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1. สถานการณ์การผลิต 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และ
ภูเก็ต) มีปริมาณรวม 21,945 ตัน ลดลงร้อยละ 4.07 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (22,877 ตัน) ขณะท่ี
ผลผลิตปลาป่นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) ทําให้โรงงานอาหารสัตว์ซึ่งใช้ปลาป่นเป็นวัตถุดิบการผลิตมีปริมาณการผลิตลดลง 
เนื่องจากมีการบริโภคสินค้าในประเทศลดลง โดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ํา เช่น กุ้ง รวมท้ังการส่งออกกุ้งได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว ส่งผลใหผู้้เล้ียงกุ้งบางส่วนชะลอการลงลูกกุ้ง เพราะมีความกังวลว่าราคากุ้ง
อาจมีแนวโน้มลดลง จากสถานการณ์ดังกล่าวคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง ปริมาณปลาป่นที่ผลิตได้ในประเทศ
อาจมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
 

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

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.09 บาท ลดลงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน (7.11 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.78 บาท ลดลง
ร้อยละ 15.74 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (8.05 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – มิ.ย.) 
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ  

ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – มิ.ย. ) 
 

 2.2 ปลาป่น 
       ราคาปลาป่นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ลดลงในทุกระดับคุณภาพ ยกเว้นปลาป่นซูริมิ   
ท่ีราคาเพิ่มข้ึนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในช่วงต้นปี ส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมปลาป่นด้วย ทําให้ความต้องการใช้และปริมาณการผลิตลดลง 
ขณะเดียวกันตลาดปลาป่นต่างประเทศ เช่น จีนและเวียดนาม  ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย ประสบปัญหา 
ท้ังโรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) และโรคอหิวาต์แอฟริกาท่ีระบาดในสุกร  
ความต้องการใช้และปริมาณการผลิตท้ังในและต่างประเทศชะลอตัว เป็นเหตุให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มลดลง 
(ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 25633 
        หน่วย : บาท/กก. 

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

ปลาป่นเกรดกุ้ง  34.34   32.74  -4.65% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   32.93   31.24  -5.13% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   29.93   28.24  -5.65% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   29.93   28.24  -5.65% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   26.00   25.24  -2.92% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   30.43   30.45  +0.04% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  22.00   21.24  -3.45% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  21.00   20.24  -3.61% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   23.00   22.24  -3.30% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ไทยนําเข้าปลาป่นปริมาณ 30,261 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (29,699 ตัน) เนื่องจากในปี 2562 โรงงานอาหารสัตว์ยังคงมีสต็อกปลาป่น
คงเหลือเพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงมีปริมาณการนําเข้าปลาป่นลดลง ขณะท่ีปี 2563 หากพิจารณาจาก
ภาพที่ 4 พบว่า ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี ปริมาณการนําเข้ามีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการนําเข้าปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี 2563 (ม.ค. – มิ.ย.) 
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 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดนําเข้าปลาป่นท่ีสําคัญของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 นําเข้าจากเมียนมาร์ 
มากท่ีสุด ปริมาณ 19,980 ตัน (66.03%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 3,723 ตัน (12.30%) สหรัฐอเมริกา 
ปริมาณ 1,424 ตัน (4.71%) อินเดีย 1,228 ตัน (4.06% ) ชิลี ปริมาณ 1,225 ตัน (4.05%) และประเทศอื่น ๆ อีก 
2,681 ตัน (8.86%)  (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการนําเข้าปลาป่นของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563  

 

 3.2 การส่งออก 
      ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 97,528 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.06 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (63,305 ตัน) เนื่องจากเวียดนาม  ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับสองรองจาก
จีน ประสบปัญหาโรคระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID – 19) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
ปลาป่น ทําให้ผลผลิตในประเทศลดลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้  จึงมีการนําเข้าจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะนําเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทยจึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  

 
 

                     ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี  2563 (ม.ค. – มิ.ย.) 
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   ตลาดส่งออก 
       ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีสําคัญของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด

ปริมาณ 48,582 ตัน (49.81%)  รองลงมาเป็น เวียดนาม 23,816 ตัน (24.42%) ญี่ปุ่น 14,745 ตัน (15.12%)  
บังคลาเทศ 7,109 ตัน (7.29%) และประเทศอื่น ๆ อีก 3,276 ตัน (3.36%)  เป็น ท่ีน่าสังเกตว่า  
จากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวข้างต้น ทําให้จีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย มีสัดส่วนการนําเข้า
จากไทยลดลงเล็กน้อย จากเดิมร้อยละ 50 – 60 เป็นน้อยกว่าร้อยละ 50 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึ้น 
(ภาพท่ี 7) 

  5 
 
 

             ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563  
 

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
      เปรูประกาศโควตาการจับปลาของเปรูในฤดูกาลใหม่ (พ.ค. – ก.ค. 2563) ปริมาณ 2.4 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.29 เมื่อเทียบกับโควตาจับปลาฤดูกาลก่อน (2.1 ล้านตัน) มีรายงานว่าปลาป่นท่ีผลิตได้ใน
ฤดูกาลนี้เป็นปลาป่นที่มีคุณภาพโปรตีนลดลงจาก 80% เหลือเพียง 65 – 70%  สําหรับราคา FOB ของปลาป่น
โปรตีน 65 % ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ีย 1,418 USD/ตัน เพิ่มขึ้น 12.27% เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,263 USD/ตัน) 
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                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ปี 2560 – ปี 2563 (ม.ค. – มิ.ย.) 

 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

       ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 มีรายงานว่า จีนซึ่งเป็นประเทศผู้นําเข้าปลาป่นรายใหญ่ของโลก 
มีความต้องการใช้ปลาป่นลดลงร้อยละ 19 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ส่งผลให้ฤดูกาลเพาะเล้ียง
สัตว์น้ําของจีน ตลอดจนระบบการขนส่งและการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต้องล่าช้าออกไป ทําให้ผู้ประกอบการ 
มีต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ราคาปลาป่นต่างประเทศในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2563 เริ่มมีแนวโน้มลดลง 
ผู้นําเข้าของจีนจึงชะลอการส่ังซื้อปลาป่นเพื่อรอดูแนวโน้มด้านราคา อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่า ในช่วง
ปลายปีปริมาณการซื้อขายปลาป่นจะลดลง แม้ว่าจะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเล้ียงสัตว์น้ําของจีน  

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

