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บทที 5
สรุ ป อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ป
ปลานิลเป็ นปลานําจืดชนิดหนึงของไทย ซึ งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็ นทีต้องการของตลาด
ทังภายในและนอกประเทศยังมีความต้องการสู งขึนเรื อยๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศทีมี
การนําเข้าปลานิ ลในรู ปผลิตภัณฑ์โดยเฉลี ยสู งขึนทุกปี โดยมีการนําเข้าจากไทยเพิมขึนในรู ปแบบ
ของปลานิลแช่แข็ง และเนือปลานิลแบบฟิ ลเล่แช่แข็ง ในปี พ.ศ. 2555 รวมจํานวน 15.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ คิดเป็ นปริ มาณและมูลค่าเพิมร้อยละ 71.3 และร้อยละ 68.5 และจากสถานการณ์การส่ งออก
ปลานิลไทยปรากฏว่าในปี 2555 ไทยมีผลผลิตปลานิลอยูท่ ี 179,849 ตัน ซึ งมีอตั ราการผลิตทีเพิมขึน
จากปี 2554 คิดเป็ นร้อยละ 29.2 แต่มีปริ มาณการส่ งออกปลานิ ลและผลิตภัณฑ์ของไทยในปี พ.ศ.
2555 มีเพียงจํานวน 9,515.9 ตัน ซึ งคิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ของกําลังการผลิตเท่านัน อันเนื องมาจาก
ความต้องการบริ โภคมีค่อนข้างสู ง

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ของตลาดปลานิลในสหรั ฐอเมริกา
จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของตลาดปลานิ ล พบว่าประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพในการผลิตสู ง
จุดแข็ง คือ ปลานิ ลเป็ นปลาทีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เลียงง่าย และ
อัตราการเจริ ญเติบโตสู ง ขยายพันธุ์ได้เร็ ว พ่อแม่พนั ธ์ได้รับการพัฒนาสายพันธ์ให้มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแล้ว อีกทังกรมประมงมีนโยบายส่ งเสริ มให้มีการเพาะเลียงปลานิ ล
เพือตอบสนองการบริ โภคทังในและนอกประเทศ และมี การส่ งเสริ มให้ผูผ้ ลิ ตได้รับการรับรอง
ฟาร์ มมาตรฐาน (GAP) และผ่านการรับรองมาตรฐานสิ นค้าเกษตรเพือเป็ นการกําหนดคุณภาพของ
สิ นค้าในการส่ งออก ดังนันไทยจึงโอกาสในการแข่งขันในการส่ งออกปลานิ ลและผลิตภัณฑ์ไปยัง
สหรัฐอเมริ กา ทีมีความต้องการในการบริ โภคเพิมสู งขึน
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โอกาส ของไทยทีจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิมสู งขึน อันเนืองมาจากประเทศผูผ้ ลิตราย
ใหญ่ เช่น จีน ผลิตสิ นค้าไม่ได้มาตรฐานมีการตรวจสอบพบสารตกค้างในเนือปลา ทําให้ประเทศคู่
ค้าไม่มนใจในคุ
ั
ณภาพ อีกทัง จีน ได้ปรับยุทธศาสตร์ ในการส่ งออกโดยหันมาส่ งเสริ มให้มีการแปร
รู ปผลิตภัณฑ์ปลานิลมากยิงขึน เพือเพิมตลาดไปยังกลุ่มประเทศยุโรป
