
 

 
 
 
 
 

1. สถานการณภ์ายในประเทศ 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

3. ปญัหาอปุสรรค           4. ขอ้เสนอแนะ 
 ต้นทนุการเลีย้งปลานิลสงู  

 ขาดการบริหารจดัการท่ีดีตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ฟาร์มเลีย้งท่ีได้ GAP มีน้อย 

 บางพืน้ท่ีประสบกบัภยัแล้งและพายฝุน อากาศร้อนสลบักบัฝนในแต่ละวนั ส่งผลให้ 
    ปลาน็อตน า้ ออ่นแอ และป่วยตายได้ง่าย 

 จดัท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึน้ 

 ส่งเสริมฟาร์มเลีย้งปลานิลให้ได้มาตรฐาน GAP เพิ่มขึน้ 

 ใช้เคร่ืองตีน า้ระหว่างการเลีย้งปลา เพ่ือเพิ่มปริมาณออกซเิจนแก่น า้ 
 

1.1 การผลิต 
 สิน้สดุ มิ.ย.58 มีฟาร์มปลานิลท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 1,335 ฟาร์ม  
คิดเป็น  0.5% ของจ านวนฟาร์มปลานิลทัง้หมด (280,324 ฟาร์ม) (ศนูย์พฒันาระบบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้, ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)   

 มิ.ย. 58 ผลผลิตปลานิลเบือ้งต้น 14,701 ตนั ลดลง -2.7% จากเดือนก่อน และ ลดลง 
-4.0% เม่ือเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน  (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร)   

 ม.ค.-มิ.ย.58 ผลผลิตปลานิลเบือ้งต้น 99,339 ตนั ลดลง  -2.4% เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปีก่อน  (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)   
 

 

 
 

1.2  ราคาปลานิล 
 มิ.ย.58 ราคาปลานิลหน้าฟาร์มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 50.08 บาท/กก.  ขนาดกลาง 
41.20 บาท/กก. และขนาดเล็ก 24.20 บาท/กก.โดยทกุขนาดปรับตวัเพิ่มขึน้ +4.6 %, 
+5.3%, และ +2.1 % ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผ่านมา (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร)  

 มิ.ย.58 ราคาปลานิลขายส่ง ขนาดใหญ่ 62.37 บาท/กก. ขนาดกลาง 53.15 บาท/กก. 
และขนาดเล็ก 34.08  บาท/กก. โดยทกุขนาดปรับตวั +1.2 %, +1.6%, และ -6.2% 
ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผ่านมา (ตลาดไท)  

 มิ.ย.58 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 74.33 บาท/กก.  และขนาด
กลาง  60.64 บาท/กก. โดยทกุขนาดไม่มีการเปล่ียนแปลง เม่ือเทียบกบัเดือนท่ีผ่านมา 
(กระทรวงพาณิชย์)  

1.3  การค้าต่างประเทศ 
 การส่งออกปลานิล  
      - พ.ค.58 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภณัฑ์  926.4 ตนั  มลูค่า 70.6 ล้านบาท ปริมาณ
ลดลง -3.0% แต่มลูค่าเพิ่มขึน้ +6.0% เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน  
      - ม.ค.-พ.ค.58 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภณัฑ์  4,142.1 ตนั  มลูค่า 303.4 ล้านบาท 
ทัง้ปริมาณและมลูค่าลดลง -31.6% และ -33.1% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปี
ก่อน โดยมีรูปแบบจากสดัส่วนมลูค่าการส่งออก  คือ  ปลาทัง้ตวัแช่แข็ง  62.2%   เนือ้ปลา
แช่แข็ง 37.5% ปลาสดแช่เย็น 0.2%  และปลามีชีวิต 0.1% ส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐฯ 
42.6%  กลุ่มตะวนัออกกลาง 25.7%  กลุ่มยโุรป 12.8%  แคนาดา 9.0%  กลุ่มแอฟริกา 
3.3%  กลุ่มอาเซียน 0.6% และประเทศอื่นๆ 6.0%       
 

 การน าเข้าปลานิล  
     - พ.ค.58 ไทยน าเข้าปริมาณ 79.9 ตนั มลูค่า 12.2 ล้านบาท  ทัง้ปริมาณและมลูค่า
ลดลง  -33.1%,  -30.7% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน 
     - ม.ค.-พ.ค.58  ไทยน าเข้าปลานิลและผลิตภณัฑ์   404.0 ตนั  มลูค่า 45.1 ล้านบาท ทัง้
ปริมาณและมลูค่าเพิ่มขึน้ +3.3 เท่า และ +2.3 เท่า ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปี
ก่อน โดยมีรูปแบบจากสดัส่วนมลูค่าการน าเข้า  คือ  เนือ้ปลาแช่แข็ง 73.7% และปลานิล
ทัง้ตวัแช่แข็ง 26.3%  โดยน าเข้าจากจีน 54.8% กลุ่มอาเซียน 43.2%  และไต้หวนั 2.0%   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า   (ปริมาณ : ตนั,  มลูค่า : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 

 

 

  

2.1 การผลิต 
 ผลผลิตปลานิลโลกในปี 2556 จ านวน  5.47  ล้านตนั เพิ่มขึน้ 7 % จากปีก่อน เป็น
ผลผลิตจากการเพาะเลีย้ง 4.82 ล้านตนั  และจากการจบั 0.65 ล้านตนั  ซึง่ผลผลิตอยู่ใน
กลุ่มประเทศเอเชียถงึ 3.23 ล้านตนั คิดเป็น 59% ของผลผลิตปลานิลโลก (FAO, 2015 ) 

2.2 การตลาดและการค้า 
 Tilabras เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่างบราซลิและสหรัฐ มีแผนท่ีจะผลิตปลานิลให้ได้
100,000 ตนั/ปี โดยทุ่มงบ  59 ล้านUSD ให้กบัรัฐบาลบราซลิในการพฒันาธุรกิจ เช่น สร้าง
โรงงาน โดยจดัสรรผลผลิต เข้าตลาด ในประเทศ  30% ส่วนท่ีเหลือ อีก 70% ผลผลิตไปยงั
ตลาดสหรัฐ อเมริกาใต้ จีน และญ่ีปุ่ น รวมทัง้มีแผนท่ีจะสร้างโรงงานผลิตอาหาร เม็ด
(INFOFISH Trade News, No 13/2015)   

 USA เป็นผู้น าเข้าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.-พ.ค.58 ปริมาณ 94,126.0 ตนั  มลูค่า 
436.3 ล้านUSD  ปริมาณและมลูค่าเพิ่มขึน้ +11.9% ,+2.5% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปีก่อน โดยมีรูปแบบการน าเข้าจากสดัส่วนมลูค่า  ดงันี ้

1) เนือ้ปลานิลฟิลเลแช่แข็ง (Tilapia Fillet Frozen)  จ านวน 65,760.6 ตนั มลูค่า 310.5 
ล้านUSD(71.2%) โดยน าเข้าจากจีน 85.4% อนิโดนีเซีย 9.0% ไต้หวนั 1.3% ไทย 1.0% 
และประเทศอ่ืนๆ 3.3% 
2) เนือ้ปลานิลฟิลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh)  จ านวน 11 ,394.9 ตนั มลูค่า 88.1 
ล้านUSD(20.2%) โดยน าเข้าจากฮอนดรัูส 36.4% โคลมัเบีย 19.4% คอสต้าริกา 19.1% 
เม็กซโิก 13.6% เอกวาดอร์  8.7% และประเทศอ่ืนๆ 2.8% 
3) ปลานิลทัง้ตวัแช่แข็ง ( Tilapia Frozen) จ านวน 16,570.4 ตนั มลูค่า 35.9 ล้าน USD 
(8.2%) โดยน าเข้าจากจีน 61.2 % ไต้หวนั 26.7% เวียดนาม 8.8 % ไทย 2.4 % และ
ประเทศอ่ืนๆ 0.9% 
4)  ปลานิลทัง้ตวัแช่เย็น ( Tilapia  Fresh) จ านวน 400.1 ตนั มลูค่า 1.8 ล้านUS$  (0.4%) 
โดยน าเข้าจากปากีสถาน 30.6 % พม่า 27.3 % เม็กซโิก 17.4% บงัคลาเทศ 10.1 % 
โคลมัเบีย 5.7% และประเทศอ่ืนๆ 8.9%  (www.st.nmfs.noaa.gov)       

Monthly Report 
สนิคา้ปลานลิ&ผลติภณัฑ ์

ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2558 

  

เกวลิน  หนฤูทธ์ิ  ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง 
 โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 14116 

เดือน/ปี 
    
            

การส่งออก 
กลาง 

การน าเข้า 
  ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 

พ.ค. 57    1,370.0        97.5  20.0 3.9 
       เม.ย. 58       955.2        66.6 119.4     17.6 
       พ.ค. 58       926.4        70.6 79.9     12.2 

%∆ พ.ค. 57     -32.4%     -27.6%   +3.0 เท่า  +2.1 เท่า 
%∆ เม.ย. 58       -3.0%      +6.0%     -33.1%    -30.7% 

ที่มา :  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง     

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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


 

 

 

 


