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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนพฤศจิกายน 2560 1
0

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

การทําประมงบริเวณนานน้ํายุโรปทางตอนเหนือไดรับผลกระทบจากพายุ Ophelia ในเดือนตุลาคม
ทําใหตองหยุดการทําประมง โดยเฉพาะบริเวณนอกชายฝงไอรแลนดและอังกฤษ กระทบตอปริมาณปลาขึ้นทา
ทําใหร าคาสู งขึ้ น ผู คา เร งซื้ อสั ตว น้ําไวเ พื่อขายชวงเทศกาลคริส ตมาส และความตองการปนี้สูงหลังจากที่
คริสตมาสปกอนๆมียอดขายต่ํา โดยเฉพาะสินคาราคาแพงอยางเชน หอยนางรม ล็อบสเตอรและกุง ราคาจะ
เพิ่มขึ้น หมึกมีปริมาณต่ํามากมาเปนเวลาหลายปทําใหราคาพุงสูงไปมาก สวนทูนาเริ่มราคาลงจากชวงกอน
หนาที่ราคาขึ้นไปสูงมากในเดือนตุลาคม 2560 แตราคาก็ยังคงสูงกวาปที่ผานมารอยละ 40
ปลาหนาดิน (Ground fish)
การทําประมงปลาคอดในทะเลบอลติกไดผลไมดีเนื่องจากอากาศเย็น และปริมาณปลาที่จําหนายให
ผูบริโภคมีจํากัด เนื่องจากปลาในหองเย็นมีปริมาณนอย ราคาปลาคอดในตลาดโปแลนดสูงขึ้น ในป 2513 เคย
มีการจับปลาคอดในทะเลเหนือไดสูงสุด 270,000 ตัน หลังจากนั้นทรัพยากรถูกใชไปมากจาก overfishing จน
เหลือแค 44,000 ตัน ในป 2549 จึงทําใหเกิดมาตรการสงวนรักษาไดแกกําหนดโควตาต่ํา และหามจับปลา
ขนาดเล็ก ซึ่งประสบความสําเร็จ ทําใหสต็อกปลาคอดในทะเลเหนือสูงขึ้นเปน 150,000 ตัน แสดงใหเห็นวา
การจัดการประมงที่ดีมีศักยภาพทําใหทรัพยากรปลาฟนตัวได
ปลาคอดหมักเกลือฟลเลที่ทําจากปลาคอดแปซิฟกแชแข็งยังคงมีปริมาณนอย โดยที่ราคาสูงมาก ผูซื้อ
จากอิตาลีสนใจซื้อนอยลงมาก แตปลาคอดหมักเกลือเปนอาหารสําหรับชวงคริสตมาส จึงนาจะมีคําสั่งซื้อมาก
ขึ้น ถึงแมราคาจะสูงมากก็ตาม การทําประมงปลาคอดในมหาสมุทรแอตแลนติกไมดี ทําใหวัตถุดิบปลาคอดสด
มีจํากัด และผูผลิตยังไมไดทําสัญญาซื้อขาย หลังชวงฤดูรอน
ที่ตลาดมอสโคว และวลาดิวอสต็อก มีความตองการปลา Alaska Pollock คงที่ ราคาคงที่ ตลาด
รัสเซียมีความตองการปลาเนื้อขาวรูปแบบที่เปลี่ยนไป จากเดิมตองการสินคาที่แปรรูปนอยแตปจจุบันตองการ
สินคาแปรรูปเพิ่มมูลคา จึงเห็นตลาดทองถิ่นแปรรูปปลาฟลเลขายมากขึ้น แตการนําเขาปลา Alaska Pollock
ยังลดลงซึ่งมีสวนมาจากการที่รัสเซียหามนําเขาสินคาจากชาติตะวันตก

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาซูริมินําเขาจากสเปนในตลาดฝรั่งเศส

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ราคาทูนาโดยเฉพาะทูนาทองแถบเริ่มลดลงตามที่คาด และมีแนวโนมปรับลดลงอีก เนื่องจากความ
ตองการซื้อลดลง ชวงที่มีการหามใชอุปกรณทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device :
FADs) ในพื้นที่แปซิฟกตะวันตกและตอนกลาง สิ้นสุดลงตั้งแต 31 ตุลาคม ทําใหการทําประมงอยูในระดับปาน
กลางถึงดี วัตถุดิบคงเหลือที่โรงงานไทยมีปริมาณเพียงพอ บางโรงงานรายงานวาขายสินคาไดชา เนื่องจากราคา
วัตถุดิบสูงในชวงสองสามเดือนที่ผานมา
อัตราการจับทูนาในแปซิฟกตะวันออกต่ํา แตมีวัตถุดิบจากมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟกตอนกลาง
และตะวันตกเขามาเสริม โรงงานแปรรูปจึงรายงานปริมาณวัตถุดิบสําหรับแปรรูปเพียงพอ ทูนาทองแถบที่เมือง
Manta ประเทศเอกวาดอรมีราคาลดลง เนือ่ งจากมีปลาเพิ่มเขามา แตระดับราคายังสูงกวาที่ตลาดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน IATTC2 ประกาศหามจับสัตวน้ํา เปนเวลา 2 เดือน โดยมีเรือรอยละ 64 ของเอกวาดอรตองปฏิบัติ
ตามประกาศนี้