จุดอ่ อน คือ ต้นทุนการการผลิ ต ต้นทุนค่าอาหารในการเพาะเลียง ซึ งคิดเป็ นต้นทุนส่ วน
ใหญ่ในการผลิ ต เฉลี ยร้ อยละ 55.12 – ร้อยละ 78.02 ของต้นทุนทังหมด และปลานิ ลทีเลียงใน
ลักษณะบ่อดินยังคงประสบปั ญหาเรื องกลินโคลนซึ งไม่เป็ นทีต้องการในตลาดสหรัฐอเมริ กา และ
การขนส่ งเนื องจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริ กามีระยะทางทีห่ างไกลกันมาก ส่ งผลให้อตั ราค่า
ขนส่ งประกอบกับระยะเวลาในการขนส่ งนันสู งกว่าประเทศคู่แข่ง ทําให้ประเทศในแถบประเทศ
แถบละตินอเมริ กาเข้ามาเป็ นคู่แข่งทีสําคัญ
ราคาสัตว์นามี
ํ ความผันผวน ขาดอํานาจต่อรองทางการตลาด ราคาสัตว์นาที
ํ ออก
สู่ ตลาดไม่จูงใจผูผ้ ลิต ไม่มีการประกันราคา พ่อค้าคนกลางเป็ นผูก้ าํ หนดราคา การจ่ายเงินล่าช้า และ
การรับซื อไม่ตรงตามข้อตกลงก่อนจับ จึงขาดความมันใจการทาข้อตกลง ภาครัฐและหน่วยงานที
เกียวข้องให้การสนับสนุ นไม่ต่อเนื อง รวมถึงขาดข้อมูลการตลาดของปลาเศรษฐกิจทีทันสมัยและ
รวดเร็ ว รวมถึ งไม่มีองค์กรที รวบรวมและสร้ างระบบเพืออานวยการต่อรองราคาและควบคุ ม
คุณภาพตามมาตรฐานของตลาด ขาดตัวกลางเชื อมโยงข้อมูล และยังขาดการวางแผนการตลาดใน
ระยะยาว
อุปสรรค พบว่าเทศคู่แข่งทีสําคัญโดยเฉพาะจีนมีตน้ ทุนการผลิ ตทีตํากว่า และมีศกั ยภาพ
ในการผลิตทีมากกว่า ซึ งมีผลทําให้ราคาปลานิล และผลิตภัณฑ์ปลานิ ลของไทยนันสู งกว่าประเทศ
คู่แข่ง ซึ งจะเห็นได้จากราคาเนือปลานิ ลฟิ ลเล่แช่แข็งในปี พ.ศ.2554 ราคาเฉลียทีสหรัฐอเมริ กา ซื อ
จากประเทศไทยอยู่ที 5.97 เหรี ยญสหรัฐ/กก. ซึ งราคาค่อนข้างสู งเมือเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะ
ประเทศจีนขายทีกิโลกรัมละ 4.08 เหรี ยญสหรัฐ และปลานิ ลทังตัว ราคาเฉลียทีสหรัฐอเมริ กา ซื อ
จากประเทศไทยอยู่ที 1.86 เหรี ยญสหรัฐ/กก. ซึ งราคาค่อนข้างสู งเมือเทียบกับคู่แข่ง โดยเฉพาะ
ประเทศจีนขายทีกิโลกรัมละ 1.75 เหรี ยญสหรัฐ
มาตรฐานสิ นค้าจากประเทศผูน้ าํ เข้ามากขึน โดยเฉพาะสิ นค้าสัตว์นา้ ทีส่ งออกต้อง
มีใบรับรองปลอดโรค และประเทศผูซ้ ือมีการตรวจสอบทีเข้มงวดมากขึนในเรื องของคุณภาพสิ นค้า
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ข้ อเสนอแนะแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ เพือการส่ งออก
ด้ านการผลิต
พัฒ นาศัก ยภาพของเกษตรกร ด้ า นการผลิ ต สิ น ค้า ปลานิ ล ให้ ไ ด้ ม าตรฐานเพื อการ
ส่ ง อ อ ก โ ด ย ก า ร ต ร ว จ ส อ บ รั บ ร อ ง ค ว บ คุ ม แ ล ะ กํ า กั บ ดู แ ล ฟ า ร์ ม ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากล อบรมเกษตรกรผูเ้ พาะเลียงปลานิ ลด้านโรค และการป้ องกันรักษาโรค พัฒนาการ
เก็บรักษาปลานิ ลหลังการเก็บเกี ยว โดยจัดอบรมให้ความรู ้ เกษตรกรด้านการดูแลปลาหลังการจับ
และระหว่างการขนส่ ง และพัฒนาระบบสหกรณ์ (ผูเ้ ลียงปลา) ภายในประเทศให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิงขึน เพือเพิมอํานาจต่อรองในการซื อขายปลานิลกับพ่อค้าคนกลาง
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรหันมาเลี ยงปลานิ ลภายในประเทศกันมากขึ น เพือเพิมรายได้ให้แก่
เกษตรกร และประชาสัมพันธ์ ให้เห็ นประโยชน์และการบริ โภคปลาอย่างต่อเนื อง ส่ งเสริ มให้
เกษตรกรรวมกลุ่มตังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ร่วมกัน เพือลดต้นทุนในการเลียง รวมถึงส่ งเสริ มให้
เกษตรกรมีการจัดระบบการเพาะเลียงแบบครบวงจรและเป็ นระบบ โดยมี การพัฒนาเทคนิ คการ
เลียง เพือให้ได้ปลาขนาดสมําเสมอ จัดระบบการเพาะเลียงปลานิ ลเพือจัดการผลผลิตปลานิ ลอย่าง
มีระบบและต่อเนือง และเพิมผลผลิตการเพาะเลียงปลานิลพันธุ์ดีเพือแก้ปัญหาผลผลิตไม่แน่นอน
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงและปรับปรุ งพันธุ์ เพือลดปั ญหากลินโคลน ลด
ต้นทุน ปรับปรุ งพันธุ์ให้มีลกั ษณะดีตามความต้องการของตลาด
มีการควบคุ มกระบวนการผลิ ตตังแต่ตน้ นําถึ งปลายนํา ได้แก่ การปฏิ บตั ิ ทางประมงที ดี
สําหรับ การเพาะเลียงปลานิ ล (Good Aquaculture Practices: GAP) การควบคุมมาตรฐานการแปร
รู ปสิ นค้าตามหลักการ(Good Manufacturing Practice :GMP) และระบบคุณภาพ (Hazard Analysis
and Critical Control Point: HACCP) เป็ นเงือนไขด้านสุ ขอนามัยทีสําคัญทีประเทศผูน้ าํ เข้าอย่าง
สหรัฐอเมริ กา นํามาใช้ในการควบคุมความปลอดภัยและคฺ ณภาพของสิ นค้าปลานิล
ด้ านการตลาด
พัฒนาการตลาดในเชิ งรุ ก โดยการส่ งเสริ ม การทํา ตลาดปลานิ ลในตลาดเดิ มและตลาด
ใหม่ เพือเร่ งหาตลาดที มีศกั ยภาพในการซื อ ส่ งเสริ มการตลาดและการส่ งออกปลานิ ลเพือที จะ
พัฒนาศักยภาพของผูผ้ ลิตและผูส้ ่ งออกปลานิล
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พัฒ นาการเก็ บ รั ก ษาปลานิ ล หลัง การเก็ บ เกี ยว และการแปรรู ป สิ น ค้า พัฒ นารู ป แบบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ลานิ ล ให้ ต รงตามความต้อ งการของตลาด พัฒ นาระบบการซื อขายตรงระหว่ า ง
เกษตรกรผูเ้ ลียงปลานิลและโรงงานแปรรู ป
พัฒนาระบบการขนส่ งเพือรองรับการค้าและการกระจายสิ นค้า

ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครั;งต่ อไป
1. ศึกษามาตรฐานและความต้องการของคู่คา้ ของประเทศผูบ้ ริ โภคและนําเข้าเนือปลานิ ล
แช่แข็ง
2. ศึกษาอัตราการเจริ ญเติบโต และคู่แข่งขันในการส่ งออกเนือปลานิลแช่แข็งไปยัง
ต่างประเทศ

