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ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ความตองการสินคาประมงของตลาดโลกอยูในชวงสูงกวาปริมาณผลผลิต ทําใหราคาสินคาสัตวน้ํามี
แนวโนมสูงขึ้น คาเงินยูโรที่แข็งคาขึ้นมีผลเล็กนอยตอระดับราคา ขณะที่ความตองการสินคาสัตวน้ําจากเอเชีย
ปริมาณมาก สินคาจึงไปยังเอเชียมากกวาตลาดยุโรป แตมีขอยกเวนสําหรับปลากะพงขาว ปลาตะเพียนทะเล
และ ปลาแซลมอน ที่มีร าคาลดลง ผูคา ในยุโ รปซื้อสัตวน้ําเพื่อเตรียมสําหรับ เทศกาลคริสตมาส ซึ่ งความ
ตองการสัตวน้ําในยุโรปจะสูงขึ้นในชวงนั้น
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ราคาปลา Alaska Pollock ที่ตลาดมอสโควและวลาดิวอสต็อกสูงขึ้น แตราคาปลา Baltic cod ลดลง
เนื่องจากความตองการจากตลาดโปแลนดลดลง ปลาคอดหมักเกลือฟลเลทําจาก ปลา Gadus macrocephalus
มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบมีนอยและความตองการสูง สวนปลาคอดหมักเกลือที่ ทําจากปลาสายพัน ธุ
Gadus morhua ที่มาจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนดก็มีวัตถุดิบนอย และความตองการสูงเชนเดียวกัน
เนื่องจากมีเรือสําหรับจับปลาชนิดนี้ลดลงเรื่อยๆ สวนความตองการปลา ling (Molva molva) คงที่เนื่องจาก
ปริมาณจับสมดุลกับความต องการ โดยรวมคุณภาพปลาดี จากป ที่ผานมาฝนตกหนักทําใหป ลามีจุดสีดําที่
ผิวหนัง

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ซูริมิคุณภาพสูงขาดตลาดและคาดวาสถานการณจะเปนเชนนี้ทั้งป ตลาดซูริมิของสเปนเติบโตอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะปลาแชเย็น มียอดขาย 48,000 ตันตอป โดยขายผานชองทางคาปลีก 30,000 ตัน
ยอดขายปลาตาเดียวสูงขึ้น การผลิตคงที่ และราคาสูงขึ้น อยางไรก็ตามราคายังคงต่ํากวาระดับราคาปที่ผานมา
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาซูริมินําเขาจากสเปนในตลาดฝรั่งเศส

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางไดปริมาณดีขึ้น เรือสหรัฐฯ ญี่ปุนและ
เกาหลี กลับมาทําประมงโดยใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device :
FADs) ไดตั้งแต 1 ตุลาคม เปนตนมา หลังผานชวงประกาศงดใช FADs ไปแลว ขณะที่เรือประมงจากประเทศ
อื่นๆ ยังคงกําหนดใหงดใชตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 เดือน โรงงานแปรรูปที่ไทยแจงวาวัตถุดิบสําหรับแปรรูป
คงเหลือนอย ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) สูงขึ้นมากอยางตอเนื่อง
อัตราการจับทูนาในแปซิฟกตะวันออกต่ํา เนื่องจาก IATTC2 ประกาศหามจับสัตวน้ํา จนถึงวันที่ 8
ตุลาคม และกําหนดหามจับสัตวนํ้าชวงที่สองระหวาง 9 พฤศจิกายน ถึง 19 กุมภาพันธ 2561 ทําใหเรือจับ
ทูนาของเอกวาดอรรอยละ 70 ตองหยุดทําการประมง โรงงานแปรรูปที่เมือง Manta ประเทศเอกวาดอร
รายงานปริมาณวัตถุดิบคงเหลือต่ํา และบางโรงงานลดการผลิตเพื่อรักษาปริมาณวัตถุดิบไว คาดวาราคาทูนา
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ทองแถบจะสูงขึ้นเปน 2,500 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ทูนาครีบเหลืองราคาคงที่
ความตองการสินคาสําเร็จรูปขณะนี้ต่ํา เนื่องจากผูซื้อคาดวาราคาจะลดลงในเดือนพฤศจิกายน แตผูผลิตกลับ
คาดวาราคาจะสูงขึ้น

