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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมกราคม 25601

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

โดยทั่วไปยอดขายสินคาประมงชวง 2 เดือนแรกป 2560 ในยุโรปไมสูงนัก แตในชวงตนป 2560 ปนี้
ความตองการในยุโรปกลับสูงขึ้นอยางมาก เนื่องจากผูคาคาดการณ วาตลาดจะขาดแคลนในชวงเดือนที่จะ
ตามมาตอจากนี้ สงผลใหราคาสูงขึ้นตามไปดวย ประกอบกับแนวโนมราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ทําใหตนทุนการทํา
ประมงสูงขึ้น และจะสงผานไปยังราคาของผูคา คาเงินยูโรออนคาเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่มีผลตอ
การคาขายสัตวน้ําในยุโรปในขณะนี้ เนื่องจากตลาดอื่นๆ อยางเชนสหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน สามารถแขงขันกับผู
ซื้อสัตวน้ําจากยุโรปไดงายขึ้น สงผลใหราคาสัตวน้ําในยุโรปสูงขึ้นตอไป โดยสินคาสัตวน้ําชนิดหลักรวมทั้งกุง
มีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งกอนหนานี้ในป 2559 ราคาต่ําเกือบตลอดทัง้ ป
ปลาหนาดิน (Ground fish)
การจับปลาคอดในโปแลนด ในฤดูกาลนี้มีปริมาณต่ํา และความตองการลดลง สงผลใหระดับราคา
ลดลง ปลาคอดหมักเกลือแบบเปนชิ้น (fillet) ที่ทําจากวัตถุดิบปลาแชแข็ง (Gadus macrocephalus) มีราคา
สูงขึ้น และคาดวาจะสูงขึ้นตอไป ซึ่งเปนเหตุการณที่ไมเหมือนปกอนๆ ที่ความตองการสินคาปลาคอดจะไมสูง
ในเดือน มกราคม

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดที่มาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ความตองการวัตถุดิบจากจีน ญี่ปุน และ ยุโรป สูงกวาปกติอยางมาก และจะสูงตอเนื่องไปในเดือน
ตอไป ปริมาณปลาคอดหมักเกลือเปนชิ้นที่ทําจากวัตถุดิบปลาคอดสด (Gadus morhua) จากหมูเกาะฟาโร
และไอซแลนด มีจํากัดในขณะนี้ เนื่องจากความตองการผลิตภัณฑปลาคอดแปรรูปมีปริมาณสูงสงผลใหราคา
เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวเพาะเลี้ยงในตลาดสเปน

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ราคาปลาทูนาในเดือนมกราคมสูงขึ้น เนื่องจากการจับลดลงในทุกมหาสมุทร แตราคาในตลาดสเปน
และอิตาลีมีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีความตกลงการคากับกลุมประเทศอเมริกาใต ทําใหปลาปริมาณมากเขาสู
สหภาพยุโรปดวยอัตราภาษีเปนศูนย
การทําประมงทูนาทางฝงตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางยังคงเปนไปอยางลาชา และมีการทําประมง
ไดปริมาณนอยสงผลใหราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โรงงานแปรรูปที่ไทยรายงานวาวัตถุดิบยังคงอยูในระดับปาน
กลาง เนื่องจากไดรับปริมาณปลาเสริมมาจากมหาสมุทรอินเดีย การหามจับสัตวน้ําในเขตแปซิฟกตะวันออก
รอบที่สองของ IATTC2 มีผลถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 อยางไรก็ตามปริมาณการจับปลาทูนาทองแถบ
(skipjack) จากเรือที่ไมไดอยูภายใตขอบังคับดังกลาวรายงานวามีปริมาณการจับอยูในระดับปานกลาง
คอนขางดี ขณะที่การจับปลาทูนาครีบเหลือง (yellowfin) ยังไดปริมาณนอย โรงงานแปรรูปทองถิ่นรายงานวา
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือยังมีเพียงพอ ถึงแมวาปลาทูนาทองแถบและปลาทูนาครีบเหลืองจะมีราคาสูงขึ้นก็ตาม

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร

จากการหามการทําประมง ที่ใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating
Device : FADs) เปนเวลาสองเดือนในมหาสมุทรแอตแลนติก เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2560 ที่ผานมา มีรายงาน
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วาปริมาณการจับและวัตถุดิบสําหรับแปรรูปอยูในระดับปานกลาง และมีการคาดการณวาปริมาณการจับจะ
ลดลงในชวงที่หามการทําประมง ทําใหราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองสูงขึ้น ขณะที่ราคาปลาทูนาปรุง
สุกลดลง เนื่องจากมีทูนาจากเอกวาดอรเขามาภายใตการใหโควตาที่ภาษีเปนศูนย

