
 

 
 
 
 
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 

1.1 การผลิต 
 สิ้นสุด ก.ค.59 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP จ านวน 1,879 
ฟาร์ม  คิดเป็น  0.7% ของจ านวนฟาร์มปลานิลทั้งหมด (280,281 ฟาร์ม) (กองพัฒนา
ระบบมาตรฐานสินค้าประมง, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)   

 ส.ค.59 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 16,412 ตัน เพิ่มขึ้น +8.6% จากเดือนก่อน และ
เพิ่มขึ้น +6.0% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน  เนื่องจากเป็นช่วงฤดูการผลิต
ปลานิลของเกษตรกร  (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร)  

 ม.ค.-ส.ค.59 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 119,204  ตัน ลดลง -1.8 % เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกัน ปีก่อน  
 

 
 

1.2  ราคาปลานิล 
 ส.ค.59 ราคาปลานิลหน้าฟาร์มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 52.50 บาท /กก. ขนาด
กลาง 44.76 บาท/กก. และขนาดเล็ก 30.67 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ขณะที่ขนาดกลางและขนาดเล็ก ปรับตัวลดลง -5.0% และ  -4.0%  
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  

 ส.ค.59 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 7 4.60 บาท/กก.  และ
ขนาดกลาง  59.95 บาท/กก. โดยทุกขนาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.3%  และ +0.4% 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)  

 

1.3  การค้าต่างประเทศ 
  การส่งออกปลานิล  
     - ก.ค. 59 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 662.5  ตัน มูลค่า 46.3 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง -27.0% และ -30.1% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
     - ม.ค.-ก.ค. 59 ไทยส่งออกปลานิล และผลิตภัณฑ์ 5 ,006.9  ตัน  มูลค่า 387.1 
ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -18.5% และ -12.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทั้งตัวแช่แข็ง  
60.7% เนื้อปลาแช่แข็ง 37.5% ปลามีชีวิตและพันธุ์ปลา 0.9% เนื้อปลาแชเ่ย็น 0.8% 
และปลานิลสดแช่เย็น 0.1% ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ 38.1% กลุ่มตะวันออกกลาง 
28.5% กลุ่มยุโรป 17.9% แคนาดา 4.9% กลุ่มแอฟริกา 3.6% กลุ่มอาเซียน 2.2% 
เกาหลีใต้ 2.0% และประเทศอื่นๆ 2.8%       

 การน าเข้าปลานิล  
    - ก.ค. 59 ไทยน าเข้าปลานิล และผลิตภัณฑ์ 2.4  ตัน มูลค่า 0.4 ล้านบาท ทั้ง
ปริมาณและมูลค่าลดลง -90.2% และ -92.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
    - ม.ค.-ก.ค. 59 ไทยน าเข้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ 239.2 ตัน มูลค่า 29.5 ล้านบาท 
ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -57.6% และ -54.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ปีก่อน    โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า    คือ  เนื้อปลาแช่แข็ง 68.5%  
ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง 31.5% และ โดยน าเข้าจากจีน 55.2% กลุ่มอาเซียน 41.6%  
(เวียดนาม 18.3%, ไทยโดนตีคืน 16.6%, และอินโดนีเซีย 6.0%,และประเทศอื่นๆ 
0.7%)  ไต้หวัน 3.1% และญี่ปุ่น 0.1%    
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า        (ปริมาณ : ตัน,  มูลค่า : ล้านบาท) 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

2.1 การผลิต 
 ผลผลิตปลานิลโลกในปี 2556 จ านวน 5.47  ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7 % จากปีก่อน 
เป็นผลผลิตจากการเพาะเล้ียง 4.82 ล้านตัน  และจากการจับ 0.65 ล้านตัน  ซ่ึง
ผลผลิตอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียถึง  3.23  ล้านตัน  คิดเป็น สัดส่วน  59% ของ
ผลผลิตปลานิลโลก (FAO, 2015 ) 

2.2 การตลาดและการค้า 
 ช่วงครึ่งปีแรก 59 จีนส่งออก 168,100 ตัน ลดลงเล็กน้อย -0.1 % เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน โดยส่งออกในรูปแบบเนื้อปลาแช่แข็ง 40 % (-2.8%)  ปลานิล
ทั้งตัวแช่แข็ง 34 % (-3.9%) และเนื้อปลานิลชุบเกล็ดขนมปัง 26 % (+10.3%) มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศแอฟริกาเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งยังมีตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดหลักของจีนส าหรับเน้ือปลานิลชุบเกล็ดขนมปัง  
(INFOFISH Trade News No.14/2016))   

 USA เป็นผู้น าเข้าปลานิลรายใหญ่ของโลก  ม.ค.-ก.ค.59 ปริมาณ 116,425.5 ตัน 
มูลค่า 463.1 ล้านUSD  ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -9.8% และ -21.0%  ตามล าดับ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบการน าเข้าจากสัดส่วนมูลค่า ดังนี้  :  

 

1) เนื้อปลานิลฟิลเลแช่แข็ง ( Tilapia Fillet Frozen)  จ านวน 76,361.1 ตัน 
มูลค่า 316.4 ล้านUSD โดยน าเข้าจากจีน 82.5% อินโดนีเซีย 10.2% เม็กซิโก 
2.6%  ไต้หวัน 2.2%  ไทย 1.1%  และประเทศอื่นๆ 1.4% 
2) เนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh) จ านวน 15,344.9 ตัน มูลค่า 
100.3 ล้านUSD โดยน าเข้าจากฮอนดูรัส 35.2% โคลัมเบีย 25.0% คอสต้ารกิา 
19.7%  เอกวาดอร์ 7.1%  เม็กซิโก 4.9% บราซิล 3.4% และประเทศอื่นๆ 4.7% 
3) ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง ( Tilapia Frozen)  จ านวน 23,877.3 ตัน  มูลค่า 43.3 
ล้านUSD โดยน าเข้าจากจีน 63.2% ไต้หวัน 29.6% เวียดนาม 3.2% ไทย 1.5% 
และประเทศอื่นๆ 2.5% 
4) ปลานิลสดแช่เย็น (Tilapia Fresh) จ านวน 803.6 ตัน มูลค่า 3.0 ล้านUSD  โดย
น าเข้าจากเมียนมาร์ 44.7 % ปากีสถาน 17.3% โคลัมเบีย 13.6% ฮอนดูรัส 
10.0%  บังคลาเทศ 8.4% เม็กซิโก 3.0% และประเทศอื่นๆ 3.0% 
5) เนื้อปลานิลบดแช่เย็น (Tilapia Meat Fresh)  จ านวน 38.6 ตัน   มูลค่า 0.13 
ล้านUSD โดยเป็นการน าเข้าจากจีนทั้งหมด  (www.st.nmfs.noaa.gov)  
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เดือน/ปี 
    
            

การส่งออก 
กลาง 

การน าเข้า 
  ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

   ก.ค. 58     877.9      62.9    104.8    12.1 
       มิ.ย. 59     907.6      66.2      24.9      5.1 
       ก.ค. 59     662.5      46.3       2.4      0.4 

%∆ มิ.ย. 58    -24.5%    -26.4% 
1.-22.7 

  -97.7%  -96.7% 
%∆ พ.ค. 59    -27.0%    -30.1%   -90.2%  -92.2% 

ท่ีมา :  กองประมงต่างประเทศ  กรมประมง     

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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


 

3. ปัญหาอุปสรรค                            4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 

 ปัญหาพายุฤดูฝน/น้ าท่วม สร้างความเสียหายแก่เกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลหลายพื้นที่
ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปลาหลุดออกจากบ่อ/กระชังขาด)  

 ผลผลิตต่อไร่ต่ า  

 ฟาร์มขาดการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน GAP  

 เกษตรกรรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดการเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมปลานิล  

 ชะลอการลงลูกปลาช่วงพายุฤดูฝนออกไป  

 จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพาะเล้ียงปลานิลครบวงจร 2558-2560 
เพื่อเพิ่ม ผลผลิตต่อไร่  ลดต้นทุนการเลี้ยง และ ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้
มาตรฐาน GAP เพิ่มขึ้น การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ และการเพิ่มมูลค่าสินค้า 

 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค ให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง    

 กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  โทร. 0 2558 0194 


