Monthly Report
ิ ค้าปลานิล&ผลิตภ ัณฑ์
สน
ประจาเดือน กุมภาพ ันธ์ 2559

1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การผลิต
 สิ้นสุด ม.ค.59 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 1,407
ฟาร์ม คิดเป็น 0.5% ของจานวนฟาร์มปลานิลทั้งหมด (280,281 ฟาร์ม) (ศูนย์พัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร)
 ม.ค.59 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 1 4,571 ตัน ลดลง -4.5% จากเดือนก่อน และ
ลดลง -11.0 % เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)

1.2 ราคาปลานิล
 ม.ค.58 ราคาปลานิลหน้าฟาร์มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 51.60 บาท/กก. ขนาด
กลาง 43.91 บาท/กก. และขนาดเล็ก 30.00 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
+2.3% ขณะที่ขนาดกลางและเล็กลดลง-1.7 % และ -3.5% ตามลาดับ เมื่อเทียบ
กับเดือนที่ผ่านมา (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
 ม.ค.58 ราคาปลานิลขายส่ง ขนาดใหญ่ 60.88 บาท/กก. ขนาดกลาง 50.80
บาท/กก. และขนาดเล็ก 39.45 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่และเล็ก ปรับตัวเพิ่มขึ้น
+1.5% และ +1.4% ตามลาดับ ขณะที่ขนาดกลางลดลง -3.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่
ผ่านมา (ตลาดไท)
 ม.ค.58 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 7 3.92 บาท/กก. และ
ขนาดกลาง 60.07 บาท/กก. ทุกขนาดปรับตัวลดลง -0.5%, -2.2% ตามลาดับ เมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ
2.1 การผลิต
 ผลผลิตปลานิลโลกในปี 2556 จานวน 5.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7 % จากปีก่อน
เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 4.82 ล้านตัน และจากการจับ 0.65 ล้านตัน ซึง่
ผลผลิตอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียถึง 3.23 ล้านตัน คิดเป็น สัดส่วน 59% ของ
ผลผลิตปลานิลโลก (FAO, 2015 )
2.2 การตลาดและการค้า
 ช่วงครึ่งปีแรก กลุ่มเอเชียส่งออกเนื้อปลาฟิลเลแช่แข็ง 79,000 ตัน โดยมีจีนเป็น
ผู้ส่งออกหลัก การส่งออกลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตป้อนเข้าสู่ตลาดใน
ประเทศของตนเพิ่มขึ้น สาหรับปลาทั้งตัวแช่แข็งส่งออก 75,000 ตัน ไต้หวันเป็นผู้
ส่งออกอันดับ 2 แต่ส่งออกลดลง 19.5 % เนื่องจากมีปัญหาด้านการผลิต
(GLOBEFISH Hightlight October 2015)
 USA เป็นผู้นาเข้าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.-ธ.ค.58 ปริมาณ 225,024.9 ตัน
มูลค่า 980.8 ล้านUSD ปริมาณและมูลค่าลดลง -2.4% และ -12.0% ตามลาดับ เมื่อ
เทียบกับปีก่อน โดยมีรูปแบบการนาเข้าจากสัดส่วนมูลค่า ดังนี:้
3. ปัญหาอุปสรรค

1.3 การค้าต่างประเทศ
 การส่งออกปลานิล
- ธ.ค. 58 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 817.2 ตัน มูลค่า 59.1 ล้านบาท
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +64.5% และ +8.7% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ม.ค.-ธ.ค. 58 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 9,908.4 ตัน มูลค่า 717.0
ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 3- 6.1% และ -33.3% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทั้งตัวแช่แข็ง 63.9% เนื้อ
ปลาแช่แข็ง 35.6% ปลาสดแช่เย็น 0.3% ปลามีชีวิต 0.1% และเนื้อปลาแช่เย็น 0.1%
ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ 37.9% กลุ่มตะวันออกกลาง 30.2% กลุ่มยุโรป 15.2%
แคนาดา 7.3% กลุ่มแอฟริกา 2.8% และประเทศอื่นๆ6.6%
 การนาเข้าปลานิล
- ธ.ค. 58 ไทยนาเข้า 64.5 ตัน มูลค่า 8.7 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น
+2.3 เท่า และ+3.8 เท่า ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ม.ค.-ธ.ค. 58 ไทยนาเข้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ 803.9 ตัน มูลค่า 94.8 ล้านบาท
ทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น +92.6% และ +69.9% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการนาเข้า คือ เนื้อปลาแช่แข็ง 75.3% และปลานิล
ทั้งตัวแช่แข็ง 24.7% โดยนาเข้าจากจีน 64.8% กลุ่มอาเซียน 32.0% ไต้หวัน 2.0%
และอินเดีย 1.2%
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนาเข้า (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)
เดือน/ปี
การส่งออก
การนาเข้า
ปริมาณ กลาง มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ธ.ค. 57
1,063.2
77.1
73.9
9.5
พ.ย. 58
850.5
57.6
19.6
1.8
ธ.ค. 58
817.1
59.1
64.5
8.7
%∆ ธ.ค. 57
-23.1%
-23.3%
-12.7%
-8.4%
%∆ พ.ย. 58
-3.9%
+2.6%
+229.1% +383.3%
ที่มา : กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
1) เนื้อปลานิลฟิลเลแช่แข็ง ( Tilapia Fillet Frozen) จานวน 157,636.8 ตัน
มูลค่า 706.2 ล้านUSD (72.0%) โดยนาเข้าจากจีน 82.2% อินโดนีเซีย 10.5%
เม็กซิโก 2.3% ไต้หวัน 1.8% ไทย 1.0% และประเทศอื่นๆ 2.2%
2) เนื้อปลานิลฟิลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh) จานวน 24,991.8 ตัน มูลค่า
185.9 ล้านUSD (19.0%) โดยนาเข้าจากฮอนดูรัส 35.4% โคลัมเบีย 23.7%
คอสต้าริกา 19.8% เอกวาดอร์ 9.2% เม็กซิโก 8.5% และประเทศอื่นๆ 3.4%
3) ปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง (Tilapia Frozen) จานวน 41,252.1 ตัน มูลค่า 83.5 ล้าน
USD (8.5%) โดยนาเข้าจากจีน 62.1% ไต้หวัน 27.0% เวียดนาม 8.4% ไทย
1.5% และประเทศอื่นๆ 1.0%
4) ปลานิลทั้งตัวแช่เย็น(Tilapia Fresh) จานวน 1,144.2 ตัน มูลค่า 5.2 ล้านUSD
(0.5%) โดยนาเข้าจากเมียนมาร์ 40.8% ปากีสถาน 22.0% จีน 10.2% บังคลาเทศ
7.5% เม็กซิโก 6.4% ฮอนดูรัส 6.3% โคลัมเบีย 5.6% และประเทศอื่นๆ 1.2%
(www.st.nmfs.noaa.gov)
4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

 ผลผลิตต่อไร่ต่า
 ขาดการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ฟาร์มเลี้ยงที่ได้ มาตรฐาน
GAP มีน้อย
 เกษตรกรรวมกลุ่มไม่เข้มแข็ง ขาดการเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมปลานิล

 จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพาะเลี้ยงปลานิลครบวงจร 2558-2560 เพื่อ
เพิ่ม ผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการเลี้ยง และ ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน
GAP เพิ่มขึ้น
 การพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมปลานิล 4 ภาค ให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

