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1. สถานการณ์การผลิต 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 ปลาเป็ดท่ีขึ้นท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง 

และภูเก็ต) มีปริมาณรวม 11,430 ตัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (8,050 ตัน) 
ส าหรับผลผลิตปลาป่น สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้ประมาณการผลผลิตปลาป่นในปี 2562 จ านวน 350,000 ตัน 
ลดลงร้อยละ 8.36 เมื่อเทียบกับปีก่อน (381,924 ตัน)  ในจ านวนนี้เป็นการใช้ในประเทศ 64.29% และส่งออก 
35.71%  
 

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

 

2. ความเคลื่อนไหวทางด้านราคา 
 2.1  ปลาเป็ด  
  1) ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด (ชุมพร สงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต) 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 เฉล่ียกิโลกรัมละ 7.11 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน (7.01 บาท/กก.)  
  2) ราคาปลาเป็ดท้ังประเทศ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 เฉล่ียกิโลกรัมละ 8.16 บาท ลดลง
ร้อยละ 9.30 เมือ่เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (8.99 บาท/กก.)   
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ภาพที่ 2  ราคาปลาเป็ดท่ีท่าเทียบเรือในภาคใต้ 5 จังหวัด  

ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – มี.ค.) 
 

 
ภาพที่ 3  ราคาปลาเป็ดหน้าโรงงานท้ังประเทศ ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. - มี.ค.) 

 

 2.2 ปลาป่น 
       ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 ราคาปลาป่นลดลงในทุกระดับคุณภาพเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปลาป่นเกรดกุ้งมีราคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 34.11 บาท/กก. และปลาป่นเบอร์ 3 
โปรตีนน้อยกว่า 60% มีราคาน้อยท่ีสุด คือ 21.11 บาท/กก. ขณะท่ีราคาปลาป่นซูริมิ โปรตีนน้อยกว่า 60%  
มีอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 32.68 เมื่อเทียบกับปลาป่นในทุกระดับคุณภาพและโปรตีน 
(ตารางท่ี 1) เนื่องจากมีปริมาณปลาเป็ดเข้าสู่โรงงานปลาป่นในปริมาณค่อนข้างมาก ประกอบกับโรงงานอาหารสัตว์
ยังคงมีสต็อกปลาป่นคงเหลือ อีกท้ังความต้องการใช้ปลาป่นในอาหารสัตว์ท้ังสัตว์น้ าและสัตว์บกมีแนวโน้มลดลง 
เพราะการเล้ียงกุ้งชะลอตัวลง เนื่องจากราคากุ้งท่ีปรับลดลง ราคาจึงไม่จูงใจให้เกษตรกรลงลูกกุ้งในช่วงนี้ 
ขณะเดียวกันการเกิดโรคระบาดในสุกรท าให้มีความต้องการใช้ปลาป่นในปริมาณค่อนข้างน้อย เมื่อปริมาณ
ผลผลิตมีมากกว่าปริมาณความต้องการใช้ จึงส่งผลให้ราคาปลาป่นมีแนวโน้มลดลงในทุกระดับคุณภาพโปรตีน  
1
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ตารางที่ 1 ราคาปลาป่นของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 
        หน่วย : บาท/กก. 

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

ปลาป่นเกรดกุ้ง  42.00   34.11  -18.79% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนมากกว่า 60%   40.00   33.11  -17.23% 
ปลาป่นเบอร์ 1 โปรตีนน้อยกว่า 60%   37.00   30.11  -18.62% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนมากกว่า 60%   36.00   30.11  -16.36% 
ปลาป่นเบอร์ 2 โปรตีนน้อยกว่า 60%   34.00   26.11  -23.21% 
ปลาป่นซูริมิ    โปรตีนน้อยกว่า 60%   47.43   31.93  -32.68% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนมากกว่า 60%  30.00   22.11  -26.30% 
ปลาป่นเบอร์ 3 โปรตีนน้อยกว่า 60%  29.00   21.11  -27.21% 
ปลาป่นหัวปลา โปรตีนน้อยกว่า 55%   31.00   23.11  -25.45% 

ท่ีมา : สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 
 

3. สถานการณ์น าเข้าและส่งออกปลาป่นของไทย 
 3.1 การน าเข้า 
 เดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 2562 ไทยน าเข้าปลาป่นปริมาณ 9,284 ตัน ลดลงร้อยละ 41.65  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (15,909 ตัน) เนื่องจากโรงงานอาหารสัตว์มีสต็อกปลาป่นเพียงพอกับ 
ความต้องการใช้ และผลผลิตปลาป่นในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  จึงลดการพึ่งพาปลาป่นจากต่างประเทศ  
ท าให้ปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทยลดลง 
  

 
 

ภาพที่ 4  แสดงปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. - ก.พ.) 
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 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. - ก.พ. ปี 2562 น าเข้าจากเมียนมาร์ 
มากท่ีสุด ปริมาณ 5,098 ตัน (54.92%) รองลงมา คือ เวียดนาม ปริมาณ 2,621 ตัน (28.23%) สหรัฐอเมริกา 473 ตัน 
(5.09%) และประเทศอื่น ๆ 1,092 ตัน (11.76%)  (ภาพที่ 5) 

 
ภาพที่ 5  แสดงสัดส่วนปริมาณการน าเข้าปลาป่นของไทยเดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 2562  

 

 3.2 การส่งออก 
           เดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 2562 ไทยส่งออกปลาป่นปริมาณ 15,309 ตัน ลดลงร้อยละ 26.71  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่น (20,889 ตัน) เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินบาทไทยท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น 
ท าให้ราคาปลาป่นของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ประกอบกับจีนซึ่งเป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทย ประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดในสุกร และเกษตรกรผู้เล้ียงปลาน้ าจืดประสบภาวะขาดทุน
จากราคาปลาน้ าจืดท่ีตกต่ า ท าให้ความต้องการใช้ปลาป่นมีแนวโน้มลดลง จีนจึงน าเข้าปลาป่นในปริมาณท่ี
ลดลง ส่งผลให้การส่งออกของไทยอยู่ในปริมาณท่ีค่อนข้างต่ า 

 
 

                        ภาพที่ 6  แสดงปริมาณการส่งออกปลาป่นของไทย ปี 2560 - ปี 2562 (ม.ค. – ก.พ.) 
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   ตลาดส่งออก 
 ตลาดส่งออกปลาป่นท่ีส าคัญของไทยเดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 2562 ส่งออกไปจีนมากท่ีสุด 
ปริมาณ 7,802 ตัน (50.96%)  รองลงมาเป็น เวียดนาม 3,360 ตัน (21.95%) ญี่ปุ่น 2,332 ตัน (15.23%)  
ออสเตรเลีย 800 ตัน (5.23%) และประเทศอื่น ๆ 1,015 ตัน (6.63%) (ภาพที่ 7) 
 

  5 
 

 

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

4. สถานการณ์ต่างประเทศ  
 4.1 สถานการณ์การผลิต  
      มีการคาดการณ์โควตาการจับปลาของเปรูในฤดูกาลใหม่ (พ.ค. – ก.ค.62) ประมาณ 2.0 – 2.3 
ล้านตัน ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับโควตาการจับปลาฤดูกาลก่อน (พ.ค. – ก.ค. 2561) (3.248 ล้านตัน) 
หากจ านวนโควตาอยู่ในระดับท่ีคาดการณ์ไว้จะท าให้ผลผลิตปลาป่นของเปรูในปี 2562 ลดลงประมาณร้อยละ 
25 เมื่อเทียบกับจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลการส ารวจข้อมูลการจับปลาแอนโชวี่เพื่อประเมินสต็อก
ของสัตว์น้ าวัยอ่อน และประเมินผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโน่ต่อการประมงก่อนประกาศโควต้าฤดูกาล
ใหม่อีกครั้ง ส าหรับการส่งออกปลาป่นของเปรูในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณ 370,000 ตัน  
โดยส่งไปจีนมากท่ีสุด 82%  รองลงมาคือ ประเทศในแถบเอเชีย ประมาณ 11% ท่ีเหลือเป็นประเทศอื่น ๆ 
ส่วนราคา FOB ของปลาป่นโปรตีน 65 % ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 มีราคาเฉล่ีย 1,222 USD/ตัน ลดลง
ร้อยละ 19.98 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,527 USD/ตัน) 

 
                          ภาพที่ 8  ราคา FOB ปลาป่นโปรตีน 65% ของเปรู ปี 2560 - 2562 (ม.ค. – มี.ค.) 



 -6- 

 4.2 สถานการณ์การตลาดและการค้า  

       ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 จีนมีสต็อกปลาป่นคงเหลือปริมาณ 300,000 – 400,000 ตัน 
ซึ่งเป็นปริมาณท่ีสูงท่ีสุดในรอบ 6 ปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีความต้องการใช้ในประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
ปัญหาโรคระบาดในสุกรและการขาดทุนของเกษตรกรผู้เล้ียงปลาน้ าจืด ส่งผลให้ราคาปลาป่นของจีนมีแนวโน้ม
ลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้น าเข้าปลาป่นยังคงมีค าส่ังซื้อปลาป่นจากเปรูเพื่อรองรับฤดูกาลเล้ียงสัตว์น้ า ในช่วงเดือน 
มี.ค. – เม.ย. 62 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลท่ีจะมีความต้องการใช้ปลาป่นในปริมาณมาก นอกจากนี้ มีรายงานว่า 
เปรูก าลังพิจารณาการเก็บภาษีส่งออกปลาป่นเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.98 หากมีการ
ประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวจะมีผลท าให้ราคาส่งออกปลาป่นของเปรูเพิ่มขึ้น 4 – 13 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
ซึ่งอาจส่งผลให้จีนน าเข้าปลาป่นจากเปรูในปริมาณท่ีลดลง และน าเข้าปลาป่นจากประเทศอื่น ๆ เช่น เวียดนาม 
และไทย ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในอนาคต 

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

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

http://hammersmithltd.blogspot.com/

