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ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ยุโรปมีความตองการสินคาสัตวน้ําต่ําชวงเดือนมกราคม เมื่อความตองการอาหารทะเลโดยรวมใน
ตลาดยุโรปลดลงหลังสิ้นสุดชวงเทศกาลวันหยุดยาว ผูคาใหความสนใจตลาดจีนมากขึ้น เพราะจะมีเทศกาล
ตรุ ษจี นช วงกลางเดื อนกุมภาพัน ธ ทํ าใหสั ตวน้ําไมเขาสูตลาดยุโรปมาก และผูคาในยุโรปยังลังเลที่จะซื้อ
ในตอนนี้เนื่องจากราคาสินคาสูง
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ชวงเดือนมกราคม ปลาคอดมีปริมาณนอยเนื่องจากจับไดนอย และในปนี้ มีการกําหนดโควตาการจับ
ราคาในตลาดหลักสูงขึ้น ความตองการปลาคอดสูง ราคาสูงทั้งปลาสดและปลาแชแข็งทําใหตลาดปลาแปรรูป
ไดรับผลกระทบ ตลาดตองการสินคาปลาคอดหมักในชวงที่ปลาคอดมีปริมาณมาก และไมไดพิจารณาวาปลา
คอดหมักเปนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา คาดวาปลาคอดแปซิฟกฟลเลหมักเกลือ (Gadus macrocephalus)
ทํ า จากวั ต ถุ ดิ บ ปลาแช แ ข็ ง จะมี ร าคาสู ง ต อ เนื่ อ งในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ แ ละมี น าคม 2561 ส ว นปลาคอด
แอตแลนติกฟลเลหมักเกลือ (Gadus morhua) ทําจากวัตถุดิบปลาสดจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนดขาด
ตลาด ขณะที่ตลาดปลา ling หมักเกลือราคายังคงที่ ปริมาณการจับสูงและการบริโภคสูง โดยรวมคุณภาพ
สต็ อกปลาในตอนนี้ ดีกวาป 2559 เนื่องจากตอนนั้ นประสบปญ หาโรคจุดดําบนหนังปลาเนื่องจากฝนตก
ตอเนื่อง

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ปลา Turbot เพาะเลี้ยงจากสเปนมียอดขายสูง ในชวงคริสตมาส ราคาเฉลี่ยต่ํา ราคาเดือนมกราคม
2561 เริ่มสูงขึ้น แตยังคงต่ํากวาราคาเมื่อเดือนมกราคม 2560 อยูรอยละ 60
ราคาปลา Alaska pollock ที่วลาดิวอสต็อกลดลง แตราคาที่มอสโควสูงขึ้น เนื่องจากความตองการ
สูงและมีสินคานอย
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาเทอรโบในตลาดสเปน

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ราคาทูนาสคิปแจ็คมีแนวโนมลดลงมาตั้งแตเดือนธันวาคม 2560 อุตสาหกรรมแปรรูปทูนาของไทย
ตองการวัตถุดิบลดลง เนื่องจากความตองการทูนากระปองลดลง ทําใหราคาวัตถุดิบทูนาสคิปแจ็กลดลงเหลือ
1,550 เหรียญสหรัฐฯตอตัน เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ราคาอยูที่ 2,500 เหรียญสหรัฐฯตอตัน และคาด
วาอาจลดลงเหลือ 1,500 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ทั้งนี้อุตสาหกรรมทูนากระปองมีการแขงขันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ
การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางลดลงอยูในระดับอัตราปานกลาง แต
ยั ง คงมี ป ลาขึ้ น ท า จากเรื อ ขนถ า ยในเดื อ นธั น วาคม และโรงงานที่ ไ ทยป ด ทํ า การช ว งปลายป ทํ า ให
วัตถุดิบคงเหลือยังมีปริมาณเพียงพอ
ประกาศหามจับสัตวน้ํา รอบที่ 2 ของ IATTC2บริเวณแปซิฟกตะวันออกเปนเวลา 72 วัน จะสิ้นสุด
วันที่ 19 มกราคม 2561 เรือจับทูนารอยละ 36 ไดรับผลกระทบดานการจับจากมาตรการดังกลาว แตก็มีทูนา
จากมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟกตะวันตก และ แปซิฟกตอนกลางมาทดแทน อยางไรก็ตามสินคาคงเหลือใน
โรงงานทองถิ่นอยูในระดับต่ํา แตราคาหนาทาที่เมือง Manta เอกวาดอร และจากประเทศที่สหภาพยุโรปให
การรับรองกลับมีราคาลดลงเหลือ 1,800 – 1,900 เหรียญสหรัฐฯตอตัน สะทอนผลกระทบจากตลาดทูนาที่
ไทย ที่ทําใหราคาวัตถุดิบทูนามีแนวโนมลดลง แตราคาทูนาครีบเหลืองมีราคาสูงขึ้นเล็กนอย
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IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิ การทูน่าเขตทวีปอเมริ กา
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แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)