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาเนื้อปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
ปลาแฮร ริ่ งมี ป ริ มาณต่ํ า ในเดื อนนี้ ส งผลให ร าคาปลาในตลาดโปแลนด สู งขึ้ น ขณะที่ ผ ลผลิ ต ปลา
หลังเขียวขนาดเล็ก (sprat) มีปริมาณต่ําแตราคายังคงที่ ราคาปลาแฮรริ่งแปซิฟกที่ตลาดวลาดิวอสต็อกลดลง
เนื่องจากมีผลผลิตสูง ขณะที่มอสโควรายงานวามีความตองการสูงและใหราคาสูงโดยเฉพาะปลาขนาดใหญ
หมึก (Cephalopods)
โดยทั่ ว ไปปริ มาณการบริ โ ภคหมึ กจะต่ํ าลงในช ว งเดื อนแรกๆของป มี ร ายงานว าหมึ ก (octopus)
ขึ้นทาที่อินโดนีเซียปริมาณต่ําทั้งที่สภาพอากาศดีขึ้น แตยังมีการจับไดปริมาณนอย ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)
ในแอฟริกาใตหมึก(loligo) มีผลผลิตดีมาก แตราคาลดลงนอยกวาที่คาดการณไวเนื่องจากไมมีหมึก
จากแหลงอื่นเขามาเสริม ตามปกติตลาดหมึกยุโรปในชวงเทศกาลคอนขางคงที่ แตในปนี้มีสินคาเขามามาก
เนื่องจากมี ความตองการสูง และปนี้กระแสลมทางตะวั นออกเฉี ยงใตทําใหหมึกตามแนวชายฝงวางไขได ดี
หลังจากที่ไดผลผลิตไมดีมา 3 ป สงผลใหผูประกอบการมีกําไรสูงขึ้น อยางไรก็ตามขณะนี้ราคาปลาลดลง จาก
ทีร่ าคาสูงมากในชวงปลายป 2559

แผนภูมิที่5 สถานการณราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี
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กุง (Crustaceans)
วัตถุดิบกุงจากอินโดนีเซียมีปริมาณต่ํามาก เนื่องจากผูเพาะเลี้ยงลังเลที่จะเพิ่มการเลี้ยงจากอัตราการ
ลมเหลวสูง ปริมาณผลผลิตจากการจับครั้งลาสุดไดผลผลิตไมดี คาดวาปริมาณผลผผิตจะต่ําไปจนถึงปลาย
เดือนมีนาคม โดยภาพรวมราคากุงลดลง เนื่องจากปริมาณความตองการต่ําลง กุงจากอารเจนตินาเขาสูตลาด
อิตาลีและสเปนปริมาณมาก และเปนสินคาที่ไดรับการสงเสริมการขายในหางสรรพสินคา

แผนภูมิที่6 สถานการณราคากุงแดงจากอารเจนตินา

แผนภูมิที่7 สถานการณราคากุงขาวจากเอกวาดอร

ราคาปูและกุงล็อบสเตอรสูงขึ้นไปถึงจุดที่ราคาสูงที่สุดในรอบป ราคาเดือนมกราคมอยูที่ 28 ยูโรตอ
กิโลกรัม โดยราคาเริ่มสูงขึ้นมาตั้งแตชวงเทศกาลคริสตมาสตอเนื่องไปจนถึงชวงปใหม ซึ่งในเดือนมกราคมนี้ใน
ยุโรปยังไมมีผลผลิต ฤดูกาลของกุงลอบสเตอรแชแข็งจากแคนาดาใกลจะสิ้นสุดลง จากที่มียอดขายจะสูงสุด
ในช ว งคริ ส ต ม าส และมี ก ารตกลงซื้ อ ขายไว ก อ นหน า นั้ น เป น เวลานาน ในป 2559 การจั บ ลอบสเตอร
มีปริมาณต่ํา ปริมาณลอบสเตอรที่มีอยูในสต็อกลดลง ขณะเดียวกันมีรายงานวาราคาล็อบสเตอรมีชีวิตสูงขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศไมดีเปนเวลานาน และมีความตองการสูงจากตลาดจีน สําหรับชวงเทศกาลตรุษจีน

แผนภูมิที่8 สถานการณราคายูโรเปยนล็อบสเตอรจากไอรแลนด
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หอยสองฝา (Bivalves)
ในยุ โรปยั งคงมี ผลผลิ ตหอยแมลงภูบู โ ชฝรั่ งเศส (French Bouchot mussel) หอยกะพง
เมดิเตอรเรเนียน (Spanish galloprovencialis) หอยแมลงภูดัชตของเนเธอรแลนด (Dutch bottom
mussel) และ หอยแมลงภูไอริช ผลผลิตหอยแมลงภูบูโชและดัตชผานชวงที่มีผลผลิตสูงสุดไปแลว และคาดวา
ผลผลิตจะลดลงตลอดไตรมาสแรกของป 2560
หอยนางรมไดรับความนิยมสูงสุดในชวงคริสตมาสตามธรรมเนียมการเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะในฝรั่งเศส
มีการบริโภคสูง และมีการสงเสริมการขายรวมกับสินคาสําหรับเทศกาลอื่นๆ อยางเชนแซลมอนและ ฟวกราส
จึงถือไดวาหอยนางรมเปนอาหารอีกชนิด ที่ไดรับความนิยมในการใชเปน อาหารสําหรับเทศกาลเฉลิมฉลอง
ขณะที่เดือนมกราคม เปนชวงที่ผานชวงที่มียอดขายสูงไปแลว ความตองการลดลง และคาดวาราคานาจะลดลง
ตามไปดวย
ปลาแซลมอน (Salmon)
ชวงตนป 2560 ผูเลี้ยงปลาแซลมอนแอตแลนติกในยุโรป ไดรับรายไดสู งขึ้นทําลายสถิติ ถึงแมจ ะ
คาดการณ วามีความไม แนนอนจากปรากฏการณสาหรายบูม ซึ่งจะคงอยูต อไปอีก 12 เดือน รายงานจาก
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย Norwegian Seafood Council (NSC) แจงวาในป 2559 มูลคาสงออก
ปลาแซลมอนและปลาเทราต จากนอรเวยมีมูลคาเกือบ 7 ลานยูโร สูงขึ้นรอยละ 29 จากป 2558 รายไดที่สูง
ขึ้นมาจากราคาที่สูงขึ้นมากกวาปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณสงออก 53,340 ตัน ลดลงจากป 2558 รอยละ
5 แสดงใหเห็นวาปริมาณแซลมอนไมเพียงพอตอความตองการของตลาด และราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดัชนี
ราคาแซลมอนของ NASDAQ3 สูงเกิน 80 นอรเวเจียนโครน (ประมาณ 9.5 เหรียญสหรัฐ) ตอกิโลกรัม ถึง 2
ครั้งในป 2559 ตอนกลางปหนึ่งครั้ง และอีกครั้งตอนปลายเดือนธันวาคม เนื่องจากเปนความตองการตาม
ชวงเวลา (seasonal demand) ทําใหราคาในชวงนั้นสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ในสัป ดาห แรกของป 2560 รายงานแจ งวาความต องการลดลงบางสว น เนื่องจากเปน ช วงสิ้น สุ ด
เทศกาล และผูคาเห็นวาราคาปลาแซลมอนจากนอรเวยสูงเกินไป สหราชอาณาจักรมีผลผลิตปลาแซลมอนต่ํา
และค า เงิ น ปอนด อ อ นค า ราคาปลาแซลมอนจากสหราชอาณาจั ก รจึ ง ยั ง ไม ล ดลงในขณะนี้ ทํ า ให ฟ าร ม
ปลาแซลมอนไดรับรายไดเพิ่มจากราคาที่เพิ่มขึ้น ถึงแมยอดขายในตลาดสหรัฐฯ ลดลง แตไปชดเชยกับความ
ตองการที่เพิ่มขึ้นจากสหภาพยุโรปและเอเชีย
โดยภาพรวมราคาตลาด (spot price) ลดลงชั่วคราวในชวงตนป ซึ่งเปนเรื่องปรกติ แตในระยะยาว
ระดับราคาที่จุดสมดุลระหวางปริมาณและความตองการจะยังคงสูง ขณะที่อุตสาหกรรมยังคงจับตาการพัฒนา
ทั้งดานการผลิตและการตลาด ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได และกําไรจากการเพาะเลี้ยง
แซลมอนในปจจุบัน จะทําใหบริษัทผูเพาะเลี้ยงแสวงหาพื้นที่ และโอกาสในการขยาย จะเห็นไดจากมีโครงการ
ใหมเกิดขึ้นในไอรแลนดและไอซแลนด ขณะที่หนวยงานราชการของสกอตแลนดกําลังพิจารณาทบทวน การ
จํากั ด ปริ มาณผลผลิ ต เพื่ อให อุต สาหกรรมเติ บ โตมากขึ้ น ด านตลาดมี ความกั งวลจากผลกระทบทางด าน
ผู บ ริ โ ภค เนื่ องจากวั ต ถุ ดิ บ มี ต น ทุ น สู ง ซึ่ งจะกระทบตลอดโซ อุป ทานในป ห น า เป น ผลจากความต องการ
ปลาแซลมอนเพิ่มขึ้นดวยอัตราเรง
3

