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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนธันวาคม 2562 1
0

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป

การคาอาหารทะเลในยุโรปคึกคักในชวงเทศกาลคริสตมาสและปใหม ชวงตนเดือนธันวาคมมีคําสั่งซื้อ
จากยุโรปปริมาณมาก ราคาปลาหนาดินและปลาแซลมอนสูงขึ้น มีการสต็อกสินคากุงไวในหองเย็นปริมาณมาก
ทําใหราคายังคงที่ ถึงแมจะมีความตองการกุงสูงในชวงนี้ ราคาทูนายังคงต่ําอยางตอเนื่อง เนื่องจากผูบริโภคใน
ยุโรปมีความตองการสินคาทูนากระปองลดลง สําหรับหมึกซึ่งเปนสินคาที่ไดรับความนิยมในชวงฤดูรอน ทําให
ยอดขายในชวงนี้คอนขางจํากัด และราคาหมึกสาย (octopus) ลดลงจากที่เคยขึ้นไปสูงมากชวงกลางป 2562
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ผลผลิตปลาหนาดินมีจํากัดตามฤดูกาล สภาพอากาศไมดีสงผลกระทบตอปริมาณการจับ ปริมาณปลา
คอดแอตแลนติกมีนอย ผูคาจึงหันไปนําเขาปลาคอดแปซิฟกมาทดแทน โดยทั่วไปราคาสูงแตยังมีเสถียรภาพ
คาดวาปหนาจะมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยในป 2563 โควตาการจับปลาคอดเพิ่มขึ้นจากป 2562 อีกรอยละ 2 เปน
ปริมาณ 738,000 ตัน โควตาจับปลา haddock เพิ่มรอยละ 25 เปน 215,000 ตัน ดังนั้นคาดวาปลาหนาดิน
จะเขาสูตลาดยุโรปเพิ่มมากขึ้น
ชวงเทศกาลคริสตมาสยอดขายปลาคอดหมักเกลือ (bacalao) จะสูงสุด ตลาดหลักไดแก ประเทศทาง
ตอนใตของยุโรป เชนโปรตุเกส อิตาลี และสเปน ปลาคอดแปซิฟกฟลเลหมักเกลือ (Gadus microcephalus)
ที่ทําจากวัตถุดิบปลาแชแข็ง ยังคงมีราคาสูง และคาดวาจะสูงขึ้นในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ปริมาณ
ปลาคอดแอตแลนติกฟลเลหมักเกลือ (Gadus morhua) ทําจากวัตถุดิบปลาสดจากหมูเกาะฟาโรและ
ไอซแลนด คงเหลือนอย ขณะที่สเปนมีความตองการสินคามาก ราคาและปริมาณปลา turbot ซึ่งไมเปนที่นิยม
นักในชวงเทศกาล ยังคงที่และมีเสถียรภาพ

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลา turbot จากสเปน
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลา Sole จากเนเธอรแลนด

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลางยังคงต่ํา เรือขนถายที่ไปยังประเทศไทย
ลดจํานวนลง สินคาทูนาคงเหลือ ณ โรงงานแปรรูปไทยยังคงมีเพียงพอ และโรงงานสวนใหญปดเปนเวลา 1
สัปดาหในชวงเทศกาลปใหม ราคาทูนาสคิปแจ็กยังคงที่ ที่ระดับราคาต่ํา
การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียสําหรับเรือที่ยังมีโควตาจับทูนาครีบเหลืองเหลืออยู มีการจับได
ระดับปานกลางถึงดี แตการลงแรงประมงโดยรวมยังคงต่ํา เนื่องจากเรือหลายลําหยุดทําประมงจนถึงสิ้นป
ราคาทูนาสคิปแจ็กลดลงเล็กนอย ขณะที่ราคาทูนาครีบเหลืองเพิ่มขึ้น เนื่องจากจับไดนอย
ประกาศหามจับสัตวน้ํา รอบที่ 2 ของ IATTC2 บริเวณแปซิฟกตะวันออก มีผลไปจนถึง 19 มกราคม
2563 วัตถุดิบทูนาคงเหลือในโรงงานทองถิ่นอยูในระดับดี เรือขนถายและตูสินคามาจากมหาสมุทรอื่นๆ ราคา
ทูนาสคิปแจ็คยังคงลดลง แตยังคงนาดึงดูดกวาเมื่อเทียบกับระดับราคาที่ตลาดกรุงเทพฯ

