
สถานการณ์สินค้าปลาเป็ดปลาป่นของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 
 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 
กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

 

1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 

และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 33,853 ตัน ลดลงร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (34,825 ตัน) 
ส าหรับสถานการณ์ปลาป่น โรงงานอาหารสัตว์มีการรับซื้อปลาป่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปลาป่นเบอร์ 3 
ส าหรับผลิตอาหารกุ้งขนาดใหญ่ แม้ว่าจะยังมีสต็อกปลาป่นคงเหลือเพียงพอต่อความต้องการใช้ อย่างไรก็ตาม  
คาดว่าความต้องการใช้ปลาป่นจะยังคงมีต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงท่ีเกษตรกรจะ
ชะลอการลงลูกกุ้งเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว  
 

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

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.07 บาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.27 เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (7.08 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ียกิโลกรัมละ 6.81 บาท 
ลดลงร้อยละ 13.00 เมือ่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (7.82 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – ก.ย.) 
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – ก.ย.) 
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 2.2 ปลาป่น 
       ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ราคาปลาป่นส่วนใหญ่ลดลงในทุกระดับคุณภาพเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยลดลงไม่มากนักอยู่ระหว่างร้อยละ 1.70 – ร้อยละ 3.35 ยกเว้นปลาป่นซูริมิ โปรตีน
น้อยกว่า 60% ท่ีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ตารางท่ี 1) เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์
ยังคงมีสต็อกปลาป่นคงเหลือ ประกอบกับการน าเข้าปลาป่นโปรตีนสูงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  ท าให้เกิด
อุปทานปลาป่นส่วนเกินในตลาด และเป็นเหตุให้ราคาปลาป่นลดลง 

ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563322 
        หน่วย : บาท/กก. 

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

ปลาป่นเกรดกุ้ง  34.24   33.46  -2.29% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   32.80   31.80  -3.05% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   29.80   28.80  -3.35% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   29.80   28.80  -3.35% 
ปลาปน่เบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   26.18   25.80  -1.44% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   30.29   31.80  +2.59% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  22.18   21.80  -1.70% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  21.18   20.80  -1.78% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   23.11   22.49  -2.67% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 40,104 ตัน มูลค่า 1,403 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.91 และ 5.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ เนื่องจาก
ช่วงไตรมาสท่ีสามของทุกปีเป็นช่วงท่ีเกษตรกรปล่อยลูกกุ้งลงเล้ียง เพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงปลายปี 
จึงเป็นช่วงท่ีมีความต้องการใช้ปลาป่นในปริมาณมาก โดยเฉพาะปลาป่นที่มีโปรตีนสูงท่ีไทยน าเข้ามาเพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบในอาหารสัตว์น้ า ท าให้ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีแนวโน้มเพิ่มข้ึน (ภาพที่ 4) 
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      ภาพที่ 4  แสดงปริมาณและมูลค่าการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – ก.ย.) 
 

 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วน
ของมูลค่าการน าเข้า พบว่า ไทยน าเข้าปลาป่นจากเมียนมาร์ มากท่ีสุด มูลค่า 732 ล้านบาท (52.17%) 
รองลงมา คือ เวียดนาม มูลค่า 187 ล้านบาท (13.35%) สหรัฐอเมริกา มูลค่า 131 ล้านบาท (9.35%) 
เดนมาร์ก มูลค่า 61 ล้านบาท ( 4.34%) และประเทศอื่น ๆ มูลค่า 292 ล้านบาท (20.79%)  (ภาพที่ 5) 
 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทยเดือน ม.ค. – ก.ย. ปี 2563  
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3.2 การส่งออก 

      ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 127,042 ตัน มูลค่า 4,404 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.43 และ 44.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามล าดับ แม้ว่า
ปริมาณการส่งออกปลาป่นจะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่จากกราฟในภาพท่ี 6 จะเห็นได้ว่าในช่วง
ไตรมาสท่ีสามของปี 2563 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มลดลง ท้ังนี้ เนื่องจากค่าเงินบาทของไทยแข็งค่า 
ท าให้ยากต่อการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดต่างประเทศ จึงเกิดอุปทานส่วนเกินของปลาป่นของตลาดในประเทศ
จากการที่ไทยไม่สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้ราคาปลาป่นในประเทศมี
แนวโน้มลดลง 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2561 - ปี 2563 (ม.ค. – ก.ย.) 

   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
มูลค่า 2,192 ล้านบาท (49.78%) เวียดนาม มูลค่า 1,093 ล้านบาท (24.83%) ญี่ปุ่น มูลค่า 642 ล้านบาท 
(14.57%) บังคลาเทศ มูลค่า 334 ล้านบาท (7.59%) และประเทศอื่น ๆ มูลค่า 142 ล้านบาท (3.23%) (ภาพท่ี 7) 

  5 
 
 

             ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย เดือน ม.ค. – ก.ย. ปี 2563  
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4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต 
       โควตาการจับปลาฤดูกาลใหม่ (พ.ย. 63 – ม.ค. 64) มีการคาดการณ์ไว้ท่ีประมาณ 1.8 ล้านตัน 
สามารถผลิตปลาป่นได้ประมาณ 428,000 ตัน โดยมีการส่ังจองผลผลิตล่วงหน้าแล้วประมาณ 200,000 ตัน 
(46.73%) ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต ส าหรับราคา FOB ของปลาป่น
โปรตีน 65 % ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 เฉล่ีย 1,326 USD/ตัน เพิ่มขึ้น 8.21 % เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,225 USD/ตัน) 

 
                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ปี 2560 – ปี 2563 (ม.ค. – ก.ย.) 

 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

      ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 63 เปรูส่งออกปลาป่นปริมาณ 544,000 ตัน ส่งออกไปประเทศใน
ทวีปเอเชียปริมาณ 488,500 ตัน (89.8%) ทวีปยุโรป ปริมาณ 25,300 ตัน (4.7%) ทวีปอเมริกา ปริมาณ 
24,300 ตัน (4.5%) และทวีปอื่นๆ อีก ปริมาณ 5,900 ตัน (1.0%)  ส าหรับสถานการณ์ปลาป่นของจีนในช่วง
ไตรมาสท่ีสามของปี 2563 มีรายงานว่า จีนมีสต็อกปลาป่นอยู่ในระดับต่ า ขณะท่ีความต้องการใช้มีปริมาณมาก
อาจส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

