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1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 

และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 34,825 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.43 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (31,824 ตัน) 
ส าหรับสถานการณ์ปลาป่น ยังคงมีผลผลิตเข้าสู่โรงงานอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีโรงงานอาหารสัตว์ 
มีสต็อกปลาป่นคงเหลือในปริมาณค่อนข้างมาก แต่ปริมาณความต้องการใช้มีไม่มากนัก โรงงานอาหารสัตว์จึง
รับซื้อปลาป่นในปริมาณท่ีลดลง  
 

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

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.08 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน (6.96 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.82 บาท ลดลง
ร้อยละ 11.42 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (8.83 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 

 

 2.2 ปลาป่น 
       ราคาปลาป่นลดลงในทุกระดับคุณภาพเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปลาป่นซูริมิ 
โปรตีนน้อยกว่า 60% มีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 28.49 เมื่อเทียบกับปลาป่น 
ทุกระดับคุณภาพโปรตีน ขณะท่ีปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60% มีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาลดลง
น้อยท่ีสุดร้อยละ 12.70 เมื่อเทียบกับทุกระดับคุณภาพโปรตีน (ตารางท่ี 1) เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์ยังคงมี
สต็อกปลาป่นคงเหลือในปริมาณค่อนข้างมาก ขณะท่ีความต้องการใช้ปลาป่นมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับ 
การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทท าให้ราคาปลาป่นของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ภาคการส่งออกจึงได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยดังกล่าว ในสถานการณ์ท่ีความต้องการใช้ในประเทศลดลง และการส่งออกประสบปัญหา ท าให้เกิด
อุปทานปลาป่นส่วนเกินในตลาด และเป็นเหตุให้ราคาปลาป่นลดลง 
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ตารางที ่1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 256222 
        หน่วย : บาท/กก. 

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

ปลาป่นเกรดกุ้ง  39.55   34.24  -13.43% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   38.14   32.80  -13.99% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   35.07   29.80  -15.02% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   34.14   29.80  -12.70% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   31.89   26.18  -17.92% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   42.37   30.29  -28.49% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  27.89   22.18  -20.48% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  26.89   21.18  -21.25% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   28.89   23.11  -20.01% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 35,837 ตัน ลดลงร้อยละ 25.84  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (48,327 ตัน) เนื่องจากช่วงไตรมาสท่ีสามโรงงานอาหารสัตว์ยังคงมีสต็อก
ปลาป่นคงเหลือในปริมาณค่อนข้างมาก โดยเฉพาะปลาป่นท่ีมีโปรตีนสูงท่ีน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์น้ า 
ซึ่งไทยน าเข้าเป็นส่วนใหญ่ โรงงานอาหารสัตว์จึงน าเข้าปลาป่นในปริมาณท่ีลดลง โดยปกติแล้วในช่วงไตรมาส 
ท่ีสามของทุกปีจะเป็นช่วงท่ีเกษตรกรปล่อยลูกกุ้งลงเล้ียง เพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงปลายปี จะเป็นช่วง
ท่ีมีความต้องการใช้ปลาป่นในปริมาณมาก และมีแนวโน้มน าเข้าปลาป่นเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วย 
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 
 



- 4 - 
 

 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 น าเข้าจากเมียนมาร์ 
มากท่ีสุด ปริมาณ 15,748 ตัน (43.94%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 8,548 ตัน (23.85%) อินเดีย 5,202 ตัน 
(14.52%) สหรัฐอเมริกา 2,709 ตัน ( 7.56%) และประเทศอื่น ๆ อีก 3,630 ตัน (10.13%)  (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาปน่ของไทยเดือน ม.ค. – ก.ย. ปี 2562  

 

 3.2 การส่งออก 
      ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 92,616 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.77  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (84,369 ตัน) แม้ว่าปริมาณการส่งออกปลาป่นจะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน แต่จากกราฟในภาพท่ี 6 จะเห็นได้ว่าในช่วงไตรมาสท่ีสามของปี 2562 ปริมาณการส่งออกมี
แนวโน้มลดลง ท้ังนี้ เนื่องจากค่าเงินบาทของไทยแข็งค่ามากท่ีสุดในรอบ 6 ปี ซึ่งแนวโน้มของค่าเงินบาทไทย
เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับจีนท่ีเป็นประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ของไทยและของโลก ท าให้ราคาปลาป่นของไทย 
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น โดยเฉพาะเวียดนามท่ีมีภาษีน าเข้าเป็น 0% ท าให้ปลาป่นจาก
ประเทศอื่น ได้แก่ แอฟริกา อินเดีย อเมริกาใต้ เข้าไปแปลงสัญชาติท่ีเวียดนาม แล้วจึงส่งออกไปจีนในนามของ
ปลาป่นเวียดนาม จึงเกิดอุปทานส่วนเกินของปลาป่นของตลาดในประเทศจากการท่ีไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้าน
ราคาได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ราคาปลาป่นในประเทศมีแนวโน้มลดลง 

 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – ก.ย.) 
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   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 50,628 ตัน (54.66%)  รองลงมาเป็น ญี่ปุ่น 17,202 ตัน (18.57%) เวียดนาม 11,344 ตัน (12.25%)  
บังคลาเทศ 8,757 ตัน (9.46%) และประเทศอื่น ๆ อีก 4,685 ตัน (5.06%) (ภาพที่ 7) 
 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย เดือน ม.ค. – ก.ย. ปี 2562  
 

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
      มีการคาดการณ์โควตาจับปลาในฤดูกาลใหม่ของเปรู (พ.ย. 62 – ม.ค. 63) ประมาณ 2 ล้านตัน  
ในจ านวนนี้สามารถผลิตเป็นปลาป่นได้ประมาณ 475,000 ตัน ซึ่งมีการส่ังจองล่วงหน้าไปแล้วกว่า 300,000 ตัน 
จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะท าให้ราคาปลาป่นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ในส่วนของราคา FOB ของปลาป่น
โปรตีน 65 % ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 เฉล่ีย 1,225 USD/ตัน ลดลง 11.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน (1,378 USD/ตัน) 

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

       ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 เปรูส่งออกปลาป่นปริมาณ 770,000 ตัน ส่งออกไปจีน 
มากท่ีสุดปริมาณ 605,000 ตัน (78.57%) รองลงมาเป็นประเทศในแถบเอเชีย ปริมาณ 96,000 ตัน (12.47%) 
ท่ีเหลือเป็นประเทศอื่น ๆ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีใหญ่ ท่ีสุดในโลก คือ ตลาด
เอเชีย ท่ีครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 90% โดยจีนเป็นประเทศน าเข้าปลาป่นท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ส าหรับ
สถานการณ์ปลาป่นของจีนในช่วงไตรมาสท่ีสามของปี 2562 จีนยังคงมีสต็อกปลาป่นในปริมาณมาก ขณะท่ี
ความต้องการใช้กลับมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสภาพอากาศท่ีแปรปรวนประกอบกับโรคระบาดในสุกรท่ียังคง
ลุกลามอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนค่าเงินหยวนท่ีอ่อนค่าลง นอกจากนี้ มีรายงานว่าสต็อกปลาป่นในประเทศจีนมี
ปริมาณมากถึง 300,000 ตัน เป็นเหตุให้ราคาปลาป่นลดลงโดยเฉพาะปลาป่นที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ผู้น าเข้า
ปลาป่นยังขาดทุนจากเงินหยวนท่ีอ่อนค่าลงด้วย 

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

