สภาวะการตลาดปลาสวยงาม
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการสงออกปลาสวยงามเปนอีกภาคธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโต อยาง
ตอเนื่อง โดยมีมูลคาการสงออกหลายพันลานบาทในแตละป สรางรายไดใหกับประเทศอยางมหาศาล ปลา
สวยงามที่จําหนายในตลาดโลกรอยละ 90 เปนปลาน้ําจืด สวนที่เหลืออีกรอยละ 10 เปนปลาทะเล ซึ่งโดย
เฉลี่ยแลวรอยละ 90 ของปลาสวยงามที่เปนปลาน้ําจืดไดจากการเพาะพันธุในฟารม สวนที่เหลืออีกรอยละ
10 เปนการจับจากธรรมชาติ และปลาทะเลรอยละ 99 ไดจากการจับจากทะเลและรอยละ 1 ไดจากการ
เพาะพันธุในฟารมโดยมีขอมูลการสงออกทั่วโลกป 2548-2552 มูลคาตลาดเฉลี่ย 326 ลานเหรียญสหรัฐฯ
โดยมีประเทศสิงคโปรเปนผูสงออกอันดับหนึ่ง มูลคาตลาดเฉลี่ย 62 ลานเหรียญสหรัฐฯ และประเทศไทยอยู
ในอันดับ 6 มูลคาตลาดเฉลี่ย 17 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนําเขาสูงสุด 44 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ประเทศไทยนําเขาเฉลี่ย 0.13 ลานเหรียญสหรัฐฯ (Aquarium Biz Magazine, 2555) ไทยสงออกปลา
สวยงามไปสูประเทศตางๆประมาณ 96 ประเทศทั่วโลก สถาบันวิจัยสัตวน้ําสวยงามและพรรณไมน้ํา (2549)
รายงานวามีสงออกปลาสวยงามประมาณ 200 ชนิดจาก 1,500 ชนิดทั่วโลก โดยจะสงออกปลากัด (Betta)
ปลากาแดง (Sharks fish) ปลาคารพ (Koi) ปลากระดี่ (Gourami) ปลาทอง (Gold fish) ปลาปอมปาดัว ร
(Pompadour) ปลาเทวดา (Angel) ปลาบารบ (Barb) ปลาออสการ (Oscar) และปลาหมอสี (Cichlid) เปนตน
แหลงเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่สําคัญ คือ พื้นที่ในเขตราชบุรี และนครปฐม มีศักยภาพสูงในการเพาะเลี้ยง
และสงออกปลาสวยงาม เนื่องจากมีปจจัยเอื้ออํานวยหลายอยาง อาทิ สภาพภูมิอากาศ คุณภาพน้ํา แหลง
อาหาร แรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร ผูเพาะเลี้ยง และผูสงออกปลาสวยงามมีความรูความสามารถสูง
ซึ่งมีสวนเสริมสรางใหธุรกิจการสงออกปลาสวยงามมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ จังหวัดราชบุรีมีฟารม
เพาะเลี้ยงปลาสวยงามมากที่สุดในประเทศ มีจํานวน 549 ฟารม เนื้อที่เพาะเลี้ยง 1,734.24 ไร (โดยมีมูลคา
การผลิตเปนมูลคารวมรอยละ 90 ของประเทศ) มีชนิดปลาที่ผลิตจํานวน 12 ชนิด ไดแก ปลาทอง ปลาสอด
ปลาหางนกยูง ปลาตะเพียนทอง ปลาคารพ ปลาหางไหม ปลาบอลลูน ปลาหมอสี ปลากาแดง ปลา
ทรงเครื่อง ปลากาดํา และปลาน้ําผึ้ง มีปริมาณการผลิตปลาสวยงามในป 2551 สูงถึง 143,357,830 ตัว คิดเปน
มูลคาสูงถึง 375,067,197 บาท (สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี, 2551) รองลงมา คือ นครปฐมจํานวน 369
ฟารม เนื้อที่เพาะเลี้ยง 518 ไร สวนใหญเพาะเลี้ยง ปลากัด รองลงมาไดแก ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาทอง
และปลาหมอสี ตามลําดับ (สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม, 2552) นอกจากนั้น มีฟารมเพาะเลี้ยงปลา
สวยงามกระจายอยูตามจังหวัดอื่น ๆ ไดแก กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 ฟารม เนื้อที่เพาะเลี้ยง 19.68 ไร
เปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาสวยงามทีม่ ีราคาคอนขางแพง เชน ปลาปอมปาดัวรและปลาออสการ นอกจากนั้น
เชน ปลากัด ปลาทอง ปลาหางนกยูงพบวาเลี้ยงกันมากในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 12 ฟารม เนื้อที่เพาะเลี้ยง
461.06 ไร และ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 9 ฟารม เนื้อที่เพาะเลี้ยง 5.681 ไร (ดัดแปลงจากฐานขอมูลเชิงพื้นที่
ประมงน้ําจืด กรมประมง, 2551) สรางรายไดใหแกเกษตรกร ผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในแต ละปอยางมาก
โดยมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ย มากกวา 170,000 บาทตอป (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ,
2552)

ตารางที่ 1 มูลคาการสงออกปลาสวยงามในตลาดโลกของแตละประเทศ ในชวงป 2548 – 2553
ประเทศ

ป

2548
54,109,102.00
สิงคโปร
22,461,506.00
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย 14,386,730.00
8,852,337.00
ฮองกง
สหภาพยุโรป 7,827,344.00
สหรัฐอเมริกา 9,793,492.00
16,753,496.00
ญี่ปุน
7,132,244.00
ฟลิปปนส
12,502,707.00
ไทย
4,150,792.00
ฝรั่งเศส

2549
61,433,033.00
22,384,104.00
9,433,513.00
7,071,615.00
9,135,007.00
10,303,923.00
16,589,002.00
7,287,482.00
13,707,668.00
4,515,460.00

2550
66,114,542.00
27,731,019.00
8,175,359.00
6,630,355.00
8,252,204.00
11,224,017.00
20,682,482.00
7,382,432.00
16,439,581.00
8,288,082.00

2551
68,963,307.00
27,890,451.00
8,924,676.00
5,915,384.00
8,102,881.00
13,255,444.00
21,557,965.00
7,348,231.00
21,558,093.00
9,464,346.00

2552
60,088,251.00
21,222,121.00
11,660,944.00
6,375,229.00
8,475,001.00
12,139,492.00
24,067,287.00
6,508,719.00
18,224,205.00
3,419,129.00

2553
58,992,822.00
21,179,973.00
19,766,172.00
6,357,750.00
10,240,577.00
13,221,689.00
32,101,642.00
5,990,687.00
18,722,991.00
7,010,891.00

ที่มา : UNcomtrade database (2011)
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ภาพที่ 1 มูลคาการสงออกปลาสวยงามในตลาดโลกแตละประเทศ ในชวง 2548 – 2553
ในป พ.ศ. 2553 มูลคาการนําเขาปลาสวยงามของโลกมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ตลาดนําเขาปลา
สวยงามที่สําคัญ คือสหภาพยุโรปมีสัดสวนการนําเขาในป 2553 ประมาณรอยละ 44 โดยในแตละประเทศ

มูลคาการนําเขาดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริการอยละ 20 สหราชอาณาจักรรอยละ 10 เยอรมันนีรอยละ 9 และ
ฝรั่งเศสรอยละ 8 นอกจากนี้ยังมีการนําเขาของประเทศสิงคโปรโดยการนําเขาของประเทศสิงคโปรเปนการ
นําเขาเพื่อการสงออกไปยังประเทศที่สามทําใหประเทศสิงคโปรเปนศูนยกลางการทําธุรกิจปลาสวยงาม โดย
มูลคาการนําเขาประเทศสิงคโปรรอยละ 8 ดังภาพที่ 2

สิงคโปร, 8% อื่นๆ, 1%
ฝรั่งเศส, 8%
สหภาพยุโรป,
44%

เยอรมันนี, 9%
สหราชอาณาจักร,
10%

สหรัฐอเมริกา,
20%

ภาพที่ 2 มูลคาการนําเขาปลาสวยงามในตลาดโลกของแตละประเทศ ป 2553
ที่มา : UNcomtrade database (2011)
การคาปลาสวยงามในตลาดโลกผลผลิตกวารอยละ 50 มาจากตลาดทางทวีปเอเชีย เปนทวีปที่เปนผู
สงออกปลาสวยงามรายใหญที่สุดของโลกและปลาที่สงออกสว นใหญเปนปลาที่สามารถเพาะพัน ธุได
นอกจากนั้นแหลงน้ําในเขตปารอนชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใตยังเปนตนกําเนิดที่สําคัญของปลาสวยงาม
จากธรรมชาติอีกดวย โดยประเทศสิงคโปรเปนผูนําในการสงออกปลาสวยงามของโลก โดยในป พ.ศ. 2551
มีสวนแบงตลาดการคาปลายสวยงามรอยละ 38 รองลงมา คือ ประเทศมาเลเซียรอยละ 15 สาธารณรัฐเช็ก
รอยละ 14 สเปนรอยละ 12 ญี่ปุนรอยละ 12 สวนไทยอยูในอันดับที่ 6 มีสวนแบงตลาดโลกรอยละ 7 ดังภาพ
ที่ 3

ภาพที่ 3 สวนแบงตลาดปลาสวยงามในตลาดโลก
ที่มา : กรมศุลกากร รวบรวมขอมูลดวยศูนยวิจัยกสิกรไทย
ปลาสวยงามที่จําหนายในตลาดโลกนั้นรอยละ 90 จะเปนปลาสวยงามที่เปนปลาน้ําจืด สวนที่เหลืออีก
รอยละ 10 จะเปนปลาสวยงามที่เปนปลาทะเล ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวรอยละ 90 ของปลาสวยงามที่เปนปลาน้ําจืด
ที่จําหนายในตลาดโลกไดจากเพาะเลี้ยงในฟารม สวนที่เหลืออีกรอยละ 10 นั้นจับจากธรรมชาติ สวนปลา
สวยงามที่เปนปลาทะเลรอยละ 99 จับมาจากธรรมชาติ มีเพียงรอยละ 1 เทานั้นที่ไดจากการเพาะเลี้ยง ดังภาพ
ที่ 4

• ปลาสวยงามน้ําจืดใน
เขตรอน เชน ไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส

• ปลาสวยงามจาก
ทะเลและน้ํากรอย
2. Tropical
marine and
Brackish water
species

1. Tropical
freshwater species

3. Invertebrated :
coldwater (fresh
water)

4. Coldwaterarine

• ปลาสวยงามจากน้ําจืดใน
เขตหนาวเชน อเมริกา
แคนนาดา เยอรมันนี
สหราชอาณาจักร

ภาพที่ 4 ปลาสวยงามที่มีการซื้อขายกันในตลาดโลก 4 กลุม

and brackish
water
• ปลาสวยงามจาก
ทะเลและน้ํากรอยใน
เขตหนาว

