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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมกราคม 25601

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป
โดยท่ัวไปยอดขายสินคาประมงชวง 2 เดือนแรกป 2560 ในยุโรปไมสูงนัก แตในชวงตนป 2560 ปนี้

ความตองการในยุโรปกลับสูงข้ึนอยางมาก เนื่องจากผูคาคาดการณวาตลาดจะขาดแคลนในชวงเดือนท่ีจะ
ตามมาตอจากนี้ สงผลใหราคาสูงข้ึนตามไปดวย ประกอบกับแนวโนมราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึน ทําใหตนทุนการทํา
ประมงสูงข้ึน และจะสงผานไปยังราคาของผูคา  คาเงินยูโรออนคาเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีมีผลตอ
การคาขายสัตวน้ําในยุโรปในขณะนี้ เนื่องจากตลาดอ่ืนๆ อยางเชนสหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน สามารถแขงขันกับผู
ซื้อสัตวน้ําจากยุโรปไดงายข้ึน สงผลใหราคาสัตวน้ําในยุโรปสูงข้ึนตอไป โดยสินคาสัตวน้ําชนิดหลักรวมท้ังกุง
มีราคาสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งกอนหนานี้ในป 2559 ราคาต่ําเกือบตลอดท้ังป
ปลาหนาดิน (Ground fish)

การจับปลาคอดในโปแลนดในฤดูกาลนี้มีปริมาณต่ํา และความตองการลดลง สงผลใหระดับราคา
ลดลง ปลาคอดหมักเกลือแบบเปนชิ้น (fillet) ท่ีทําจากวัตถุดิบปลาแชแข็ง (Gadus macrocephalus) มีราคา
สูงข้ึน และคาดวาจะสูงข้ึนตอไป ซึ่งเปนเหตุการณท่ีไมเหมือนปกอนๆ ท่ีความตองการสินคาปลาคอดจะไมสูง
ในเดือน มกราคม

แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดท่ีมาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ความตองการวัตถุดิบจากจีน ญี่ปุน และ ยุโรป สูงกวาปกติอยางมาก และจะสูงตอเนื่องไปในเดือน
ตอไป ปริมาณปลาคอดหมักเกลือเปนชิ้นท่ีทําจากวัตถุดิบปลาคอดสด (Gadus morhua) จากหมูเกาะฟาโร
และไอซแลนด มีจํากัดในขณะนี้ เนื่องจากความตองการผลิตภัณฑปลาคอดแปรรูปมีปริมาณสูงสงผลใหราคา
เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวเพาะเล้ียงในตลาดสเปน

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ราคาปลาทูนาในเดือนมกราคมสูงข้ึน เนื่องจากการจับลดลงในทุกมหาสมุทร แตราคาในตลาดสเปน

และอิตาลีมีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีความตกลงการคากับกลุมประเทศอเมริกาใต ทําใหปลาปริมาณมากเขาสู
สหภาพยุโรปดวยอัตราภาษีเปนศูนย

การทําประมงทูนาทางฝงตะวันตกและแปซฟิกตอนกลางยังคงเปนไปอยางลาชา และมีการทําประมง
ไดปริมาณนอยสงผลใหราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โรงงานแปรรูปท่ีไทยรายงานวาวัตถุดิบยังคงอยูในระดับปาน
กลาง เนื่องจากไดรับปริมาณปลาเสริมมาจากมหาสมุทรอินเดีย การหามจับสัตวน้ําในเขตแปซิฟกตะวันออก
รอบท่ีสองของ IATTC2 มีผลถึงวันท่ี 18 มกราคม 2560 อยางไรก็ตามปริมาณการจับปลาทูนาทองแถบ
(skipjack) จากเรือท่ีไมไดอยูภายใตขอบังคับดังกลาวรายงานวามีปริมาณการจับอยูในระดับปานกลาง
คอนขางดี ขณะท่ีการจับปลาทูนาครีบเหลือง (yellowfin) ยังไดปริมาณนอย โรงงานแปรรูปทองถ่ินรายงานวา
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือยังมีเพียงพอ ถึงแมวาปลาทูนาทองแถบและปลาทูนาครีบเหลืองจะมีราคาสูงข้ึนก็ตาม

แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร
จากการหามการทําประมง ท่ีใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating

Device : FADs) เปนเวลาสองเดือนในมหาสมุทรแอตแลนติก เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2560 ท่ีผานมา มีรายงาน

2
IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูนาเขตทวีปอเมริกา
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วาปริมาณการจับและวัตถุดิบสําหรับแปรรูปอยูในระดับปานกลาง และมีการคาดการณวาปริมาณการจับจะ
ลดลงในชวงท่ีหามการทําประมง ทําใหราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองสูงข้ึน ขณะท่ีราคาปลาทูนาปรุง
สุกลดลง เนื่องจากมีทูนาจากเอกวาดอรเขามาภายใตการใหโควตาท่ีภาษีเปนศูนย

แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาเน้ือปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
ปลาแฮรริ่งมีปริมาณต่ําในเดือนนี้ สงผลใหราคาปลาในตลาดโปแลนดสูงข้ึน ขณะท่ีผลผลิตปลา

หลังเขียวขนาดเล็ก (sprat) มีปริมาณต่ําแตราคายังคงท่ี ราคาปลาแฮรริ่งแปซิฟกท่ีตลาดวลาดิวอสต็อกลดลง
เนื่องจากมีผลผลิตสูง ขณะท่ีมอสโควรายงานวามีความตองการสูงและใหราคาสูงโดยเฉพาะปลาขนาดใหญ
หมึก (Cephalopods)

โดยท่ัวไปปริมาณการบริโภคหมึกจะต่ําลงในชวงเดือนแรกๆของป มีรายงานวาหมึก (octopus)
ข้ึนทาท่ีอินโดนีเซียปริมาณต่ําท้ังท่ีสภาพอากาศดีข้ึน แตยังมีการจับไดปริมาณนอย ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)

ในแอฟริกาใตหมึก(loligo) มีผลผลิตดีมาก แตราคาลดลงนอยกวาท่ีคาดการณไวเนื่องจากไมมีหมึก
จากแหลงอ่ืนเขามาเสริม  ตามปกติตลาดหมึกยุโรปในชวงเทศกาลคอนขางคงท่ี แตในปนี้มีสินคาเขามามาก
เนื่องจากมีความตองการสูง และปนี้กระแสลมทางตะวันออกเฉียงใตทําใหหมึกตามแนวชายฝงวางไขไดดี
หลังจากท่ีไดผลผลิตไมดีมา 3 ป สงผลใหผูประกอบการมีกําไรสูงข้ึน อยางไรก็ตามขณะนี้ราคาปลาลดลง จาก
ท่ีราคาสูงมากในชวงปลายป 2559

แผนภูมิท่ี5 สถานการณราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี
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กุง (Crustaceans)
วัตถุดิบกุงจากอินโดนีเซียมีปริมาณต่ํามาก เนื่องจากผูเพาะเลี้ยงลังเลท่ีจะเพ่ิมการเลี้ยงจากอัตราการ

ลมเหลวสูง ปริมาณผลผลิตจากการจับครั้งลาสุดไดผลผลิตไมดี คาดวาปริมาณผลผผิตจะต่ําไปจนถึงปลาย
เดือนมีนาคม  โดยภาพรวมราคากุงลดลง เนื่องจากปริมาณความตองการต่ําลง กุงจากอารเจนตินาเขาสูตลาด
อิตาลีและสเปนปริมาณมาก และเปนสินคาท่ีไดรับการสงเสริมการขายในหางสรรพสินคา

แผนภูมิท่ี6 สถานการณราคากุงแดงจากอารเจนตินา

แผนภูมิท่ี7 สถานการณราคากุงขาวจากเอกวาดอร

ราคาปูและกุงล็อบสเตอรสูงข้ึนไปถึงจุดท่ีราคาสูงท่ีสุดในรอบป ราคาเดือนมกราคมอยูท่ี 28 ยูโรตอ
กิโลกรัม โดยราคาเริ่มสูงข้ึนมาตั้งแตชวงเทศกาลคริสตมาสตอเนื่องไปจนถึงชวงปใหม ซึ่งในเดือนมกราคมนี้ใน
ยุโรปยังไมมีผลผลิต ฤดูกาลของกุงลอบสเตอรแชแข็งจากแคนาดาใกลจะสิ้นสุดลง จากท่ีมียอดขายจะสูงสุด
ในชวงคริสตมาส และมีการตกลงซื้อขายไวกอนหนานั้นเปนเวลานาน ในป 2559 การจับลอบสเตอร
มีปริมาณต่ํา ปริมาณลอบสเตอรท่ีมีอยูในสต็อกลดลง ขณะเดียวกันมีรายงานวาราคาล็อบสเตอรมีชีวิตสูงข้ึน
เนื่องจากสภาพอากาศไมดีเปนเวลานาน และมีความตองการสูงจากตลาดจีน สําหรับชวงเทศกาลตรุษจีน

แผนภูมิท่ี8 สถานการณราคายูโรเปยนล็อบสเตอรจากไอรแลนด
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หอยสองฝา (Bivalves)
ในยุโรปยังคงมีผลผลิตหอยแมลงภูบูโชฝรั่งเศส (French Bouchot mussel) หอยกะพง

เมดิเตอรเรเนียน (Spanish galloprovencialis) หอยแมลงภูดัชตของเนเธอรแลนด (Dutch bottom
mussel) และ หอยแมลงภูไอริช ผลผลิตหอยแมลงภูบูโชและดัตชผานชวงท่ีมีผลผลิตสูงสุดไปแลว และคาดวา
ผลผลิตจะลดลงตลอดไตรมาสแรกของป 2560

หอยนางรมไดรับความนิยมสูงสุดในชวงคริสตมาสตามธรรมเนียมการเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะในฝรั่งเศส
มีการบรโิภคสูง และมีการสงเสริมการขายรวมกับสินคาสําหรับเทศกาลอ่ืนๆ อยางเชนแซลมอนและ ฟวกราส
จึงถือไดวาหอยนางรมเปนอาหารอีกชนิดท่ีไดรับความนิยมในการใชเปนอาหารสําหรับเทศกาลเฉลิมฉลอง
ขณะท่ีเดือนมกราคม เปนชวงท่ีผานชวงท่ีมียอดขายสูงไปแลว ความตองการลดลง และคาดวาราคานาจะลดลง
ตามไปดวย
ปลาแซลมอน (Salmon)

ชวงตนป 2560 ผูเลี้ยงปลาแซลมอนแอตแลนติกในยุโรป ไดรับรายไดสูงข้ึนทําลายสถิติ ถึงแมจะ
คาดการณวามีความไมแนนอนจากปรากฏการณสาหรายบูม ซึ่งจะคงอยูตอไปอีก 12 เดือน รายงานจาก
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย Norwegian Seafood Council (NSC) แจงวาในป 2559 มูลคาสงออก
ปลาแซลมอนและปลาเทราต จากนอรเวยมีมูลคาเกือบ 7 ลานยูโร สูงข้ึนรอยละ 29 จากป 2558 รายไดท่ีสูง
ข้ึนมาจากราคาท่ีสูงข้ึนมากกวาปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีปริมาณสงออก 53,340 ตัน ลดลงจากป 2558 รอยละ
5 แสดงใหเห็นวาปริมาณแซลมอนไมเพียงพอตอความตองการของตลาด และราคาสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ดัชนี
ราคาแซลมอนของ NASDAQ3 สูงเกิน 80 นอรเวเจียนโครน (ประมาณ 9.5 เหรียญสหรัฐ) ตอกิโลกรัม ถึง 2
ครั้งในป 2559 ตอนกลางปหนึ่งครั้ง และอีกครั้งตอนปลายเดือนธันวาคม เนื่องจากเปนความตองการตาม
ชวงเวลา (seasonal demand) ทําใหราคาในชวงนั้นสูงข้ึนอยางรวดเร็ว

ในสัปดาหแรกของป 2560 รายงานแจงวาความตองการลดลงบางสวน เนื่องจากเปนชวงสิ้นสุด
เทศกาล และผูคาเห็นวาราคาปลาแซลมอนจากนอรเวยสูงเกินไป สหราชอาณาจักรมีผลผลิตปลาแซลมอนต่ํา
และคาเงินปอนดออนคา ราคาปลาแซลมอนจากสหราชอาณาจักรจึงยังไมลดลงในขณะนี้ ทําใหฟารม
ปลาแซลมอนไดรับรายไดเพ่ิมจากราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ถึงแมยอดขายในตลาดสหรัฐฯ ลดลง แตไปชดเชยกับความ
ตองการท่ีเพ่ิมข้ึนจากสหภาพยุโรปและเอเชีย

โดยภาพรวมราคาตลาด (spot price) ลดลงชั่วคราวในชวงตนป ซึ่งเปนเรื่องปรกติ แตในระยะยาว
ระดับราคาท่ีจุดสมดุลระหวางปริมาณและความตองการจะยังคงสูง  ขณะท่ีอุตสาหกรรมยังคงจับตาการพัฒนา
ท้ังดานการผลิตและการตลาด ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได และกําไรจากการเพาะเลี้ยง
แซลมอนในปจจุบัน จะทําใหบริษัทผูเพาะเลี้ยงแสวงหาพ้ืนท่ี และโอกาสในการขยาย จะเห็นไดจากมีโครงการ
ใหมเกิดข้ึนในไอรแลนดและไอซแลนด ขณะท่ีหนวยงานราชการของสกอตแลนดกําลังพิจารณาทบทวน การ
จํากัดปริมาณผลผลิต เพ่ือใหอุตสาหกรรมเติบโตมากข้ึน ดานตลาดมีความกังวลจากผลกระทบทางดาน
ผูบริโภค เนื่องจากวัตถุดิบมีตนทุนสูง ซึ่งจะกระทบตลอดโซอุปทานในปหนา เปนผลจากความตองการ
ปลาแซลมอนเพ่ิมข้ึนดวยอัตราเรง

3
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอต้ังในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซ้ือขายผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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ปลาเทราต (Trout)
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย Norwegian Seafood Council (NSC) รายงานวามูลคาสงออกปลา

เทราตจากนอรเวยในป 2559 มีมูลคา 465 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนปริมาณ 68,227 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 29
มูลคาท่ีสูงข้ึนในป 2559 มาจากระดับราคาท่ีสูงข้ึน สําหรับปลาเทราตแบบท้ังตัว การหามนําเขาสินคาของ
รัสเซียทําใหนอรเวยตองหาตลาดใหมสําหรับปลาเทราตเพาะเลี้ยง ทําใหมีตลาดท่ีหลากหลายมากข้ึน สงผลให
ความตองการปลาเทราตนอรเวยสูงข้ึนจนมีปริมาณจากบอเลี้ยงลดลงอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีดีข้ึนประกอบกับความตองการจากตลาดใหมท่ีสูง ทําใหปลาเทราตราคาสูงข้ึน ในทัศนะของผูเลี้ยง
คาดวาราคาจะสูงข้ึนในระยะยาว

แผนภูมิท่ี9 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในอิตาลี
ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)

ฤดูกาลการบริโภคปลา carp ไดสิ้นสุดลง การบริโภคลดลงในเยอรมันและฮังการีซึ่งเปนสองประเทศ
หลักท่ีนิยมบริโภคปลาชนิดนี้ในยุโรป ราคาจึงกลับไปสูท่ีระดับปกติ การสงเสริมการขายยุติ ขณะท่ีราคาปลาน้ํา
จืดอ่ืนๆยังคงท่ี ยกเวน Nile perch ซึ่งประสบปญหาเรื่องผลผลิตตกต่ํา จึงทําใหราคายังคงสูงข้ึนตอเนื่อง

แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลา carp จากฮังการี
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ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre4

ราคาปลากะพงและปลาตะเพียนเพาะเลี้ยงลดลงในป 2559 เนื่องจากมีปริมาณปลาเขาสูตลาด
มากกวาท่ีคาด และจะมีปริมาณสูงข้ึนตอไปอีก 2-3 ป ในป 2558 มีการลดการผลิต แตตอมาตุรกีขยายการ
ผลิตเนื่องจากราคาตลาดดึงดูดใหผูเลี้ยงเพ่ิมการเลี้ยง ทําใหสถานการณตลาดไมคงท่ีอีกครั้ง กรีซ สเปน และ
ตุรกีเพ่ิมการสงออกอยางมากในป 2559 โดยการสต็อกสัตวน้ําวัยออนไวจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหผลผลิตสูงข้ึน
อยางมากในอีกสองปขางหนา ราคาปลาตะเพียนทะเลไดรับผลกระทบจากสินคาลนตลาดจากผลของการเพ่ิม
การสงออกจากตุรกี และไมมีตลาดทางเลือกใหมๆ เหมือนปลากะพง ปลาตะเพียนทะเลสดขนาดกลางใน
อิตาลีราคาลดลง 50 เซนตตอกิโลกรัม เม่ือเดือนธันวาคมท่ีผานมา เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทําให
ราคาลดลงไปสูระดับต่ําสุดของป แตราคาจะเริ่มสูงข้ึนในชวงกลางป  อยางไรก็ตามในการปองกันสินคาลน
ตลาดจนนําไปสูวิกฤติสําหรับผูเพาะเลี้ยง ท่ียังคงทําไดเพียงแคคุมทุนอยูในขณะนี้ ผูผลิตตองลงทุนดานเวลา
และพยายามลดตนทุนการเพาะเลี้ยง ขณะเดียวกันควรพิจารณาตลาด และผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือใหมีความ
ตองการมากพอ มาดูดซับปริมาณผลผลิตท่ียังคงลนเกินอยู

แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดอิตาลี

____________________________________________________________________

4 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน