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง มีการขนถายสินคาในทะเลมาก วัตถุดิบ
ที่โรงงานมีปริมาณเพียงพอ และสินคาทูนาไปยังตลาดเอกวาดอรและไทยมากขึ้น เนื่องจากผูซื้อจากทั้งสอง
ประเทศตองการสินคามาก ทําใหทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองมีราคาสูงขึ้นตอเนื่อง
การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกเปลี่ยนแปลงไมมาก อัตราการจับปานกลาง โรงงานมี
วัตถุดิบเหลือปานกลาง ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองสูงขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก แตราคาในยุโรปคงที่

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก
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แผนภูมิที่6 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน

แผนภูมิที่7 แนวโนมราคาเนื้อปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
ปริมาณสต็อกปลาซารดีนของโปรตุเกสและสเปนมีจํากัดมาเปนเวลาหลายป และ ICES เสนอใหระงับ
การทําประมงปลาซาดีนในโปรตุเกสเปนเวลา 15 ป ตั้งแตป 2555 เปนตนมา เรือไอบีเรียถูกหามไมใหจับปลา
ซารดีน แตก็ไมเปนผล โปรตุเกสจะทําประเมินสต็อกปลาซารดีน แตรัฐมนตรีประมงของโปรตุเกสแจงวาการ
ระงับการทําประมงซารดีนเปนเวลา 15 ป นั้นเปนไปไมได
ราคาปลาแปซิฟกเฮอริ่งคงที่ในตลาดมอสโควและวลาดิวอสต็อก แตราคาปลาเฮอริ่งจากทะเลบอลติก
สูงขึ้น เนื่องจากความตองการสูง
หมึก (Cephalopods)
ปริมาณหมึกกลวย (squid) โดยรวมในตลาดโลกอยูในระดับต่ํา ถึงแมวาเรือประมงจีนรายงานปริมาณ
การจับหมึกมากบริเวณนอกเขตอารเจนตินาและเขต EEZ ของเปรูก็ตาม การจับบริเวณแอฟริกาใตไดปริมาณ
นอย และราคาหมึกขนาดใหญสูงขึ้น เนื่องจากการปดฤดูทําประมงตั้งแต 19 ตุลาคม สําหรับหมึกขนาดเล็กมี
การแขงขันสูงเนื่องจากมีหมึกจาก Patagonia เขามา
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แผนภูมิทึ่8 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
การทําประมงกุงลดลง สําหรับชวงนี้ของป โดยมีขาววาจะปดการทําประมงในนานน้ําอารเจนตินา
ขณะเดียวกันก็มีความตองการจากเอเชียปริมาณมาก ทําใหกุงที่หนาทามีราคาสูงขึ้น กุงขนาดใหญและขนาด
เล็กยังคงมีราคาเกือบจะไมตางกัน แตการจับเมื่อตอนตนป ไดขนาดใหญเปนสวนใหญ จึงคาดวาราคาในชวง
ปลายปจะสูงขึ้น ซึ่งเปนชวงสิ้นปที่มีเทศกาลตางๆ

แผนภูมิทึ่9 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

ราคากุง Canadian ล็อบสเตอร สูงขึ้น เนื่องจากตลาดสหรัฐฯตองการมาก และสินคาไมเพียงพอ
ราคาไมคงที่ และเพิ่มขึ้นเปนรายสัปดาห แตราคาล็อบสเตอรทั้งตัวคอนขางคงที่ ตลาดตองการเนื้อล็อบสเตอร
ปรุงสุกลดลง และราคาลดลง
ปริ มาณล็ อบสเตอร ขึ้น ทา ลดลง เนื่องจากเขาสูฤดูใบไมรวง อากาศเย็น ลงทําใหป ริมาณผลผลิต ปู
ผันผวนเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน และชวงห างระหวางราคาเสนอซื้อและเสนอขายเพิ่มขึ้ น (price
tension)
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แผนภูมิทึ่10 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรในตลาดยุโรป

แผนภูมิที่11 แนวโนมราคาปูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป

หอยสองฝา (Bivalves)
หอยแมลงภูฝรั่งเศส (French Bouchot , French rope) และหอยแมลงภูจากเนเธอรแลนมีปริมาณ
มากในตลาดฝรั่งเศส และมีการปดฉลาก French Pole mussels เพื่อคัดแยกสินคาตามคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคา
หอยนางรมเขาสูชวงยอดขายสูง เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลง ยอดขายทั้งในฝรั่งเศสและอิตาลีเพิ่มขึ้น
และจะไปสูงสุดชวงคริสตมาส

แผนภูมิที่12 แนวโนมราคาหอยแมลงภูจ ากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป
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สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายของหอยนางรม (oyster mortalities) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 พบวาโดยเฉลี่ย ลูกพันธุหอย
นางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 64.7 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพื้นที่ สวนหอยนางรมวัย
ออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากที่ระดับรอยละ 6.5 และรอยละ 6.3 ตามลําดับ โดย
อัตราการตายของลูกพันธุหอยนางรมสูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 เล็กนอย แตวาอัตราการตายของหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ํากวาปที่ผานมา
ปลาแซลมอน (Salmon)
ผลประกอบการบริษัทฟารมปลาแซลมอนในปที่ผานมาทําสถิติดีขึ้น จนถึงป 2560 มีการทําลายสถิติ
อีก โดยชวงตนปราคาสูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 ถึงแมตนทุนการผลิตจะสูง และมีการลดการจับผลผลิต
แต ร ะดั บ ราคาที่ สู ง ต อ เนื่ อ งได ม าชดเชยทํ า ให ร ายได สู ง ขึ้ น ตั้ ง แต ช ว งเริ่ ม ต น ครึ่ ง หลั ง ของป เ ป น ต น มา
สถานการณผลผลิตตึงตัว ชวยผอนคลายสถานการณผลผลิตลนตลาดจากสองประเทศผูผลิตของยุโรปไดแก
นอรเวยและอังกฤษ
ปริมาณปลาชวงสิ้นสุดไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น ทําใหราคาสงออกแซลมอนนอรเวยลดลงในรอบ 20 เดือน
ราคา Fish Pool Index สัปดาหที่ 37 อยูที่ 6.61 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ในเดือนกันยายนราคาลดลง
ชั่วคราว ทําใหกระทบรายไดจากการสงออก สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood
Council : NSC) รายงานการสงออกแซลมอนนอรเวยปริมาณ 97,300 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จากชวงเดียวกัน
ของปกอนหนา มูลคา 752.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทากับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ราคาฟนตัวในชวงตน
เดือนตุลาคม และ ราคาของ Fish Pool Index ในสัปดาหที่ 40 กลับมาอยูที่ 7.17 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม
เนื่องจากชวงปลายปมีความตองการสูง ปลาแซลมอน Scottish ของอังกฤษไดประโยชนจากผลผลิตที่เติบโต
ขึ้นทําใหอุตสาหกรรมมีรายไดสูงขึ้น แตไมสามารถชดเชยกับการที่ระดับราคาลดลงในชวงกอนหนานี้ได และ
ผลผลิตชวงหลังจากฤดูรอนทําใหราคาแซลมอนในอังกฤษลดลง แตไมกระทบกับรายไดเนื่องจากคาเงินก็ออน
คาลงเชนกัน
ถึงแมวาราคาแซลมอนในชวงครึ่งหลังป 2560 จะลดลง แตตลาดยังคงคาดหวังวาในระยะยาวจะมี
ทิศทางเปนบวก ราคาลวงหนา (forward price) สําหรับป 2561 ยังคงอยูที่ 7.81 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม
และราคาลวงหนาสําหรับเดือนธันวาคม 2560 อยูที่ 8.05 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม โดยคาดวาตลาดฟนตัว
เมื่อถึงชวงที่ตลาดตองการสูง ผูเพาะเลี้ยงแซลมอนรายงานวาตนทุนขึ้นไปสูงใกลกับสถิติสูงสุด แตบริษัทผู
เพาะเลี้ยงยังคงมีชองทางทํากําไร โดยใชประโยชนจากแนวทางลดตนทุนในแนวดิ่ง (vertical integration
strategies)
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แผนภูมิที่13 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
ในป 2560 สต็อกปลาเทราตในนอรเวยเหลือนอยมากทําใหราคาสูงขึ้นมาก และปริมาณสงออกลดลง
การจับปลาชวงปลายฤดูรอนรอบการเลี้ยงป 2559 ไดผลผลิตเพิ่ม จึงชวยใหราคาลดลงบาง แตปลาในรอบการ
เลี้ยงป 2558 มีผลผลิตลดลงกวารอบกอนหนารอยละ 16 จึงนาจะทําใหราคาในป 2561 สูงขึ้น NSC รายงาน
วาในเดือนกันยายนนอรเวยสงออกปลาเทราต 3,800 ตัน มูลคา 257 ลานนอรเวยโครน ปริมาณลดลงรอยละ
41 และมูลคาลดลงรอยละ 30 เมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอนหนา
ราคาปลาเทราตในอิตาลีสูงขึ้น เนื่องจากชวงตนปแหงแลง ทําใหสต็อกปลาคงเหลือนอย แตในชวง
ตอมาปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจึงชวยใหกลับสูสภาวะปกติ แตระดับราคาในปหนานาจะยังคงสูงอยู

