
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 

 

บทที่ 1 ศักยภาพการผลิตและเลี้ยงปลาสวยงาม 

 

เนื้อหา  

 1. ความสําคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 2. การผลิตและการคาปลาสวยงามของโลก 

 3. การผลิตปลาสวยงามของไทย 

4. ประเทศนําเขาและคูแขงทางการคาปลาสวยงาม  

5. วิถีการคาและการดําเนินธุรกิจปลาสวยงาม 

6. สถานการณตลาดปลาสวยงามและโอกาสของประเทศไทยในปจจุบัน 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

เม่ือศึกษาบทท่ี 1 แลวนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความสําคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 2. อธิบายการผลิต วิถีการคาและการดําเนินธุรกิจปลาสวยงามของไทยและของโลกได 

 3. จําแนกประเทศนําเขาและคูแขงทางการคาปลาสวยงาม  

4. เขียนบรรยายสถานการณตลาดปลาสวยงามและโอกาสของประเทศไทยในปจจุบันได 

จํานวนคาบท่ีเรียน       4  คาบเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ฟงคําบรรยายประกอบการใช PowerPoint เก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียน 

 2. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนคนควาขอมูลการผลิตและการเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย 

และตางประเทศ โดยใชคอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ 

 3. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 

 4. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 5. ตอบคําถามทายบท 
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ส่ือการเรียนการสอน  

 1. สื่อ PowerPoint ประกอบดวยคอมพิวเตอรแบบพกพา พรอมดวยเครื่องฉายภาพ 

 2. เอกสารประกอบการสอนและหนังสืออานประกอบ 

  

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น 

 2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา และบันทึกการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การ

ใหความสนใจในขณะอธิปรายและซักถาม 

 3. ตรวจการทําแบบฝกหัดทายบทเรียน และเก็บคะแนน 
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บทท่ี 1 

ศักยภาพการผลิตและเลี้ยงปลาสวยงาม 
 

ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบ

ธุรกิจปลาสวยงามจึงมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เนื่องจากมีขอไดเปรียบในสภาพแวดลอมดานการเลี้ยง 

ไดแก ปลาสวยงามเปนปลาท่ีมทีราคาสูง เม่ือเปรียบเทียบตอหนวยการผลิตหรือการเลี้ยงปลารูปแบบ

อ่ืน ๆ ใชเนื่อท่ีในการเพาะเลี้ยงนอย และปลาบางชนิดมีตนทุนการผลิตต่ํา ใชระยะเวลาการเลี้ยงสั้น  

ก็สามารถจําหนายปลาสวยงามได การจัดการสภาพแวดลอมก็ทําไดงาย เชน การจัดหาภาชนะท่ีใช

เลี้ยง การใหอาหาร การเปลี่ยนถายน้ํา นอกจากนั้นปลาสวยงามยังมีความหลากหลายทางสายพันธุ  

ท่ีสามารถเลือกเลี้ยงไดอยางอิสระ ดังนั้นธุรกิจปลาสวยงามจึงเปนธุรกิจท่ีเกิดจากฐานทรัพยากรท่ีมี

ความหลากหลายของประเทศไทย มีความพรอมทางดานศักยภาพการเพาะเลี้ยง ซ่ึงความนิยมในการ

เลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทยปจจุบันขยายตัวอยางตอเนื่อง และเปนสินคาท่ีมีความสําคัญตอ

เศรษฐกิจการสงออกของไทย มีการขยายตัวท้ังตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ โดยตลาด

ภายในประเทศท่ีสําคัญ ไดแก ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตวเลี้ยงจัหวัดราชบุรี (Fish Village) และ

ตลาดกลางปลาสวยงามศรีวิชัย  อความารเก็ต จังหวัดนครปฐม สวนตลาดตางประเทศไดแก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฮองกง สิงคโปร และญี่ปุน กลุมปลาสวยงามอยางปลากัด ปลาทอง และ 

ปลาหางนกยูง มีการสงออกอยูในอันดับตนๆ ซ่ึงปลาท้ัง 3 ชนิดเปนปลาท่ีมีการเลี้ยงและพัฒนาโดย

ภูมิปญญาของไทยมาอยางตอเนื่องยาวนาน  

 

ความสําคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 การเลี้ยงปลาสวยงามมีความสําคัญหลายดาน โดยเฉพาะการเลี้ยงเพ่ือเปนการพักผอนหยอน

ใจ เปนงานอดิเรก หรือสามารถทําเปนอาชีพไดท้ังระดับครัวเรือนขนาดเล็ก หรือสงขายท้ังในและ

ตางประเทศ ความสําคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม มีดังนี้ 

 

1. ปลาสวยงามมีราคาสูง  

ราคาปลาสวยงามแตละตัวคอนขางสูงมาก เชน ปลากัดลูกผสมลายธงชาติไทย ราคาตัว

ละ 5,000 – 20,000 บาท ปลาทองพันธุริวก้ิน และปลาปอมปาดัวร ราคาไมต่ํากวาตัวละ 500 บาท 

ปลาหมอสีฟลาเวอรฮอรนมีราคาสูงถึง 10,000 - 100,000 บาท ปลาคารพ ขนาดลําตัวยาว 10-25 

เซ็นติเมตร และ 25 - 35 เซ็นติเมตร จําหนายราคาตัวละ 3,000 บาทข้ึนไป ขนาด 35-50 เซ็นติเมตร 

ราคา 5,000 - 8,000 บาท และขนาดลําตัวยาว 50 เซ็นติเมตรข้ึนไป จําหนายราคาหลักหม่ืนจนถึง
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หลักหลายแสนบาท ข้ึนอยูกับคุณภาพของปลา เชน ท่ีสวรรคโลก โคย ฟารม มีปลาคารฟจําหนาย

ตั้งแตราคา 3,000 บาทข้ึนไป จนถึงตัวละ 300,000 – 500,000 บาท และแพงสุดท่ีเหลืออยูตอนนี้ตัว

ละ 800,000 บาท คือ พันธุ  โชวา อายุ 3 ป ขนาดลําตัวยาว 75 เซ็นติเมตร (ภูเบศวร ฝายเทศ, 

2559) และยังมีปลามังกรหรือปลา อะโรวานา สายพันธุมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย ราคาไมต่ํากวา 

20,000 บาท 

 

2. การเพาะเล้ียงปลาสวยงามใชเนื้อท่ีนอยและตนทุนต่ํา 

การเพาะพันธุปลาสวยงามสามารถใชภาชนะเล็ก ๆ เชน ขันน้ํา กะละมัง ตูกระจก ถังน้ํา

ถังซีเมนต ถังพลาสติก หรือถังไฟเบอร เปนบอเลี้ยง บอเพาะพันธุและบออนุบาลลูกปลาได โดย

พิจารณาเลือกภาชนะท่ีจะเลี้ยงใหเหมาะสมกับชนิดของปลา เชน การเพาะเลี้ยงปลากัด ปลาสอด 

ปลาหางนกยูง มีเพียงกะละมังและถังพลาสติกก็ดําเนินการได สําหรับปลาบางชนิดอาจจําเปนตองใช

ตูกระจกสําหรับเลี้ยงพอแมพันธุและการเพาะพันธุ เชน ปลาปอมปาดัวร ปลาเทวดา ปลาหมอสีฟลา

เวอรฮอรน เพราะตองมีการควบคุมอุณหภูมิและติดตามการผสมพันธุ นอกจากนั้นยังสามารถ

ดําเนินการอยูภายในอาคารท่ีมีอยูแลว โดยไมจําเปนตองมีการขยายพ้ืนท่ี (ประภาส โฉลกพันธรัตน, 

2540) 

 

 
(ก) ปลากัด 

 
(ข) ปลาหางนกยูง 

 
(ค) ปลาหมอมาลาวีแดง 

 
(ง) ปลาเซลฟนสีทอง 

 
(จ) ปลาสอดหางดาบ 

 
(ฉ) ปลาเสือสุมาตรา 

 

ภาพท่ี 1.1 ปลาสวยงามขนาดเล็กท่ีนิยมเลี้ยงในปจจุบัน 

ท่ีมา :  อรุณี รอดลอย และคณะ (2552) 
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(ก) ปลาทองริวก้ิน 

 
(ค) ปลาทองพันธุตาโปน (รักเล) 

 
(ข) ปลาปอมปาดัวร 

 
(ง) ปลาออสการ 

 
(จ) ปลาทองพันธุหัวสิงห 

 
(ช) ปลาทองพันธุออแรนดา 

 
(ฉ) ปลาหมอสีฟลาเวอรฮอรน 

 
(ซ) ปลามังกร หรือ ปลาอะโรวานา 

 

ภาพท่ี 1.2 ปลาสวยงามขนาดกลางและขนาดใหญท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทย 
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3. การเล้ียงปลาสวยงามมักใชระยะเวลาในชวงส้ัน ๆ  

การเลี้ยงปลาสวยงามบางชนิดใชเวลาเพาะพันธุและเลี้ยงเปนเวลาสั้น ๆ ก็สามารถผลิต

ปลาออกสงขายได เชน การเพาะลูกปลาอะโรวานา สามารถขายไดตั้งแตอายุประมาณ 1 สัปดาห 

(ประภาส โฉลกพันธรัตน, 2540) 

4. การจัดการสภาพแวดลอมของการเล้ียงปลาสวยงามทําไดงาย  

การเลี้ยงปลาในสภาพปกติจะใชเวลาแตละวันไมมากนัก ไดแก การใหอาหาร การสังเกต

พฤติกรรม และไมจําเปนตองเปลี่ยนถายน้ําทุกวัน เพราะใชเนื้อท่ีในการเลี้ยงจํากัด จึงสามารถควบคุม

คุณภาพน้ํา การกรองน้ํา ลดปญหาเรื่องน้ําเสีย หรือการแพรระบาดของโรคปลาจากภายนอกฟารม 

ตลอดจนการควบคุมอุณหภูมิ อีกท้ังความสวยงามของปลายังทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ในระหวาง

การดําเนินงานอีกดวย (ประภาส โฉลกพันธรัตน, 2540) 

5. ปลาสวยงามมีความหลากหลายชนิดใหเลือกเพาะพันธุ  

จากความหลากหลายของปลาสวยงามท่ีเปนท้ังปลาพ้ืนเมือง และปลาท่ีนําเขามาจาก

ตางประเทศ ทําใหผูเลี้ยงสามารถเลือกชนิดของปลามาเลี้ยงและเพาะพันธุไดมาก โดยมีท้ังปลาท่ี

ออกลูกเปนตัว เชน กลุมปลาสอดและปลาหางนกยูง ปลาท่ีออกลูกเปนไข เชน ปลากัด ปลาทอง ซ่ึง

ในปจจุบันมีท้ังการผสมแบบธรรมชาติและจากการผสมเทียม เชน ปลาเทวดา ปลาแฟนซี คารพ และ

ปลาอะโรวานา เปนตน (สุจินต หนูขวัญ และอรุณี รอดลอย, 2552) 

 

การผลิตและการคาปลาสวยงามของโลก 

นลินทิพย ภัคศรีกําธรกุล (2559) กลาววา ในปจจุบันอุตสาหกรรมการสงออกปลาสวยงาม

เปนอีกภาคธุรกิจท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต อยางตอเนื่อง โดยมีมูลคาการสงออกหลายพันลานบาทใน

แตละป สรางรายไดใหกับประเทศอยางมหาศาล ปลาสวยงามท่ีจําหนายในตลาดโลก รอยละ 90 เปน

ปลาน้ําจืด สวนท่ีเหลืออีก รอยละ 10 เปนปลาทะเล ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวรอยละ 90 ของปลาสวยงามท่ี

เปนปลาน้ําจืดไดจากการเพาะพันธุในฟารม สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 10 เปนการจับจากธรรมชาติ และ

ปลาทะเล รอยละ 99 ไดจากการจับจากทะเลและรอยละ 1 ไดจากการเพาะพันธุในฟารม โดยมีขอมูล

การสงออกท่ัวโลกป 2548-2552 มูลคาตลาดเฉลี่ย 326 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีประเทศสิงคโปร

เปนผูสงออกอันดับหนึ่ง มูลคาตลาดเฉลี่ย 62 ลานเหรียญสหรัฐฯ และประเทศไทยอยู ในอันดับ 6 

มูลคาตลาดเฉลี่ย 17 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนําเขาสูงสุด 44 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ประเทศไทยนําเขาเฉลี่ย 0.13 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศไทยสงออกปลาสวยงามไปสู

ประเทศตาง ๆ ประมาณ 96 ประเทศท่ัวโลก ปลาสวยงามท่ีสงออกมีประมาณ 200 ชนิด จาก 1,500 
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ชนิดท่ัวโลก โดยจะสงออกปลากัด ปลากาแดง ปลาคารพ ปลากระดี่ ปลาทอง ปลาปอมปาดัวร ปลา

เทวดา ปลาบารบ ปลาออสการ และปลาหมอสี เปนตน  

ในป พ.ศ. 2553 มูลคาการนําเขาปลาสวยงามของโลกมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ตลาด

นําเขาปลาสวยงามท่ีสําคัญ คือสหภาพยุโรปมีสัดสวนการนําเขาในป พ.ศ. 2553 ประมาณ รอยละ 44 

โดยในแตละประเทศมูลคาการนําเขาดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา รอยละ 20 สหราชอาณาจักร รอย

ละ 10 เยอรมันนี รอยละ 9 และฝรั่งเศส รอยละ 8 นอกจากนี้ยังมีการนําเขาของประเทศสิงคโปร 

โดยการนําเขาของประเทศสิงคโปรเปนการนําเขาเพ่ือการสงออกไปยังประเทศท่ีสาม ทําใหประเทศ

สิงคโปร เปนศูนยกลางการทําธุรกิจปลาสวยงาม โดย มูลคาการนําเขาประเทศสิงคโปร รอยละ 8 โดย

ในป พ.ศ. 2559 นั้น กรมประมงไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธสาตรปลาสวยงามวา ประเทศไทยจะเปน

ศูนยกลางการคาขายปลาสวยงามของโลกท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากเกษตรกรและ

ผูประกอบการในเรื่องการข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการผลิตใหกับสินคา

ภายในฟารม และตรงกับมาตรฐานและขอกําหนดของประเทศคูคา นอกจากนั้นเกษตรกรตองมีการ

รวมกลุม เพ่ือใหผูสงออกสามารถเขาถึงสินคาไดงาย (อรุณี รอดลอย, 2557) 

 

การผลิตปลาสวยงามของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีความนิยมเลี้ยงปลาสวยงามเปนงานอดิเรกมานานแลว เนื่องจากมีทรัพยากร

มากมาย ในชวง 10 ปท่ีผานมา ความนิยมเลี้ยงปลาสวยงามไดขยายตัวอยางมาก สังเกตจากปริมาณ

การขายสงปลาและอุปสงคการเลี้ยงปลาท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังมีรานขายปลาสวยงามเพ่ิมมากข้ึน สงผลให

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการคาขยายตัวเพ่ิมตามไปดวย เม่ือเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยง

ปลาสวยงามกับปลาท่ีใชเปนอาหารแลว การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนาจะมีลูทางท่ีแจมใสกวา 

เนื่องจากปลาสวยงามมีราคาสูงเม่ือเทียบกับปลาท่ีใชเปนอาหารในขนาดเดียวกัน ใชเวลาเลี้ยงไมนาน 

ใชเนื้อท่ีจํากัด ทําใหสามารถควบคุมสภาพแวดลอมและคุณภาพของน้ําไดงาย ท้ังยังมีปลาหลายชนิด

ใหเลือกเพาะพันธุอีกดวย 

1. แหลงเล้ียงปลาสวยงาม 

สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (2552) รายงานวา แหลง

เพาะเลี้ยงปลาสวยงามท่ีสําคัญ คือ พ้ืนท่ีในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพสูงใน

การเพาะ เลี้ยงและสงออกปลาสวยงาม เนื่องจากมีปจจัยเอ้ืออํานวยหลายอยาง อาทิ สภาพภูมิอากาศ 

คุณภาพน้ํา แหลงอาหาร แรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเพาะเลี้ยง และผูสงออกปลาสวยงามมีความรู

ความสามารถสูง ซ่ึงมีสวนเสริมสรางใหธุรกิจการสงออกปลาสวยงามมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

จังหวัดราชบุรีมีฟารมเพาะเลี้ยงปลาสวยงามมากท่ีสุดในประเทศ มีจํานวน 549 ฟารม เนื้อท่ี
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เพาะเลี้ยง 1,734.24 ไร มีชนิดปลาท่ีผลิตจํานวน 12 ชนิด ไดแก ปลาทอง ปลาสอด ปลาหางนกยูง 

ปลาตะเพียนทอง ปลาคารพ ปลาหางไหม ปลาบอลลูน ปลาหมอสี ปลากาแดง ปลาทรงเครื่อง ปลา

กาดํา และปลาน้ําผึ้ง ปริมาณการผลิตปลาสวยงามในป พ.ศ. 2551 สูงถึง 143,357,830 ตัว คิดเปน

มูลคาสูงถึง 375,067,197 บาท รองลงมา คือ นครปฐม จํานวน 369 ฟารม เนื้อท่ีเพาะเลี้ยง 518 ไร 

สวนใหญเพาะเลี้ยง ปลากัด รองลงมาไดแก ปลาหางนกยูง ปลาสอด ปลาทอง และปลาหมอสี 

ตามลําดับ นอกจากนั้น มีฟารมเพาะเลี้ยงปลาสวยงามกระจายอยูตามจังหวัดอ่ืน ๆ ไดแก 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 48 ฟารม เนื้อท่ีเพาะเลี้ยง 19.68 ไร เปนแหลงเพาะเลี้ยงปลาสวยงามท่ีมี

ราคาคอนขางแพง เชน ปลาปอมปาดัวร และ ปลาออสการ นอกจากนั้นเชน ปลากัด ปลาทอง     

ปลาหางนกยูง พบวาเลี้ยงกันมากในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 12 ฟารม เนื้อท่ีเพาะเลี้ยง 461.06 ไร 

และจังหวัดนนทบุรี จํานวน 9 ฟารม เนื้อท่ีเพาะเลี้ยง 5.681 ไร สรางรายไดใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

ปลาสวยงามในแตละปอยางมากโดยมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยมากกวา 170,000 บาทตอป  

2. ประเภทของผูประกอบการ  

ในระบบการตลาดการคาปลาสวยงามของไทย สามารถแยกประเภทของผูประกอบการ 

ไดดังนี้ (กรมประมง, 2553) 

2.1 เกษตรกรรายยอย หมายถึง เกษตรกรท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมพันธุปลาจาก

ธรรมชาติ เพาะพันธุลูกปลา อนุบาลลูกปลาเพ่ือขาย รวบรวมรับซ้ือลูกปลาจากเกษตรกรรายยอยอ่ืน

ในทองท่ี เพ่ือนําไปขายยังตลาดซันเดยพลาซา หรือพอคาขายสง นอกจากนั้นยังทําหนาท่ีคลาย

นายหนา โดยรับฝากปลาจากเกษตรกรรายยอยอ่ืนท่ีใกลเคียงเพ่ือนําไปขายยังตลาด โดยคิดคาใชจาย

เปนถุง ๆ ละ ประมาณ 20 บาท 

2.2 เกษตรกรรายใหญ หมายถึง เกษตรกรท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมพันธุปลาจาก

ธรรมชาติ เพาะพันธุลูกปลาขาย นําเขาพันธุปลาจากตางประเทศ รวบรวมรับซ้ือลูกปลาจากเกษตรกร

รายยอยเพ่ือจําหนายใหแกพอคารวบรวมภายในประเทศและผูสงออก นอกจากนั้นเกษตรกรรายใหญ

บางราย ยังทําหนาท่ีเปนผูสงออกอีกดวย 

2.3 พอคาขายสง หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีรวบรวมรับซ้ือปลาจากเกษตรกรรายยอยและ

เกษตรกรรายใหญ เพ่ือนําไปขายยังตลาดซันเดยพลาซาและตลาดอ่ืนภายในประเทศ 

2.4 ผูสงออก หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีรวบรวมรับซ้ือปลาชนิดตาง ๆ จากเกษตรกรรายใหญ

และพอคาขายสง เพ่ือสงออกไปขายตางประเทศตามใบสั่งซ้ือหรือออเดอรท่ีไดรับ 

2.5 พอคาขายปลีก หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีซ้ือปลาจากเกษตรกรรายใหญและพอคาขายสง 

เพ่ือนําไปจําหนายแกผูเลี้ยงปลาสวยงามท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
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3. กลุมผูเล้ียงปลาสวยงาม  

การทําธุรกิจเก่ียวกับการเลี้ยงปลาสวยงามนั้น เปนธุรกิจท่ีไมยุงยาก ขอเพียงวา มีความ

อดทน เอาใจใส หม่ันสังเกต ในเรื่องของการลงทุนก็เปนการลงทุนนอย ใหผลตอบแทนระยะสั้น และ

สมํ่าเสมอ จะตองมีความรูทางวิชาการเขามามีสวนเก่ียวของบางเพ่ือใหประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน 

จากนั้นมาพิจารณาในแงของความรูพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงปลาสวยงาม ซ่ึงจะทําใหทราบถึง

วัตถุประสงคของการเลี้ยงปลาสวยงาม กลุมผูนิยมเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย แบงไดดังนี้   

(กรมประมง, 2553) 

3.1 กลุมผูนิยมเลี้ยงปลาเริ่มตน มีสวนแบงตลาดสูง แตมีราคาต่ํา กลุมนี้จะนิยมซ้ือปลาท่ีมี

ราคาถูก ประมาณตัวละ 5-25 บาท ไดแก กลุมปลาออกลูกเปนตัว เชน ปลาหางนกยูง ปลาสอด  

ปลามอลลี่ ปลาแพลทตี้ กลุมปลาอ่ืน ๆ เชน ปลาออสการ ปลาปลองออย ปลาเสือสุมาตรา ปลาคารพ 

ปลากระดี่นางฟา ปลาเทวดา ปลาซัคเกอร และปลาไทย เชน ปลากาแดง ปลาทรงเครื่อง และปลา

หางไหม  

3.2 กลุมท่ีตองการปลาหลากหลายชนิด มีสวนแบงตลาดต่ํา ราคาต่ํา แตตองการขาย

เพ่ือใหมีความหลากหลายของสินคา ไดแก ปลากราย ปลาสลาด ปลาเทโพ 

3.3 กลุมผูนิยมปลาท่ีมีความชํานาญพิเศษ มีสวนแบงตลาดต่ํา แตมีราคาสูง ผูเลี้ยงในกลุม

นี้ สวนใหญท่ีพบมักเปนผูท่ีมีความรัก และผูกพัน ความชอบเฉพาะ และมักจะนิยมปลาท่ีมีสีทอง สม 

มุก มีความเชื่อในเรื่องของการนําสิ่งดีๆใหแกชีวิตและธุรกิจ ราคาปลาท่ีนิยมซ้ือมาเลี้ยง ตั้งแต 500 

บาท ข้ึนไป ไดแก กลุมปลาทอง ปลาตะพัด ปลาหมอส ีและปลาปอมปาดัวร เปนตน 

4. การคาปลาสวยงามของไทย  

ตลาดปลาสวยงามท่ีสําคัญของประเทศคือ ตลาดซันเดยพลาซา อยูในบริเวณสวนจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร การซ้ือขายปลาสวยงามในตลาดนี้ สวนใหญเปนการขายสง มีการขายปลีกบาง

เล็กนอย โดยผูท่ีทําธุรกิจจะเปนเกษตรกรหรือพอคา โดยเปดจําหนายเวลา 06.00 - 24.00 น. ของทุก

วันพฤหัสบดี ชวงท่ีคึกคักมากคือตั้งแตเวลา 15.00 น. เปนตนไป ซ่ึงจะมีพอคาจากท่ัวประเทศมาซ้ือ

ปลาไปจําหนาย รวมท้ังบุคคลท่ีเลี้ยงปลาเปนงานอดิเรก ก็จะมาหาซ้ือปลาในตลาดนี้ดวย     

(สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

5. ตลาดปลาสวยงาม  

ตลาดขายสงปลาสวยงามท่ีใหญท่ีสุดอยูท่ีตลาดซันเดยพลาซา จตุจักร ตลาดจะเริ่มมีการ

เคลื่อนไหวกันตั้งแตตอนเชามืดของวันอังคาร และสิ้นสุดวันพุธตอนเย็นทุกสัปดาห เกษตรกรจะนํา

ปลามาจากฟารมโดยตรง หรืออาจจะมีผูรวบรวมมาจากเกษตรกรนําปลามาขาย ปลาท่ีนํามาขายเปน
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ปลาท่ีมีอายุ 2-3 เดือนหรือขนาด 2 นิ้วข้ึนไป ผูขายปลีกปลาสวยงามจากท่ัวประเทศมาซ้ือปลาไป

จําหนายอีกตอหนึ่งรวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีนิยมเลี้ยงปลาเปนงานอดิเรก นอกจากนั้นมีชาวตางชาติสวน

ใหญมาจากตะวันออกกลาง ประมาณการขายสงปลาสวยงามประมาณ 150,000-200,000 ตัว      

ตอสัปดาห คิดเปนมูลคาประมาณ 50 ลานบาทตอป ตลาดปลาสวยงามแบงออกเปน 2 ประเภท 

ไดแก (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

5.1 ตลาดในประเทศ ประกอบดวย เกษตรกรผูเพาะเลี้ยง ผูจับปลาจากธรรมชาติ ผูนํา

เขา ผูคาสง ผูคาปลีก และผูเลี้ยงปลาเปนงานอดิเรก 

5.2 ตลาดสงออก ประกอบดวย ผูรวบรวมปลาจากธรรมชาติ ผูรวบรวมปลาจากเกษตรกร

ผูเพาะเลี้ยง และผูสงออก 

6. การสงออกปลาสวยงามของไทย  

    การสงออกปลาสวยงามใหประสบความสําเร็จนั้น ผูสงออกควรท่ีจะพิจารณาปจจัยตาง ๆ 

เหลานี้ ไดแก ความหลากหลายของสายพันธุ มีผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามหลายรายท่ีประสบความ 

สําเร็จ ในการเพาะเลี้ยงและมีแนวโนมท่ีจะพัฒนาเพ่ือนําสินคาท่ีเพาะเลี้ยงไดเพ่ือการสงออก จําเปน 

ท่ีจะตองเขาใจธุรกิจสงออกปลาสวยงามนี้วา การสงออกใหประสบความสําเร็จ จําเปนท่ีจะตองมี

ความหลากหลายของสายพันธุอยูในสต็อก เพ่ือไมใหลูกคาผิดหวัง (สนธิพันธุ ผาสุกดี และคณะ, 

2559) 

 

 

(ก) ปลากัด 

 

(ข) ปลาหางนกยูง 

 

ภาพท่ี 1.3 ปลากัดและปลาหางนกยูงสายพันธุท่ีเพาะไดในประเทศไทย 

ท่ีมา :  สิรินุช ฉิมพลี (2559)  
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วิถีการคาและการดําเนินธุรกิจปลาสวยงาม 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ไดศึกษาระบบการคาและการดําเนินธุรกิจปลา

สวยงามในประเทศไทยและตางประเทศ ซ่ึงมีขอมูลท่ีนาสนใจและสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การคาระหวางประเทศ  

การคาปลาสวยงามระหวางประเทศ มีลักษณะความสัมพันธสวนบุคคลท่ีทําการคากันมา

นาน ผูนําเขาปลาสวยงามท่ีทําการคากันมานานมักเดินทางมาพบผูสงออกปละ 1-2 ครั้ง เพ่ือเลือกซ้ือ

สินคา และใหขอมูลเก่ียวกับธุรกิจการสงออกและนําเขาปลาสวยงามตามท่ีลูกคาตองการ การสั่งซ้ือ

ปลาสวยงาม อาจสั่งซ้ือทางโทรสาร โทรศัพท หรือโทรเลขตามท่ีไดตกลงกัน โดยอาจสั่งซ้ือเปนครั้ง

คราวซ่ึงข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศดวย โดยมีระยะเวลาของการนําสงสินคาประมาณ 1 สัปดาหถึง 

1 เดือน วิถีการคาปลาสวยงามระหวางประเทศแสดงไวในภาพท่ี 1.4 

1.1 การขนสง การขนสงทางอากาศมีความสําคัญเปนอยางมากในการนําสงปลาสวยงาม

จากผูสงออกไปยังผูนําเขาและผูคาปลีก โดยเปนคาใชจายประมาณ 50 เปอรเซ็นตของตนทุนการ

นําเขาปลาสวยงามท้ังหมด ปลาท่ีแข็งแรงจะสามารถมีชีวิตอยูไดในระหวางการเดินทางประมาณ 48-

56 ชั่วโมง ในชวงระหวางการเปลี่ยนเสนทางการบิน/เครื่องบิน บริษัทการบินสวนใหญจะนําปลา

สวยงามไปพักไวท่ี “Animal Hotels” ในทันทีท่ีเครื่องลงจอดท่ีสนามบิน “Animal Hotels” นี้เปน

สถานท่ีท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ และมีเครื่องอํานวยความสะดวกในการดูและปลาเหลานี้  

1.2 การลําเลียงและภาชนะท่ีใชบรรจุปลา ปจจุบันมีการใชกลองโฟม (Polystyrene หรอื 

Styrofoam) ซ่ึงไดมาตรฐานของกลุมโฟมและถุงพลาสติก (Polyethylene) กลองโฟมดังกลาวมี

คุณสมบัติหนาในการลําเลียงปลาเพ่ือขนสงอยางแพรหลายท่ัวโลก กลองดังกลาวเปนกลองท่ีกันความ

รอนและคงความเย็นท่ีเกิดข้ึนระหวางการขนสง กลองท่ีเหมาะสมมีขนาด 88 X 125 นิ้ว ซ่ึงจะลดเนื้อ

ท่ีขนสงในเครื่องบินลงไดประมาณ 5 - 10 เปอรเซ็นตของการใชกลองแบบเดิม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.4 วิถีการคาปลาสวยงามระหวางประเทศ  

ท่ีมา :  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2554) 

ชาวประมง / ผูเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเปนการคา 

ผูนําเขาตางประเทศ 

ผูเลี้ยงปลาสวยงาม 

การขนสงทางอากาศ 
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 2. การคาในประเทศไทย 

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ทําการศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลา

สวยงาม พบวาการคาปลาสวยงามในประเทศไทย มีวิธีการบริหารจัดการและการดําเนินงานตาม

หัวขอตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 วิถีการตลาด เกษตรกรรายยอยจะทําการขายปลาใหแกเกษตรกรรายใหญ พอคาขาย

สง และผูเลี้ยงปลาตู ซ่ึงเกษตรกรรายใหญจะนําเขาปลาสวยงามจากตางประเทศ และรับซ้ือปลาจาก

เกษตรกรรายยอยบางสวน แลวขายใหแกพอคาขนสงในกรุงเทพมหานคร ตางจังหวัด และผูสงออก 

พอคาขายสงจะซ้ือปลาจากเกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายใหญแลวขายตอใหกับผูสงออก พอคาขาย

ปลีกในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด และผูเลี้ยงปลาตู สวนพอคาขายปลีกจะรับซ้ือปลาจาก

เกษตรกรรายใหญและพอคาขายสงเพ่ือขายใหแกผูเลี้ยงปลาตู วิถีการตลาดแสดงไวในภาพท่ี 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.5 วิถีการตลาดปลาสวยงามของประเทศไทย 

ท่ีมา :  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2554) 

 

2.2 วิธีการซ้ือขาย การซ้ือขายปลาโดยท่ัวไป ผูซ้ือจะไปเลือกซ้ือปลาจากแหลงขาย 

เพ่ือดูความสมบูรณแข็งแรง สีสัน ขนาดและความยาวของปลา แลวทําการตกลงราคา หากผูซ้ือจะนํา 

ไปจําหนายยังตลาดซันเดยพลาซา ก็จะมาซ้ือในวันอังคารหรือวันพุธเพ่ือนําไปขายในวันพฤหัสบดี ซ่ึง

เปนวันเปดตลาด แตถาจําหนายแหลงอ่ืนสามารถซ้ือปลาไดทุกวันตามความตองการและความสะดวก

ของผูซ้ือ สวนการชําระเงินนั้นจะชําระดวยเงินสด แตถาผูซ้ือและผูขายไดตกลงซ้ือขายกันเปนประจํา

เกษตรกรรายยอย 

นําเขาปลาสวยงาม เกษตรกรรายใหญ พอคาขายสง 

พอคาขายปลีก 

(กทม. และตางจังหวัด) 

 

ผูสงออก 

สงออกตางประเทศ ผูเลีย้งปลาตู 
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แลว ผูขายจะใหเครดิตแกผูซ้ือประมาณ 3-7 วัน การซ้ือขายในตลาดซันเดยพลาซานั้น สวนใหญ    

จะชําระดวยเงินสด อาจมีการใหเครดิตบางแกพอคาขายสงปลาในตลาดซันเดยพลาซาดวยกัน  

2.3 การกําหนดราคา สวนใหญผูขายเปนผูกําหนดราคาแตก็สามารถตอรองราคากัน

ได ในการกําหนดราคาพิจารณาจากความสวยงาม ความสมบูรณแข็งแรงของตัวปลา ส ีขนาด และ

ความยาว ปลาบางชนิดกําหนดราคาจากเพศ เชน ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาเพศผูจะมีราคาสูงกวา

ปลาเพศเมีย นอกจากนี้การกําหนดราคายังคํานึงถึงปริมาณผลผลิตในทองตลาดวา ในชวงนั้นมีปลา

มากหรือนอย ถาชวงใดมีปลาเขาสูตลาดมาก เชน เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนฤดูรอน ปลา

จะมีราคาถูก หากชวงใดท่ีมีปลาเขาสูตลาดนอย เชน ชวงฤดูหนาว ปลามักเปนโรคและตายมาก การ

เพาะพันธุปลามีอัตรารอดต่ําปลาจะมีราคาสูง 

2.4 การบรรจุภาชนะ ในการนําปลาไปจําหนายผูเลี้ยงจะทําการตักปลาใสในถุง

ขนาด 16 X 26 นิ้ว ซ่ึงบรรจนุ้ําประมาณ 1 ใน 3 สวนของถุง โดยใสปลาประมาณถุงละ 50 - 100 ตัว 

ข้ึนอยูกับขนาดของปลา แลวใสออกซิเจนเพ่ือชวยในการหายในของปลากอนมัดปากถุง 

2.5 การขนสง การขนสงปลาสวยงามไปขายท่ีตลาดหรือสงไปยังลูกคา สวนใหญจะ

บรรทุกใสรถปคอัพ โดยจะวางถุงบรรจุปลาเรียงเปนแถว ๆ แลวคลุมดวยผาใบเพ่ือปองกันมิใหปลา

รอนและตาย ในกรณีท่ีมีปริมาณปลาท่ีตองการขนสงมากก็มักจะใชรถบรรทุกขนาดใหญเปนพาหนะ  

 

สถานการณตลาดปลาสวยงามและโอกาสของประเทศไทยในปจจุบัน 

สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป (2559) รายงานเก่ียวกับ

สถานการณตลาดปลาสวยงามและโอกาสของประเทศไทยในปจจุบัน สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1. ปลาสวยงามเปนสัตวเล้ียงท่ีไดรับความนิยม 

การเลี้ยงปลาสวยงามไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท้ังการเลี้ยงเพ่ือความบันเทิงและการ

เลี้ยงเปนอาชีพ การคาปลาสวยงามแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ปลาน้ําจืดสวยงาม รอยละ 90 และ

ปลาทะเลสวยงาม รอยละ 10 จากสถิติขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food 

and Agriculture Organization of The United Nations หรือ FAO) พบวา ในระยะเวลา 10 ป 

การสงออกปลาสวยงามท่ัวโลกมีมูลคา เพ่ิมข้ึนจาก 178 ลานเหรียญสหรัฐในป 2543 เปน 362 ลาน

เหรียญสหรัฐในป 2554 โดยมีอัตราเติบโต เฉลี่ยรอยละ 6.6 ตอป การสงออกปลาสวยงามมากกวา

รอยละ 50 มาจากเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต สวนการนําเขาปลาสวยงาม

ในป 2554 มีมูลคารวม 350 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมียุโรปเปนตลาดสําคัญท่ีสุด คือคิดเปนสัดสวน

รอยละ 50 ของมูลคาการนําเขาปลาสวยงามท่ัวโลก รองลงมาคือตลาดเอเชีย (รอยละ 26) และ

อเมริกา (รอยละ 20) ตามลําดับ 
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2. ประเทศสงออกปลาสวยงามท่ีสําคัญ  

สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (2554) รายงานวา ประเทศประเทศสิงคโปรมีการสงออก

ปลาสวยงามไปขายในตลาดโลกมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเทศญี่ปุน ตามดวยประเทศสาธารณรัฐเช็ก 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 สิงคโปร สงออกปลาสวยงามมากท่ีสุดในโลก หรือรอยละ 17 ของมูลคาการสงออก

ปลาสวยงามท้ังหมดของโลก แตเนื่องจากสิงคโปรเปนเกาะขนาดเล็กและมีพ้ืนท่ีจํากัดจึงตองพ่ึงพา

การนําเขาปลาจากตางประเทศแลวนํามาเพาะเลี้ยงใหไดขนาดหรือมีสภาพท่ีตองการ กอนสงออก 

โดยสิงคโปรมีจุดแข็งดานเทคโนโลยีและเทคนิคการเลี้ยงปลา ทําใหไดปลาสวยงามท่ีมีคุณภาพดี 

หลากหลาย และเปนท่ีตองการของตลาดโลก อีกท้ังสิงคโปรยังเปนแหลงรวบรวมปลาสวยงามสาย

พันธุตางๆ จากท่ัวโลก ตลาดสงออกท่ีสําคัญของสิงคโปร ไดแก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุน 

เยอรมนี และฝรั่งเศส 

2.2 ญี่ปุน สงออกปลาสวยงามมากเปนอันดับ 2 รองจากประเทศสิงคโปร หรอืรอยละ 9  

ของมูลคาการสงออกปลาสวยงามท้ังหมดของโลก โดยเนนสงออกปลาคารพ และปลาทอง ท่ีมี

คุณภาพดีและราคาสูง ในชวงท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัวระหวางป 2551 – 2552 การสงออกปลา

สวยงามของหลายประเทศลดลง แตการสงออกของญี่ปุนกลับเติบโตสวนทางกับประเทศอ่ืนๆ ใน

ขณะเดียวกัน การนําเขาปลาสวยงามของญี่ปุนกลับลดลง แสดงใหเห็นวา ญี่ปุนสงออกปลาสวยงาม   

ท่ีผลิตในประเทศไดเพ่ิมมากข้ึน โดยมีตลาดสงออกหลัก คือ ฮองกง เนเธอรแลนด และเยอรมนี 

2.3 สาธารณรัฐเช็ก มีมูลคาการสงออกปลาสวยงามรวม 21.8 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 

2554 หรือรอยละ 6 ของมูลคาการสงออกปลาสวยงามท้ังหมดของโลก สวนใหญสงออกไปยุโรป โดย 

ในอดีตการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในสาธารณรัฐเช็กมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต แตปจจุบัน

ตนทุนเพ่ิมสูงข้ึนจึงเปลี่ยนมาเปนการนําเขาเพ่ือสงออกแทน (Re-Export) สาธารณรัฐเช็กมีความ

ไดเปรียบดานทําเลท่ีตั้งซ่ึงอยูในยุโรปและเปนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปดวย นอกจากนี้ ปลาท่ี

สาธารณรัฐเช็กสงออกยังมีคุณภาพดีและมีอัตราการตายต่ํา จึงไดรับความนิยมในตลาดยุโรป 

สําหรับประเทศไทยสงออกปลาสวยงามมากเปนอันดับ 4 ของโลก (รอยละ 6) มาเลเซีย 

(รอยละ 5) และอินโดนีเซีย (รอยละ 4) แมวาท้ังสามประเทศจะเปนแหลงผลิตปลาสวยงามท่ีสําคัญ

ของโลก แตสวนใหญถูกสงผานทางประเทศสิงคโปร ฮองกง หรือไตหวันเพ่ือสงตอไปจําหนายยัง

ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก 

3. ตลาดรับซ้ือปลาสวยงามท่ีสําคัญ  

ตลาดรับซ้ือปลาสวยงามของโลกท่ีสําคัญกลุมใหญ ๆ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ

กลุมประเทศสหราชอาณาจักร ซ่ึงเปนตลาดนําเขาปลาสวยงามท่ีใหญท่ีสุด โดยมีประเทศท่ีนําเขาปลา
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สวยงามสามอันดับแรก คือ เยอรมัน สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

3.1 สหรัฐอเมริกา นําเขาปลาสวยงามมากท่ีสุดในโลก หรือรอยละ 15 ของมูลคาการ

นําเขาปลาสวยงามของท้ังโลก โดยนําเขาจากสิงคโปรเปนหลัก (รอยละ 21) รองลงมา คือ การนําเขา

จากไทย (รอยละ 20) อินโดนีเซีย (รอยละ 13) ฟลิปปนส (รอยละ 7) และศรีลังกา (รอยละ 7) 

ตามลําดับ อยางไรก็ดี การนําเขาปลาสวยงามของสหรัฐอเมริกา มีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2549 และ

ยังไมมีทีทาวาจะฟนตัว มูลคาการนําเขาลดลงจาก 74 ลานเหรียญสหรฐัในป 2549 เหลือ 53 ลาน

เหรียญสหรัฐ ในป 2554 หรือลดลงรอยละ 28 ภายในระยะเวลา 5 ป 

3.2 สหราชอาณาจักร เปนตลาดสําคัญท่ีสุดในยุโรป คือนําเขาเกือบ 30 ลานเหรียญสหรัฐ   

ในป พ.ศ. 2554 หรือรอยละ 9 ของมูลคาการนําเขาปลาสวยงามของท้ังโลก ในสหราชอาณาจักร 

ปลาสวยงามไดรับความนิยมมากเปนอันดับ 3 รองจากสุนัขและแมว สวนใหญนําเขาจากประเทศ

สิงคโปร (รอยละ 37) อิสราเอล (รอยละ 14) อินโดนีเซีย (รอยละ 10) และญี่ปุน (รอยละ 8) สําหรับ 

การนําเขาจากไทยคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 4 เทานั้น การนําเขาปลาสวยงามของสหราชอาณาจักร 

มีแนวโนมลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2551 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรป แตการ

นําเขาเริ่มสงสัญญาณฟนตัวในป พ.ศ. 2554 

3.3 เยอรมนี นําเขาปลาสวยงามมากเปนอันดับ 2 ในยุโรป รองจากสหราชอาณาจักร คือ

มีมูลคารวม 24.5 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2554 หรือคิดเปนสัดสวน รอยละ 7 ของมูลคาการ

นําเขา ปลาสวยงามของโลก แหลงนําเขาปลาสวยงามท่ีสําคัญของเยอรมนี คือ ญี่ปุน (รอยละ 21) 

สิงคโปร (รอยละ 14) อิสราเอล (รอยละ 11) และอินโดนีเซีย (รอยละ 8) สวนการนําเขาจากไทย คิด

เปนสัดสวน เพียงรอยละ 4 เทานั้น 

3.4 สิงคโปร นําเขาปลาสวยงามรวม 23 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2554 หรือรอยละ 7 

ของมูลคาการนําเขาปลาสวยงามของโลก สิงคโปรมีบทบาทสําคัญในการเปนศูนยกลาง (Hub) การคา 

ปลาสวยงามในเอเชียและเปนแหลงรวบรวมปลาสวยงามจากประเทศตางๆ ในเอเชีย โดยมีแหลง

นําเขาปลาสวยงามจากอินโดนีเซีย (รอยละ 35) มาเลเซีย (รอยละ 20) และไทย (รอยละ 12) 

3.5 ญี่ปุน เปนแหลงเพาะเลี้ยงและสงออกปลาคารพและปลาทองคุณภาพสูง แตญี่ปุน

ตองอาศัยการนําเขาปลาสวยงามเขตรอนจากตางประเทศ เชน สิงคโปร บราซิล และอินโดนีเซีย ซ่ึง

ญี่ปุน เคยนําเขาปลาสวยงามมากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา แตการนําเขามีแนวโนม

ลดลงอยางตอเนื่องในชวงทศวรรษท่ีผานมา จาก 32 ลานยูโรในป 2543 เหลือ 19 ลานยูโรในป 2554 

เนื่องจากญี่ปุนหันมาเพ่ิมศักยภาพการผลิตปลาสวยงามในประเทศแทน 
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4. ตลาดสหภาพยุโรป  

จากสถิติ EUROSTAT ในป 2554 พบวา สหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) 27 

ประเทศ นําเขาปลาสวยงามมูลคารวมท้ังหมด 121 ลานยูโรหรือประมาณ 162 ลานเหรียญสหรัฐ  

โดยนําเขาจากกวา 80 ประเทศท่ัวโลก และเกือบ 3 ใน 4 เปนการนําเขาจากประเทศท่ีสาม ซ่ึงแหลง

นําเขาปลาสวยงามท่ีสําคัญของ EU ไดแก สิงคโปร (รอยละ 20) อิสราเอล (รอยละ 11) ญี่ปุน     

(รอยละ 9) และอินโดนีเซีย (รอยละ 8) ตามลําดับ สวนการนําเขาจากประเทศไทยมีมูลคามากเปน

อันดับ 7 คือมีมูลคารวม 5 ลานยูโรในป พ.ศ. 2554 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 ของมูลคาการ

นําเขาปลาสวยงามท้ังหมดของ EU (สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป, 

2559) 

กรมประมง (2553) วิเคราะห SWOT จากการรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือ

จัดทํายุทธศาสตรปลาสวยงาม ป พ.ศ. 2555 - 2559 พบวา การคาปลาสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะ 

และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐในเรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค มีรูปแบบการเติบโตอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน อยางไรก็ตามมีปญหาและอุปสรรคท่ีสามารถแกไขได จึงไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ประเทศ

ไทยจะเปนศูนยกลางการผลิตและการคาปลาสวยงามท่ีมีคุณภาพของโลกภายในป พ.ศ. 2559” และ

มีพันธกิจดานงานวิจัยสรางสินคาใหมีมาตรฐาน การรวมกลุมและพัฒนาระบบการตลาดท้ังในและ

ตางประเทศ เปาหมายผลผลิตจากปลาสวยงามทุกชนิดเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป ผลผลิตของปลา

สวยงามสายพันธุใหม ไดรับการพัฒนาเปนสินคาชนิดใหมเพ่ิมข้ึนปละ 2 ชนิด เกษตรกรมีรายได  

อยางนอย 120,000 บาทตอครัวเรือนตอป จํานวนเกษตรกรรายใหมเพ่ิมข้ึน 300 ราย เกษตรกรมีการ

รวมกลุมเพ่ือเปนฐานในการผลิตและการคารวมกันในรูปแบบชมรมธรรมชาติ หรือวิสาหกิจชุมชน 

หรือสหกรณไดเพ่ิมข้ึน 50 กลุม มูลคาการสงออกปลาสวยงามเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 

 

บทสรุป 

ปลาสวยงามเปนหนึ่งในสินคาเกษตรท่ียังมีลูทางในการขยายตลาดสงออกไดดี เนื่องจาก

ความตองการในตลาดโลกยังคงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง ประเทศไทยมีปจจัยพ้ืนฐานในเรื่อง

ความพรอมทางศักยภาพการเลี้ยงและการพัฒนาสายพันธุ ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญผลักดันใหไทยกาว

ข้ึนไปอยูในระดับประเทศผูสงออกปลาสวยงามท่ีสําคัญของโลกไดในอนาคต ซ่ึงปจจุบันประเทศท่ี

นําเขาปลาสวยงามหันมาสั่งซ้ือปลาสวยงามจากไทยมากข้ึน จากเดิมท่ีเปนการสั่งซ้ือผานทางสิงคโปร 

ดังนั้นการเจาะขยายตลาดปลาสวยงามโดยตรงจะทําใหปลาสวยงามของไทยเปนท่ีรูจักมากข้ึน และ

ปลาสวยงามของไทยไดรับการยอมรับมากข้ึนท้ังในดานความหลากหลายของสายพันธุ ความสวยงาม 

ราคาไมแพงเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง และมีการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงรวมท้ังการควบคุมคุณภาพ
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และการกักกันโรคของปลาสวยงามในการสงออกใหเปนท่ียอมรับมากยิ่งข้ึน ประเทศไทยมีแหลง

เพาะพันธุและเลี้ยงปลาสวยงามหลายแหงท่ัวประเทศ ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด โดยมี

ผูประกอบการหลายกลุม ไดแก เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายใหญ พอคาขายปลีก พอคาขายสง 

รวมถึงผูสงออก ซ่ึงการคาปลาสวยงามมีเอกลักษณเฉพาะ และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐใน

เรื่องเศรษฐกิจสรางสรรค มีรูปแบบการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน และคาดวาประเทศไทยจะเปน

ศูนยกลางการผลิตและการคาปลาสวยงามท่ีมีคุณภาพของโลกไดในอนาคต 
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คําถามทายบท 
 1. จงบอกถึงความสําคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม 

 2. จงอธิบายรูปแบบการผลิตและการคาปลาสวยงามของไทยกับของโลก 

 3. ปจจุบันมีแหลงเลี้ยงและจําหนายปลาสวยงามอยูท่ีจังหวัดใดบาง 

 4. ผูจําหนายปลาสวยงามในระบบตลาดปลาสวยงาม ประกอบดวยใครบาง 

 5. จงอธิบายวิถีการคาและการดําเนินธุรกิจปลาสวยงามของประเทศไทย 

 6. ปลาสวยงามชนิดใดท่ีสามารถสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยมากท่ีสุด 

 7. จงยกตัวอยางชนิดของปลาสวยงามท่ีประเทศไทยสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ 3 

ชนิด 

 8. ประเทศไทยนําเขาปลาสวยงามจากประเทศใดบาง และเปนปลาชนิดใด จงยกตัวอยาง 3 

ประเทศ 

 9. จงอธิบายสถานการณตลาดปลาสวยงามและโอกาสของประเทศไทยในปจจุบัน 

 10. กรมประมงมีนโยบายดานสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามอยางไร จงอธิบาย 
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