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)
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IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิ การทูน่าเขตทวีปอเมริ กา
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อัตราการจับในมหาสมุทรแอตแลนติกยังคงต่ํา วัตถุดิบทูนาคงเหลือในโรงงานแปรรูปทองถิ่นอยูใน
ระดับปานกลาง ราคาทูนาสคิปแจ็คลดลงเล็กนอย ขณะที่ราคาทูนาครีบเหลืองเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจับลดลง

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

ราคาทูนาในยุโรปกลับมาสูงขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบจากทั้งมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก
ลดลง ราคาทูนาครีบเหลืองกําลังเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาเนื้อทูนาลอยนปรุงสุกยังคงที่

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาเนื้อทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
โควตาการทําประมงปลาแม็คเคอเรล ในป 2563 ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก
คิดเปนปริมาณ 922,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 41 จากป 2562 สงผลดีตอกองเรือประมงจากสหภาพยุโรป
นอรเวย หมูเกาะฟาโร แสดงใหเห็นวาทรัพยากรปลาแม็คเคอเรลในพื้นที่การทําประมงนี้ยังดีอยู
การจับปลาเฮอริ่งไดปริมาณดี ตลาดมีความตองการในระดับปานกลาง ทําใหราคาสูงขึ้น ราคาปลา
sprat สูงขึ้นเชนกัน เนื่องจากจับไดระดับปานกลาง
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แผนภูมิที่6 แนวโนมราคาปลาแม็กเคอเรลจากฝรั่งเศสในตลาดอิตาลี

หมึก (Cephalopods)
การจับหมึกในแอฟริกาใตไดปริมาณต่ํา และราคาคงที่ที่ระดับเดิมจากเดือนที่ผานมา ตลาดอิตาลีและ
สเปนมีคําสั่งซื้อปริมาณจํากัด ทําใหในชวงนี้ของปมียอดขายไมดีและหมึกราคาสูง การทําประมงหมึกเปนไป
อยางลาชา และเรืออาจหยุดทําประมงในชวงเทศกาล
ณ ปจจุบัน ผลผลิตหมึกสาย (octopus) ยังคงเพิ่มขึ้นในภูมิภาคตางๆ ของอินโดนีเซีย ราคาวัตถุดิบ
คาดวาจะลดลง เนื่องจากความตองการผลิตภัณฑหมึกลดลง ราคาหมึกในสเปนลดลงอยางมาก ในชวงไตรมาส
สุดทาย กลับไปอยูที่ 3 ยูโรตอกิโลกรัม

แผนภูมิทึ่7 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง ปู (Crustaceans)
ราคากุงรัสเซียลดลงรอยละ 20 ระหวางป 2560 – 2561 และราคากุงรัสเซียในชวงป 2561 – 2562
ลดลงเกือบรอยละ 20 เชนกัน ปริมาณการจับในป 2562 เพิ่มขึ้นเกือบถึง 30,000 ตัน เพิ่มขึ้น 2 เทาจากป
2561 รัสเซียมีตลาดกุงภายในประเทศขนาดใหญ และผลผลิตรอยละ 70 เขาสูตลาดภายในประเทศ
ปจจุบันกุงรัสเซียขนาด 250 – 350 ตัวตอกิโลกรัม ราคาต่ํากวา 2 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ราคา
ลดลงรอยละ 15 จากป 2561 กุงขนาด 120 ตัวตอกิโลกรัม มีผลผลิตคิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของผลผลิตกุง
รัสเซียทั้งหมด มีราคาอยูที่ 4 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 24 จากชวงเดียวกันของป 2561 ราคา
กุงลดลงในป 2562 ขณะที่กุงจากกรีนแลนดราคาคงที่ ไดมาชวยภาพรวมของตลาดไดเล็กนอย
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หลังจากเริ่มตนฤดูการทําประมงกุงในอารเจนตินา อวนลากกุงมีการทําประมงในอัตราที่ดี แตราคา
ภาพรวมยังคงต่ํา คาดวาความตองการกุงจะสูงขึ้นเนื่องจากใกลชวงเทศกาลคริสตมาส แตอยางไรก็ตามปริมาณ
กุงคงเหลือในหองเย็นจะทําใหราคาไมสูงขึ้น

แผนภูมิทึ่8 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

ผลผลิตกุงจากอินโดนีเซียลดลง เนื่องจากผูเพาะเลี้ยงหยุดจับกุงชวงใกลปลายป ทําใหราคาวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นบางในชวงที่ผานมา โดยเฉพาะในพื้นที่ชวาตะวันออก
การสงออกล็อบสเตอรจากแคนาดาไปสหภาพยุโรป คิดเปนปริมาณ 6,300 ตัน ในชวง 9 เดือนแรก
ของป 2562 เพิ่มขึ้ นร อยละ 12 จากช วงเดีย วกัน ของป 2561 มีสัดสว นล็อบสเตอรส ด/มีชี วิตร อยละ 46
นอกนั้นเปนแบบแชแข็ง ราคาเฉลี่ยล็อบสเตอรแชแข็งจากแคนาดาอยูที่ 16 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากชวงเดียวกันของป 2561 ซึ่งมีราคาอยูที่ 15.8 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม
ในป 2562 ล็อบสเตอรส ด/มีชีวิต ขายที่ราคา 14.3 เหรียญสหรัฐฯตอกิโ ลกรัม ป 2561 อยูที่ 15
เหรียญสหรัฐตอกิโลกรัม ล็อบสเตอรแชแข็งขายที่ราคาสูงกวาแบบสด/มีชีวิต เนื่องจากล็อบสเตอรแชแข็งจาก
แคนาดามีเฉพาะสวนหาง ดังนั้นเมื่อเทียบราคาโดยน้ําหนัก ราคาจะต่ํากวาล็อบสเตอรแบบสด/มีชีวิต ฤดูกาล
การจับล็อบสเตอรเริ่มตั้งแต 26 พฤศจิกายน 2562 สวนใหญไปยังตลาดสหภาพยุโรป ราคาขายสงล็อบสเตอร
ยังคงสูง เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ความตองการปูเพิ่มขึ้น ขณะที่การจับลดลงตามฤดูกาล ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จากชวงเดือนกอน
หนา แตต่ํากวาชวงเดียวกันของปที่ผานมาอยู 0.10 ยูโร

แผนภูมิที่9 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส
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ปลาน้ําจืด (freshwater fish)
ยุโรปตอนกลางนิยมปลาไน (Carp) สําหรับทําอาหารในชวงคริสตมาส ราคามีแนวโนมสูงขึ้นใน
เยอรมัน ตอนใต และฮั งการี ปลาแพงกาเซีย สดอรีมักนิย มใชในรานอาหาร และธุร กิจจัดเลี้ย ง และความ
ตองการไมสูงมากในชวงเทศกาล สวนราคายังคงที่ที่ระดับสูง

แผนภูมิที่10 แนวโนมราคาปลาแพนการเซียสดอรี่จากเวียดนามในตลาดอิตาลี

หอยสองฝา (Bivalves)
ในชวงนี้ ตลาดฝรั่งเศสมีหอยแมลงภูชนิดตางๆ อยางเชน French Bouchot and Rope , Dutch
bottom และ Spanish rope mussels หอยแมลงภูที่ไดรับการรับรองเปนสินคาออแกนิค ไดแกพันธุ Rope
จากไอรแลนด และ French Bouchot จากฝรั่งเศส ทั้งสองชนิดไดรับความนิยม
ฤดูกาลหอยนางรมเริ่มตน เมื่อเขาสูฤดูหนาว อุตสาหกรรมรายงานวาหอยนางรมเบอร 2 จะขาดตลาด
แตขนาดเบอร 4 จะมี ในชวงคริสตมาสและปใหมเปนชวงการบริโภคหอยนางรม ทําใหราคาสูงขึ้น จนเขาสู
เดือนมกราคม จึงจะกลับสูสภาวะปกติ
ปลาแซลมอน (Salmon)
ราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงในยุโรป ฟนตัวในชวงสัปดาหที่ผานมา หลังจากผานจุดที่
ราคาตกลงเมื่อตนเดือนตุลาคม 2562 ดัชนีราคาแซลมอน Fish Pool รายงานราคาแซลมอนสดประจําสัปดาห
ที่ 49 อยูที่ 62.2 นอรเวยโครน ตอกิโลกรัม เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 ราคาอยูที่ 57.6 นอรเวย
โครนตอกิโลกรัม ราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากปจจัยดานสภาพอากาศ และความตองการสูงในชวงปลายป
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานมูลคาการสงออกแซลมอนเดือนพฤศจิกายน 6,200 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 12 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา เนื่องจากแนวโนมราคาแซลมอน
สูงขึ้น สวนปริมาณสงออก 108,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 7 ในชวง 11 เดือนแรกของป 2562 นอรเวยสงออก
แซลมอนปริมาณ 1 ลานตัน มูลคา 66,000 ลานนอรเวยโครน ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 7 และมูลคาเพิ่มขึ้นรอย
ละ 6 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา NSC รายงานเพิ่มเติมวา สวนแบงตลาดแซลมอนที่
สงไปโรงงานแปรรูปเบื้องตนในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น อยางเชน โปแลนด เดนมารก เนเธอรแลนด ลิธัวเนีย
กอนที่จะสงออกสินคาที่แปรรูปแลวตอไปยังตลาดผูบริโภคตอไป
ราคาแซลมอนแอตแลนติ กจากฟารมในสก็อตแลนดอยูที่ 6 ปอนดตอกิโ ลกรัม เปน ราคาประจํ า
สัปดาหที่ 49 สําหรับแซลมอนขนาด 2 -3 กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 5.3 ปอนดตอกิโลกรัมในสัปดาหกอน
หนา และสูงกวาสัปดาหเดียวกันในป 2561 อยู 0.3 ปอนด แนวโนมราคาเปนแบบเดียวกับแซลมอนนอรเวย มี
ความไมแนนอนของอุตสาหกรรมแซลมอนอังกฤษ จากการที่อังกฤษเจรจาออกจากการเปนสมาชิกสหภาพ
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ยุโรป (Brexit) และ แซลมอนแอตแลนติกฟลเลจากฟารมในสก็อตแลนด อยูในรายชื่อสินคาเปาหมายที่สหรัฐฯ
จะขึ้นภาษีนําเขา ทามกลางความตึงเครียดทางการคาที่สูงขึ้น
การคาดการณดานราคาตลาดของแซลมอนยุโรป ดีขึ้นในชวงสัปดาหทีผานมา ราคาลวงหนาของดัชนี
Fish Pool ชี้วาราคาจะอยูในระดับกลางถึงสูง ในชวง 60 - 70 นอรเวยโครน ในชวงที่เหลือของป และตอไป
จนถึ งครึ่ งแรกของป 2563 คาดว า ผลผลิ ตแซลมอนแอตแลนติกในป 2563 จะเติบ โตรอยละ 4 - 5 แต ผู
เพาะเลี้ยงคาดวาจะเติบโตมากกวานี้

