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เศรษฐกรปฏิบัติการ

ชวงฤดูรอนของยุโรปเปนชวงที่มีการบริโภคอาหารทะเลมากที่สุดโดยเฉพาะสัตวน้ําที่สําคัญอยางเชน
หอย ทู น า กระป อ ง หมึ ก ปลากะพงขาว และ ปลาตะเพี ย นทะเล แต ก ารบริ โ ภคปลาอลาสก า พอลล็ อ ค
ปลาคอดและปลาตะเพี ย นน้ํ า จื ด ในด า นราคาสู ง ขึ้ น ตามความต อ งการที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ ง ปลากะพงและ
ปลาตะเพียนทะเลซึ่งถึงแมชวงกอนหนานี้จะมีราคาต่ํามากอน อยางไรก็ตามคาดวาความตองการบริโภคสัตว
น้ําจะเริ่มลดลงเมื่อเขาสูฤดูใบไมรวง และราคาจะสูงขึน้ ในชวงปลายปชวงเทศกาลคริสมาสตและปใหม
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ในเบื้องตนมีการคาดการณวาปลา hake (Merluccius productus) จะราคาต่ํากวาชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมาในชวงฤดูใบไมผลิ ขณะที่ราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนดมีราคาลดลง โดยทั่วไป
ปลาในกลุมปลาหนาดินไมไดรับความนิยมในการบริโภคมากนักในชวงฤดูรอน

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ปลาตาเดียว (turbot) มีปริมาณยอดขายและราคาคงที่ในเดือนมิถุนายน ผลผลิตอยูในระดับที่ดี แตมี
แนวโนมที่จะลดลงในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ราคายังคงที่เนื่องจากความตองการปลาชนิดนี้ไมสูงมาก
ในชวงฤดูรอน
ความตองการวัตถุดิบปลาคอดแปซิฟก (Gadus macrocephalus) จากนอกสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง จากสหรัฐฯ ญี่ปุน จีน และคาดวาราคาจะสูงขึ้นตามไปดวย ทําใหเหลือวัตถุดิบใหกับผูผลิตชาวยุโรป
ในปริมาณนอย ปริมาณวัตถุดิบจากหมูเกาะฟาโร และ ไอซแลนดมีไมเพียงพอสําหรับแปรรูปปลาคอดหมัก
เกลือ (Gadus morhua) เนื่องจากเรือจับมีเปาหมายไปที่ปลาชนิดอื่นๆ อยางเชน ling และbrosme มากกวา
ซึ่งเปนปกติของชวงฤดูกาลนี้ของป
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน

ในช วงฤดูรอนยุ โรปมีความต องการผลิตภัณฑ ซูริ มิปริ มาณมาก เนื่องจากนําไปใชประกอบอาหาร
ประเภทสลัดทะเล อยางไรก็ตามถึงแมจะมีความตองการสูง แตราคายังคงที่ สะทอนถึงความสมดุลของตลาด
วัตถุดิบในขณะนี้

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาซูริมิจากสเปนในตลาดฝรัง่ เศส

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ปริมาณการจับทูนาอยูในระดับต่ําในทุกพื้นที่การจับหลักๆ ทําใหราคาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ทูนาทองแถบ
(skipjack) มีราคาเกือบ 2,000 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ซึ่งถือเปนแนวตานทางจิตวิทยาที่สําคัญ ความตองการ
ผูบริโภคในตลาดยุโรปลดต่ําลง ผูแปรรูปทูนาในสเปนและอิตาลีหยุดทําการในชวงเดือนสิงหาคม ทําใหปริมาณ
ความตองการทูนาจากตลาดโลกลดลง ทั้งสามปจจัยนี้นาจะสงผลใหแนวโนมราคาที่เคยสูง กลับเปนทางตรง
ขามในชวงสองเดือนขางหนา และจะสงผลใหราคาทูนาทองแถบจะลดลงจากระดับราคาปจจุบัน
มีการหามทํ าประมงโดยใชอุปกรณ ชวยทํ าประมงประเภทเครื่ องมือลอปลา (Fish Aggregating
Device : FADs) เป น เวลา 4 เดื อน ในพื้น ที่ ต ะวั น ตกและแปซิ ฟ กตอนกลาง ตั้ง แต 1 กรกฎาคม
วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปที่ไทยอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา บางโรงงานมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการขาย
สิ น ค า ได ล า ช า และเป น การซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ แบบวั น ต อ วั น เพี ย งเพื่ อให โ รงงานสามารถดํ า เนิ น การไดต อ ไปได
การเจรจาเรื่องราคาทูนาทองแถบสําหรับการสงมอบในเดือนกรกฎาคมยังไมไดขอสรุป แตคาดวาจะอยูที่ระดับ
1,950 เหรียญสหรัฐฯ (ราคา CFR)
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แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน

การจับทูนาบริเวณแปซิฟกตะวันออกอยูในระดับปานกลาง ขณะที่โรงงานทูนาทองถิ่นรายงานวามี
วัตถุดิบทูนาอยูในระดับต่ํา การหามจับสัตวน้ํารอบแรกของ IATTC 2 เริ่มตั้งแต 29 กรกฎาคม เปนเวลาสอง
เดือนนับจากนั้น และราคาทูนาที่ตลาดกรุงเทพฯสูง ลวนเปนปจจัยที่ทําใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลือง
สูงขึ้นอยางมาก

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)

สถานการณการจับทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง ระดับวัตถุดิบคงเหลือในโรงงาน
แปรรูปทองถิ่นยังมีปริมาณเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองสูงขึ้น
การจับทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลง เนื่องจากสภาพอากาศไมดี โรงงานแปรรูปทองถิ่นรายงาน
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือนอย ผลจากการจับทูนาไดปริมาณนอยทําใหราคาทูนาทองแถบสูงขึ้น ขณะที่ราคาทูนา
ครีบเหลืองยังคงที่ ราคาตลาดทูนาปรุงสุก เนื้อทูนาลอยด ยังคงที่
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IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิ การทูน่าเขตทวีปอเมริ กา
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แผนภูมิที่6 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่7 แนวโนมราคาเนื้อปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
ราคาปลาสแปรท (sprat) ลดลงอยางตอเนื่องในตลาดโปแลนด ราคาปลาเฮอรริ่งสูงขึ้นเนื่องจากตลาด
มีความตองการสูง
หมึก (Cephalopods)
ผลผลิตและการสงออกหมึกยักษ (octopus) จากอินโดนีเซียเกือบจะไมมีในชวงนี้ ซึ่งเปนไปตามปกติ
ของชวงฤดูกาล เมื่อเดือนที่ผานมาความตองการและราคาหมึกยักษอยูในระดับที่สูง เนื่องจากปริมาณผลผลิต
จากแหลงอื่นมีจํากัด
ตลาดหมึกกลวย (squid) ของยุโรปไดรับผลจากการที่ ฤดูกาลทําประมงหมึกในอารเจนตินาไมเปนไป
ตามที่คาด และการที่เปรูกลับมาทําประมงหมึกอีกครั้ง ซึ่งในปที่แลวการทําประมงหมึกไดผลไมดีในทั้งสองแหง
ทําใหราคาสูงขึ้นมาก ฤดูกาลทําประมงหมึกในแอฟริกาใตเริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม มีรายงานปริมาณการจับ
ไดไมดีเทาที่ควร ผูคาหวังวาราคาจะสูงกวาป 2559
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แผนภูมิทึ่8 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
การจับกุงในอารเจนตินามีปริมาณสูงในชวงเริ่มตนฤดูกาลตั้งแต 19 พฤษภาคมเปนตนมา โดยเฉพาะ
ขนาด 20/30 10/20 และ 30/40 ตามลําดับ ความตองการกุงจากเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุนมีปริมาณสูง ถึงแมผู
ซื้อจากจีนจะมีการชะลอการซื้อลงบางก็ตาม โดยญี่ปุนตองการกุงขนาดเล็กเปนสวนใหญ ยุโรปมีปริมาณสต็อก
กุงขนาดใหญจากปที่ผานมาอยูจํานวนหนึ่ง ทําใหราคากุงขนาดใหญราคาเทากับกุงขนาดเล็กที่ขนาด 30/40 –
40/60 ตัวตอกิโลกรัม ซึ่งเกิดขึ้นไมบอยนัก รายงานภาพรวมราคาจนถึงปจจุบันของปนี้ ราคากุงต่ํากวาปที่ผาน
มา การเพาะเลี้ยงกุงในอเมริกาใตอยูในชวงนอกฤดูกาล จึงเห็นราคาสูงขึ้นไดบาง ทางดานอินโดนีเซียมีวัตถุดิบ
กุงคงที่เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ราคาจึงยังคงที่
คาดวาปริมาณปูและล็อบสเตอรจะสูงขึ้นในเดือนตอจากนี้ เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนฤดูกาลทําประมง
ในยุโรป ล็อบสเตอรจากอเมริกายังคงเปนที่ตองการของตลาด เนื่องจากทั่วโลกมีความตองการสูง ขณะที่มี
ปริมาณจํากัด แตราคาล็อบสเตอรลดลงในชวงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงตนเดือนมิถุนายน
เนื่องจากมีสภาพอากาศดี และมีปริมาณการจับไดเพิ่ม แตคาดวาราคาจะสูงขึ้นอีกในชวงปลายฤดูใบไมผลิใน
แคนาดา (ชวงหลัง 30 มิถุนายน) เปนตนไป

แผนภูมิทึ่9 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

หอยสองฝา (Bivalves)
ชวงนี้เปนชวงเริ่มตนฤดูกาลหอยแมลงภู bouchot ในฝรั่งเศส ปริมาณการซื้อหอยนางรมในชวงฤดู
รอนจากรานคาปลีกลดลง ผูผลิตที่อยูตามชายฝงจึงใชวิธีขายโดยตรงไปยังนักทองเที่ยว อยางเชนการขายใน
รถบรรทุกรานอาหาร (Food truck) และขายใหกับผูรับซื้อที่มีรถหองเย็นเคลื่อนที่แบบตลอด 24 ชั่วโมง
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สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายของหอยนางรม (oyster mortalities) ในรายงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมพบวาโดยเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ ลูกพันธุหอยนางรมมีอัตราการตายรอยละ 27.9 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพื้นที่
สวนหอยนางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากที่ระดับรอยละ 1.2 และรอยละ
0.9 ตามลําดับ
การทําประมงหอย (clam) ในอิตาลีอยูในชวงคึกคักมาก และอุตสาหกรรมทองเที่ยวกําลังมีความ
ตองการสูง ราคาหอยมีชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ยูโรตอกิโลกรัมภายในเพียงแคสองถึงสามสัปดาห
ปลาแซลมอน (Salmon)
ราคาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นรอยละ 70 เมื่อเทียบกับชวงกลางป 2558 ดัชนีราคา
Fish Pool Index อยูที่ 8.34 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ณ สัปดาหที่ 26 ของป 2560 ตัวเลขลาสุดจาก
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) ชี้ใหเห็นถึงผลของราคาที่สูงขึ้น
ทําให รายไดจากการสงออกของนอรเวยเ พิ่มขึ้น รอยละ 14 เมื่ อเทีย บกับ ชวงเดียวกั นของปกอนหนา ทั้งที่
ปริมาณสงออกลดลงรอยละ 2 ในดานของตลาดสงออกหลักพบวา สหภาพยุโรปมีสวนแบงลดลงตอเนื่อง
เนื่องจากผูซื้อจากเอเชียและสหรัฐฯ มีความสามารถในการแขงขันสูงกวา ทั้งนี้โปแลนดและฝรั่งเศสยังเปน
จุดหมายของตลาดสงออกสูงที่สุด รอยละ 11.5 และ รอยละ 9.4 ตามลําดับ
ในชวง 2 ปที่ผานมาภาคการเพาะเลี้ยงแซลมอนแอตแลนติกของสก็อตแลนด ขยายตัวอยางตอเนื่อง
ราคาสูงขึ้นตอเนื่อง และมีความตองการมาดูดซับผลผลิตจากตลาดที่หลากหลายหลักๆ อยางเชน สหรัฐฯ
ฝรั่งเศส จีน ประกอบกับคาเงินปอนดออนคา เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร และ หยวน ในชวง 5 เดือน
แรกของป 2560 การสงออกคิดเปนปริมาณ 51,600 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 16 คิดเปนมูลคา 332 ลานปอนด
เพิ่มขึ้นรอยละ 53 จากชวงเดียวกันของป 2559 โดยมีการพัฒนาฟารมเลี้ยง ดานตนทุนการควบคุมโรคปรสิต
จากทะเล (sea lice) โดยอุตสาหกรรมแซลมอนของอังกฤษ ยังคงไดเปรียบทามกลางสถานการณตลาดที่มี
ความตึงตัว
ชวงที่ผานมาของป 2560 ปริมาณผลผลิตแซลมอนอยูในระดับต่ํา ทําใหราคาอยูที่ระดับสูงกวาปที่ผาน
มา นักวิเคราะหคาดวาปริมาณแซลมอนจากฟารมจะเพิ่มขึ้นในครึ่งหลังป 2559 ซึ่งมีปลาจากนอรเวยมาเสริม
จากรอบการเลี้ยงป 2558 และ 2559 โดย Nordea Bank ไดพยากรณวาในครึ่งปหลังปริมาณปลาจะเพิ่มขึ้น
รอยละ 12 ซึ่งยังเปนที่โตแยงกันวาเปนการประเมินที่สูงเกินไป ทางดานตลาดลวงหนามีความคาดหวังวาราคา
จะไมลดลงมาก โดยราคาลวงหนาของ Fish Pool ตั้งไวที่ 7.29 เหรียญสหรัฐฯในไตรมาส 3 และที่ 7.58
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในไตรมาส 4 แตมีความเปนไปไดที่ราคาจะลดลงรอยละ 20 -25 จากชวงที่ราคาขึ้น
ไปสูงสุด ในป 2561 ราคาลวงหนาเฉลี่ยอยูที่ 7.42 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ทําใหตลาดคาดหวังวาราคาจะ
ยังคงสูงตอไปทั้งที่คาดวาจะมีปลาจากนอรเวยมาเพิ่มอีกรอยละ 7 ในปหนา
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แผนภูมิทึ่10 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
ผลผลิตปลาเทราตในอิตาลีในขณะนี้อยูในระดับต่ํา และความตองการในประเทศมีจํากัด ซึ่งเปนภาวะ
ปกติของชวงฤดูรอน ฝนที่ตกชวงไมนานมานี้ชวยบรรเทาสภาวะแหงแลง ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไป
ไดบาง แตก็ยังมีขอกังวลวาสภาพแหงแลงจะตอเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม และกันยายน เนื่องจากระดับน้ํา
ในบอเลี้ยงที่ลดลง จะทําใหปริมาณออกซิเจนลดลงและทําใหปลาตายได ขณะที่ภาคการสงออกปลาเทราตของ
นอรเวย มีแนวโนมประสบภาวะขาดแคลนปลาอยางหนักอยางนอยตอจากนี้ไปอีกจนถึงปหนาหรือนานกวานั้น
ความตองการปลาเทราตนอรเวยจาก ญี่ปุน ไทย เบลารุส โปแลนด และ สหรัฐฯ ในชวง 2 ปที่ผานมา ทําให
การสงออกปลาเทราตนอรเวยมีปริมาณสูงขึ้น แตก็ทําใหปริมาณปลาลดลงและถูกใชไป ราคาจึงสูงขึ้นเกือบ
รอยละ 100 ปริมาณปลาในฟารมที่ นอรเวยลดลงรอยละ 19 ในเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่ อเทียบกับชว ง
เดียวกันของป 2559 และลดลงรอยละ 45 เมื่อเทียบกับรุนที่เลี้ยงในป 2558 ผลผลิตที่อยูในสภาวะตึงตัวอยาง
รุนแรงสะทอนใหเห็นไดจากสถิติการสงออกในชวง 5 เดือนแรกของป 2560 ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ
57 และมูลคาลดลงรอยละ 33 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559

แผนภูมิทึ่11 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี
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ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
การคาขายปลาตะเพียน Carp ในอิตาลีมีปริมาณคอนขางนอยในขณะนี้ เนื่องจากมีการบริโภคนอย
มากในชวงที่อากาศรอน ดังนั้นการผลิตจึงหยุดชวงนี้ของป

แผนภูมิที่12 สถานการณราคาปลาสวาย (pangasius) จากเวียดนามในตลาดสเปน

แผนภูมิที่13 สถานการณราคาปลาไน (carp) จากฮังการีในตลาดยุโรป

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
ราคาปลากะพงและปลาตะเพียนทะเลยังคงที่ในเดือนกรกฎาคม ยกเวนขนาด 400-800 กรัม ที่มี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 3-5 สะทอนวาความตองการปลาขนาดสําหรับใชทําอาหารเสริฟไดใน 1 จาน เปนที่ตองการ
เพิ่มขึ้น
สหภาพยุโรปลงทุน 14 ลานเหรียญยูโรเพื่อพัฒนาดานนวัตกรรมและความสามารถในการแขงขัน
รวมทั้งความยั่งยืน ในการทําฟารมปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเล โดยริเริ่มโครงการ PerformFISH
3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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MedAID โครงการทั้งสองนี้ไดรับเงินทุนสนับและพัฒนา เปนสวนหนึ่งของ European Commission’s
Horizon 2020 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการแบงปนความรูและเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธการตลาด
โครงสรางธรรมาภิบาล กระบวนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของสหภาพยุโรป และการเพาะเลี้ยงปลา
กะพงขาว และปลาตะเพียนทะเล มีขนาดใหญที่สุดของภาคการเพาะเลี้ยงของสหภาพยุโรป โดยทั้งสองภาค
การผลิตจะไดรับประโยชนโดยตรง
การสงออกปละกะพงและปลาตะเพียนทะเลจากกรีกในชวง 4 เดือนแรกของป 2560 คิดเปนปริมาณ
27,700 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 30 จากปกอนหนา คิดเปนมูลคา 139 ลานเหรียญยูโร เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 18
สะทอนใหเห็นราคาตอหนวยที่ลดลงของปลาทั้งสองชนิด โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเล แนวโนมแบบเดียวกัน
กับในตุรกี มีปริมาณการสงออก 24,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 18 มูลคา 9 ลานเหรียญยูโร เพิ่มขึ้นรอยละ 6
อยางไรก็ตามราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินสกุลลีรา (lira) ของตุรกีออนคาลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร และ
อุตสาหกรรมในตุรกีไดรับการสงเสริม เนื่องจากความตองการจากตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ราคาหนาฟารม
สําหรับปลาขนาด 400-600 และ 600-800 กรัม สูงขึ้น ประกอบกับชวงฤดู ตางกับปลาจากกรีกในตลาดอิตาลี
ซึ่งราคาที่มักจะสูงที่สุดในชวงฤดูรอนแตต่ํากวาปที่ผานมา ชวงกลางฤดูรอนของยุโรปเปนชวงที่มีการคาดวา
ราคาจะเริ่มลดลง ไปจนถึงปลายป และในระยะยาว ราคาจะรักษาระดับไวไดอยางไร เมื่อคาดวาปริมาณปลา
จะเขาสูตลาดเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่14 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน

