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1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การผลิต
 สิ ้นสุด มิ.ย.58 มีฟาร์ มปลานิลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 1,335 ฟาร์ ม
คิดเป็ น 0.5% ของจานวนฟาร์ มปลานิลทังหมด
้
(280,324 ฟาร์ ม)(ศูนย์พฒ
ั นาระบบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 มิ.ย. 58 ผลผลิตปลานิลเบื ้องต้ น 14,701 ตัน ลดลง -2.7% จากเดือนก่อน และ ลดลง
-4.0% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี ก่อน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร)
 ม.ค.-มิ.ย.58 ผลผลิตปลานิลเบื ้องต้ น 99,339 ตัน ลดลง -2.4% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปี ก่อน (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

1.3 การค้ าต่ างประเทศ
 การส่ งออกปลานิล
- พ.ค.58 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 926.4 ตัน มูลค่า 70.6 ล้ านบาท ปริมาณ
ลดลง -3.0% แต่มลู ค่าเพิ่มขึ ้น +6.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ม.ค.-พ.ค.58 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 4,142.1 ตัน มูลค่า 303.4 ล้ านบาท
ทังปริ
้ มาณและมูลค่าลดลง -31.6% และ -33.1% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี
ก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทังตั
้ วแช่แข็ง 62.2% เนื ้อปลา
แช่แข็ง 37.5% ปลาสดแช่เย็น 0.2% และปลามีชีวิต 0.1% ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ
42.6% กลุ่มตะวันออกกลาง 25.7% กลุ่มยุโรป 12.8% แคนาดา 9.0% กลุ่มแอฟริกา
3.3% กลุ่มอาเซียน 0.6% และประเทศอื่นๆ6.0%