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง มีการขนถายสินคาในทะเลมาก และ
สินคาทูนาไปยังตลาดเอกวาดอรมากขึ้น วัตถุดิบที่โรงงานมีปริมาณเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลือง
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ที่ Seychelles ลดลงตามราคาที่ไทยและเอกวาดอร จะมีการปดการทําประมงทูนาครีบเหลืองสําหรับเรือ
สเปน ตั้งแต 5 พฤศจิกายน ไปจนถึงสิ้นป
การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกเปลี่ยนแปลงไมมาก อัตราการจับและวัตถุดิบคงเหลือ
ปานกลาง ราคาทูนาทองแถบลดลงเล็กนอย ราคาทูนาครีบเหลืองคงที่ สถานการณวัตถุดิบดี ราคาทูนาทั้งตัวทั้ง
ลดลง แตราคาเนื้อทูนาลอยนสูงขึ้น โดยทั่วไปราคาเนื้อทูนาลอยนจะแปรตามราคาทูนาทั้งตัว ในเวลาประมาณ 1
เดือนใหหลัง

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
ปลาแปซิฟกเฮอริ่งที่ตลาดวลาดิวอสต็อกและมอสโควมีราคาสูง ทําใหความตองการผูบริโภคลดลง
แตปลาเฮอริ่งจากทะเลบอลติกมีราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตสูง
หมึก (Cephalopods)
ความตองการหมึกกลวย (squid) ยังคงสูงตอเนื่อง แตปริมาณการจับนอย ผลผลิตจากจีนชวยให
ตลาดดีขึ้นบาง โดยปกติชวงฤดูหนาวการบริโภคจะไมสูง แตปนี้ความตองการกลับไมลดลงเลย ราคาจึงยังคงสูง
อยู ทําใหผูบริ โภคหลายรายเลือกที่ จะไมซื้อ การจับหมึ กในแอฟริกาใตสิ้นสุด ตามฤดู กาล โดยที่ไม มีสินค า
คงเหลืออยูเ ลย จึงไมมีสินคาในตลาด ฤดูการจับหมึกจะเริ่มอีกครั้งวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
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แผนภูมิทึ่7 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
จีนมีความตองการกุงสูง สะทอนจากตลาดกุงทั่วโลก และสงผลกระทบตอตลาดยุโรป กุงเลี้ยงจาก
ประเทศผูผลิตหลายประเทศประสบปญหาโรคระบาด ตลาดจึงหันไปหากุงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะกุงจาก
อารเจนตินา การทําประมงกุงในอารเจนตินาบริเวณเสนขนานที่ 41 ปดไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เรือบางลําใช
อวนจับ ต อในบริเ วณที่เ ป ด แต มีบ ริ เ วณกุ งนอย เรือสว นใหญกลับ เขาสูฝงในชวงเวลาที่เหลือของป 2560
โดยรวมป 2560 มี ป ริ มาณการจั บ กุ ง มากกว า 200,000 ตั น ซึ่ งสู ง กว าที่ เ รื อ อวนลากจั บ ได ใ นช ว งเดื อ น
พฤศจิกายน – ธันวาคม ความตองการกุงในชวงตรุษจีน (16 ก.พ.) ทําใหผลผลิตไมเพียงพอ และราคาสูงขึ้น
คําสั่งซื้อกุงอารเจนตินาขนาดใหญจากจีน ทําใหกุงขนาดใหญราคาสูงขึ้นตางจากกุงขนาดเล็ก จากเดิมที่ราคา
กุงทั้งสองชนิดมีแนวโนมราคาเทากันตลอดทั้งปที่ผานมา
ตลาดยุโรปมีทีทาวาสินคาจะขาดตลาด แตเนื่องจากคําสั่งซื้อกุงอารเจนตินาขนาดใหญจากจีนมาถึงลา
ออกไป ทําให สถานการณดี ขึ้น กุงเขาสู ยุโรปมากขึ้น จนถึงปลายเดื อนสิงหาคม ซึ่งความตองการสูงในชว ง
คริสตมาสทําใหราคาเริ่มสูงขึ้นแลว