การทําประมงในมหาสมุทรอินเดียลดลงสูสภาวะปรกติตั้งแตชวงตนป ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือในโรงงาน
แปรรูปทองถิ่นเพียงพอ ราคาทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองลดลง ตามสถานการณตลาดโดยรวม
การหามใชอุปกรณทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ใน
มหาสมุทรแปซิฟก ประจําปเปนเวลา 2 เดือน เริ่มตนวันที่ 1 มกราคม 2561 ปริมาณการจับและวัตถุดิบคงเหลือ
ปานกลาง ราคาทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองลดลงตามแนวโนมราคาโลก ทูนาสคิปแจ็กในยุโรปราคาลดลง แตราคา
ทูนาครีบเหลืองคงที่ ราคาเนื้อทูนาลอยนปรุงสุกทําจากทูนาครีบเหลืองลดลงเนื่องจากยุโรปใหโควตาปลอดภาษีกับ
เนื้อทูนาลอยน ซึ่งใหโควตา 25,000 ตัน และกําลังจะหมดโควตาตั้งแตสัปดาหแรกของเดือนมกราคม

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาเนื้อทูนาลอยนทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
ชวงเดือนมกราคม ตลาดโปแลนดตองการปลาเฮอริ่งสูง แตการจับลดลง ทําใหราคาสูงขึ้น ขณะที่
ราคาราคาปลา sprat ยังคงที่ ปลาเฮอริ่งแปซิฟกมีปริมาณมากที่ตลาดวลาดิวอสต็อก และขายที่ราคาต่ํามาก
แตราคาที่ตลาดมอสโควยังคงที่
หมึก (Cephalopods)
การจับหมึกกลวย Loligo ในแอฟริกาใตไดปริมาณมากกวา 5,000 ตัน นับตั้งแตเปดฤดูกาลจับหมึก
ในแอฟริกาใตเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ราคาหมึกขนาดใหญสูงขึ้น แตหมึกขนาดเล็กราคาลง เนื่องจาก
อัตราการจับสูง แตผลจากคาเงิน rand ของแอฟริกาใตออนคา ทําใหราคาลดลงไมมากนัก คาเงิน rand ของ
แอฟริกาใตในสัปดาหที่ 6 ออนคาจาก 16.9 ZAR มาอยูที่ 14.8 ZAR ตอยูโร

แผนภูมิทึ่6 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง ปู (Crustaceans)
ความตองการกุงในยุโรปต่ําชวงคริสตมาสที่ผานมา ในป 2560 ยุโรปมีความตองการกุงโดยรวมต่ํา
เดือนมกราคมความตองการยังคงนอยตอเนื่องและราคาคงที่ แตคาดวาราคาจะสูงขึ้นในเดือนตอไป การนําเขา
ของสหภาพยุโรป 28 ประเทศมักจะต่ําลงในชวงตนป ไปจนถึงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 แตความ
ตองการในเอเชียตะวันออกจะสูงในชวงเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากมีเทศกาลตรุษจีน
เรืออารเจนตินาทําสถิติในการจับกุงไดปริมาณมากในป 2560 ในชวง 3 ไตรมาสแรกจับได 200,000
ตัน อารเจนตินาสงออกกุงจับจากทะเล 44,950 ตัน ในชวง 9 เดือนแรก สูงกวาชวงเดียวกั นของป 2559
รอยละ 16 โดยเพิ่มการสงออกไปยังสหรัฐฯ ญี่ปุน เวียดนาม ไทย และ รัสเซีย แตการสงออกไปสหภาพยุโรป
และจีนลดลงรอยละ 15 ทั้งสองตลาด วัตถุดิบกุงอารเจนตินาคงเหลือในสหภาพยุโรปยังคงสูง และคาดวาราคา
จะลดลงอีก ยกเวนกุงขนาดใหญ ซึ่งขายที่ราคาต่ํามากๆ ในเดือนที่ผานๆมา
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แผนภูมิทึ่7 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

ความตองการปูและล็ อบสเตอรคงที่ ในช วงปลายปกอนและชว งนี้สิ้นสุดฤดูการจับยู โรเปยนล็อบ
สเตอร สต็อกคงเหลือนอย และราคาสูงขึ้น

แผนภูมิที่8 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรในตลาดยุโรป

สินคาอเมริกันล็อบสเตอรในแคนาดาและสหรัฐฯ ล็อบสเตอรสดแบบทั้งตัว ล็อบสเตอรปรุงสุก และ
เนื้อล็อบสเตอรมีอยูในสต็อกบาง แตสต็อกล็อบสเตอรสวนหางมีนอย จึงคาดวาราคาจะสูงขึ้น ฤดูการจับแคนา
เดียนล็อบสเตอรจะเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม ผูสงออกจากแคนาดาไดประโยชนจากภาษีเปนศูนยภายใต ความ
ตกลงเศรษฐกิจและการคา The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ในฤดูการ
จับที่จะถึงนี้ ขณะที่ผูสงออกจากสหรัฐฯ จะไมไดประโยชน
ที่ตลาดอิตาลีความตองการ tropical lobster ลดลงในเดือนมกราคม และราคาลดลงมาก สวนความ
ตองการปูสูงในชวงเทศกาลวันหยุดปลายป ทําใหราคาทําสถิติสูงถึง 4.85 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม
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แผนภูมิที่9 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส

หอยสองฝา (Bivalves)
มีสินคาหอยแมลงภูฝรั่งเศสและและหอยแมลงภูดัชตปริมาณมากในตลาดฝรั่งเศส สินคาออรแกนิค
ไดรับการยอมรับในตลาดฝรั่งเศส ผูบริโภคยินดีจายเพิ่มเพื่ออาหารที่ดีตอสุขภาพ ขณะที่หอยแมลงภูจากสเปน
มียอดขายดีสําหรับเปนสินคาทางเลือกในราคาที่ไมสูงนัก
ชวงเดือนธันวาคมยอดขายหอยนางรมสูง เดือนธันวาคมมียอดขายหอยนางรมจากฝรั่งเศส ผูสงออก
รายหลักสินคานี้ คิดเปนรอยละ 50 ของยอดขายทั้งป

แผนภูมิที่10 แนวโนมราคาหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป

สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายสะสมของหอยนางรม (oyster mortalities) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 พบวาโดยเฉลี่ย ลูกพันธุ
หอยนางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 70 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพื้นที่ สวนหอยนางรม
วัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากที่ระดับรอยละ 8 และรอยละ 7.2 ตามลําดับ โดย
อัตราการตายของลูกพันธุห อยนางรมสูงกวาชวงเดีย วกันของป 2559 เล็กนอย แตอัตราการตายของหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ํากวาปที่ผานมา หอยนางรมมีอัตราการโตต่ําในชวงฤดูรอน
ทําใหหอยนางรมขนาดใหญขาดตลาด
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ปลาแซลมอน (Salmon)
ราคาปลาแอตแลนติกแซลมอนจากฟารมเลี้ยงในนอรเวยชวงตนป 2560 สูงเกือบถึงสถิติที่เคยสูงสุด
แตราคากลับลงอยางมากชวง 2 ไตรมาสสุดทายของป เนื่องจากปลาลนตลาด แตชวงตนป 2561 แนวโนม
ราคากลับสูงเมื่อปริมาณเริ่มขาดตลาดอีกครั้ง ดัชนีราคาแซลมอน Fish Pool ในสัปดาหที่ 1 ป 2561 ซึ่ง
สะทอนราคาสงออกเฉลี่ยแซลมอนนอรเวยสดทั้งตัว อยูที่ 7.09 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม จากป 2560 ที่ราคา
เคยลงไปต่ําสุดที่ 5.62 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ราคาชวงสัปดาหแรกป 2560 อยูที่ 9.16 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม
ถึงแมวาราคาแซลมอนชวง 2 ไตรมาสสุดทายจะต่ํา ราคาเฉลี่ยทั้งป 2560 ยังคงสูงกวาป 2559 และ
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานรายไดจากการสงออกแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงจากฟารม
นอรเ วยสู งขึ้น รอยละ 5 จากปริ มาณสงออกเพิ่มขึ้น ร อยละ 2 และ ราคาโดยรวมเพิ่ มขึ้น ร อยละ 2.8 โดย
ปริมาณสงออกทั้งป 1 ลานตัน มูลคา 7,920 ลานเหรียญสหรัฐฯ สหภาพยุโรปยังคงเปนตลาดอันดับ 1 แตสวน
แบงตลาดลดลงเล็กนอย โดยปริมาณสงออกไปสหภาพฯลดลงรอยละ 2 แตมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 1 แตก็มีตลาด
เอเชียมาชดเชยเชนตลาดญี่ปุน เวียดนาม และ เกาหลีใต ซึ่งมีมูลคาสงออกเพิ่มรอยละ 11 และปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 13 การสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯเพิ่มดวยเชนกัน สวนปลาแซลมอนจากสก็อตแลนดไดรับผลจาก
คาเงินปอนดออนคา และความตองการสูงจากตลาดสหภาพฯ สหรัฐฯ และจีน ประกอบกับกอนหนานี้ระดับ
ราคาสูง ทําใหอุตสาหกรรมแซลมอนของสก็อตแลนด ทํารายสถิติรายไดสูงในป 2560 สวนในชวงปลายป
2560 ราคาแซลมอนสก็อตแลนดลดลงเหมือนกันกับแซลมอนนอรเวย แตก็มีการฟนตัวในชวงตนป 2561
ราคาลวงหนา (forward price) เดือนมกราคม 2561 อยูที่ 6.65 แตคาดวาราคาจะต่ํากวานี้ตลอด
ช ว งป 2561 ซึ่ งสะท อนการลดลงร อยละ 10 เมื่อเทีย บกับ ป 2560 เนื่องจากกอนหนานี้คาดวา ปริมาณ
แซลมอนแอตแลนติกจากฟารมเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ขณะที่ความตองการในยุโรปคงที่ อยางไรก็ตาม
สภาพเศรษฐกิจยุโรปกําลังฟนตัว

