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1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การผลิต

ประจาเดือนตุลาคม 2557

1.3 การค้ าต่ างประเทศ

 สิ ้นสุด ก.ย.57 มีฟาร์ มปลานิลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 1,107 ฟาร์ ม  การส่ งออกปลานิล
คิดเป็ น 0.5% ของจานวนฟาร์ มปลานิลทัง้ หมด (248,935 ฟาร์ ม) (ศูนย์ พฒ
ั นาระบบและ
- ส.ค.57 ไทยส่ง ออกปลานิ ล และผลิต ภัณ ฑ์ 1,346.3 ตัน มูลค่ า 88.1 ล้ านบาท
ปริ มาณลดลง -7.6% แต่มลู ค่าเพิม่ ขึ ้น +0.2% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
รับรองมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า, ศูนย์สารสนเทศ)
- ช่วง ม.ค.-ก.ค.57 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 10,400.1 ตัน มูลค่า 733.6 ล้ าน
 ก.ย. 57 ผลผลิตปลานิลเบื ้องต้ น 14,918.7 ตัน เพิ่มขึน้ +2.8% จากเดือนก่อน และ
บาท ทัง้ ปริ มาณและมูลค่าเพิ่มขึน้ +79.1% และ +89.3% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วง
ลดลง -5.0% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี ก่อน (ศูนย์สารสนเทศ)
 ม.ค.-ก.ย.57 ผลผลิตปลานิลเบือ้ งต้ น 133,310.7 ตัน เพิ่มขึน้ +9.4% เมื่อเทียบกับ เดียวกันปี ก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทัง้ ตัวแช่แข็ง 60.8%
เนื ้อปลาแช่แข็ง 36.1% ปลาทังตั
้ วแช่เย็น 2.5% และอื่นๆ 0.6% ส่งออกไปยังตลาดสหรั ฐฯ
ช่วงเดียวกันปี ก่อน (ศูนย์สารสนเทศ)
35.0% กลุ่มตะวันออกกลาง 27.4% กลุ่มยุโรป 19.7% กลุ่มแอฟริ กา 9.0% แคนาดา
3.4% กลุม่ อาเซียน 1.6% และประเทศอื่นๆ 3.9%

 การนาเข้ าปลานิล
- ส.ค.57 ไทยน าเข้ าปลานิล และผลิตภัณฑ์ 58.0 ตัน มูลค่ า 3.1 ล้ านบาท ปริ มาณ
เพิม่ ขึ ้น +3.8% แต่มลู ค่าลดลง -66.3% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ช่วง ม.ค.-ส.ค.57 ไทยนาเข้ าปริ มาณ 248.9 ตัน มูลค่า 34.0 ล้ านบาท ทัง้ ปริ มาณ
และมูลค่าเพิม่ ขึ ้น +74.7% และ +113.8% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน โดย
มีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการนาเข้ า คือ เนื ้อปลาแช่แข็ง 81.3% ปลานิลทัง้ ตัวแช่แข็ง
1.2 ราคาปลานิล
8.8% ปลานิลทังตั
้ วแช่เย็น 8.0% และปลานิลมีชีวิต 1.9% โดยนาเข้ าจากจีน 80.9% และ
 ก.ย.57 ราคาปลานิลหน้ าฟาร์ มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 47.90 บาท/กก. ขนาดกลาง กลุม่ อาเซียน 19.0% และกลุม่ ประเทศยุโรป 0.1%
42.83 บาท/กก. และขนาดเล็ก 28.21 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรั บตัวเพิ่มขึน้ +0.7%,
ปริ มาณและมูลค่ าการส่ งออกและนาเข้ า (ปริ มาณ : ตัน, มูลค่า : ล้ านบาท)
+1.3% และ +0.6% ตามลาดับ เมื่อเที ยบกับเดื อนที่ผ่านมา (สานักงานเศรษฐกิ จ
เดือน/ปี
การส่งออก
การนาเข้ า
การเกษตร)

 ก.ย.57 ราคาปลานิลขายส่ง ขนาดใหญ่ 59.13 บาท/กก. ขนาดกลาง 50.77 บาท/กก.
และขนาดเล็ก 40.82 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรั บตัวลดลง -4.1%, -1.8%, และ -0.2%
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ตลาดไท)

 ก.ย.57 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุ งเทพฯ ขนาดใหญ่ 71.04 บาท/กก. และขนาด
กลาง 60.41 บาท/กก. ซึ่ งขนาดใหญ่ปรั บตัวเพิ่มขึน้ +1.1% ขณะที่ขนาดกลางไม่
เปลีย่ นแปลง เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)
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2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ
2.1 การผลิต
 ผลผลิตปลานิลโลกเบื ้องตันในปี 55 จานวน 5.15 ล้ านตัน เพิ่มขึน้ 10% จากปี ก่อน เป็ น
ผลผลิตจากการเพาะเลี ้ยง 4.50 ล้ านตัน และจากการจับ 0.65 ล้ านตัน ซึ่งผลผลิตอยู่ในกลุ่ม
ประเทศเอเชียถึง 3.3 ล้ านตัน คิดเป็ น 64% ของผลผลิตปลานิลโลก (FAO, 2014 )
 ปี 56 กานานาเข้ าปลานิลจากจีนเกือบ 2,600 ตัน ส่วนใหญ่นาเข้ าในรู ปแบบปลานิล
ทัง้ ตัวแช่แข็ง แอฟริ กากลายเป็ นตลาดเป้าหมายสาหรั บ ปลานิล จีน เนื่องจากมีความ
ต้ องการเพิม่ ขึ ้น รั ฐมนตรี กระทรวงพัฒนาการประมงและเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ มี นโยบาย
พัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มปริ มาณผลผลิตสัตว์ นา้ และมองว่า
การน าเข้ า ปลานิ ลก าลังคุก คามภาคประมงของกานา(Globefish Highlights, July
2014)
2.2 การตลาดและการค้ า
 ผลจากค่าเงินเยนอ่อนตัวในปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ ญี่ป นน
ุ่ าเข้ าเนือ้ ปลานิลฟิ ลเลลดลง และ
มีผลให้ ราคานาเข้ าเนื ้อปลานิลน ้ากร่ อยแบบฟิ ลเลสาหรับทาซูชิและซาชิมิเพิ่มขึน้ 10-20%
ซึ่ งไต้ หวันยังคงเป็ นผู้ส่งออกเนื อ้ ปลาฟิ ลเลรายใหญ่ ไปยังญี่ ปุ่ น โดยส่งผ่ านอิ นโดนี เ ซี ย
(Globefish Highlights, July 2014)

3. ปัญหาอุปสรรค

 ต้ นทุนการเลี ้ยงปลานิลสูง

 ขาดการบริ หารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ ฟาร์ มที่ได้ GAP มีน้อย
 สภาพอากาศแปรปรวน อากาศร้ อนและเริ่ มเข้ าสูฤ่ ดูหนาว ส่งผลให้ ปลาเครี ยด ป่ วยได้ ง่าย

 USA เป็ นผู้นาเข้ าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.-ส.ค.57 นาเข้ า 140,777.5 ตัน
มูลค่า 707.3 ล้ านUSD ทังปริ
้ มาณและมูลค่าเพิม่ ขึ ้น +0.3% , +12.6% ตามลาดับ เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันปี ที่ผ่านมา โดยมีรูปแบบการนาเข้ าจากสัดส่วนมูลค่า ดังนี ้
1) เนื ้อปลานิลฟิ ลเลแช่แข็ง (Tilapia Fillet Frozen) จานวน 98,577.2 ตัน มูลค่า
515.9 ล้ านUSD (72.9%) โดยนาเข้ าจากจีน 86.1%, อินโดนีเซีย 9.8% ไทย 1.3%
ไต้ หวัน 0.9% และประเทศอืน่ ๆ 1.9%
2) เนื ้อปลานิลฟิ ลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh) จานวน 17,819.3 ตัน มูลค่า 135.2
ล้ านUSD (19.1%) โดยนาเข้ าจากฮอนดูรัส 40.4%, คอสต้ าริ กา 21.9%, โคลัมเบีย
15.6%, เม็กซิโก 11.8%, เอกวาดอร์ 7.5% และประเทศอื่นๆ 2.8%
3) ปลานิลทังตั
้ วแช่แข็ง (Tilapia Frozen) จานวน 24,115.1 ตัน มูลค่า 54.9 ล้ านUSD
(7.8%) โดยนาเข้ าจากจีน 57.4%, ไต้ หวัน 36.1%, เวียดนาม 3.1% ไทย 2.5% และ
ประเทศอืน่ ๆ 0.9%
4) ปลานิลทังตั
้ วแช่เย็น (Tilapia Fresh) จานวน 265.9 ตัน มูลค่า 1.3 ล้ านUS$ (0.2%)
โดยนาเข้ าจากปากีสถาน 47.6%, เม็กซิโก 13.2%, โคลัมเบีย 9.8%, จีน 9.0%,
สิงคโปร์ 8.9%, ฮอนดูรัส 7.6%, และประเทศอืน่ ๆ 3.9% (www.st.nmfs.noaa.gov)

4. ข้อเสนอแนะ

 จัดทาโครงการลดต้ นทุนการเลี ้ยงปลานิล
 ส่งเสริ มฟาร์ มเลี ้ยงปลานิลให้ ได้ มาตรฐาน GAP
 ลดอัตราการปล่อยลูกพันธุ์ลง พร้ อมทังเพิ
้ ม่ ปริ มาณออกซิเจนในน ้าโดยใช้ เครื่ องตีน ้า
เกวลิน หนูฤทธิ์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 14116

