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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนกุมภาพันธ 2563 1
0

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

สภาพอากาศในยุโรปมีพายุทําใหกระทบตลาดคาอาหารทะเลในยุโรป สเปนมีปลาสดในตลาดนอย
มาก ตลาดที่เยอรมนีไดรับผลกระทบจากพายุหนักเชนกัน นอกจากนั้นตลาดสัตวน้ําในยุโรปไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโคโรนา เนื่องจากจีนมีการซื้อขายสินคาสัตวน้ํานอยลง กุงและล็อบสเตอรเขาสูตลาด
ยุโรปในราคาที่ลดลงอยางมาก อยางไรก็ตามในระยะยาว สัตวน้ําจากจีนจะเขาสูยุโรปลดลง ทําใหปลาหนาดิน
อยางเชน Alaska Pollock มีราคาสูงขึ้น ยุโรปมีคําสั่งซื้อสินคาจากเอเชียลดลง แมแตทูนากระปองซึ่งเปน
ผลิตภัณฑทไี่ มไดกระทบจากไวรัส แตผูนําเขาก็หันไปนําเขาจากละตินอเมริกาแทน
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ปลาหนาดินขึ้นทาในนานน้ํายุโรปมีทิศทางที่ดี ปริมาณปลาคอดแอตแลนติกเพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก
1.131 ลานตัน เปน 1.132 ลานตัน คาดวาปริมาณการจับปลา haddock จะเพิ่มขึ้นจาก 299,000 ตันในป
2562 เปน 340,000 ตันในป 2563 และปลา saithe จาก 351,000 ตัน เปน 369,000 ตัน การสงออกปลา
คอดทั้งตัวเพิ่มขึ้นในป 2562 เมื่อเทียบป 2561
การสงออกปลาคอดทั้งตัวจากนอรเวยในป 2562 คิดเปนปริมาณ 59,000 ตัน เพิ่มขึ้น 5,000 ตัน จาก
ป 2561 แตยังต่ํากวาป 2560 ซึ่งสงออก 70,000 ตัน ราคาตอหนวยสําหรับปลาคอดแชแข็งจากนอรเวยเพิ่ม
จาก 3.6 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในป 2560 เปน 4.2 และ 4.3 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในป 2561 และ
2562 ตามลําดับ จีนเปนผูซื้อรายหลักคิดเปนรอยละ 50 ของตลาด อังกฤษเปนอันดับสองคิดเปฯรอยละ 17
ของตลาด
ราคาปลา haddock ในสวีเดนสูงขึ้นมาก หลังจากที่ปลาขาดตลาดไปนานในชวงฤดูหนาว ราคาปลา
haddock (H&G) ทําสถิติสูงสุดที่ 28 นอรเวยโครนตอกิโลกรัมในเดือนกุมภาพันธ 2563

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลา haddock (H&G) จากนอรเวย
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลา turbot จากสเปน

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลา sole จากเนเธอรแลนด

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
สหรั ฐ อเมริ กามี ความต องการทู น ากระป องลดลง แตยุ โ รปมีค วามตอ งการสู ง โดยนํา เขา มาจาก
เอกวาดอร ไวรัสโคโรนาทําใหยุโรปมีความตองการทูนาจากประเทศในเอเชียลดลง
การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลางลดลงตอเนื่อง วัตถุดิบคงเหลือในโรงงาน
แปรรูปที่ไทยลดสูระดับปานกลาง แตหากการทําประมงทูนาในพื้นที่ดังกลาวยังคงลดลงตอไป ก็คาดวาวัตถุดิบ
สําหรับแปรรูปจะไมเพียงพอ เรือขนถายปลาขึ้นทาที่ไทยยังคงลดลงตอเนื่อง ทําใหมีวัตถุดิบสําหรับผลิตลดลง
และราคาทูนาสคิปแจ็กที่กรุงเทพฯสูงขึ้น
ความล า ช า ในการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขความตกลงด า นการประมงระหว า ง สหภาพยุ โ รปกั บ เซเชลส
(Seychelles) ทําใหเรือประมงของสหภาพฯ ไมไดรับอนุญาตใหทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ของ
เซเชลส ประกอบกับสภาพอากาศไมเอื้ออํานวย ทําใหการทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียไดปริมาณนอย
สงผลใหทูนาสคิปแจ็กและทูนาครีบเหลืองมีราคาสูงขึ้น
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แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)

การทําประมงทูนาของกองเรือประมงจากเอกวาดอรในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกไดปริมาณดีขึ้น
แต การจั บในพื้น ที่อื่นยั งคงนา ผิดหวั ง เรือขนถายทูนาที่มาจากมหาสมุ ทรอื่น ๆเขามาแทน วัตถุดิบสําหรับ
แปรรูปในโรงงานทองถิ่นยังคงมีปริมาณเพียงพอ ถึงแมสถานการณการจับดีขึ้น แตราคาทูนาสคิปแจ็กยังคง
เพิ่มขึ้นตามแนวโนมของราคาโลก ขณะที่ราคาทูนาครีบเหลืองจากเอกวาดอรยังคงที่
การหยุดทําประมงดวยเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ในมหาสมุทร
แอตแลนติก เปนเวลา 2 เดือน เริ่มตนวันที่ 1 มกราคม 2563 และไดสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ รายงานปริมาณ
การจับไดไมมาก และวัตถุดิบคงเหลืออยูในระดับปานกลาง ทูนาสคิปแจ็ก และทูนาครีบเหลืองที่เมือง Abidjan มี
ราคาสูงขึ้น

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกไดปริมาณนอย ราคาทูนาสคิปแจ็ก
และทูนาครีบเหลืองในตลาดยุโรป เพิ่มขึ้นตามแนวโนมราคาโลก ทูนาสคิปแจ็กในสเปนราคาเพิ่มขึ้นรอยละ
20 และทูนาครีบเหลืองทั้งตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10 และคาดวาราคาจะเพิ่มขึ้นตอไป
เนื้อทูนาลอยนในตลาดยุโรปทั้งทูนาสคิปแจ็กและทูนาครีบเหลือง ราคาคงอยูที่ระดับต่ํามาก แตคาด
วาจะเพิ่มขึ้น ตามแนวโนมราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
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แผนภูมิที่6 แนวโนมราคาเนื้อทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองในตลาดสเปน

แผนภูมิที่7 แนวโนมราคาเนื้อทูนาลอยนในตลาดสเปนและอิตลาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
ในเดือนตุลาคม 2562 ที่ผานมา สหภาพยุโรป นอรเวย และหมูเกาะฟาโร ตกลงใหโควตาการทํา
ประมงปลาแม็กเคอเรล 922,064 ตัน สําหรับป 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 41 จากป 2562 ปริมาณโควตาที่ให
สอดคลองกับขอมูลที่เสนอโดยสมาคม the International Council for the Exploration of the sea
(ICES) อยางไรก็ตาม ไอซแลนด กรีนแลนด และ รัสเซีย ไดกําหนดโควตา ในป 2562 เองตางหาก ทําใหเกิด
ขอหวงกังวลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร ทําใหองคกร Marine Stewardship Council (MSC) ระงับใหการ
รับรองการทําประมง
ในป 2562 นอรเวยรายงานการสงออกปลาแม็กเคอเรลแชแข็ง 223,000 ตัน ลดลงรอยละ 6 จากป
2561 จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตเปนตลาดนําเขาหลักสําหรับปลาแม็กเคอเรลจากนอรเวย ขณะที่การสงออกปลา
เฮอริ่งแชแข็งจากนอรเวย ในป 2562 มีปริมาณ 190,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 45 จากป 2561 โดยมีไนจีเรีย
เปนตลาดหลัก ตามมาดวยอียิปต และ ลิทัวเนีย
มีความเปนไปไดวา ปลาเฮอริ่งจากมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ จะไมไดรับการรับรองจาก MSC
ในปลายป 2563 นี้ ซึ่งจะกระทบตอตลาดเยอรมนี เนื่องจากผูบริโภคชาวเยอรมันพิจารณาฉลาก MSC เปน
ปจจัยในการเลือกซื้อสินคา ขณะที่ความตองการปลาเฮอริ่งในโปแลนดในชวงนี้ลดลง และราคาลดตาม สวน
ปลา sprat ในโปแลนดมีสถานการณที่ดี ความตองการมีเสถียรภาพ และราคาสูง
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แผนภูมิที่8 แนวโนมราคาปลา แม็กเคอเรลจากฝรั่งเศสในตลาดอิตลาลี

แผนภูมิที่9 แนวโนมราคาปลา Herring ในตลาดโปแลนด

หมึก (Cephalopods)
การทําประมงหมึกสาย (octopus) สวนใหญมีการจัดการที่ไมดี ผลผลิตจากการจับหมึกจากธรรมชาติ
มีสวนนอยที่ไดมาดวยวิธีการที่ยั่งยืน การบริโภคโดยทั่วไปในชวงเดือนแรกๆ ของป อยูในระดับต่ํา และยุโรป
รายงานราคาอยูในระดับต่ํา
หมึกสายในอินโดนีเซียมีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีแนวโนมเปนเชนนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม ดังนั้น
ราคาจึงลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนหนา การสงออกหมึกกลวย (squid) จากเปรูเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2562
โดยเปรูสงออกหมึกกลวยแชแข็ง 276,000 ตัน เพิ่มขึ้น 2 เทาจากป 2561 ทําใหราคาหมึกกลวยโลกราคาตก
โดยเฉพาะหมึกในกลุมที่มีราคาต่ํา สเปนเปนผูนําเขาหมึกกลวยจากเปรูเปนอันดับสอง นําเขาปริมาณ 62,500
ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 28 จากป 2561 ราคาหมึกกลวยเปรูในตลาดสเปนอยูที่ 2.65 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม
ราคาลดลงรอยละ 4 จากป 2561
การทําประมงหมึกกลวยในแอฟริกาใตไดปริมาณนอย เนื่องจากอุณหภูมิน้ําสูงขึ้นในบริเวณที่มีการทํา
ประมงหมึก เรือประมงจอดอยูที่ทา และราคาไมเปลี่ยนแปลง
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แผนภูมิทึ่10 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง ปู (Crustaceans)
การผลิตและสงออกกุงของเอกวาดอรเกือบตองยุติลง คาดวาราคาจะลดลงอยางมากในสัปดาหตอๆ
ไป บางบริษัทยกเลิกการสงออกกุงไปจีน และหันไปหาตลาดใหมในสหภาพยุโรปแทน
ราคาวัตถุดิบกุงแวนาไมดในอินโดนีเซียยังคงมีเสถียรภาพ ผูเพาะเลี้ยงมีแนวโนมที่จะจับกุงไดในชวง
ฤดูฝน การจับกุงในอารเจนตินาไดปริมาณดี สงผลดีตอการผลิตกุงสดอยางตอเนื่อง กุงทั้งตัวปอกเปลือกราคา
ลดลง ผูผลิตจึงหันไปผลิตกุงไวหาง ซึ่งราคาสูงกวาและมีเสถียรภาพ ยอดขายกุงชวงคริสตมาสในยุโรปเปนไป
ดวยดี แตยังคงมีสินคาคงเหลือในหองเย็น โดยเฉพาะกุงขนาด 10/20 ตัวตอกิโลกรัม แตขนาด 20/30 ตัวตอ
กิโลกรัมเหลือนอยกวา ราคากุงทุกขนาดมีแนวโนมใกลเคียงกัน ขณะที่กุงขนาด 10/20 ตัวตอกิโลกรัม มีราคา
ขายที่ต่ํากวากุงที่มีขนาดเล็กกว าในบางครั้งอย างเชน ในอิตาลี กุงจากอารเจนตินาขายที่ราคา 9.9 ยูโรต อ
กิโลกรัม เพื่อที่จะลดสินคาคงเหลือในสต็อกลง และคาดวาราคาจะไมฟนตัวจนกวาจะถึงสัปดาห Holy Week

