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1. สถานการณ์การผลิต 
ปี 2562 ปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 

48,531 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 .04 เมื่ อ เ ทียบกับปีก่อน  (47 ,100 ตัน )  ส่วนปลาเป็ด ท้ังประเทศ  
มีปริมาณ227,315 ตัน1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.57 เมื่อเทียบกับปีก่อน (221,621 ตัน) ส าหรับปริมาณปลาป่น 
ปี 2562 มีปริมาณ 300,000 ตัน2 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.36 เมื่อเทียบกับปีก่อน (279,434 ตัน)  
 

 
                             ภาพที่ 1 ปริมาณปลาเป็ดท่ีขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  
                                         ปี 2560 - ปี 2562  

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ปี 2562 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.06 บาท ราคาเฉล่ียไม่มีการเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อน (7.06 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศปี 2562 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.67 บาท ลดลงร้อยละ 12.30  
เมือ่เทียบกับปีก่อน (8.75 บาท/กก.)   

                                                         
1 ข้อมูลประมาณการปริมาณปลาเป็ดทั้งประเทศ จากกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง, กรมประมง 
2 ข้อมูลประมาณการ จากสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2560 - ปี 2562  
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2560 - ปี 2562  

 

 2.2 ปลาป่น 
       ในปี 2562 ราคาปลาป่นในทุกระดับคุณภาพปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นราคา
เฉล่ียท่ีต่ าท่ีสุดในรอบ 8 ปี โดยราคาปลาป่นซูริมิ โปรตีนน้อยกว่า 60% มีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาลดลง
มากท่ีสุด ร้อยละ 27.36 และปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60% มีอัตราการเปล่ียนแปลงของราคาลดลง
น้อยท่ีสุด ร้อยละ 13.20 เหตุท่ีราคาปลาป่นมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีปลาเป็ดซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปลา
ป่นเข้าสู่โรงงานเพิ่มขึ้น ท าให้มีผลผลิตปลาป่นออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาคการส่งออกได้รับ
ผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น ในขณะท่ีประเทศคู่ค้าและคู่แข่งมีค่าเงินอ่อนลง ท าให้ไทยไม่
สามารถแข่งขันด้านราคาได้ จึงส่งออกได้ลดลง ท าให้เกิดอุปทานปลาป่นส่วนเกินในประเทศ ส่งผลให้ราคาปลา
ป่นลดลงทุกระดับคุณภาพตามกลไกตลาด (ตารางท่ี 1)  
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ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทยปี 2562 
          หน่วย : บาท/กก. 

รายการสินค้า              2561                 2562            %เทียบกับปี 61   

ปลาปน่เกรดกุ้ง  38.97   33.77  -13.33% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   37.66   32.36  -14.07% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   34.53   29.36  -14.96% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   33.83   29.36  -13.20% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   31.14   25.90  -16.85% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   41.34   30.03  -27.36% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  27.14   21.90  -19.34% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  26.14   20.90  -20.08% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   28.14   22.84  -18.83% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์การน าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 ปี 2562 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 50,620 ตัน ลดลงร้อยละ 19.54 เมื่อเทียบกับปีก่อน (62,912 ตัน) 
เนื่องจากมีผลผลิตปลาป่นออกสู่ตลาดในปริมาณเพิ่มขึ้น ขณะท่ีความต้องการใช้ในประเทศลดลง จากปัญหา
อุณหภูมิน้ าท่ีสูงขึ้น ท าใหแ้พลงก์ตอนและเช้ือโรคต่าง ๆ สามารถเติบโตได้เร็วกว่าปกติ เป็นเหตุให้กุ้งเครียดและ
เกิดโรค อีกท้ังราคากุ้งไม่จูงใจให้เกษตรกรลงลูกกุ้ง ตลอดจนการเกิดโรคระบาดในสุกรท าให้มีความต้องการใช้
ปลาป่นในปริมาณค่อนข้างน้อย ไทยจึงน าเข้าปลาป่นลดลง 
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี 2562  
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 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทย ปี 2562 น าเข้าจากเมียนมาร์มากท่ีสุด ปริมาณ 25,636 ตัน 
(50.64%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 10,377 ตัน (20.50%) อินเดีย 5,777 ตัน (11.41%) สหรัฐอเมริกา 
ปริมาณ 3,887 ตัน (7.68%) และประเทศอื่น ๆ อีก 4,945 ตัน (9.77%)  (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2562  

 

 3.2 การส่งออก 
      ปี 2562 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 107,680 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

(105,922 ตัน) แม้ว่าในภาพรวม ไทยจะมีปริมาณการส่งออกปลาป่นท่ีเพิ่มข้ึนจากปีก่อน แต่จากกราฟในภาพที่ 6 
จะเห็นได้ว่า ในไตรมาสท่ีสามต่อเนื่องถึงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 การส่งออกปลาป่นเริ่มมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องจากค่าเงินบาทของไทยเริ่มแข็งค่าขึ้นต้ังแต่เดือน มิ.ย. 2562 ท่ีอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงจาก  
31 – 32 บาท/USD เป็น 29 - 30 บาท/USD  ในขณะท่ีค่าเงินของเวียดนามซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งมีแนวโน้ม
อ่อนค่าลงเช่นเดียวกับจีนและสหรัฐอเมริกา ราคาปลาป่นของไทยจึงสูงกว่าประเทศอื่น ซึ่งไม่สามารถแข่งขัน
ด้านราคาได้ ขณะเดียวกัน จีน ซึ่งเป็นผู้น าเข้าปลาป่นที่ส าคัญของไทยและของโลก ประสบปัญหาโรคระบาดใน
สุกร และสภาพอากาศแปรปรวนท่ีกระทบต่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ท าให้จีนมีความต้องการใช้ปลาป่นลดลง 
ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้การส่งออกปลาป่นของไทยมีแนวโน้มลดลงในอนาคต 

 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2559 - ปี 2562  
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   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทย ปี 2562 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุดปริมาณ 55,415 ตัน 
(51.46%)  รองลงมาเป็น ญี่ปุ่น 21,432 ตัน (19.90%) เวียดนาม 15,499 ตัน (14.39%)  บังคลาเทศ 9,196 ตัน 
(8.54%) และประเทศอื่น ๆ อีก 6,138 ตัน (5.71%) (ภาพที่ 7) 

  5 
 
 

                       ภาพที่ 7  แสดงสัดส่วนปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2562  
 

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
       ปี 2562 เปรูประกาศโควตาจับปลาในช่วง พ.ย. 2562 – ม.ค. 2563 ปริมาณ 2,786,000 ตัน 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 32.67 เมื่อเทียบกับโควตาการจับปลาฤดูกาลก่อน (พ.ค. 2562 – ก.ค. 2562) และโควตาการ
จับปลาช่วงเดียวกันของปีก่อน (พ.ย. 2561 – ม.ค. 2562) (2,100,000 ตัน)  ส าหรับปริมาณการส่งออกปลาป่น 
ปี 2562 เปรูส่งออกปลาป่น ปริมาณ 1,028,600 ตัน โดยส่งออกไปจีนมากท่ีสุด ปริมาณ 764,000 ตัน 
(74.23%) รองลงมาคือ ญี่ปุ่น ปริมาณ 76,000 ตัน (7.39%) เวียดนาม ปริมาณ 46,000 ตัน (4.47%) และ
ประเทศอื่น ๆ อีก ปริมาณ 142,600 ตัน (13.91%) จากข้อมูลปริมาณการส่งออกปลาป่นของเปรู พบว่า ตลาด
ส่งออกปลาป่นที่ส าคัญคือประเทศแถบเอเชีย ซึ่งมีปริมาณมากถึง 923,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 
89.73 ส าหรับราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ปี 2562 เฉล่ีย 1,192 เหรียญสหรัฐ/ตัน ลดลงร้อยละ 
11.37 เมื่อเทียบกับปีก่อน (1,345 เหรียญสหรัฐ/ตัน) 

 
                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ป ี2560 – ปี  2562  
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 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

      ปี 2562 จีนน าเข้าปลาป่นปริมาณ 1.40 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับ 
ปีก่อน (1.60 ล้านตัน) เนื่องจากโรคระบาดในสุกรส่งผลให้ความต้องการใช้ปลาป่นในจีนมีปริมาณลดลง  อีกท้ัง
ค่าเงินหยวนของจีนท่ีอ่อนค่าลง ท าให้จีนเลือกใช้ปลาป่นในประเทศมากกว่าการน าเข้า  

5. แนวโน้มปี 2563 
        คาดว่าเป็นปีท่ีสถานการณ์การค้าปลาป่นจะอยู่ในภาวะซบเซา แม้ว่าปลาป่นของไทยจะได้รับ
ความเช่ือมั่นจากต่างประเทศในเรื่องของกระบวนการผลิตและการรับรองต่าง ๆ ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายท่ีดีส าหรับผู้ผลิตปลาป่นของไทย แต่ทางด้านความต้องการใช้ปลาป่นท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาโรคระบาดในสัตว์บกและสัตว์น้ า สภาพอากาศท่ี
แปรปรวน และอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีความผันผวน มีรายงานว่า เปรู ประเทศผู้ผลิตปลาป่นรายใหญ่ของโลก 
ประกาศโควตาจับปลาในปริมาณท่ีมากท่ีสุดในรอบ 15 ปี คาดว่าปี 2563 จะมีผลผลิตปลาป่นออกสู่ตลาดใน
ปริมาณมาก ขณะเดียวกัน จีนซึ่งเป็นประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ของโลก คาดว่า ในปี 2563 ความต้องการใช้ 
ปลาป่นของจีนจะลดลง ขณะท่ีผลผลิตปลาป่นจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น อาจท าให้จีนต้องลดการน าเข้าลง หากเป็น
เช่นท่ีมีการคาดการณ์ เป็นท่ีน่ากังวลต่อสถานการณ์การค้าปลาป่นของไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาคการ
ส่งออกปลาป่นของไทย หากภาคการส่งออกได้รับผลกระทบ ไม่สามารถส่งออกได้หรือส่งออกในปริมาณท่ีลดลง
จากเดิม อาจท าให้เกิดอุปทานปลาป่นส่วนเกินในประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาปลาป่นตลอดจนราคาปลาเป็ดท่ี
เกษตรกรได้รับลดต่ ากว่าท่ีเป็นอยู่ อย่างไรก็ตาม หากสามารถสร้างปัจจัยบวกทางด้านอุปสงค์ปลาป่นใน
ประเทศท้ังเรื่องการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการเล้ียงสัตว์บก เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากการท่ีราคาวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ลดต่ าลงในรอบหลายปี 

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/
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