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ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ยุโรปมีความตองการสินคาสัตวน้ําสูงชวงเทศกาลคริสตมาส มีการบริโภคสัตวน้ํามาก สัตวน้ําที่ไดรับ
ความนิยมสูงแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่คนยุโรปนิยมบริโภคมาแตเดิมเชนกลุมปลา carp ปลาคอดหมัก
เกลื อ และกลุมสัตวน้ํ าราคาสู งไดแก กุ งล็ อบสเตอร หอยนางรม ปู สําหรั บหมึกมีป ริมาณผลผลิ ตต่ํ า และ
แนวโนมราคายังคงสูงตอไป ราคาสัตวน้ําบางชนิดสูงมาก แตราคาจะปรับตัวลงหลังชวงเทศกาลคริสตมาส
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ชวงคริสตมาสเปนชวงที่ยุโรปนิยมบริโภคปลาคอดหมัก ทั้งแบบหมักเกลือและปลาสต็อก โดยเฉพาะ
ทางตอนใตของทวีป ปลาคอดแปซิฟกฟลเลหมักเกลือ (Gadus macrocephalus) ทําจากวัตถุดิบปลาแชแข็ง
มีราคาสูง และมีสินคาคงเหลือในตลาดนอย ผูคาคาดวา การกําหนดปริมาณการจับ (Total Allowable
Catch : TAC) และความตองการวัตถุดิบปริมาณมากจากสหรัฐฯ และจีน จะทําใหราคาปลาคอดแปซิฟกสูงขึ้น
ตอเนื่องตอไปในเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ 2561
ปลาคอดแอตแลนติกหมักเกลือฟลเล (Gadus morhua) ทําจากวัตถุดิบปลาสดจากหมูเกาะฟาโร
และไอซแลนด มีสต็อกเหลือนอยมากในตอนนี้ และใกลสิ้นสุดชวงทําประมงเนื่องจากเขาสูฤดูหนาว ผลผลิต
จากหมูเกาะฟาโรแทบไมมีเหลือ ตลาดสเปนมีความตองการสูงทําใหราคาปลาคอดหมักสูงขึ้นมาก
ราคาปลา Alaska Pollock ที่วลาดิวอสต็อกสูงขึ้น ความตองการที่ตลาดมอสโควสูง ราคาคงที่แตมี
แนวโนมสูงขึ้น การจับปลาคอดในโปแลนดไดผลดีชวงพฤศจิกายนถึงตนธันวาคม ราคาปลาจึงลดลงจากชวงตนป

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ทูนาที่ตลาดกรุงเทพฯ ราคาลดลงโดยเฉพาะทูนาสคิปแจ็ก ตลาดกรุงเทพเปนผูกําหนดแนวโนมราคา
สําหรับอุตสาหกรรมทูนากระปอง วัตถุดิบสําหรับโรงงานแปรรูปที่ไทยมีเพียงพอ เนื่องจากราคาทูนาสคิปแจ็ค
ลดลงอยางตอเนื่อง ประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางอยูในระดับปานกลางถึงดี ยกเวน
บริเวณ Kiribati ที่เจอสภาพอากาศที่ไมดี
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วันที่ 9 พฤศจิกายน IATTC 2 ประกาศหามจับสัตวน้ํา รอบที่ 2 บริเวณแปซิฟกตะวันออกและแปซิฟก
ตอนกลาง ระยะเวลา 72 วัน จะสิ้นสุดวันที่ 19 มกราคม 2561 เรือจับทูนารอยละ 65 ของเอกวาดอรปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ถึงแมมีการหยุดทําประมงตามขางตน แตราคาทูนาสคิปแจ็คสดกลับลดลงอยูที่ 2,100 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
ตัน ลดลงรอยละ 17 จากชวงตนเดือนพฤศจิกายน เปนผลจากทูนาสคิปแจ็คที่กรุงเทพฯ มีราคาต่ําโดยเปรียบเทียบ
และความตองการทูนากระปองจากยุโรปและอเมริกาลดลง โดยผูนําเขาใชการรอใหราคาลดลงตอไปอีก

แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)

การทําประมงในมหาสมุทรอินเดียลดลง เนื่องจากเปนชวงปดการทําประมงทูนาครีบเหลืองสําหรับเรือสเปน
การขนถ ายสิ นคาลดลง แต ปริ มาณวัตถุ ดิบคงเหลือในโรงงานแปรรู ปทองถิ่นเพี ยงพอ ราคาทู นาทองแถบและ
ครีบเหลืองลดลง ตามสถานการณตลาดโดยรวม
การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลง วัตถุดิบคงเหลือปานกลาง ราคาทูนาสคิปแจ็คทูนา
ครี บเหลื องลดลง ตามแนวโน มราคาโลก การห า มใช อุ ป กรณ ทํ า ประมงประเภทเครื่ อ งมื อ ล อ ปลา (Fish
Aggregating Device : FADs) ประจําปเปนเวลา 2 เดือน บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม
2561 ราคาทูนาสคิปแจ็คและครีบเหลืองลดลงในตลาดยุโรป ราคาเนื้อทูนาลอยนจากทูนาครีบเหลืองราคาคงที่ แต
ความเคลื่อนไหวของตลาดชาลง เนื่องจากเขาสูชวงเทศกาลสิ้นป และเนื้อทูนาลอยนปลอดภาษีกําลังจะเขาสูยุโรป