แผนภูมิที่15 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
สหรัฐฯ สั่ งซื้ อปลานิลจากจีนลดลง ราคาปลานิ ลจี นลดลง และเข าสู ตลาดยุโรปมากขึ้น ปลาแพงกาเซี ยส
เวียดนามขาดตลาด เนื่องจากสต็อกปลาต่ํากวาปที่ผานมา แตราคายังคงที่ เนื่องจากยุโรปตองการไมมาก ราคา
ปลา Nile perch ตางจากปลานิลและแพงกาเซียส ราคาปลาสดฟลเลอยูที่ 15.99 ยูโรตอกิโลกรัม สูงทําลาย
สถิติ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตสูตลาดต่ํา สวนปลาฟลเลแชแข็งไมมีในตลาดเลย
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ยอดขายปลาตะเพียนในฮังการีสูงขึ้น ตั้งแตกันยายนเปนตนมา และหยุดการสงเสริมการขาย ปริมาณ
เพียงพอ และยอดขายนาจะเพิ่มในชวงคริสตมาส ซึ่งเปนชวงที่มีการบริโภคปลาชนิดนี้สูง

แผนภูมิที่16 สถานการณราคาปลาแพงกาเซียสจากฮังการีในตลาดยุโรป

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
ผูสงออกปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลรายใหญของตลาดยุโรปไดแก กรีซและตุรกี ในปนี้มีการ
สงออกสูงสะทอนวาผลผลิตปลาจากฟารมมีปริมาณมาก ในพื้นที่เมดิเตอเรเนียน ผลผลิตปลาตะเพียนทะเล
และปลากะพงขาวจากทั้งสองประเทศรวมกันมีปริมาณ 50,600 ตัน และ 38,600 ตัน ตามลําดับ เพิ่มขึ้น
รอยละ 15 และรอยละ 6 ตามลําดับ อุตสาหกรรมมีความกังวลวาปริมาณปลาสูงจะทําใหราคาลดลงมาก
เนื่องจากมีผลผลิตลนตลาดมาระยะหนึ่ง และในชวงครึ่งแรกของป 2560 ราคาสงออกและราคาขายสงก็ลดลง
ดวย โดยปลาตะเพียนทะเลไดรับผลกระทบมากกวา เนื่องจากทําตลาดในประเทศที่ไมใชตลาดหลัก ไดยากกวา
ปลากะพงขาว
แนวโนมราคาจะต่ําไปจนถึงชวงคริสตมาส อุตสาหกรรมรายงานวาราคาไมลดลงมากนักในปนี้ โดย
คาดวาในระยะยาวจะดีขึ้นเนื่องจากสหภาพยุโรปมีเ ศรษฐกิจฟนตัว รวมถึงปจจัยอื่นๆ เชนอุตสาหกรรมมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลาย มีนวัตกรรมดานโลจิสติกส และการพัฒนาตลาดใหมๆ ชวยใหมีคําสั่งซื้อมาดูดซับ
สินคาที่ลนตลาด โดยเฉพาะปลากะพงขาว นอกจากนั้นความตองการจากรัสเซียฟนตัว ซึ่งเปนตลาดปลากะพง
ขาวของตุรกีมาแตเดิม และบริษัทเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรีซคาดการณไปในทิศทางบวกสําหรับอุตสาหกรรมปลาทั้ง
สองชนิด

3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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แผนภูมิที่17 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี

