
 

 
 
 
 
 

1.  สถานการณ์ภายในประเทศ           

1.1 การผลิต 
 ปี 2563 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 205,971 ตัน ลดลง 3.7% เม่ือเทียบกับปี 2562 ซ่ึง
มีผลผลิต 213,872 ตัน ส าหรับปี 2564 คาดว่ามีผลผลิต 210,419 ตัน เพิ่มขึ้น 2.2% 
เน่ืองจากมีปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับการเลี้ยง ประกอบกับราคาปลานิลปรับตัวสูงขึ้น 
เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรกลับมาท าการเลี้ยงใหม่ อีกทั้งเกษตรกรเริ่มมีการขยายช่อง
ทางการจ าหน่ายผลผลิตโดยขายผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น 

 สิ้นสุด ธ.ค. 2563 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 2,799 
ฟาร์ม และฟาร์มที่ได้มาตรฐาน SL (Safety level) จ านวน 27,069 ฟาร์ม คิดเป็น 9.9% 
ของจ านวนฟาร์มปลานิลทั้งหมด (301,772 ฟาร์ม) (กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น,กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด, 
กลุ่มสถิติการประมง) 

1.2  ราคา 
 ธ.ค. 2563 ราคาปลานิลที่เกษตรกรได้รับ ภาคกลาง ขนาดใหญ่ 44.45 บาท/กก. 
ขนาดกลาง 33.75 บาท/กก. และขนาดเล็ก 23.12 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่ และขนาด
เล็ก ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% และ 1.4% ขณะที่ขนาดกลางไม่เปลี่ยนแปลง เม่ือเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

  ธ.ค. 2563 ราคาขายส่ง ขนาดใหญ่ 60.00 บาท/กก. ขนาดกลาง 42.50 บาท/กก. 
และขนาดเล็ก 35.00 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.5% ขณะที่ขนาดกลาง
และขนาดเล็กไม่มีการเปลี่ยนแปลง เม่ือเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ตลาดไท)  

  ธ.ค. 2563 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 72.80 บาท/กก. และ      
ขนาดกลาง 66.39 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.1% และ 0.2% เม่ือเทียบ
กับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์) 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
  การส่งออก 
     - ธ.ค. 2563 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 384.1 ตัน มูลค่า 12.8 ล้านบาท     
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.0% และ 3.2% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 
     - ม.ค.-ธ.ค. 2563 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 5,572.9 ตัน มูลค่า 194.9    
ล้านบาท เม่ือเทียบกับปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 42.6% และ 42.7% ตามล าดับ 
โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกแยกตามผลิตภัณฑ์  คือ ปลาทั้งตัวแช่แข็ง 67.3% ปลาสด
แช่เย็น 19.4% เน้ือปลาแช่แข็ง 6.9% ปลามีชีวิต 6.3% และเน้ือปลาแช่เย็น 0.1% ตลาด
หลัก คือ กลุ่มตะวันออกกลาง 31.5% กลุ่มอาเซียน 26.1% สหรัฐอเมริกา 20.0% กลุ่ม
สหภาพยุโรป 11.6% อังกฤษ 3.9% และอ่ืนๆ 6.9%  

  การน าเข้า 
     - ธ.ค. 2563 ไทยน าเข้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ 61.5 ตัน มูลค่า 7.2 ล้านบาท            
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 31.4% และ 38.5% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 
     - ม.ค.-ธ.ค. 2563 ไทยน าเข้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ 976.5 ตัน มูลค่า 95.3 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกับปีก่อน ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 24.7% และ 21.4% ตามล าดับ ซ่ึงมี
รูปแบบน าเข้าเป็นเน้ือปลานิลแช่แข็ง 81.6% และปลาทั้งตัวแช่แข็ง 18.4% ส่วนใหญ่
น าเข้าจากกลุ่มอาเซียน 46.2% จีน 41.1% ไต้หวัน 12.6% และเม็กซิโก 0.1% 
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า 
                                                            (ปริมาณ: ตัน,  มูลค่า: ล้านบาท) 
 
 
 
 

 

2. สถานการณต์่างประเทศ 

 คาดว่าผลผลิตปลานิลโลกในปี 2563 อยู่ที่ 6.87 ล้านตัน จ าแนกเป็นผลผลิตในกลุ่มประเทศ
เอเชียสูงสุด 4.55 ล้านตัน กลุ่มตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 1.37 ล้านตัน และกลุ่มลาติน
อเมริกา 0.95 ล้านตัน ทั้งน้ีประเทศจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ผลผลิตอยู่ที่ 1.7 ล้านตัน 
ลดลง 3% เม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านแรงงานจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โควิด-19 รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศซบเซา (GLOBEFISH HIGHTLIGHTS 4th 
issue 2020)  
 สหรัฐฯ เป็นผู้น าเข้าปลานิลรายใหญ่ของโลก เดือน ม.ค.-พ.ย. 2563 สหรัฐฯ น าเข้า
ปริมาณ 174,182.4 ตัน มูลค่า 554.1 ล้านUSD เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนทั้งปริมาณ
และมูลค่าเพิ่มขึ้น 12.5% และ 3.4% ตามล าดับ โดยน าเข้าในรูปแบบเน้ือปลาฟิลเลแช่แข็ง
63.41% เน้ือปลาฟิลเลแช่เย็น 21.45% ปลานิลแช่แข็ง 12.03% ปลานิลแช่เย็น 3.10% และ
เน้ือปลาบดแช่เย็น 0.01% 

 

การน าเข้าผลติภณัฑ์ปลานิลของสหรัฐอเมริกา ปี 2563 (ม.ค.-พ.ย.)                 
(ปริมาณ: ตัน, มูลค่า: ล้านบาท, อัตราการเปลี่ยนแปลง: ร้อยละ)  

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า
1. Tilapia Fillet Frozen 95,257.6       351.7         107,167.0     351.3          12.5 -0.1

2. Tilapia Fillet Fresh 18,451.7       111.5         20,443.0       118.9         10.8 6.6

3. Tilapia Frozen 39,525.6       67.1          42,236.0       66.7           6.9 -0.6

4. Tilapia Fresh 1,592.0        5.6            4,336.4        17.2           172.4 204.9

5. Tilapia Meat Fresh 16.3            0.03          6.6 0.01 -59.6 -53.4

Total 154,843.2    535.9        174,182.4   554.1         12.5 3.4

Products
2562 (ม.ค.-พ.ย.) 2563 (ม.ค.-พ.ย.) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

 
ล าดับ

ที่ ประเทศ สัดส่วนมลูค่า ประเทศ สัดส่วนมลูค่า ประเทศ สัดส่วนมลูค่า ประเทศ สัดส่วนมลูค่า ประเทศ สัดส่วนมลูค่า
1  จีน 50.02         โคลัมเบีย 8.04          จีน 6.57          โคลัมเบีย 2.81            ไต้หวนั 0.01           
2  อินโดนีเซีย 7.69          ฮอนดูรัส 6.74          ไต้หวนั 4.59          ฮอนดูรัส 0.14           
3 ฮอนดูรัส 1.85          คอสตาริกา 3.29         เวยีดนาม 0.35          เอกวาดอร์ 0.07           
4 เมก็ซิโก 1.82          เมก็ซิโก 2.18         โคลัมเบีย 0.19          เมก็ซิโก 0.04           
5  ไต้หวนั 0.89           บราซิล 0.63          ไทย 0.19          คอสตาริกา 0.02           
6  เปรู 0.42           อ่ืนๆ 0.57          อ่ืนๆ 0.14           อ่ืนๆ 0.02           
7  อ่ืนๆ 0.72          

รวม 63.41         21.45       12.03        3.10           0.01           

1. Tilapia Fillet Frozen 2. Tilapia Fillet Fresh 3. Tilapia Frozen 4. Tilapia Fresh 5. Tilapia Meat Fresh

 
ที่มา: www.st.nmfs.noaa.gov 

3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

3.1 ปัญหาอุปสรรค 
 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ขาดแคลนเงินลงทุน จึงยังคงมีการเลี้ยงรูปแบบเดิม และ
ขาดทักษะในการแปรรูปและการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่ า  

 การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองเรื่องร าคา
จ าหน่ายผลผลิต เน่ืองจากขาดทักษะการจัดการด้านการตลาดในเชิงธุรกิจที่ต้องบริหาร  
การผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ 

 การผลิตยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยง    
สัตว์น้ าที่ดี (GAP) ตั้งแต่โรงเพาะฟัก การอนุบาล ตลอดจนถึงกระบวนการเลี้ยงปลานิล  

 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่คาดว่าการบริโภคปลานิล
ภายในประเทศ และการส่งออกปลานิลจะยิ่งลดลงมากกว่าเดิม เน่ืองจากประเทศผู้น าเข้าหลักจะมี
มาตรการต่าง  ๆในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  
3.2 ข้อเสนอแนะ 

 จัดท าโครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน    
การผลิต การแปรรูป การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในอาชีพด้าน       
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 จัดท าโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) 2564 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานฟาร์มให้ได้  GAP เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้มี          
การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

 

 

Monitoring Report 
สนิคา้ปลานลิ&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืน มกราคม 2564 

  

เดือน/ป ี
    
            

การส่งออก 
กลาง 

การน าเข้า 
  ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

ธ.ค. 63 384.1 12.8  61.5  7.2 
พ.ย. 63 380.3 12.4  46.8  5.2 
ธ.ค. 62 604.7 17.8    105.4  9.9 

  %∆ ธ.ค./พ.ย. 63       1.0%   3.2%    31.4%   38.5% 
  %∆ ธ.ค.63/62 

.ค. 61 
   -36.5% -28.1%   -41.7%  -27.3% 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ตลาด รวมถึงเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลผลิต 

 ภาครัฐเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร โดยการจัดท าระบบสั่งจองสินค้า
สัตว์น้ าออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Fisheries Shop” รวมทั้งจัดหาสถานที่จ าหน่าย และส่งเสริม
ให้เกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์  

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน : เกวลิน  หนูฤทธิ์ โทร. 0 2561 3353 

 
 