 การนาเข้ าปลานิล
- พ.ค.58 ไทยนาเข้ าปริมาณ 79.9 ตัน มูลค่า 12.2 ล้ านบาท ทังปริ
้ มาณและมูลค่า
ลดลง -33.1%, -30.7% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ม.ค.-พ.ค.58 ไทยนาเข้ ปา ลานิลและผลิตภัณฑ์ 404.0 ตัน มูลค่า 45.1 ล้ านบาท ทัง้
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ ้น +3.3 เท่าและ +2.3 เท่า ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี
1.2 ราคาปลานิล
 มิ.ย.58 ราคาปลานิลหน้ าฟาร์ มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 50.08 บาท/กก. ขนาดกลาง ก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการนาเข้ า คือ เนื ้อปลาแช่แข็ง 73.7% และปลานิล
้ วแช่แข็ง 26.3% โดยนาเข้ าจากจีน 54.8% กลุ่มอาเซียน 43.2% และไต้ หวัน 2.0%
41.20 บาท/กก. และขนาดเล็ก 24.20 บาท/กก.โดยทุกขนาดปรับตัวเพิ่มขึ ้น +4.6 %, ทังตั
ปริ
มาณและมูลค่ าการส่ งออกและนาเข้ า (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้ านบาท)
+5.3%, และ +2.1 % ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร)
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 มิ.ย.58 ราคาปลานิลขายส่ง ขนาดใหญ่ 62.37 บาท/กก.ขนาดกลาง 53.15 บาท/กก.
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และขนาดเล็ก 34.08 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับตัว +1.2 %, +1.6%, และ -6.2%
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 มิ.ย.58 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 74.33 บาท/กก. และขนาด
-32.4%
-27.6%
+3.0 เท่า
+2.1 เท่า
%∆ พ.ค. 57
กลาง 60.64 บาท/กก. โดยทุกขนาดไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา
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(กระทรวงพาณิชย์)
ที่มา : กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ
1) เนื ้อปลานิลฟิ ลเลแช่แข็ง (Tilapia Fillet Frozen) จานวน 65,760.6 ตัน มูลค่า 310.5
2.1 การผลิต
ล้ านUSD(71.2%) โดยนาเข้ าจากจีน 85.4% อินโดนีเซีย 9.0% ไต้ หวัน 1.3% ไทย 1.0%
 ผลผลิตปลานิลโลกในปี 2556 จานวน 5.47 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้น 7 % จากปี ก่อน เป็ น
และประเทศอื่นๆ 3.3%
ผลผลิตจากการเพาะเลี ้ยง 4.82 ล้ านตัน และจากการจับ 0.65 ล้ านตัน ซึง่ ผลผลิตอยู่ใน
2) เนื ้อปลานิลฟิ ลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh) จานวน 11 ,394.9 ตัน มูลค่า 88.1
กลุ่มประเทศเอเชียถึง 3.23 ล้ านตัน คิดเป็ น 59% ของผลผลิตปลานิลโลก (FAO, 2015 )
ล้ านUSD(20.2%) โดยนาเข้ าจากฮอนดูรัส 36.4% โคลัมเบีย 19.4% คอสต้ าริกา 19.1%
2.2 การตลาดและการค้ า
เม็กซิโก 13.6% เอกวาดอร์ 8.7% และประเทศอื่นๆ 2.8%
 Tilabras เป็ นบริษัทร่วมทุนระหว่างบราซิลและสหรัฐ มีแผนที่จะผลิตปลานิลให้ ได้
้ วแช่แข็ง ( Tilapia Frozen) จานวน 16,570.4 ตัน มูลค่า 35.9 ล้ าน USD
100,000 ตัน/ปี โดยทุ่มงบ 59 ล้ านUSD ให้ กบั รัฐบาลบราซิลในการพัฒนาธุรกิจ เช่น สร้ าง 3) ปลานิลทังตั
โรงงาน โดยจัดสรรผลผลิต เข้ าตลาด ในประเทศ 30% ส่วนที่เหลือ อีก 70% ผลผลิตไปยัง (8.2%) โดยนาเข้ าจากจีน 61.2 % ไต้ หวัน 26.7% เวียดนาม 8.8 % ไทย 2.4 % และ
ตลาดสหรัฐ อเมริกาใต้ จีน และญี่ปนุ่ รวมทังมี
้ แผนที่จะสร้ างโรงงานผลิตอาหาร
เม็ด ประเทศอื่นๆ 0.9%
4) ปลานิลทังตั
้ วแช่เย็น ( Tilapia Fresh) จานวน 400.1 ตัน มูลค่า 1.8 ล้ านUS$ (0.4%)
(INFOFISH Trade News, No 13/2015)
โดยนาเข้ าจากปากีสถาน 30.6 % พม่า 27.3 % เม็กซิโก 17.4% บังคลาเทศ 10.1 %
 USA เป็ นผู้นาเข้ าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.-พ.ค.58 ปริมาณ 94,126.0 ตัน มูลค่า
โคลัมเบีย 5.7% และประเทศอื่นๆ 8.9% (www.st.nmfs.noaa.gov)
436.3 ล้ านUSD ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ ้น +11.9% ,+2.5% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปี ก่อน โดยมีรูปแบบการนาเข้ าจากสัดส่วนมูลค่าดังนี ้

3. ปัญหาอุปสรรค

4. ข้อเสนอแนะ

 ต้ นทุนการเลี ้ยงปลานิลสูง
 ขาดการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ ฟาร์ มเลี ้ยงที่ได้ GAP มีน้อย
 บางพื ้นที่ประสบกับภัยแล้ งและพายุฝน อากาศร้ อนสลับกับฝนในแต่ละวัน ส่งผลให้
ปลาน็อตน ้า อ่อนแอ และป่ วยตายได้ ง่าย

 จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ ได้ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ ้น
 ส่งเสริมฟาร์ มเลี ้ยงปลานิลให้ ได้ มาตรฐานGAP เพิ่มขึ ้น
 ใช้ เครื่ องตีน ้าระหว่างการเลี ้ยงปลา เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนแก่น ้า
เกวลิน หนูฤทธิ์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 14116