แผนภูมิทึ่8 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

วัตถุดิบล็อบสเตอรตึงตัว เนื่องจากสภาพอากาศสงผลตอการทําประมงในสหรัฐฯ และ แคนาดา และ
ความตองการในสหรัฐฯสูง สงผลใหราคาสูงขึ้นตาม ตลาดมีความตองการล็อบสเตอรปรุงสุกลดลงแตราคา
ยังคงที่ แคนาดามีผลผลิตล็อบสเตอรเปลือกแข็งคุณภาพสูงชวงฤดูใบไมผลิ แตปริมาณนอยและราคาคงที่
ล็อบสเตอรปรุงสุกทั้งตัวจากชวงฤดูรอนและฤดูใบไมรวงราคาลดลง ยุโรปหยุดผลิตล็อบสเตอรบริเวณทะเล
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เหนือ เนื่องจากสภาพอากาศไมดีทําใหราคาสูงขึ้น ซึ่งเปนแนวโนมปกติในชวงนี้ของป รวมทั้งหยุดทําประมงปู
แตราคาปูกลับลดลงเนื่องจากความตองการต่ํา

แผนภูมิที่9 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรจากไอรแลนดในตลาดยุโรป

หอยสองฝา (Bivalves)
หอยแมลงภูฝรั่งเศส (French Bouchot , French rope) และหอยแมลงภูจากเนเธอรแลนมีปริมาณ
มากในตลาดฝรั่งเศส ราคาหอย Galloprovincialis จากสเปน เปนราคาอางอิง โดยหอยแมลงภูฝรั่งเศสขายที่
ราคาสูงกวาสองเทาของราคาหอย Galloprovincialis ที่ผานมาชวงฤดูหนาวเปนชวงที่หอยแมลงภูมียอดขาย
สูงในฝรั่งเศส

แผนภูมิที่10 แนวโนมราคาหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป

สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายสะสมของหอยนางรม (oyster mortalities) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 พบวาโดยเฉลี่ย ลูกพันธุ
หอยนางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 65.1 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพื้นที่ สวนหอย
นางรมวั ย อ อนและหอยนางรมตั ว เต็ มวั ย มี อั ตราการตายต่ํากวา มากที่ร ะดับ รอยละ 6.9 และร อยละ 6.5
ตามลําดับ โดยอัตราการตายของลูกพันธุหอยนางรมอยูในระดับเดียวกับป 2559 แตวาอัตราการตายของหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ํากวาปที่ผานมา หอยนางรมมีอัตราการโตต่ําในชวงฤดูรอน ทํา
ใหคาดวาหอยตามขนาดที่ตองการจะมีไมเพียงพอสําหรับชวงเทศกาลปลายป
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ปลาแซลมอน (Salmon)
ผลผลิ ต แซลมอนจากฟาร มปลาในนอร เวยอ อกสู ตลาดปริ มาณมาก ทําใหร าคาตก ราคาส งออก
แซลมอนของ Fish Pool Index สัปดาหที่ 44 อยูที่ 5.57 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห
เดียวกันของปที่ผานมา ซึ่งมีราคาสงออกอยูที่ 7.76 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม แตยังคงสูงกวาราคาของป
2558 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานราคาสงออกเดือน
ตุลาคม ปลาแซลมอนแอตแลนติกสดทั้งตัวเฉลี่ย อยูที่ 6.91 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ปริมาณสงออกเดือน
ตุลาคม 2560 ทั้งหมด 98,000 ตัน สูงขึ้นรอยละ 10 จากเดือนตุลาคม 2559 มูลคา 721 ลานเหรียญสหรัฐฯ
การสงออกสะสมชวง 10 เดือนแรกปริมาณ 807,000 ตัน มูลคา 6,760 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 1 มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 9 ตามลําดับ คาดวาปริมาณสงออกทั้งปจะโตขึ้น เนื่องจากผลผลิตจากฟารม
เพิ่มขึ้น โปแลนดและฝรั่งเศสเปนตลาดสงออกสูงสุด 2 อันดับแรกสําหรับแซลมอนนอรเวย แตสวนแบงตลาด
ของฝรั่งเศสลดลงบางในป 2560
ผูเลี้ยงปลาสก็อตทิชแซลมอนของอังกฤษ รายงานราคาลดลงในชวงสัปดาหกอนหนาที่ผานมาเชนกัน
แตยังคงมีคําสั่งซื้อจากตลาดสหรัฐฯ ฝรั่งเศส และ จีน รวมถึงคาเงินปอนดออนคา ทําใหอุตสาหกรรมแซลมอน
ของอังกฤษยังคงเติบโตดี
ราคาแซลมอนในปจจุบันคาดวาจะเปนจุดต่ําที่สุดหรือใกลถึงจุดต่ําสุดของป และราคาจะฟนตัวชวง
ปลายป ซึ่งมีความตองการเพิ่มมากขึ้น ราคาลวงหนา (forward price) ของ Fish Pool ชวงตนป 2561
ปลาแซลมอนแอตแลนติกสดทั้งตัวอยูที่ 7.6 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม
โดยรวมความตองการแซลมอนที่เ ติบโตอยางรวดเร็วทั่ว โลก ทําให คาดว าราคาแซลมอนจะสูงขึ้ น
แตปริมาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นในปจจุบันจะไมทําใหราคาสูงมากเหมือนชวงปลายปที่ผานมา กําไรระดับฟารม
ยังคงดี แตตนทุนรวมสูงขึ้นเนื่องจากมีคาใชจายสูงในการรักษาปลาจากไรทะเล (sea lice) และอุตสาหกรรม
ยังคงใหความใสใจกับเรื่องนี้อยางมาก

