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1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การผลิต
 สิ้นสุด พ.ย.58 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 1,193
ฟาร์ม คิดเป็น 0.4% ของจานวนฟาร์มปลานิลทั้งหมด (280,324 ฟาร์ม(ศู) นย์พัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
 พ.ย.58 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 1 4,237 ตัน เพิ่มขึ้น +14.7% จากเดือนก่อน
และลดลง -4.9% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
 ม.ค.-พ.ย.58 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 1 64,354 ตัน ลดลง - 4.0% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

1.2 ราคาปลานิล
 พ.ย.58 ราคาปลานิลหน้าฟาร์มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 49.38 บาท/กก. โดย
ขนาดใหญ่ปรับตัวลดลง -0.9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร)
 พ.ย.58 ราคาปลานิลขายส่ง ขนาดใหญ่ 59.00 บาท/กก. ขนาดกลาง 52.50
บาท/กก. และขนาดเล็ก 37.50 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับตัว -1.6%, +1.3%
และ -0.2% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา(ตลาดไท)
 พ.ย.58 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 74. 58 บาท/กก. และ
ขนาดกลาง 61.55 บาท/กก. ขนาดใหญ่ปรับตัวลดลง -0.04% ขณะที่ขนาดกลางไม่
เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ
2.1 การผลิต
 ผลผลิตปลานิลโลกในปี 2556 จานวน 5.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7 % จากปีก่อน
เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 4.82 ล้านตัน และจากการจับ 0.65 ล้านตัน ซึ่ง
ผลผลิตอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียถึง 3.23 ล้านตัน คิดเป็น 59 % ของผลผลิตปลา
นิลโลก (FAO, 2015 )
2.2 การตลาดและการค้า
 ช่วงครึ่งปีแรกสหรัฐฯนาเข้าปริมาณเนื้อปลานิลแช่เย็นจากกัวเตมาลา และ
คอสตาริกา ลดลง 60% และ 30% ตามลาดับ แต่มูลค่าการส่งออกของกัวเตมาลา
ไม่ได้ลดลง ขณะที่คอสตาริกาลดลง -1.2 % ซึ่งผลผลิตทั้งสองประเทศป้อนเข้าสู่
ตลาดในประเทศของตนมากขึ้น (GLOBEFISH Hightlight October 2015)
 USA เป็นผู้นาเข้าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.-ต.ค.58 ปริมาณ 182,430.9 ตัน
มูลค่า 804.7 ล้านUSD ปริมาณเพิ่มขึ้น +0.01% แต่มูลค่าลดลง -10.1% ตามลาดับ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบการนาเข้าจากสัดส่วนมูลค่าดังนี้ :
3. ปัญหาอุปสรรค

1.3 การค้าต่างประเทศ
 การส่งออกปลานิล
- ต.ค. 58 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 592.9 ตัน มูลค่า 47.2 ล้านบาท
ปริมาณและมูลค่าลดลง -30.4% และ -21.5% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ม.ค.-ต.ค. 58 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 8,240.8 ตัน มูลค่า 600.3
ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง -37.8% และ -34.9% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทั้งตัวแช่แข็ง
63.3% เนื้อปลาแช่แข็ง36.4% ปลาสดแช่เย็น 0.2% และปลามีชีวิต 0.1% ส่งออกไป
ยังตลาดสหรัฐฯ 38.5% กลุ่มตะวันออกกลาง 29.6% กลุ่มยุโรป 14.6% แคนาดา
7.9% กลุ่มแอฟริกา 3.1% และประเทศอื่นๆ 6.3%
 การนาเข้าปลานิล
- ต.ค. 58 ไทยนาเข้า 56.3 ตัน มูลค่า 9.6 ล้านบาท ปริมาณลดลง -37.4% แต่
มูลค่าเพิ่มขึ้น +6.7% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ม.ค.-ต.ค. 58 ไทยนาเข้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ 719.8 ตัน มูลค่า 84.3 ล้านบาท
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +2.3 เท่า และ +2.1 เท่า ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการนาเข้า คือ เนื้อปลาแช่แข็ง5.1%
7
และปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง 2 4.9% โดยนาเข้าจากจีน 62.6% กลุ่มอาเซียน 3 3.9%
ไต้หวัน 2.2% และอินเดีย 1.3%
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนาเข้า (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
เดือน/ปี
การส่งออก
การนาเข้า
ปริมาณ กลาง มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ต.ค. 57
1,312.3
83.2
20.4
1.3
ก.ย. 58
851.5
60.1
89.9
9.0
ต.ค. 58
592.9
47.2
56.3
9.6
%∆ ต.ค. 57
-54.8%
-43.3%
+1.7 เท่า +6.4 เท่า
%∆ ก.ย. 58
-30.4%
-21.5%
-37.4 %
+6.7 %
ที่มา : กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
1) เนื้อปลานิลฟิลเลแช่แข็ง ( Tilapia Fillet Frozen) จานวน 126,701.0 ตัน
มูลค่า 571.1 ล้านUSD (71.0%) โดยนาเข้าจากจีน 83.0% อินโดนีเซีย 10.1%
เม็กซิโก 2.1% ไต้หวัน 1.6% ไทย 1.1% และประเทศอื่นๆ 2.1%
2) เนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh) จานวน 21,461.2 ตัน มูลค่า
161.3 ล้านUSD (20.1%) โดยนาเข้าจากฮอนดูรัส 35.5% โคลัมเบีย 23.5%
คอสต้าริกา 19.8% เอกวาดอร์ 9.1% เม็กซิโก 9.1% และประเทศอื่นๆ 3.0%
3) ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง (Tilapia Frozen) จานวน 33,399.3 ตัน มูลค่า 68.4 ล้าน
USD (8.5%) โดยนาเข้าจากจีน 62.7% ไต้หวัน 26.2% เวียดนาม 8.6% ไทย
1.5% และประเทศอื่นๆ 1.0%
4) ปลานิลทั้งตัวแช่เย็น(Tilapia Fresh) จานวน 869.4 ตัน มูลค่า 3.9 ล้านUSD
(0.4%) โดยนาเข้าจากเมียนมาร์ 35.7% ปากีสถาน 24.0% จีน 10.4% บังคลาเทศ
8.2% เม็กซิโก 8.2% ฮอนดูรัส 6.5% โคลัมเบีย 6.4% และประเทศอื่นๆ 0.6%
(www.st.nmfs.noaa.gov)
4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

 ผลผลิตต่อไร่ต่า และต้นทุนการเลี้ยงปลานิลสูง
 ขาดการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ฟาร์มเลี้ยงที่ได้ มาตรฐาน
GAP มีน้อย
 เกษตรกรรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง และขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร 2558-2560 เพื่อ
เพิ่ม ผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการเลี้ยง และ ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน
GAP เพิ่มขึ้น
 สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร โดยการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค
เกวลิน หนูฤทธิ์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 14116

