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1. สถานการณ์ภายในประเทศ
1.1 การผลิต
 สิ ้นสุด ก.ย.57 มีฟาร์ มปลานิลที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GAP จานวน 1,107 ฟาร์ ม
คิดเป็ น 0.5% ของจานวนฟาร์ มปลานิลทังหมด
้
(248,935 ฟาร์ ม(ศู
) นย์พฒ
ั นาระบบและ
รับรองมาตรฐานฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า, ศูนย์สารสนเทศ)
 ต.ค. 57 ผลผลิตปลานิลเบื ้องต้ น 13,493.0 ตัน ลดลง -9.6 % จากเดือนก่อน และ
เพิม่ ขึ ้น +11.1% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี ก่อน (ศูนย์สารสนเทศ)
 ม.ค.-ต.ค.57 ผลผลิตปลานิลเบื ้องต้ น 146,803.6 ตัน เพิม่ ขึ ้น +9.5 % เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปี ก่อน (ศูนย์สารสนเทศ)

1.3 การค้ าต่ างประเทศ
 การส่ งออกปลานิล
- ก.ย.57 ไทยส่งออก ปลานิล และผลิตภัณฑ์ 1,541.4 ตัน มูลค่า 105.0 ล้ านบาท
ปริ มาณและมูลค่าเพิม่ ขึ ้น +14.5%, +19.2% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ช่วง ม.ค.-ก.ย.57 ไทยส่งออก
ปลานิลและผลิตภัณฑ์ 11,941.5 ตัน มูลค่า 838.6 ล้ าน
บาท ทังปริ
้ มาณและมูลค่าเพิม่ ขึ ้น +91.5 % และ +92.7% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปี ก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทังตั
้ วแช่แข็ง 62.9%
เนื ้อปลาแช่แข็ง 34.4% ปลาทังตั
้ วแช่เย็น2.2% และอื่นๆ 0.5% ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ
34.3% กลุม่ ตะวันออกกลาง 26.5% กลุม่ ยุโรป 18.5% กลุม่ แอฟริ กา 11.6% แคนาดา
4.1% กลุม่ อาเซียน 1.5% และประเทศอื่นๆ3.5%
 การนาเข้ าปลานิล
- ก.ย.57 ไทยนาเข้ าปลานิลและผลิตภัณฑ์ 0.7 ตัน มูลค่า 0.2 ล้ านบาท ปริ มาณและ
มูลค่าลดลง -98.8%, -93.5% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
- ช่วง ม.ค.-ก.ย.57 ไทยนาเข้ปา ริ มาณ 249.6 ตัน มูลค่า 34.2 ล้ านบาท ทังปริ
้ มาณและ
มูลค่าเพิม่ ขึ ้น + 75.2% , +115.1% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน โดยมี
1.2 ราคาปลานิล
รู ปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการนาเข้ า คือ เนื ้อปลาแช่แข็ง 81.4% ปลานิลทังตั
้ วแช่แข็ง
 ต.ค.57 ราคาปลานิลหน้ าฟาร์ มภาคกลาง ขนาดใหญ่ 4 8.24 บาท/กก. ขนาดกลาง
8.8% ปลานิลทังตั
้ วแช่เย็น 7.9% และปลานิลมีชีวิต1.9% โดยนาเข้ าจากจีน 80.5% และ
39.96 บาท/กก. และขนาดเล็ก 26.19 บาท/กก. โดยทุกขนาดใหญ่ปรับตัวเพิม่ ขึ ้น +0.7%
กลุม่ อาเซียน 19.5%
ขณะที่ขนาดกลางและขนาดเล็กปรับตัวลดลง-6.7% และ -7.2% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
ปริมาณและมูลค่ าการส่ งออกและนาเข้ า (ปริ มาณ : ตัน, มูลค่า : ล้ านบาท)
เดือนที่ผ่านมา (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
เดือน/ปี
การส่งออก
การนาเข้ า
 ต.ค.57 ราคาปลานิลขายส่ง ขนาดใหญ่ 57.37 บาท/กก.ขนาดกลาง 47.50 บาท/กก.
ปริ มาณ กลาง มูลค่า
ปริ มาณ
มูลค่า
และขนาดเล็ก 39.23 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับตัวลดลง -3.0%, -6.4%, และ -3.9%
ก.ย. 56
428.4
47.6
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ตลาดไท)
ส.ค. 57
1,346.3
88.1
58.0
3.1
 ต.ค.57 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุ งเทพฯ ขนาดใหญ่ 71.42 บาท/กก. และขนาด
ก.ย. 57
1,541.4
105.0
0.7
0.2
กลาง 60.86 บาท/กก. ซึ่งขนาดใหญ่และขนาดกลางปรับตัวเพิม่ ขึ ้น +0.5 % , +0.7%
+259.8%
+120.6%
%∆ ก.ย. 56
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)
+14.5%
+19.2%
-98.8%
-93.5%
%∆ ส.ค. 57
ที่มา : กองประมงต่างประเทศ กรมประมง
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ
 USA เป็ นผู้นาเข้ าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.-ก.ย.57 นาเข้ า 161,331.7 ตัน มูลค่า
2.1 การผลิต
 ผลผลิตปลานิลโลกเบื ้องตันในปี 55 จานวน 5.15 ล้ านตัน เพิม่ ขึ ้น%10จากปี ก่อน เป็ น
799.2 ล้ านUSD ทังปริ
้ มาณและมูลค่าเพิ่มขึ ้น +1.8% , +12.7% ตามลาดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันปี ที่ผา่ นมา โดยมีรูปแบบการนาเข้ าจากสัดส่วนมูลค่าดังนี ้
ผลผลิตจากการเพาะเลี ้ยง 4.50 ล้ านตัน และจากการจับ 0.65 ล้ านตั
ซึ่งผลผลิ
น ตอยู่ในกลุม่
1) เนื ้อปลานิลฟิ ลเลแช่แข็ง (Tilapia Fillet Frozen) จานวน 112,717.8 ตัน มูลค่า 582.6
ประเทศเอเชียถึง 3.3 ล้ านตัน คิดเป็ น 64% ของผลผลิตปลานิลโลก (FAO, 2014 )
ล้ านUSD (72.9%) โดยนาเข้ าจากจีน 86.5% อินโดนีเซีย 9.4% ไทย 1.2% ไต้ หวัน 0.9%
2.2 การตลาดและการค้ า
และประเทศอื่นๆ 2.0%
 ราคาปลานิลลดลงอย่างมาก เนื่องจากความต้ องการบริ โภคลดลง และดูเหมือนว่า
2) เนื ้อปลานิลฟิ ลเลแช่เย็น (Tilapia Fillet Fresh) จานวน 19 ,776.0 ตัน มูลค่า 150.5
น่าจะใกล้ ถึงจุดระดับต่าสุดแล้ ว ฟาร์ มปลานิลบางรายมีการจับขายก่อนกาหนดที่คาดไว้
ล้ านUSD (18.8%) โดยนาเข้ าจากฮอนดูรัส 40.5% คอสต้ าริกา 21.7% โคลัมเบีย 16.0%
(Globefish European price report Issue 07/2014 July 2014)
เม็กซิโก 11.6% เอกวาดอร์ 7.4% และประเทศอื่นๆ 2.8%
 EU นาเข้ าในช่วงครึ่ งปี แรก 57 ปริ มาณ 20,000 ตัน เป็ นเนื ้อปลานิลฟิ ลเลครึ่ งหนึ่ง
3) ปลานิลทังตั
้ วแช่แข็ง ( Tilapia Frozen) จานวน 28,521.4 ตัน มูลค่า 64.6 ล้ าน USD
(50%) และปลาทังตั
้ วแช่แข็ง จานวน 8,162 ตัน ผลิตภัณฑ์นี ้นาเข้ าเพิม่ ขึ ้นจากจีน
(8.1%) โดยนาเข้ าจากจีน 57.7% ไต้ หวัน 35.8% เวียดนาม 3.3% ไทย 2.3% และประเทศ
(+38%) ไทย (+375%) และเวียดนาม (+163%) เติบโตอย่างต่อเนื่องพิจารณาจากการ
อื่นๆ 0.9%
นาเข้ าเนื ้อปลาฟิ ลเลแช่แข็งในช่วงไตรมาสแรก 57 เพิม่ ขึ ้น 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
4) ปลานิลทังตั
้ วแช่เย็น (Tilapia Fresh) จานวน 316.5 ตัน มูลค่า 1.5 ล้ านUS$ (0.2%) โดย
ปี ก่อน อยู่ที่ 8,909 ตัน ส่งสัญญาณให้ เห็นถึงความต้ องการบริ โภคปลานิลเพิม่ ขึ ้นในกลุม่
นาเข้ าจากปากีสถาน 47.5% เม็กซิโก 13.9% จีน 10.7% โคลัมเบีย 9.8% สิงคโปร์ 7.8%
EU (INFOFISH Trade News, No.20/2014)
ฮอนดูรัส 6.9% และประเทศอื่นๆ 3.4% (www.st.nmfs.noaa.gov)

3. ปัญหาอุปสรรค

4. ข้อเสนอแนะ

 ต้ นทุนการเลี ้ยงปลานิลสูง
 จัดทาโครงการลดต้ นทุนการเลี ้ยงปลานิล
 ขาดการบริ หารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ ฟาร์ มที่ได้ GAP มีน้อย
 ส่งเสริ มฟาร์ มเลี ้ยงปลานิลให้ ได้ มาตรฐานGAP
 สภาพอากาศแปรปรวน เข้ าสูฤ่ ดูหนาว อากาศร้ อนสลับอากาศเย็น ส่งผลให้ ปลาป่ วยได้ ง่าย ลดอัตราการปล่อยลูกพันธุ์ลง พร้ อมทังเพิ
้ ม่ ปริ มาณออกซิเจนในน ้าโดยใช้ เครื่ องตีน ้า
เกวลิน หนูฤทธิ์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
โทร. 0 2562 0600-15 ต่อ 14116