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
แนวโนมราคาปลาเทราตคลายกับปลาแซลมอน คือลดลงในเดือนตุลาคม หลังจากนั้นราคสูงมาก
ในชวงกอนหนานี้ของป เนื่องจากผลผลิตต่ํา และความตองการสูงจากหลายตลาดอยางเชน ญี่ปุน เบลารุส
สหรัฐฯ และ ไทย ในเดือนตุลาคม 2560 NSC รายงานการสงออกปลาเทราต 4,000 ตัน มูลคา 253 ลาน
นอรเวยโครน ลดลงร อยละ 18 เมื่อเทียบกับ ชวงเดียวกั นของปที่ผานมา ซึ่งราคาจะยังคงสูงหากปริมาณ
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ผลผลิตยังคงมีจํากัด และผูสงออกเกรงวาตลาดอาจตองการลดลง เนื่องจากระดับราคาที่สูงมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว อุตสาหกรรมปลาเทราตในอิตาลีไดรับผลกระทบจากสภาวะแหงแลงในชวงฤดูรอน ถึงแมตอนนี้ฝน
จะเริ่มตกแลว แตปลาเทราตขนาดใหญยังคงขาดตลาด แตขนาดเล็กยังคงมีและราคาคงที่

แผนภูมิที่12 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ปลาตะเพียนเปนสัตวน้ําที่ไดรับความนิยมมาแตเดิมสําหรับอาหารกลางวันในชวงคริสตมาส ในฮังการี
ยอดขายปลาชนิ ด นี้ สู ง ขึ้ น และมี ป ริ ม าณผลผลิ ต เพี ย งพอ แต ก็ มี คู แ ข ง เป น ปลาทะเลชนิ ด อื่ น และปลา
แพงกาเซียส ซึ่งคาดวาจะมีมาเพิ่มในเดือนตอๆไป

แผนภูมิที่13 สถานการณราคาปลาตะเพียนจากฮังการีในตลาดยุโรป

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
ในชวงนี้ของป ปลากะพงและปลาตะเพียนทะเลจากการเพาะเลี้ยงในตลาดอิตาลีเริ่มมีราคาลดลง
ถึงแมวาราคาจะเริ่มลดลงชาในปนี้ก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนปลาจากกรีซในตลาดอิตาลีราคาลดลงรอยละ 7
เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา และราคาปลาทั้งสองชนิดโดยเฉพาะปลาขนาดเล็กลดลงอยางมากในตลาดมาดริด
และบาเซโลนา ประเทศสเปน
3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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โดยภาพรวมปนี้ อุตสาหกรรมปลาทั้งสองชนิดมีการพัฒนาหลายรูปแบบ โดยเบื้องตนผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหราคาลดลง แตความตองการจากตลาดตางๆ ก็เพิ่มขึ้นดวย จากการที่ตุรกีพยายามขยายตลาดมากขึ้น
ในสองสามปที่ผ านมา และสหภาพยุโ รปไดล งทุนเพื่ อพัฒนาตลาด ทั้งดานกลยุทธและเทคโนโลยี การผลิ ต
บริษัทฟารมปลา Nireus ของกรีกรายงานความกาวหนาในดานการลดตนทุน ซึ่งเปนสวนสําคัญเพราะจะทําให
ทํากําไรไดในสถานการณที่มีการผลิตสูง แตระดับราคาไมสูงตามที่เปนอยูในปจจุบัน

แผนภูมิที่14 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี