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
ในป 2560 นอรเวยสงออกปลาเทราต 40,000 ตัน ลดลงรอยละ 42 มูลคา 368 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงรอยละ 27 ผลจากปลาขาดตลาดทําใหกระทบราคา ถึงแมผลผลิตครึ่งปหลังจะดีและมีการเติบโต แตปลา
เทราตจากฟารมเลี้ยงยังคงขาดตลาด นอกจากนี้ในป 2561 ความตองการจากตลาดสหรัฐฯ ยุโรปตะวันตก
และ เอเชีย จะทําใหราคาไมลดลงไปมากกวานี้
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แผนภูมิที่12 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
โดยทั่วไปยอดขายปลาน้ําจืดในตลาดที่สําคัญ อยางเชนฮังการี เยอรมัน และ สาธารณรัฐเชค จะลดลง
หลังชวงวันหยุดเทศกาลคริสตมาส ปริมาณสัตวน้ําชวงนี้ลดลง แตยังเพียงพอตอความตองการ ผูผลิตสวนใหญ
พยายามเตรียมบอสําหรับลงปลา การสงเสริมการขายสําหรับปลา carp ยังคงมีตอเนื่องถึงแมราคาจะลดลงมาก
จากผลของรายงานขาวดานลบเกี่ยวกับปลาแพงกาเซียส ทําใหความตองการปลาชนิดนี้ในยุโรปลดลง
ยุโรปนําเขาป 2560 ลดลงรอยละ 15 เวียดนามซึ่งเปนผูสงออกรายหลักปลาชนิดนี้จึงหันไปหาตลาดแอฟริกา
และละตินอเมริกา แตป ระเทศกลุ มสหภาพยุโรปนําเขาปลานิลเพิ่มมากขึ้นในป 2560 แตก็ยังถือวากลุม
สหภาพยุโรปยังนําเขานอยอยู คิดเปน 1 ใน 3 ของปริมาณการนําเขาปลาแพงกาเซียส

แผนภูมิที่13 สถานการณราคาปลาตะเพียนจากฮังการีในตลาดยุโรป

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
ในป 2560 ตุรกีและกรีซเปนผูผลิตปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลรายใหญในยุโรป ทั้งสองประเทศ
เพิ่มผลผลิตและสงออกมากขึ้น โดยราคามีแนวโนมลดลง ราคาปลาตะเพียนทะเลกรีซในตลาดอิตาลีเดือน
มกราคมสูงขึ้นเล็กนอย สําหรับ ขนาด 200 – 300 กรัม และ ขนาดใหญพิเศษมากกวา 1 กิโลกรัม เมื่อเทียบ
กับเดือนธันวาคม แตขนาด 600 – 800 กรัม ราคาลดลง สวนปลากะพงขาวขนาด 200 – 300 กรัม และ
3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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ขนาดใหญ 800 กรัมขึ้นไป ราคาคงที่ ขณะที่ขนาดอื่นๆ ราคาลดลง ปลาขนาดกลาง 300 – 450 กรัมมีราคา
ต่ําสุดในรอบ 4 ป ในตลาดอิตาลี และแนวโนมเปนแบบเดียวกันในตลาดคาสงปลาของสเปน สถานการณ
ผลผลิตปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในพื้นที่เมดิเตอเรเนียนในชวง 2 -3 ปตอจากนี้นาจะมีผลผลิตคง
ตัวหรือสูงขึ้น หากไมเกิดเหตุการณดานลบที่กระทบตอการผลิต ที่ผานมามีการพัฒนาดานการกระจายสินคา
ไปยังตลาดที่หลากหลาย นวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด ซึ่งจะทําใหราคาไมลงมาก
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นอีก จากการควบรวมกิจการของสองบริษัทใหญผูผลิตปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลของ
กรีก ไดแก Nireus และ Selonda มีผูเสนอเพื่อเขารวมเปนผูถือหุนรายใหญอีก 8 ราย ผูสนใจมาจาก สหรัฐฯ
และ ยุโรป หลายรายที่สนใจลงทุนเพื่อไดประโยชนจากการควบรวมกิจการทั้งสอง ทั้งนี้ขั้นตอนกระบวนการ
คาดวาจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ของป 2561

แผนภูมิที่14 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี