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก
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แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาเนื้อทูนาลอยนทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
การทําประมงปลาเฮอริ่งจากทะเลบอลติกไดปริมาณดี แตมีหยุดเนื่องจากน้ําทะเลเปนน้ําแข็ง ราคา
ปลาเฮอริ่งในโปแลนดลดลง ราคาปลา sprat สูงขึ้นเนื่องจากมีปลานอย แตยังคงเปนปลาที่มีราคาต่ําสุดที่
0.18 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ปลาแปซิฟกเฮอริ่งลนตลาด และขายที่ราคาต่ําสุดที่ตลาดวลาดิวอสต็อก สวน
ที่มอสโควขายที่ราคาเดิมจากเดือนที่ผานมา
หมึก (Cephalopods)
ประมงหมึกกลวยในแอฟริกาใตจับไดปริมาณมาก หลังจากสิ้นสุดชวงที่หามจับแลว สวนใหญเปนหมึก
ขนาดใหญ ราคาเสนอซื้อจากตลาดยุโ รปลดลงบ างแลว หลั งจากที่ ราคาสูงมากในเดือนพฤศจิ กายน หมึ ก
กระดองมีความตองการต่ําราคาจึงลง หมึก octopus ราคาสูงมาก ราคาหมึกขนาดเล็กขายอยูที่ 10 ยูโรตอ
กิโลกรัม ขนาดใหญ 11 ยูโรตอกิโลกรัม สวนใหญมาจากโมร็อคโค และ มอริทาเนีย อินโดนีเซีย แตชวงเดือน
ธันวาคมหมึกจากอินโดนีเซียลดลง และราคาหมึก octopus สูงขึ้นรายวัน

แผนภูมิทึ่5 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

4

กุง (Crustaceans)
ยุโรปกลับตองการกุงในชวงคริสตมาสไมสูง ทั้งที่กุงเปนสวนประกอบอาหารที่สําคัญในชวงเทศกาลนี้
ทําใหราคายังคงตัวหรือลดลง โดยเฉพาะกุงขนาดเล็ก
อารเจนตินาไมมีสต็อกกุงแชแข็งเหลือ และความตองการผลผลิตบนฝงสูงทําใหราคาสูงตาม มีการ
โปรโมทสินคากุงอารเจนตินาในยุโรปชวงคริสตมาสทําใหยอดขายสูง ราคาคงที่แตยังไมพบปญหาเรื่องปริมาณ
สินคา ยกเวนกุงขนาดใหญ 10/20 มีแนวโนมราคาที่สูงขึ้น ในชวงตนป 2560 กุงขนาดใหญและขนาดเล็ก
ราคาไมตางกัน แตตอนนี้ราคาเริ่มตางกันมากขึ้น

แผนภูมิทึ่6 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

ล็อบสเตอรนอรเวยกําลังอยูในความตองการสําหรับชวงคริสตมาส ราคาในตลาดสเปนและอิตาลีสูงขึ้น
ความตองการยูโรเปยนล็อบสเตอรสูงขึ้นเชนกัน การทําประมงต่ําในพื้นที่ยุโรป ราคาสูงขึ้นกวา 32 ยูโรตอ
กิโลกรัม

แผนภูมิที่7 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรในตลาดยุโรป

หอยสองฝา (Bivalves)
ยอดขายหอยแมลงภูในฝรั่งเศสคงที่ เนื่องจากไมเปนที่นิยมบริโภคมากนักในชวงฤดูหนาว ผลิตภัณฑ
ทุกรูป แบบมี วางจํ าหนา ย หอยแมลงภู จากสเปนขายที่ราคาต่ํากวาหอยแมลงภูจ ากฝรั่งเศสซึ่งขายที่ราคา
ประมาณ 5 ยูโรตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามคาดวาการบริโภคชวงเทศกาลจะทําใหยอดขายหอยนางรมฤดูกาลนี้
ดีขึ้น
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แผนภูมิที่8 แนวโนมราคาหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป

สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายสะสมของหอยนางรม (oyster mortalities) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 พบวาโดยเฉลี่ย ลูก
พันธุหอยนางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 65.4 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพื้นที่ สวนหอย
นางรมวั ย อ อ นและหอยนางรมตั ว เต็ ม วั ย มี อั ต ราการตายต่ํ า กว า มากที่ ร ะดั บ ร อ ยละ 7 และร อ ยละ 6.9
ตามลําดับ โดยอัตราการตายของลูกพันธุหอยนางรมอยูในระดับเดียวกับป 2559 แตวาอัตราการตายของหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ํากวาปที่ผานมา หอยนางรมมีอัตราการโตต่ําในชวงฤดูรอน ทํา
ใหคาดวาหอยตามขนาดที่ตองการจะมีไมเพียงพอสําหรับชวงเทศกาลปลายป หอยนางรมในฝรั่งเศสขนาดไซส
3 ขายอยูที่ 4.6 ยูโรตอกิโลกรัม ราคาขายปลีกอยูที่ 17.60 ยูโรตอโหล ในชวงนี้ขนาดพิเศษมีราคาสูงไดถึง 2.8
ยูโรตอตัว
ปลาแซลมอน (Salmon)
ชวงเทศกาล ฟารมแซลมอนไมไดกําไรสูงเหมือนเมื่อตอนปลายป 2559 ที่ตอนนั้นราคาสูงมาก ราคา
แซลมอนในสัปดาหที่ 49 ป 2560 อยูที่ 6.11 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2559
อยูรอยละ 36 และเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากสองสามสัปดาหที่ผานมา ซึ่งราคาลงไปต่ําสุดในรอบ 2 ป เนื่องจาก
เนื่องจากผลผลิตแซลมอนนอรเวยชวงครึ่งปหลังปริมาณมาก มีอุปทานสวนเกินของปลาที่ยังไมไดขาย ทําให
ราคาแซลมอนลดลงทั่วทั้งภูมิภาค รายงานแจงวาการเลี้ยงไดผลดีมาก ทั้งดานอัตราการเติบโต และโรคระบาด
ลดลง ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากปกอน สังเกตไดจากตัวเลขมูลคาสงออกแซลมอนนอรเวยในเดือน
พฤศจิกายน ของสมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) ที่ลดลงรอยละ 5
เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ป 2559 ทั้งที่ปริมาณสงออกเพิ่มรอยละ 11 เปน 103,000 ตัน
แนวโนมราคาลวงหนา (forward price) เดือนธันวาคม 2560 และ ไตรมาสแรกป 2561อยูที่ 6.28
และ 6.87 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ตามลําดับ ถึงแมวาความตองการแซลมอนสูง แตอุปทานสวนเกินใน
ปจจุบันประกอบกับผลผลิตแซลมอนนอรเวยเพิ่มขึ้นรอยละ 5-7 จึงคาดวาแนวโนมราคาจะไมเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วนัก
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แผนภูมิที่9 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
แนวโนมสถานการณผลลผิตปลาเทราตคลายปลาแซลมอน กลาวคือมีปริมาณสูงกวาชวงเดียวกันของ
ปที่ผานมา แตในกรณีปลาเทราตผลผลิตลดลงอยางมาก ในชวง 2 ปที่ผานมา และผลผลิตในปจจุบันยังคงต่ํา
กวาในชวงเดียวกันของป 2558 ดังนั้นราคาจึงสูง แต NSC รายงานปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 36
เบลารุสและญี่ปุนเปนตลาดสงออกที่สําคัญของปลาเทราตนอรเวย ราคาปลาเทราตในอิตาลีคงที่ ยอดขายปลา
เทราตในชวงคริสตมาสไมสูงมากนัก

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ชวงนี้ยอดขายปลา carp ในฮังการีและเยอรมันสูง แตราคายังคงที่หรือลดลงเล็กนอย ปริมาณผลผลิต
ปลา Nile perch ฟนตัวหลังจากผานชวงที่ปลาขาดตลาดในไตรมาสที่ 3 ราคาขายปลีกลดลงเหลือ 9.99
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงจาก 17.99 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในเดือนตุลาคม
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แผนภูมิที่11 สถานการณราคาปลาตะเพียนจากฮังการีในตลาดยุโรป

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3
ตุรกีและกรีซเปนซัพพลายเออรรายใหญของตลาดปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลในยุโรป ทั้งสอง
ประเทศเพิ่มผลผลิตและสงออกมากขึ้นในปนี้ โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเล ทําใหปลาขนาด 300 – 450 กรัม
ในตลาดอิตาลีราคาลดลงต่ําสุดในรอบ 4 ป ปลากะพงขาวขนาดเดียวกันราคาเทียบเทาระดับราคาเมื่อสองปท่ี
ผานมา ซึ่งเปนแนวโนมแบบ seasonal trends และราคาปลากะพงเพาะเลี้ยงในตลาดคาสงของสเปนลดลง
เล็กนอย ตามการปรับ seasonal ชวงคริสตมาสราคาปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลมักลดลง เนื่องจากชนิด
สัตวน้ําทั้งสองนิยมบริโภคชวงหนารอนมากกวา อยางไรก็ตามแนวโนมราคาที่ราคาจะสูงขึ้นในชวงตนป 2561
อาจไมเปนอยางที่คาด เนื่องจากปริมาณสัตวน้ําจากตุรกีมาก ผลจากปริมาณสต็อกปลาวัยออนสูงเมื่อปที่ผาน
มา ขณะที่บริษัทเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา Selonda และ Nireus ของกรีซ มีการควบรวมกิจการ ซึ่งจะทําใหยอดขาย
บริษัทสูงขึ้น อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงไดรับการพัฒนา มีการเพิ่มการลงทุน และมีนวัตกรรม ดานตลาดและการ
ผลิต และมีทิศทางกลยุทธที่ปรับไปในแนวทางที่ดีขึ้น

แผนภูมิที่12 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี

3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