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตั้งในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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ปลาเทราต (Trout)
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย Norwegian Seafood Council (NSC) รายงานวามูลคาสงออกปลา
เทราตจากนอรเวยในป 2559 มีมูลคา 465 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนปริมาณ 68,227 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 29
มูลคาที่สูงขึ้นในป 2559 มาจากระดับราคาที่สูงขึ้น สําหรับปลาเทราตแบบทั้งตัว การหามนําเขาสินคาของ
รัสเซียทําใหนอรเวยตองหาตลาดใหมสําหรับปลาเทราตเพาะเลี้ยง ทําใหมีตลาดที่หลากหลายมากขึ้น สงผลให
ความตองการปลาเทราตนอรเวยสูงขึ้นจนมีปริมาณจากบอเลี้ยงลดลงอยางรวดเร็ว นอกจากนั้นการจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีขึ้นประกอบกับความตองการจากตลาดใหมที่สูง ทําใหปลาเทราตราคาสูงขึ้น ในทัศนะของผูเลี้ยง
คาดวาราคาจะสูงขึ้นในระยะยาว

แผนภูมิที่9 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ฤดูกาลการบริโภคปลา carp ไดสิ้นสุดลง การบริโภคลดลงในเยอรมันและฮังการีซึ่งเปนสองประเทศ
หลักที่นิยมบริโภคปลาชนิดนี้ในยุโรป ราคาจึงกลับไปสูที่ระดับปกติ การสงเสริมการขายยุติ ขณะที่ราคาปลาน้ํา
จืดอื่นๆยังคงที่ ยกเวน Nile perch ซึ่งประสบปญหาเรื่องผลผลิตตกต่ํา จึงทําใหราคายังคงสูงขึ้นตอเนื่อง

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลา carp จากฮังการี
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ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre4
ราคาปลากะพงและปลาตะเพี ย นเพาะเลี้ ย งลดลงในป 2559 เนื่ องจากมี ป ริ มาณปลาเข าสู ต ลาด
มากกวาที่คาด และจะมีปริมาณสูงขึ้นตอไปอีก 2-3 ป ในป 2558 มีการลดการผลิต แตตอมาตุรกีขยายการ
ผลิตเนื่องจากราคาตลาดดึงดูดใหผูเลี้ยงเพิ่มการเลี้ยง ทําใหสถานการณตลาดไมคงที่อีกครั้ง กรีซ สเปน และ
ตุรกีเพิ่มการสงออกอยางมากในป 2559 โดยการสต็อกสัตวน้ําวัยออนไวจํานวนมาก ซึ่งจะทําใหผลผลิตสูงขึ้น
อยางมากในอีกสองปขางหนา ราคาปลาตะเพียนทะเลไดรับผลกระทบจากสินคาลนตลาดจากผลของการเพิ่ม
การสงออกจากตุรกี และไมมีตลาดทางเลือกใหมๆ เหมือนปลากะพง ปลาตะเพียนทะเลสดขนาดกลางใน
อิตาลีราคาลดลง 50 เซนตตอกิโลกรัม เมื่อเดือนธันวาคมที่ผานมา เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ทําให
ราคาลดลงไปสูระดับต่ําสุดของป แตราคาจะเริ่มสูงขึ้นในชวงกลางป อยางไรก็ตามในการปองกันสินคาลน
ตลาดจนนําไปสูวิกฤติสําหรับผูเพาะเลี้ยง ที่ยังคงทําไดเพียงแคคุมทุนอยูในขณะนี้ ผูผลิตตองลงทุนดานเวลา
และพยายามลดตนทุนการเพาะเลี้ยง ขณะเดียวกันควรพิจารณาตลาด และผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อใหมีความ
ตองการมากพอ มาดูดซับปริมาณผลผลิตที่ยังคงลนเกินอยู

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดอิตาลี
____________________________________________________________________

4

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