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
ปลาเทราตจากฟารมเพาะเลี้ยงมีผลผลิตสูงในปนี้ โดยเฉพาะในชวงกลางป ตั้งแตเดือนตุลาคมเปนตน
มา ปริมาณปลาเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา และยังคงมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
ตอไป ราคาสงออกปลาเทราตสูงขึ้นในชวงสัปดาหที่ผานมา แตไมสูงเทาราคาสงออกแซลมอน ในชวงสัปดาหที่
48 ปลาเทราตสดทั้งตัวราคา 56.88 นอรเวยโครน สูงขึ้นรอยละ 9 จากชวงเดียวกันของป 2561 สมาคม
อาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานวานอรเวยสงออกปลาเทราต 6,700 ตัน มูลคา 382 ลานนอรเวยโครน
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 30 และมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ
เดือนพฤศจิกายน ปกอนหนา ในชวง 11 เดือนแรก การสงออกสะสมอยูที่ 54,100 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 31
มูลคา 3,300 นอรเวยโครน เพิ่มขึ้นรอยละ 25
ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
ราคาปลากะพงขาวยังคงลดลงอยางมากในตลาดยุโรป ขณะที่ราคาปลาตะเพียนทะเลยังอยูในระดับ
ปานกลางและมีเสถียรภาพ ราคาปลากะพงขาวจากประเทศกรีซ ขนาด 300 - 450 กรัม ในตลาดอิตาลีอยูที่
3.6 ยูโรตอกิโลกรัม ป 2561 ราคา 3.9 ยูโรตอกิโลกรัม ราคาปลาตะเพียนทะเลป 2562 อยูที่ 4.5 ยูโรตอ
กิโลกรัม ป 2561 ราคา 3.8 ยูโรตอกิโลกรัม
ในตลาดอื่นๆ ราคาไมตางกันมากนัก ตุรกีรายงานราคาปลาตะเพียนทะเลสงออกไปสหภาพยุโรปสูง
กวาปลากะพงขาว 0.5 ยูโรตอกิโลกรัม และระดับราคาที่ต่ําในปจจุบันเปนผลจาก ผลผลิตปลาจากตุรกีเกิน
ความตองการของสหภาพยุโรปทําใหสินคาลนตลาด อยางไรก็ตามผูสังเกตการณในอุตสาหกรรมคาดวาความ
ตึงตัวของสถานะทางการเงินของตุรกีจะทําใหมีการสต็อกสินคาเพิ่มมากขึ้นตอไป
3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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แผนภูมิที่12 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี

