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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนกุมภาพันธ 25600
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

 การคาสินคาประมงในยุโรปเดือนกุมภาพันธ มีแนวโนมดีข้ึน หลังจากประสบภาวะซบเซา ในชวงตนป 
เนื่องจากผูซ้ือสนใจเตรียมตัวสําหรับเทศกาลมหาพรต (Lenten season) ของผูนับถือศาสนาคริสต 
ในเทศกาลนี้การบริโภคสัตวน้ําจะเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะทางตอนใตของทวีปยุโรป 

ปลาหนาดิน (Ground fish)  
 ประเทศผูผลิตปลาหนาดินสวนใหญ ลดการทําประมงในชวงนี้เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น และ
ยังมีการประทวงของชาวประมงในไอซแลนด ทําใหปริมาณปลาท่ีข้ึนทาลดลงอยางมาก ประกอบกับสต็อก
สินคาขาดแคลนสงผลใหราคาสูงข้ึน  ราคาปลาคอดและแฮดด็อคในอังกฤษสูงข้ึนเนื่องจากกรณีความขัดแยง
ของชาวประมงในไอซแลนดทําใหการนําเขามายังอังกฤษลดลงรอยละ 75 ผลจากการประทวงในไอซแลนด  
ทําใหผูนําเขาชาวอังกฤษตกงาน ท้ังนี้สาเหตุการประทวงมาจากการหดตัวของรายไดท่ีเชื่อมโยงกับความผัน
ผวนของคาเงินและจากผลการลงคะแนนเสียงใหอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit)  
 

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดท่ีมาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

 

 วิกฤติการณขาดแคลนปลาครั้งนี้ ทําใหมีการลดการจางงานลงรอยละ 20 ท่ีตลาด Grimsby และหาก
การประทวงยังคงดําเนินตอไป คาดวาราคาจะสูงข้ึนอยางมาก ปลาคอดและแฮดด็อกเปนปลาท่ีไดรับความ
นิยมท่ัวไปในอังกฤษ และกระทบผูบริโภคชาวอังกฤษอยางมาก ขณะท่ีราคาปลาอลาสกาพอลลัค (Alaska 
Pollack) ในตลาดรัสเซียมีแนวโนมลดลงเนื่องจากมีปริมาณการจับสูง ทําใหเกินความตองการของตลาด 
(oversupply)   

ปลาคอดหมักเกลือ (wet-salted cod) ท่ีทําจากวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus) 
มีราคาคงท่ี ท่ีระดับราคาสูงมาตั้งแตเดือนมกราคม เนื่องจากปริมาณสินคาคงเหลือในสต็อกขาดแคลน  
ปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้นท่ีทําจากปลาคอดสด (Gadus morhua) จากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนด  
มีวัตถุดิบเหลือเพียงเล็กนอย ทําใหราคาสูงข้ึนสาเหตุเนื่องจากการประทวงในไอซแลนด 
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวเพาะเล้ียงในตลาดสเปน 

 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
ราคาทูนาในเดือนกุมภาพันธเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีปริมาณทูนาในตลาดลดลง ผูแปรรูปในเอเชียหันมา

ผลิตเนื้อทูนาลอยน (tuna loin) เนี่องจากสหภาพยุโรปกําหนดใหภาษีนําเขาทูนาลอยนจากเอเชียเปน 0 
อยางไรก็ตามคาดวาปริมาณโควตาท่ีใหภาษีเปน 0 จะหมดลงในไมชา  ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธมีปริมาณโควตา
เหลือนอยกวารอยละ 3 จากปริมาณท่ีใหไว 25,000 ตัน 

การทําประมงทูนาทางฝงตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางยังคงเปนไปอยางลาชา และทูนาสวนใหญข้ึน
ทาท่ีประเทศไทย  ผูสงสินคาทูนาจากมหาสมุทรอินเดียไปยังไทยมีจํานวนลดลง แตโรงงานแปรรูปท่ีไทยยังคง
รายงานวาวัตถุดิบยังคงอยูในระดับท่ีพอเพียง  การจับในมหาสมุทรอินเดียลดลง ทําใหการขนถายสินคาทาง
เรือลดลงเชนกัน โรงงานแปรรูปทองถ่ินรายงานวาปริมาณวัตถุดิบคงเหลือยังมีเพียงพอ ขณะท่ีปลาทูนาทอง
แถบ (skipjack) และปลาทูนาครีบเหลือง (yellowfin) มีราคาสูงข้ึน 

 

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร 

 

เรือท่ีทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติก ยังคงอยูภายใตการหามการทําประมงท่ีใชอุปกรณชวย
ทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ทําใหการทําประมงทูนาไดผลผลิต
นอย ประกอบกับการทําประมงเปนไปอยางลาชาในมหาสมุทรอินเดีย ทําใหปลาทูนาทองแถบและครีบเหลือง
ในยุโรปมีราคาสูงข้ึน อยางไรก็ตามโรงงานแปรรูปทูนาทองถ่ินยังคงรายงานวาวัตถุดิบยังเพียงพอ ขณะท่ีราคา
ปลาทูนาปรุงสุกและทูนาครีบเหลืองแปรรูปคงท่ี แตมีแนวโนมสูงข้ึน เม่ือหมดโควตาการใหภาษีเปน 0 สําหรับ
ผลิตภัณฑเนื้อทูนาลอยนท่ีใหกับเอเชีย  
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การหามจับสัตวน้ําในเขตแปซิฟกตะวันออก รอบท่ีสองของ IATTC2 มีผลถึงวันท่ี 18 มกราคม 2560  
ปริมาณการจับปลาทูนาทองแถบอยูในระดับปานกลางถึงดี ขณะท่ีปริมาณการจับทูนาครีบเหลืองต่ํา โรงงาน
แปรรูปทองถ่ินรายงานวามีวัตถุดิบเพียงพอ แตราคาปลาทูนาสูงข้ึน ราคาผลิตภัณฑทูนาจากไทยสูงข้ึนอยาง
มาก ซ่ึงทําใหทูนาจากเอกวาดอรขายไดปริมาณมากข้ึนโดยเฉพาะท่ีขายใหกับผูซ้ือชาวยุโรป ยอดขายทูนา
กระปองไปยังประเทศในทวีปอเมริกาเพ่ิมข้ึน ประกอบกับความตกลงท่ีสหภาพยุโรปใหภาษีนําเขาทูนาจาก
เอกวาดอรเปนศูนย ซ่ึงเริ่มมีผลตั้งแต 1 มกราคม 2560 เปนการชวยอํานวยความสะดวกใหบริษัทเอกวาดอร
ในระยะยาว และบริษัทสัญชาติสเปนหลายแหงหันมาซ้ือเนื้อทูนาปรุงสุกบางสวน (precooked) จาก
เอกวาดอรแทนไทย เนื่องจากการไดสิทธิประโยชนทางภาษี 

 

 
 

แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาเน้ือปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี 

 
 

แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากโรงงาน ประเทศสเปน 
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 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic) 

 ปริมาณการจับปลาผิวน้ําขนาดเล็กในทะเลบอลติกมีปริมาณลดลงตามฤดูกาล ความตองการอยูใน
ระดับปานกลาง ขณะท่ีราคาในตลาดโปแลนดเพ่ิมข้ึน ตรงกันขามกับท่ีตลาดรัสเซียท่ีมีปริมาณปลาแฮรริ่ง
แปซิฟกมากเกินพอ และความตองการคอนขางต่ํา 

หมึก (Cephalopods) 

 ความตองการหมึกกลวย (squid) ในยุโรปลดลง ทําใหราคาหมึกกลับสูระดับปกติ จากชวงปกอนท่ี
ราคาข้ึนไปสูงมาก การจับหมึกในแอฟริกาใตเริ่มชะลอตัว และการขนถายสินคาเพ่ิมข้ึน แสดงถึงการลดลงของ
สต็อกสินคาหมึก ในยุโรปขณะนี้มีปริมาณหมึกขนาดเล็กสูงกวาหมึกขนาดใหญทําใหราคาหมึกขนาดเล็กลดลง
มากวาตามไปดวย 

กุง (Crustaceans) 

 ราคากุงในชวงเดือนธันวาคม – มกราคมลดลง เนื่องจากเปนชวงหลังเทศกาลคริสตมาส ตั้งแตมีนาคม
เปนตนไปราคาจะเริ่มสูงข้ึน จนถึงชวงเดือนกันยายนถึง – ตุลาคม ราคาจะลดลงอีก เนื่องจากมีผลผลิตจาก
รอบการเลี้ยงใหมเขาสูตลาด  ความตองการกุงโดยรวมในยุโรปในเดือนกุมภาพันธเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนา 
ปริมาณกุงในขณะนี้อยูในระดับต่ํา และมีผูจัดสงสินคา (suppliers) เพียงบางรายท่ีสามารถเพ่ิมราคาสินคาได 

 
แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคากุงขาวจากอากวาดอร ขนาด 40-50 ตัว/กิโลกรัม 

 การจับกุงในอารเจนตินาเริ่มตนลาชา เนื่องจากสภาพอากาศไมดี ตอมาการจับในเดือนธันวาคมและ
มกราคมดีข้ึนมาก แตในเดือนกุมภาพันธการจับเริ่มลดลงอีก และมีแนวโนมหยุดการทําประมงในชวงปลาย
เดือนกุมภาพันธ จากปจจัยตางๆ ไดแก ปริมาณการจับไดมากในชวง ธันวาคม – มกราคม ประกอบกับปริมาณ
สต็อกกุงขนาดใหญจากอารเจนตินายังมีอยูในสต็อกในยุโรปจนถึงปลายป และความตองการต่ําในชวงตนป (ใน
ปนี้เทศกาลอีสเตอรมีข้ึนชวงกลางเดือนเมษายน) สงผลใหราคากุงลดลง โดยเฉพาะขนาด 10/20 ตัวตอ
กิโลกรัม ซ่ึงทําใหชวงหางของราคา (gap) ระหวางกุงขนาดเล็กและขนาดใหญแคบลง  

 ในสวนของล็อบสเตอร ฤดูกาลทําประมงปูและล็อบสเตอรในพ้ืนท่ีผลิตสวนใหญสิ้นสุดลง และความ
ตองการในชวงนี้ก็ลดลงเชนกัน การผลิตแคนาเดียนล็อบสเตอรจะเริ่มตนวันท่ี 1 พฤษภาคม และผูคาจะรอให
เริ่มตนฤดูกาลกอนจึงจะเริ่มตัดสินใจดานราคา 
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แผนภูมิท่ี7 สถานการณราคายูโรเปยนล็อบสเตอรในยุโรป 

หอยสองฝา (Bivalves) 

ยุโรปยังคงมีผลผลิตหอยแมลงภูบูโชฝรั่งเศส (French Bouchot mussel) หอยแมลงภูไอริช หอย
กะพงเมดิเตอรเรเนียน (Spanish galloprovencialis) และหอยแมลงภูดัชตของเนเธอรแลนด (Dutch 
bottom mussel) ผลผลิตหอยแมลงภูดัตชและบูโชผานชวงท่ีมีผลผลิตสูงสุดไปแลว และคาดวาผลผลิตจะ
ลดลงตลอดไตรมาสแรกของป 2560 

ยอดขายหอยนางรมป 2559 ดีข้ึนกวาป 2558 ท้ังในดานปริมาณและราคา ในป 2560 มีการเริ่มตน
ฤดูกาลดวยดี เนื่องจากปริมาณสินคาคงเหลือในสต็อกมีไมมากจนเกินไป 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ยอดขายปลาแซลมอนแอตแลนติกจากนอรเวยในยุโรปลดลงในเดือนมกราคม เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2559 แสดงใหเห็นวาระดับราคาท่ีสูงมากเริ่มกระทบตอผูบริโภค สมาคมอาหารทะเลนอรเวย 
Norwegian Seafood Council (NSC) รายงานตัวเลขปริมาณสงออกไปยังสหภาพยุโรปลดลง 5,400 ตัน โดย
มีตลาดอเมริกาเหนือและเอเชีย ดูดซับปริมาณแซลมอนบางสวนไปจากตลาดหลักอยางสหภาพยุโรป ในเดือน
มกราคม 2560 นอรเวยสงออกแซลมอน 1,100 ลานนอรเวยโครน (ประมาณ 127 ลานเหรียญสหรัฐฯ) สูงข้ึน
รอยละ 25 จากเดือนมกราคม ป2559 เนื่องจากราคาสูงข้ึนเฉลี่ยรอยละ 23 คิดเปน 72.37 โครนตอกิโลกรัม 
ซ่ึงราคานี้เปนราคาท่ีลดลงแลวจากชวงท่ีเคยข้ึนไปสูงสุดในปลายเดือนธันวาคม 2559 และราคามีแนวโนม
ลดลงจนถึงเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนไปตามความตองการตามชวงเวลา (seasonal demand) ท่ีลดลง ในทาง
ตรงขาม ราคาแซลมอนจากสก็อตแลนด ยังคงอยูท่ีระดับสูง เนื่องจากผูสงออกไดประโยชนจากคาเงินปอนด
ออนคา และมีตลาดใหมๆ ท่ัวท้ังยุโรปและเอเชีย 

 ในระยะยาวการสงผานตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงไปยังผูบริโภค จะเปนความทาทายของอุตสาหกรรม
แซลมอนในยุโรป และจะกระทบหวงโซอุปทาน ผลลัพธท่ีตามมาคือราคาผันผวนซ่ึงจะสรางความไมม่ันใจใหกับ
ผูแปรรูป และจะหันไปทําสัญญาลวงหนา (supply contract) แทนการซ้ือขายในตลาด spot market เพ่ือให
เปนไปตามขอกําหนดตามท่ีตองการ และผูพัฒนาผลิตภัณฑจะแสวงหาทางเลือกอ่ืนเพ่ือใชวัตถุดิบซ่ึงมีราคาสูง
อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และขนาดผลิตภัณฑจะเล็กลงเพ่ือความสะดวก  

 ปจจัยพ้ืนฐานของตลาดแซลมอนยังคงไมเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามปริมาณผลผลิตแซลมอนท้ังโลก
ยังไมเพียงพอกับความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วท่ัวโลก ผลคือราคาสูงข้ึน สะทอนจากราคาซ้ือขายใน
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ตลาดลวงหนา (forward markets) และราคาลวงหนา (FishPool forward market) สูงกวา 63 นอรเวย
เจียนโครน (ประมาณ 7.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม) ในทุกไตรมาสจนถึงป 2561 

 
แผนภูมิท่ี8 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวยในตลาดฝรั่งเศส 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 ตลาดปลาเทราตเพาะเลี้ยงจากนอรเวย ฟนตัวอยางมากหลังจากรัสเซียออกจากตลาดไปเม่ือป 2557 
เนื่องจากอุตสาหกรรมประสบความสําเร็จในการสรางตลาดทางเลือกใหมๆ จนทําใหเกิดปญหาสินคาไม
เพียงพอและราคาสูงข้ึนมาก โดยราคาสูงข้ึนรอยละ 70 จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ขณะท่ีผลผลิตจาก
ฟารมในนอรเวยลดลงรอยละ 33 ในเดือนธันวาคม เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ผูซ้ือจากโปแลนด 
ญี่ปุน และเบลารุส มีแนวโนมตองรับภาระตนทุนวัตถุดิบสูงข้ึนในอนาคต 
 

 
แผนภูมิท่ี9 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 
 ในชวง 3 เดือนแรกของป เปนชวงท่ีมีการบริโภคปลาตะเพียน (carp) ลดลง ผูผลิตจึงไมนําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดมากนัก ราคาปลาตะเพียนในฮังการีลดลงอยางมาก หลังจากชวงเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับสูภาวะปกติ ราคาปลานิลจึงกลับสูปกติ ราคาปลาแพงกาเซียสดอรี (pangasius) ของเวียดนาม
สูงข้ึน ท้ังท่ีความตองการในตลาดสเปนลดลงมาก จากท่ีหางคารฟูหามการซ้ือปลา pangasius จากผลของขาว
ดานลบท่ีเก่ียวของกับปลาชนิดนี้ ขณะท่ีแนวโนมราคาปลา Nile perch สูงข้ึนเนื่องจากผลผลิตจากทะเลสาบ
วิคตอเรียขาดแคลน 
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แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาตะเพียน (carp) จากฮังการี 

 

 
แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาแพงกาเซียสดอร ี(แพงกาเซียส) จากเวียดนามในตลาดสเปน 

 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
  

สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเล ในตลาดยุโรปอยูในชวงราคาตกต่ํา โดยราคา
เพ่ิงผานชวงท่ีตํ่าสุดของป ไปสูชวงท่ีราคาเริ่มสูงข้ึนในชวงตนฤดูรอน ชวงตนปไดมีการประเมินภาพรวม
อุตสาหกรรมปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลในป 2559 พบวาความทาทายของปท่ีผานมาคือมีสินคาปริมาณ
มากกวาท่ีคาด โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเล ทําใหราคาตกต่ําอยางมาก ผูผลิตหลักไดแกกรีซ เพ่ิมการสงออก
ในป 2559 และปริมาณการสงออกปลาตะเพียนทะเลจากตุรกีเพ่ิมข้ึนรอยละ 44 ภาพรวมท้ังปตุรกีสงออกปลา
ตะเพียนทะเล 41,700 ตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2558 ท่ีสงออกเพียง 28,900 ตัน สงผลใหราคาเฉลี่ยลดลงรอยละ 
17 และราคาลดลงท่ัวยุโรป ขณะท่ีการเพ่ิมปริมาณปลากะพงขาวยังไมมากนัก และตลาดยังมีความสมดุล ใน
ระยะยาวคาดวาการท่ีประเทศผูผลิตเพ่ิมสต็อกสัตวน้ําวัยออน จะทําใหกระทบตลาดในอีก 2-3 ปขางหนา 
เนื่องจากปริมาณผลผลิตจะสูงข้ึนมาก และราคาจะลดลงตามมา 

 

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
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            แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดอิตาลี  

 
____________________________________________________________________ 


