
 

 
 
 
 

1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

3. ปญัหาอุปสรรค          4. ขอ้เสนอแนะ 
 ต้นทนุการเลีย้งปลานิลสงู  

 ขาดการบริหารจดัการที่ดีตามมาตรฐาน GAP สง่ผลให้ฟาร์มเลีย้งที่ได้ GAP มีน้อย 

 บางพืน้ที่ประสบภยัแล้ง มีน า้ไม่เพยีงพอในการเลีย้งปลา 
 

 จดัท าโครงการลดต้นทนุการเลีย้งปลานิล 

 สง่เสริมฟาร์มเลีย้งปลานิลให้ได้มาตรฐาน GAP 

 งดการเลีย้งปลา หรือเลือ่นระยะเวลาการเลีย้งปลาออกไป 

1.1 การผลิต 
 สิน้สดุ ม.ค.58 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จ านวน 1,246 ฟาร์ม  
คิดเป็น  0.4% ของจ านวนฟาร์มปลานิลทัง้หมด (281,880 ฟาร์ม) (ศนูย์พฒันาระบบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์น า้, ศนูย์สารสนเทศ)   

 ก.พ. 58 ผลผลติปลานิลเบือ้งต้น 17,007 ตนั ลดลง -4.8 % จากเดือนก่อน และ
เพิม่ขึน้ +17.7% เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน  (ศนูย์สารสนเทศ)   

 ม.ค.-ก.พ.58 ผลผลติปลานิลเบือ้งต้น 34,868 ตนั เพิม่ขึน้ +4.1 % เมื่อเทียบกบัช่วง
เดียวกนัปีก่อน  (ศนูย์สารสนเทศ)   
 

 

 
 

1.2  ราคาปลานิล 
 ก.พ.58 ราคาปลานิลหน้าฟาร์มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 48.90 บาท/กก.  ขนาดกลาง 
38.50  บาท/กก.  และขนาดเลก็ 24.29 บาท/กก. โดยทกุขนาดมีการปรับตวั -4.2 %,  
+1.3%, และ -6.8 % ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนที่ผ่านมา (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร)  

 ก.พ.58 ราคาปลานิลขายสง่ ขนาดใหญ่ 62.18 บาท/กก. ขนาดกลาง 56.84 บาท/กก. 
และขนาดเลก็ 49.38  บาท/กก. โดยทกุขนาดปรับตวัเพิม่ขึน้ +2.5 %,  +14.0%, และ 
+17.0% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนที่ผ่านมา (ตลาดไท)  

 ก.พ.58 ราคาขายปลกี ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 72.82 บาท/กก.  และขนาด
กลาง  61.20 บาท/กก. โดยทกุขนาดปรับตวัเพิม่ขึน้ +1.4%  และ +0.6% ตามล าดบั เมื่อ
เทียบกบัเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)  

1.3  การค้าต่างประเทศ 
 การส่งออกปลานิล  
      - ม.ค.58 ไทยสง่ออกปลานิล และผลติภณัฑ์   758.9 ตนั  มลูค่า 53.7 ล้านบาท ทัง้
ปริมาณและมลูค่าลดลง -28.6% และ -30.3% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน 
โดยมีรูปแบบจากสดัสว่นมลูค่าการสง่ออก  คือ  ปลาทัง้ตวัแช่แข็ง  65.0%   เนือ้ปลาแช่แข็ง  
34.9%  ปลามีชีวิต 0.1%  สง่ออกไปยงัตลาดสหรัฐฯ 43.7%  กลุม่ตะวนัออกกลาง 22.3%  
กลุม่ยโุรป 12.6%  แคนาดา 12.4% กลุม่แอฟริกา 5.4%  กลุม่อาเซียน 0.8% และประเทศ
อื่นๆ 2.8%       
 

 การน าเข้าปลานิล  
     - ม.ค.58 ไทยน าเข้าปริมาณ 51.6 ตนั มลูค่า 2.7 ล้านบาท ทัง้ปริมาณและมลูค่าลดลง 
-30.2% , -71.6% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนัปีก่อน  โดยมีรูปแบบจากสดัสว่น
มลูค่าการน าเข้า  คือ  ปลานิลทัง้ตวัแช่แข็ง 94.3% และเนือ้ปลาแช่แข็ง  5.7%   โดยน าเข้า
จากกลุม่อาเซียน 98.9% และไต้หวนั 1.1%   
  
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 
 อตุสาหกรรมปลานิลแดงที่ประเทศฟิลปิปินส์ก าลงัได้รับความนิยม เนื่องจากใช้เงินลงทนุเลีย้ง

ปลานิลแดงน้อยวา่การเลีย้งปลานวลจนัทร์ทะเล  ซึง่ใช้เงินลงทนุ 6,708 USD ส าหรับลกูปลา 
10,000 ตวั ได้ผลผลติ 500 กก./กระชงั ราคาอยู่ที่ 2.90-3.35 USD/kg  ระยะเวลาเลีย้ง 4 เดือน  
อีกทัง้หน่วยงานภาครัฐยงัได้พฒันาเทคโนโลยีการเลีย้งเพื่อให้มีอตัรารอดสงูถึง 90-95 % 
(GLOBEFISH Highlights January 2015)   

 USA เป็นผู้น าเข้าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.58 ปริมาณ  27,269.2 ตนั  มลูค่า 124.2 
ล้านUSD  ทัง้ปริมาณและมลูค่าลดลง -5.8% , -10.4% ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัเดือนเดียวกนั
กบัปีที่ผา่นมา โดยมีรูปแบบการน าเข้าจากสดัสว่นมลูค่า  ดงันี ้

 

1) เนือ้ปลานิลฟิลเลแช่แข็ง (Tilapia Fillet Frozen)  จ านวน 20,823.2 ตนั มลูค่า 97.1 
ล้านUSD (78.2%) โดยน าเข้าจากจีน 89.6% อินโดนีเซีย 7.3 % ไทย 0.7 % ไต้หวนั 
0.6% และประเทศอื่นๆ 1.8% 
2) เนือ้ปลานิลฟิลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh)  จ านวน 2 ,229.5 ตนั มลูค่า 17.4
ล้านUSD (14.1%) โดยน าเข้าจากฮอนดรัูส 37.9 % คอสต้าริกา 17.2 % โคลมัเบีย 
17.0% เม็กซิโก 16.9% เอกวาดอร์  8.6% และประเทศอื่น  ๆ2.4% 
3) ปลานิลทัง้ตวัแช่แข็ง ( Tilapia Frozen) จ านวน 4,109.2 ตนั มลูค่า 9.2 ล้าน USD 
(7.4%) โดยน าเข้าจากจีน 74.3 % ไต้หวนั 16.2% เวียดนาม 7.2 % ไทย 1.9 % และ
ประเทศอื่น  ๆ0.4% 
4)  ปลานิลทัง้ตวัแช่เย็น ( Tilapia  Fresh) จ านวน 107.3 ตนั มลูค่า 0.5 ล้านUS$  (0.3%) 
โดยน าเข้าจากพม่า 42.7 % ปากีสถาน 23.4 % บงัคลาเทศ 15.7 % เม็กซิโก 11.8% 
ฮอนดรัูส 3.9% และประเทศอื่น  ๆ 2.5%  (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 

ม.ค. 56    1,219.5      104.7   52.0  8.2 
ธ.ค. 57    1,063.2        77.1   73.9   9.5 
ม.ค. 58       758.9        53.7   51.6   2.7 

%∆ ม.ค. 57     -37.8%    -48.7%        -0.8%    -67.1% 
%∆ ธ.ค. 57     -28.6%    -30.3%      -30.2%    -71.6% 

ที่มา :  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง     

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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


 

 

 


