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1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การผลิต
 สิ ้นสุด ม.ค.58 มีฟาร์ มปลานิลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 1,246 ฟาร์ ม
คิดเป็ น 0.4% ของจานวนฟาร์ มปลานิลทังหมด
้
(281,880 ฟาร์ ม(ศู
) นย์พฒ
ั นาระบบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า, ศูนย์สารสนเทศ)
 ก.พ. 58 ผลผลิตปลานิลเบื ้องต้ น 17,007 ตัน ลดลง -4.8 % จากเดือนก่อน และ
เพิม่ ขึ ้น +17.7% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี ก่อน (ศูนย์สารสนเทศ)
 ม.ค.-ก.พ.58 ผลผลิตปลานิลเบื ้องต้ น 34,868 ตัน เพิม่ ขึ ้น +4.1 % เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปี ก่อน (ศูนย์สารสนเทศ)

1.3 การค้ าต่ างประเทศ
 การส่ งออกปลานิล
- ม.ค.58 ไทยส่งออกปลานิล และผลิตภัณฑ์ 758.9 ตัน มูลค่า 53.7 ล้ านบาท ทัง้
ปริ มาณและมูลค่าลดลง -28.6% และ -30.3% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี ก่อน
โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทังตั
้ วแช่แข็ง 65.0
% เนื ้อปลาแช่แข็ง
34.9% ปลามีชีวิต 0.1% ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ 43.7% กลุม่ ตะวันออกกลาง 22.3%
กลุม่ ยุโรป 12.6% แคนาดา 12.4% กลุม่ แอฟริ กา 5.4% กลุม่ อาเซียน 0.8% และประเทศ
อื่นๆ 2.8%
 การนาเข้ าปลานิล
- ม.ค.58 ไทยนาเข้ าปริ มาณ 51.6 ตัน มูลค่า 2.7 ล้ านบาท ทังปริ
้ มาณและมูลค่าลดลง
-30.2% , -71.6% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี ก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วน
มูลค่าการนาเข้ า คือ ปลานิลทังตั
้ วแช่แข็ง 94.3% และเนื ้อปลาแช่แข็ง 5.7% โดยนาเข้ า
จากกลุม่ อาเซียน98.9% และไต้ หวัน 1.1%

1.2 ราคาปลานิล
 ก.พ.58 ราคาปลานิลหน้ าฟาร์ มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 48.90 บาท/กก. ขนาดกลาง ปริมาณและมูลค่ าการส่ งออกและนาเข้ า (ปริ มาณ : ตัน, มูลค่า : ล้ านบาท)
เดือน/ปี
การส่งออก
การนาเข้ า
38.50 บาท/กก. และขนาดเล็ก 24.29 บาท/กก. โดยทุกขนาดมีการปรับตัว -4.2 %,
ปริ มาณ กลาง มูลค่า
ปริ มาณ
มูลค่า
+1.3%, และ -6.8 % ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (สานักงานเศรษฐกิจ
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 ก.พ.58 ราคาปลานิลขายส่ง ขนาดใหญ่ 62.18 บาท/กก.ขนาดกลาง 56.84 บาท/กก.
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และขนาดเล็ก 49.38 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับตัวเพิม่ ขึ ้น +2.5 %, +14.0%, และ
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+17.0% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา(ตลาดไท)
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 ก.พ.58 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุ งเทพฯ ขนาดใหญ่ 72.82 บาท/กก. และขนาด
ที่มา : กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
กลาง 61.20 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับตัวเพิม่ ขึ ้น +1.4% และ +0.6% ตามลาดับ เมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ
2.1 การผลิต
 ผลผลิตปลานิลโลกเบื ้องตันในปี 55 จานวน 5.15 ล้ านตัน เพิม่ ขึ ้น 10% จากปี ก่อน
เป็ นผลผลิตจากการเพาะเลี ้ยง 4.50 ล้ านตัน และจากการจับ 0.65 ล้ านตัน ซึ่งผลผลิต
อยู่ในกลุม่ ประเทศเอเชียถึง 3.3 ล้ านตัน คิดเป็ น 64 % ของผลผลิตปลานิลโลก (FAO,
2014 )

1) เนื ้อปลานิลฟิ ลเลแช่แข็ง (Tilapia Fillet Frozen) จานวน 20,823.2 ตัน มูลค่า 97.1
ล้ านUSD (78.2%) โดยนาเข้ าจากจีน 89.6% อินโดนีเซีย 7.3 % ไทย 0.7 % ไต้ หวัน
0.6% และประเทศอื่นๆ 1.8%
2) เนื ้อปลานิลฟิ ลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh) จานวน 2 ,229.5 ตัน มูลค่า 17.4
ล้ านUSD (14.1%) โดยนาเข้ าจากฮอนดูรัส 37.9 % คอสต้ าริ กา 17.2 % โคลัมเบีย
17.0% เม็กซิโก 16.9% เอกวาดอร์ 8.6% และประเทศอื่นๆ 2.4%
2.2 การตลาดและการค้ า
้ วแช่แข็ง ( Tilapia Frozen) จานวน 4,109.2 ตัน มูลค่า 9.2 ล้ าน USD
 อุตสาหกรรมปลานิลแดงที่ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์กาลังได้ รับความนิยม เนื่องจากใช้ เงินลงทุนเลี ้ยง 3) ปลานิลทังตั
(7.4%)
โดยน
าเข้ าจากจีน 74.3 % ไต้ หวัน 16.2% เวียดนาม 7.2 % ไทย 1.9 % และ
ปลานิลแดงน้ อยว่าการเลี ้ยงปลานวลจันทร์ ทะเล ซึง่ ใช้ เงินลงทุน 6,708 USD สาหรับลูกปลา
10,000 ตัว ได้ ผลผลิต 500 กก./กระชัง ราคาอยู่ที่ 2.90-3.35
USD/kg ระยะเวลาเลี ้ยง 4 เดือน ประเทศอื่นๆ 0.4%
้ วแช่เย็น ( Tilapia Fresh) จานวน 107.3 ตัน มูลค่า 0.5 ล้ านUS$ (0.3%)
อีกทังหน่
้ วยงานภาครัฐยังได้ พฒ
ั นาเทคโนโลยีการเลี ้ยงเพื่อให้ มีอตั รารอดสูงถึง 90-95
% 4) ปลานิลทังตั
(GLOBEFISH Highlights January 2015)
โดยนาเข้ าจากพม่า 42.7 % ปากีสถาน 23.4 % บังคลาเทศ 15.7 % เม็กซิโก 11.8%
ฮอนดูรัส 3.9% และประเทศอื่นๆ 2.5% (www.st.nmfs.noaa.gov)
 USA เป็ นผู้นาเข้ าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.58 ปริมาณ 27,269.2 ตัน มูลค่า 124.2
ล้ านUSD ทังปริ
้ มาณและมูลค่าลดลง -5.8% , -10.4% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
กับปี ที่ผา่ นมา โดยมีรูปแบบการนาเข้ าจากสัดส่วนมูลค่าดังนี ้

3. ปัญหาอุปสรรค

4. ข้อเสนอแนะ

 ต้ นทุนการเลี ้ยงปลานิลสูง
 ขาดการบริ หารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ ฟาร์ มเลี ้ยงที่ได้ GAP มีน้อย
 บางพื ้นที่ประสบภัยแล้ ง มีน ้าไม่เพียงพอในการเลี ้ยงปลา

 จัดทาโครงการลดต้ นทุนการเลี ้ยงปลานิล
 ส่งเสริ มฟาร์ มเลี ้ยงปลานิลให้ ได้ มาตรฐานGAP
 งดการเลี ้ยงปลา หรื อเลือ่ นระยะเวลาการเลี ้ยงปลาออกไป
เกวลิน หนูฤทธิ์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 14116