แผนภูมิที่11 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

ราคาปูและล็อบสเตอร มีราคาสูงสุดในชวงปลายปที่ผานมา และสูงกวาระดับราคาของปกอนหนา
ราคาล็อบสเตอรสูงถึง 52 ยูโรตอกิโลกรัมในเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ราคาอยูที่
46 ยูโ รต อกิ โ ลกรั ม ผลของโคโรน าไวรั สในจีนทําใหป ริมาณล็อบสเตอรในตลาดยุโ รปมี เพิ่มขึ้น และราคา
ล็อบสเตอรลดลง ราคาปูลดลงมากดวยเหตุผลเดียวกัน ในเดือนกุมภาพันธ 2563 ราคาปูลดลงเหลือ 3.72 ยูโร
ตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 10 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา
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แผนภูมิที่12 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ยุโรปนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี่จากเวียดนามลดลงมาตั้งแตป 2562 สหรัฐอเมริกา จีน และเม็กซิโก
กลับเปนผูนําเขารายหลักแทน โดยนําเขา รวมกันมากกวารอยละ 50 ของการสงออกทั้งหมดจากเวียดนาม
เนเธอรแลนดและอังกฤษนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี่ฟลเลประเทศละประมาณ 13,000 ตันในป
2562 และเปนผูนําเขาลําดับที่ 9 และ 10 ตามลําดับ สเปนซึ่งเปนตลาดยุโรปรายหลักที่นําเขาปลาแพงกา
เซียสฟลเลในชวงหลายปที่ผานมาไดลดการนําเขาอยางตอเนื่อง โดยเปนผูนําเขาลําดับที่ 20 รองจากเยอรมนี
และอิตาลี อังกฤษใชปลาแพงกาเซียสดอรีแทนปลาคอดในการทําเมนูปลาทอดกับมันฝรั่ง ขณะที่ราคาปลา
แพงกาเซียสฟลเลคงที่ในตลาดสหภาพยุโรป

แผนภูมิที่13 แนวโนมราคาปลาแพงการเซียสดอรี่จากเวียดนามในตลาดอิตาลี

หอยสองฝา (Bivalves)
ตลาดฝรั่งเศสมีหอยแมลงภูชนิดตางๆ อยางเชน French Bouchot and Rope , Dutch bottom
และ Spanish rope mussels แตชวงนี้ยอดขายต่ําลง ราคายังคงที่ ที่ระดับเดียวกับเมื่อเดือนธันวาคม 2562
เดือนหนาจะไมมีหอย French Bouchot เนื่องจากเปนชวงปดฤดูกาล
ยอดขายหอยนางรมในปจจุบันลดลง เนื่องจากมีการระบาดของ Norovirus ในฝรั่งเศส ซึ่งกอใหเกิด
โรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ (gastroenteritis) และพื้นที่ผลิตบางแหงไดปดชั่วคราว
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แผนภูมิที่14 แนวโนมราคาหอยแมลงภู Mussel Bouchot ในตลาดฝรงเศส

ปลาแซลมอน (Salmon)
ราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงในตลาดยุโรปลดลงรอยละ 19 จากเดือนที่ผานมา โดยที่
ดัชนีราคาแซลมอน (NASDAQ salmon index) ประจําสัปดาหที่ 6 ป 2563 ลดลงไปอยูที่ 64.29 นอรเวย
โครนตอกิ โลกรั ม อยางไรก็ต ามราคายั งคงสูงกวาชว งสั ป ดาหเ ดียวกัน ของปกอนหนา ซึ่งมีดัชนี NASDAQ
salmon index อยูที่ 54.51 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม กอนหนานี้ชวงปลายป 2562 ราคาแซลมอนสูง เนื่อง
จากความตองการของตลาดโลกในหลายแหงมีการเติบโตดี การสงออกแซลมอนชวยใหอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลของนอรเวยมียอดขายสูงขึ้น และตอเนื่องมาจนถึงชวงตนป 2563
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานสถิติรายไดจากการสงออกอาหารทะเลสูงขึ้น ในเดือน
มกราคม โดยสวนใหญมาจากการสงออกแซลมอน คิดเปนปริมาณ 88,000 ตัน มูลคาสะสม 6,800 ลาน
นอรเวยโครน ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 3 และรอยละ 21 ตามลําดับ
มูลคาการสงออกแซลมอนเติบโตในทุกภูมิภาคของโลก ทั้งในสหภาพยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ
โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 22 รอยละ 20 และ รอยละ 23 ตามลําดับ ปริมาณที่สงออกไปเอเชียลดลงเพียงเล็กนอย
อยางไรก็ตามจีนเปนตลาดสงออกแซลมอนที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมแซลมอนของนอรเวย และจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสงผลกระทบตอตลาดภายในประเทศจีน ทําใหยอดขายในรานอาหารลดลง
ราคาสงออกแซลมอนสก็อตแลนดจากอังกฤษ สูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ แตมีแนวโนมที่จะลดลง ผูคา
รายงานราคาที่ 7.2 กิโลกรัมตอปอนดสําหรับแซลมอนขนาด 3 – 5 กิโลกรัม รายไดจากการสงออกแซลมอน
ของสก็อตแลนดทําสถิติสูง ในป 2562 ที่ผานมา คิดเปนมูลคา 618 ลานปอนด เพิ่มขึ้นรอยละ 22 เมื่อเทียบ
กับปกอนหนา
มีการพยากรณวาผลผลิตแซลมอนแอตแลนติกของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4 - 5 ในป 2563
หลังจากที่ผลผลิตเพิ่มอยางมากในป 2562 ทั้งนี้นอรเวยและสก็อตแลนดคาดวาผลผลิตจะเติบโตลดลง สวน
อั งกฤษมี ขอห ว งกั งวลเกี่ ย วกั บ ภาระด า นใบรับ รองสุขอนามัย สิน คาสัตวน้ํา (health certification) ซึ่ ง
กําหนดใหผูสงออกแซลมอนจากอังกฤษไปสหภาพยุโรปตองแนบเอกสาร หลังจากที่อังกฤษออกจากสหภาพ
ยุโรป อยางไรก็ตามโดยภาพรวมคาดวาราคาตลาดยังคงสูง สัญญาซื้อขายลวงหนา (FishPool) ในปจจุบันยัง
ตั้งไวที่ 67.75 นอรเวยโครน ตอกิโลกรัม สําหรับเดือนมีนาคม และ 65.77 นอรเวยโครนตอกิโลกรัมในไตรมาส
ที่ 2
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แผนภูมิที่15 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
รายได จากการส งออกปลาเทราต เ พาะเลี้ยงจากนอรเวยเติบ โตอยางรวดเร็ว ตอเนื่องในป 2563
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานการสงออกรวม 5,700 ตันในเดือนกุมภาพันธ มูลคา 356 ลาน
นอรเวยโครน ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 45 และรอยละ 36 ตามลําดับ ปลาเทราตทั้งตัวมีราคาเฉลี่ย
ประจําสัปดาหที่ 5 ของป 2563 อยูที่ 59.10 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม รัสเซียประกาศหามไมใหนําเขาปลาเท
ราตผานทางเบลารุส จึงคาดวาการสงออกปลาเทราตจากนอรเวยไปเบลารุสจะลดลงในปนี้ แตถึงตอนนี้ยังไม
เห็นผลกระทบที่ชัดเจนมากนัก
ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 2
ปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลขนาด 300-450 กรัม จากกรีซ มีราคา 3.60 และ 4.60 ยูโรตอ
กิโลกรัมตามลําดับ ในตลาดอิตาลี ราคาสูงขึ้นเล็กนอย ปลาทั้งสองชนิดมีชวงหางของราคาตางกันที่ 1 ยูโร ซึ่ง
ไมเกิดขึ้นมาเปนเวลาหลายปแลว ผูผลิตหวังวาความตองการในชวงฤดูใบไมผลิในตลาดเมดิเตอเรเนียน จะชวย
ใหราคาปลากะพงขาวสูงขึ้นจากระดับราคาในปจจุบัน ที่ยังไมมีความยั่งยืน
คาดวาผลผลิตโดยรวมของปลาทั้งสองชนิดในป 2563 จะตึงตัว สถานการณตลาดนาจะดีขึ้นกวานี้ แต
ราคาไมนาจะสูงขึ้นจนกวาถึงชวงกลางป ผูผลิตปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลอันดับสองของกรีซไดใช
ชื่อบริษัทใหมวา Philosofish

2

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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แผนภูมิที่16 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี

