,820 ตัน) ขณะท่ีผลผลิตปลาป่น  มีการประมาณการผลผลิตปลาป่นปี พ.ศ. 2561 ปริมาณ 300,000 ตัน 
ในจ านวนนี้เป็นการใช้ในประเทศประมาณ 200,000 ตัน ท่ีเหลือเป็นการส่งออก ในช่วงไตรมาสท่ีสอง เป็นช่วง
ท่ีมีมรสุม ท าให้สภาพอากาศแปรปรวนและมีคล่ืนลมแรง ส่งผลให้ปริมาณปลาเป็ดซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ปลาป่นลดลง ปริมาณปลาป่นจึงมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ส่วนทางด้านความต้องการใช้ปลาป่นในการผลิต
อาหารสัตว์ในช่วงดังกล่าวยังคงท่ี  
 

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

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.98 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.49 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (6.88 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 เฉล่ียกิโลกรัมละ 8.97 บาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.03 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (8.88 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – มิ.ย.) 
 

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

 

 2.2 ปลาป่น 
       ราคาปลาป่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกระดับคุณภาพเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปลาป่นซูริมิ โปรตีนน้อยกว่า 60% มีราคาเฉล่ียสูงกว่าปลาป่นเกรดกุ้ง และมีอัตราการ
เปล่ียนแปลงของราคา เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.22 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปลาป่นในทุกระดับ
คุณภาพและโปรตีน (ตารางท่ี 1) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในการใช้วัตถุดิบการผลิตปลาป่น  
ท่ีมีการใช้เศษเหลือจากการแปรรูปมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตทดแทนปลาเป็ดท่ีได้จากการท าประมง เนื่องจาก
ผู้ผลิตต้องการลดปัญหาจากเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบ จึงมีความต้องการใช้ปลาป่นซูริมิมากขึ้น 
ราคาปลาป่นซูริมิจึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนมากกว่าปลาป่นในทุกระดับโปรตีน 
1 
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ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 
        หน่วย : บาท/กก. 

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

ปลาป่นเกรดกุ้ง  38.30   40.27  +5.17% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   36.83   38.65  +4.95% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   33.83   35.65  +5.39% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   33.83   34.65  +2.43% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   31.19   32.65  +4.69% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   36.77   43.83  +19.22% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  27.19   30.32  +11.51% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  26.19   27.65  +5.58% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   28.19   29.65  +5.19% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 เดือน ม.ค. – พ.ค. ปี พ.ศ. 2561 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 32,520 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (30,743 ตัน) เนื่องจากสถานการณ์การเพาะเล้ียงกุ้งของไทยเริ่มมีแนวโน้ม
ท่ีดีขึ้นจากปีก่อน ท าให้ความต้องการใช้ปลาป่นของไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปลาป่นท่ีมีโปรตีนสูงซึ่งไทยน าเข้า
เป็นส่วนใหญ่ ปริมาณการน าเข้าปลาป่นจึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. - พ.ค.) 
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 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. - พ.ค. ปี พ.ศ. 2561 น าเข้าจากเมียนมาร์ 
มากท่ีสุด ปริมาณ 15,705 ตัน (46.36%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 11,134 ตัน (34.24%) อินเดีย 3,462 ตัน 
(10.65%) และประเทศอื่น ๆ อีก 2,219 ตัน (8.75%)  (ภาพที่ 5) 

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

 

 3.2 การส่งออก 
           เดือน ม.ค. – พ.ค. ปี พ.ศ. 2561 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 52,578 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
16.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (44,970 ตัน) แม้ปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทยจะเพิ่มขึ้น  
แต่อยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก ท้ังนี้ เนื่องจาก ราคาปลาป่นจากประเทศอื่น เช่น เวียดนาม มีราคาถูกกว่าไทย 
และภาษีน าเข้าเป็น 0% ท าให้ปลาป่นจากประเทศอื่น ได้แก่ แอฟริกา อินเดีย อเมริกาใต้ เข้าไปแปลงสัญชาติท่ี
เวียดนาม แล้วจึงส่งออกไปจีนในนามของปลาป่นเวียดนาม ท าให้จีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักในการส่งออกปลาป่น
ของไทย ลดปริมาณการน าเข้าลง ส่งผลให้การส่งออกของไทยอยู่ในปริมาณท่ีค่อนข้างต่ ากว่าท่ีควรจะเป็น 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี พ.ศ. 2561 อัตราแลกเปล่ียนเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งส่งผลดี
ต่อการส่งออกของไทย ในอนาคตปริมาณการส่งออกของไทยน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  

 
 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี พ.ศ. 2559 - ปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – พ.ค.) 
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   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – พ.ค. ปี พ.ศ. 2561 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 29,306 ตัน (55.74%)  รองลงมาเป็น เวียดนาม 7,275 ตัน (13.84%) ญี่ปุ่น 5,178 ตัน (9.85%)  
อินโดนีเซีย 4,548 ตัน (8.65%) และประเทศอื่น ๆ อีก 6,271 ตัน (11.92%) (ภาพที่ 7) 
 

  5 
 
 

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

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
      ผลผลิตปลาป่นของโลกเดือน ม.ค. – พ.ค. ของปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 1.5 ล้านตัน เพิ่มข้ึน 
27.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1.18 ล้านตัน) โดยเปรูซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกมีปริมาณ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนกว่า 52% ส าหรับปริมาณการส่งออก ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 เปรูส่งออกปลาป่น
ปริมาณ 530,000 ตัน โดยส่งออกไปจีนร้อยละ 85 ประเทศในแถบเอเชีย เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย 
ร้อยละ 10 และประเทศอื่น ๆ อีกร้อยละ 5 ในส่วนของราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2561 เฉล่ีย 1,416 USD/ตัน เพิ่มขึน้ 20.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,416 USD/ตัน) 

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

       ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 จีนซึ่งเป็นผู้ซื้อปลาป่นรายใหญ่ของโลกมีแนวโน้ม 
ความต้องการใช้ปลาป่นเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงดังกล่าวสภาพอากาศมีอุณหภูมิเหมาะกับการเล้ียงสัตว์น้ า 
ส่งผลให้สต็อกปลาป่นของจีนลดลงจาก 130,000 ตัน เหลือปริมาณ 110,000 ตัน นอกจากนี้ จีนจะมีการเปิดอ่าว
ในช่วงประมาณไตรมาสท่ี 3 ของปี คาดว่าจะสามารถจับปลาได้ปริมาณ 500,000 ตัน และน่าจะมีการน าเข้า
ปลาป่นเพิ่มอีกประมาณ 1.4 – 1.5 ล้านตัน  โดยประมาณการว่าจะมีการน าเข้าจากเปรูประมาณ 700,000 ตัน 
ท่ีเหลือเป็นการน าเข้าจากประเทศอื่น ๆ อีก 200,000 – 300,000 ตัน  
 

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

