Monthly Report
ิ ค้าปลานิล&ผลิตภ ัณฑ์
สน
ประจาเดือน สงิ หาคม 2561

1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การผลิต
 สิ้นสุด ก.ค.61 มี ฟ าร์มปลานิล ที่ได้รั บการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 3,058
ฟาร์ม และฟาร์ มที่ ได้ มาตรฐาน SL (Safety level) จานวน 28,925 ฟาร์ ม คิ ดเป็ น 9.7%
ของจานวนฟาร์มปลานิลทั้งหมด (328,209 ฟาร์ม) (กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่ง ผลิต,
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด, กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง)
 ก.ค.61 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 13,691 ตัน เพิ่มขึ้น 10.9% จากเดือนก่อน และ
เมื่อเทียบกับเดือนเดีย วกันปีก่อนผลผลิตเพิ่มขึ้น 4.2% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติ
การประมง)
 ม.ค.-ก.ค.61 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 110,965 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน สาหรับเดือน ส.ค. 61 คาดว่าปริมาณผลผลิตปลานิลลดลง 2.1% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน
1.2 ราคาปลานิล
 ก.ค.61 ราคาปลานิลหน้าฟาร์ม ภาคกลาง ขนาดใหญ่ 38.55 บาท/กก. ขนาดกลาง
32.50 บาท/กก. และขนาดเล็ก 25.52 บาท/กก. ทุกขนาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.1%,
4.1% และ 6.9% ตามล าดับ เมื ่อ เทีย บกับ เดือ นที ่ผ ่า นมา (ส านั ก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร)
 ก.ค.61 ราคาขายส่ง ขนาดใหญ่ 44.31 บาท/กก. ขนาดกลาง 39.00 บาท/กก. และ
ขนาดเล็ก 30.07 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่และขนาดเล็กปรับตัวลดลง 6.7% และ 2.8%
ขณะที่ ข นาดกลางปรั บ ตั วเพิ่ มขึ้ น 1.3% ตามล าดั บ เมื ่อ เทีย บกับ เดือ นที ่ผ ่า นมา
(ตลาดไท)
 ก.ค.61 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 73.14 บาท/กก. และขนาด
กลาง 62.34 บาท/กก. โดยทุ ก ขนาดปรั บ ตั วเพิ่ มขึ้ น 0.3% และ 0.1% ตามล าดั บ
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ
2.1 การผลิต
 ผลผลิ ต ปลานิ ล โลกในปี 2558 จ านวน 6.31 ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ้ น 5.8% จากปี ก่ อ น
เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 5.67 ล้านตัน (89.9%) และจากการจับ 0.64 ล้านตัน
(10.2%) ซึ่งผลผลิต ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียถึง 4.14 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน
65.7% ของผลผลิตปลานิลโลก (FAO, October 2017 )
2.2 การตลาดและการค้า
 ช่ ว งไตรมาสแรก ปี 2561 จี น ส่ งออกปลานิ ล 81,600 ตั น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.24
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา โดยส่งออกในรูปแบบเนื้อปลานิล ชุบแป้งขนมปัง
33,900 ตัน (+37.2%) ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง 25,100 ตัน (-1.9%) และเนื้อปลานิลฟิลเล
22,600 ตั น (-24.9%) จี น ส่ งออกไปยั งตลาดแอฟริ ก าเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ที่ มี ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดจาก 27.0% เป็น 31.3% ขณะที่ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง จากเดิม
ที่มีส่วนแบ่งการตลาดจาก 41% เป็น 30% (INFOFISH Trade News, No. 8/2018)
 USA เป็ น ผู้ น าเข้ า ปลานิ ล รายใหญ่ ข องโลก ม.ค-มิ .ย. 61 ปริ ม าณ 82,101.5 ตั น
มู ล ค่ า 308.8 ล้ า นUSD ปริ ม าณ และมู ลค่ าลดลง 6.9% และ 7.3% ตามล าดั บ
เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบการนาเข้า ดังตาราง :
การนาเข้าผลิตภัณฑ์ปลานิลของสหรัฐอเมริกา ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) หน่วย : ปริมาณ (ตัน), มูลค่า (ล้านUSD)

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

2560 (ม.ค.-มิ.ย.)
ปริมาณ
มูลค่า
58,126.9
221.6
12,415.4
80.7
16,763.6
28.3
876.1
2.6
33.1
0.1
88,215.2
333.3

2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
51,400.1
197.0
-11.6
-11.1
11,230.1
74.4
-9.5
-7.8
18,368.3
33.4
9.6
18.0
1,068.5
4.0
22.0
52.5
34.6
0.1
4.4
7.0
82,101.5 308.8
-6.9
-7.3

ที่มา : www.st.nmfs.noaa.gov
1.3 การค้าต่างประเทศ
3. ปัญหาอุปสรรค
 การส่งออกปลานิล

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ขาดแคลนเงินลงทุน จึงยังคงมีการเลี้ยงรูปแบบเดิมและขาด
- ม.ค.-มิ.ย. 61 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 5,165.9 ตัน มูลค่า 200.7 ล้านบาท
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 66.2% และ 5.9% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทักษะในการแปรรูปและการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่า
โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทั้งตัวแช่แข็ง 79.5% ปลานิลสดแช่เย็น  การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองเรื่องราคาจาหน่าย
10.7% เนื้อปลาแช่แข็ง 5.1% และปลามีชีวิต 4.7% ทั้งนี้มีตลาดหลัก คือ กลุ่มตะวันออก ผลผลิต เนื่องจากขาดทักษะการจัดการด้านการตลาดในเชิงธุรกิจที่ต้องบริหารการผลิตให้
กลาง 35.6% กลุ่มยุโรป 19.2% อาเซียน 16.1% สหรัฐฯ 10.9% ไต้หวัน 7.3% แอฟริกา ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
5.0% และอื่นๆ 5.9% ตามลาดับ
 การผลิตยังขาดระบบบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าที่ดี (GAP) ตั้งแต่โรงเพาะฟัก การอนุบาล ตลอดจนถึงกระบวนการเลี้ยงปลานิล
 การนาเข้าปลานิล
- ม.ค.-มิ .ย. 61 ไทยนาเข้าปลานิล และผลิตภั ณฑ์ 543.8 ตัน มูลค่า 72.8 ล้านบาท  ปัญ หาผลผลิต ปลานิล ล้นตลาดในช่วงปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเกษตรกรลง
ปริมาณและมู ลค่ าเพิ่ มขึ้น 98.2% และ 117.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ลูกปลาพร้อมๆกัน ส่งผลให้ผลผลิตออกมาพร้อมกัน อีกทั้งพ่อค้ามีการนาผลผลิตจังหวัด
ปีก่อน โดยมีรูปแบบนาเข้าเป็นเนื้อปลานิลแช่แข็ง 91.4% และปลาทั้งตัวแช่แข็ง 8.6% ใกล้เคียงมาจาหน่ายในพื้นที่ของตนซึ่งผลผลิตล้นอยู่แล้ว ก็ยิ่งทาให้ราคาปลานิลตกต่า
ตามล าดั บ ส่ วนใหญ่ นาเข้าจากจีน 42.8% ไต้ หวัน 30.7% กลุ่มอาเซี ยน 26.3% และ  ปัญ หาจากอุท กภั ยบางพื้ น ที่ อาจจะส่ งผลให้ เกษตรกรจั บ ปลาจาหน่ ายก่ อ น
เกาหลีใต้ 0.2% ตามลาดับ
กาหนด เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนาเข้า
(ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
เดือน/ปี
การส่งออก
การนาเข้า
 จัดทาโครงการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งด้าน
ปริมาณ กลาง มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
การผลิต การแปรรูป การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในอาชีพด้าน
531.8
มิ.ย. 60
27.7
22.3
2.0
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
1,189.2
พ.ค. 61
41.1
176.4
23.1
 จั ด ท าโครงการระบบส่ งเสริ ม เกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิ ล ) 2561 เพื่ อ เพิ่ ม
มิ.ย. 61
1,670.5
58.0
49.3
9.6
ประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานฟาร์มให้ได้ GAP เพิ่มขึ้น การเพิ่มมูลค่าสินค้า
214.1%
109.4%
%∆ มิ.ย. 60
121.1%
380.0%
ประมง การส่งเสริมให้ มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร รวมถึงมีการวางแผนการผลิตให้
1.40.5%
%∆ พ.ค. 61
41.1%
-72.1%
-58.4%
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง
 เกษตรกรควรล้อมตาข่ายที่มีขนาดตาเล็กกว่าตัวปลาบริเวณขอบบ่อปลาให้สูงกว่า
ระดับน้าที่จะท่วม เพื่อป้องกันการหลุดรอดของตัวปลาในช่วงน้าท่วม
ผู้จัดทารายงาน : เกวลิน หนูฤทธิ์ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง
โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 13515

