
 

 
 
 
 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

3. ปญัหาอุปสรรค          4. ขอ้เสนอแนะ 
 ต้นทนุการเลีย้งปลานิลสงู  

 ขาดการบริหารจดัการที่ดีตามมาตรฐาน GAP สง่ผลให้ฟาร์มเลีย้งที่ได้ GAP มีน้อย 

 สภาพอากาศแปรปรวน สง่ผลให้ปลาป่วยได้ง่าย และบางพืน้ที่เร่ิมประสบภยัแล้ง 

 จดัท าโครงการลดต้นทนุการเลีย้งปลานิล 

 สง่เสริมฟาร์มเลีย้งปลานิลให้ได้มาตรฐาน GAP 

 ลดอตัราการปลอ่ยลกูพนัธุ์ลง พร้อมทัง้เพิม่ปริมาณออกซิเจนในน า้โดยใช้เคร่ืองตีน า้ 

1.1 การผลิต 
 สิน้สดุ ธ.ค.57 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 1,197 ฟาร์ม  
คิดเป็น  0.5% ของจ านวนฟาร์มปลานิลทัง้หมด (248,935 ฟาร์ม) (ศนูย์พฒันาระบบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้, ศนูย์สารสนเทศ)   

 ธ.ค. 57 ผลผลติปลานิลเบือ้งต้น 19,215.0 ตนั เพิม่ขึน้ +18.4% จากเดือนก่อน และ
เพิม่ขึน้ +4.0% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน  (ศนูย์สารสนเทศ)   

 ม.ค.-ธ.ค.57 ผลผลติปลานิลเบือ้งต้น 204,787.0 ตนั ลดลง -3.7 % เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปีก่อน  (ศนูย์สารสนเทศ)   
 

 
 

1.2  ราคาปลานิล 
 ธ.ค.57 ราคาปลานิลหน้าฟาร์มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 49.14 บาท/กก.  ขนาดกลาง 
41.54 บาท/กก. และขนาดเลก็ 27.04 บาท/กก.  โดยทกุขนาดปรับตวัเพิม่ขึน้ +0.5 %,  
+2.5%, และ +4.7 % ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนที่ผ่านมา ราคาเพิม่ขึน้เนื่องจาก
เป็นช่วงเทศกาล ปีใหม ่(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร)  

 ธ.ค.57 ราคาปลานิลขายสง่ ขนาดใหญ่ 57.73 บาท/กก. ขนาดกลาง 47.27 บาท/กก. 
และขนาดเลก็ 35.79 บาท/กก.  โดยทกุขนาดปรับตวัเพิม่ขึน้ +2.6 %,  +3.4%, และ 
+5.5% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนที่ผ่านมา (ตลาดไท)  

 ธ.ค.57 ราคาขายปลกี ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 71.26 บาท/กก.  และขนาด
กลาง  60.86 บาท/กก. ซึ่งทกุขนาดไม่เปลีย่นแปลง เมื่อเทียบกบัเดือนที่ผ่านมา (กระทรวง
พาณิชย์)  

1.3  การค้าต่างประเทศ 
 การส่งออกปลานิล  
      - พ.ย.57 ไทยสง่ออกปลานิลและผลติภณัฑ์   1,179.0 ตนั มลูค่า 76.3 ล้านบาท  ทัง้
ปริมาณและมลูค่าลดลง -10.1%, -8.3% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน 
     - ช่วง ม.ค.-พ.ย.57 ไทยสง่ออกปลานิล และผลติภณัฑ์   14,432.9 ตนั  มลูค่า 998.1   
ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมลูค่าเพิม่ขึน้ +97.2% และ +85.9% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปีก่อน โดยมีรูปแบบจากสดัสว่นมลูค่าการสง่ออก คือ ปลาทัง้ตวัแช่แข็ง  64.4% 
เนือ้ปลาแช่แข็ง  33.3%  ปลาทัง้ตวัแช่เย็น 1.8% และอื่นๆ 0.5%  สง่ออกไปยงัตลาดสหรัฐฯ 
34.1%  กลุม่ตะวนัออกกลาง 26.3%  กลุม่ยโุรป 19.1%  กลุม่แอฟริกา 11.2%  แคนาดา 
4.4% กลุม่อาเซียน 1.3% และประเทศอื่นๆ 3.6%       

 การน าเข้าปลานิล  
     - พ.ย.57 ไทยน าเข้าปลานิลและผลติภณัฑ์ 73.7 ตนั มลูค่า 10.8 ล้านบาท ทัง้ปริมาณ
และมลูค่าเพิม่ขึน้ +2.6 เท่า, +7.3 เท่า ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน   
     - ช่วง ม.ค.-พ.ย.57 ไทยน าเข้าปริมาณ 291.7 ตนั มลูค่า 38.1 ล้านบาท  ทัง้ปริมาณ
และมลูค่าเพิม่ขึน้ +52.2% , +64.2% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน  โดยมี
รูปแบบจากสดัสว่นมลูค่าการน าเข้า  คือ  เนือ้ปลาแช่แข็ง  77.2%   ปลานิลทัง้ตวัแช่แข็ง 
15.5% ปลานิลทัง้ตวัแช่เย็น 5.9% และปลานิลมีชีวิต 1.4%   โดยน าเข้าจากจีน 76.6%  
และกลุม่อาเซียน 23.4%  
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า   (ปริมาณ : ตนั,  มลูค่า : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 

 

 

  

2.1 การผลิต 
 ผลผลติปลานิลโลกเบือ้งตนัในปี 55  จ านวน  5.15  ล้านตนั เพิม่ขึน้ 10% จากปีก่อน 
เป็นผลผลติจากการเพาะเลีย้ง 4.50 ล้านตนั  และจากการจบั 0.65 ล้านตนั  ซึ่งผลผลติ
อยู่ในกลุม่ประเทศเอเชียถึง 3.3 ล้านตนั คิดเป็น 64 % ของผลผลติปลานิลโลก  (FAO, 
2014 ) 

2.2 การตลาดและการค้า 
 กลุม่ยโุรปน าเข้าปลานิลช่วง 9 เดือนแรก  24,000 ตนั อยู่ในรูปเนือ้ปลานิลฟิลเล 56% ที่เหลอื
เป็นปลานิลทัง้ตวัแช่แข็ง จีนยงัคงเป็นผู้น าการสง่ออกปลานิลมายงัภมูิภาคนี ้มีสว่นแบ่งตลาด 
67% แต่น าเข้าปลานิลจากจีนลดลง 21% เนื่องจากจีนป้อนเข้าสูต่ลาดในประเทศมากขึน้ และ
กลุม่ยโุรปหนัไปน าเข้าจากกลุม่เอเชียเพิ่มขึน้ 33 % ทัง้นีป้ระเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และ
โปแลนด์ เป็นประเทศในภมูิภาคนีท้ี่น าเข้าปลานิลมากที่สดุ  (INFOFISH Trade News, 
No.1/2015) 

 USA เป็นผู้น าเข้าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.-พ.ย.57 ปริมาณ 204,851.6 ตนั  มลูค่า 
996.7 ล้านUSD  ทัง้ปริมาณและมลูค่าเพิ่มขึน้ +1.3% , +9.5% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปีที่ผา่นมา โดยมีรูปแบบการน าเข้าจากสดัสว่นมลูค่า  ดงันี ้

 

1) เนือ้ปลานิลฟิลเลแช่แข็ง ( Tilapia Fillet Frozen)  จ านวน 144 ,744.0 ตนั มลูค่า 
733.4 ล้านUSD (73.6%)  โดยน าเข้าจากจีน  86.1% อินโดนีเซีย 9.7% ไทย 1.2% 
ไต้หวนั 0.9% และประเทศอื่นๆ 2.1% 
2) เนือ้ปลานิลฟิลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh)  จ านวน 23,532.3 ตนั มลูค่า 180.0 
ล้านUSD (18.1%) โดยน าเข้าจากฮอนดรัูส 40. 3% คอสต้าริกา 21.1% โคลมัเบีย 
16.8% เม็กซิโก 11.9% เอกวาดอร์  7.3% และประเทศอื่น  ๆ2.6% 
3) ปลานิลทัง้ตวัแช่แข็ง (Tilapia Frozen) จ านวน 36,143.1 ตนั มลูค่า 81.3 ล้านUSD 
(8.2%) โดยน าเข้าจากจีน 59.9 % ไต้หวนั 33.1% เวียดนาม 3.9 % ไทย 2.3 % และ
ประเทศอื่น  ๆ0.8% 
4)  ปลานิลทัง้ตวัแช่เย็น ( Tilapia  Fresh) จ านวน 413.2 ตนั มลูค่า 1.9 ล้านUS$  (0.1%) 
โดยน าเข้าจากปากีสถาน 46.1% เม็กซิโก 16.9% จีน 12.1% โคลมัเบีย 9.1% สงิคโปร์ 
6.2% ฮอนดรัูส 6.1% และประเทศอื่น  ๆ 3.5%    
5) เนือ้ปลานิลสดแช่เย็น (Tilapia Meat Fresh) จ านวน 19.0 ตนั มลูค่า 0.09 ล้านUS$  
(0.0%) โดยเป็นการน าเข้าจากจีนทัง้หมด  (www.st.nmfs.noaa.gov)       

Monthly Report 
สนิคา้ปลานลิ&ผลติภณัฑ ์
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เกวลนิ  หนฤูทธ์ิ  สว่นเศรษฐกิจการประมง กรมประมง 
 โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 14116 

เดือน/ปี 
    
            

การสง่ออก 
กลาง 

การน าเข้า 
  ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 

พ.ย. 56       625.8       58.7   28.5  3.9 
ต.ค. 57    1,312.3       83.2   20.4  1.3 
พ.ย. 57    1,179.0       76.3   73.7  10.8 

%∆ พ.ย. 56    +88.4%   +30.0%   +158.6% +176.9% 

%∆ ต.ค. 57     -10.1%      -8.3%    +261.3% +730.8% 
ที่มา :  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง     

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.st.nmfs.noaa.gov/


 

 

 

 


