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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมีนาคม 2560 1
0

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

โดยทั่วไปยอดขายอาหารทะเลจะต่ําลงในชวงนี้ของป แตจะมียอดการซื้อสูงขึ้นในชวงสัปดาหกอนวัน
อีสเตอร (Holy week) ซึ่งการบริโภคอาหารทะเลจะสูงขึ้นอยางรวดเร็วในพื้นที่ที่มีการนับถือคริสตนิกาย
คาทอลิ ก ของทวี ปยุ โรป ขณะที่ราคาโดยรวมคงที่ ยกเวนผลัตภัณฑปลาคอดที่มีร าคาสูงขึ้น เนื่องจากการ
ประทวงที่ดําเนินมายาวนาน จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ
ปลาหนาดิน (Ground fish)
การประทวงของชาวประมงในไอซแลนด 9 สัปดาหซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรสมัยใหมของชาว
ไอซแลนด และไดสิ้นสุดลงชวงปลายเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ไดมีการทําตามขอเรียกรองในบางรายการ
แตยังคงไมแนชัดวาลูกเรือจะไดรับสถานภาพปลอดภาษีสําหรับอาหาร และคาใชจายอื่นๆ ขณะทํางานอยูใน
ทะเลหรือไม ผลของการประทวงยาวนาน กระทบไปทั่วยุโรป และผูคารายยอยจากอังกฤษมีการแจงเตือนวา
ผลิตภัณฑสัตวน้ําบางชนิด จะถูกนําออกจากรายการสินคาที่จําหนายในซุปเปอรมาเก็ต และจะใชเวลาสักระยะ
หนึ่ งจนกว า สถานการณ ป ลาหน า ดิ น จะกลั บ สูภ าวะปกติ ขณะนี้มี ร ายงานวาราคาปลาหนาดิน สู งขึ้น มาก
โดยเฉพาะราคาปลาคอด และสงผลไปถึงสินคาแปรรูป อยางเชนปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้นที่ทําจากปลา
คอดสด (Gadus morhua) ที่มีแหลงที่มาจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนด เนื่องจากมีวัตถุดิบไมเพียงพอ และ
สถานการณเปนเชนเดียวกันกับปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod) ที่ทําจากวัตถุดิบปลาคอด
แชแข็ง (Gadus macrocephalus) โดยรวมสถานการณราคาปลาคอดอยูในระดับที่สูง มาตั้งแตเดือนที่แลว
ปลาอลาสกาพอลลัค (Alaska Pollack) มีราคาลดลงในตลาดมอสโคว เนื่องจากมีสินคาเขาสูตลาด
ปริมาณสูง ถึงแมชวงกอนหนานี้ปริมาณปลาขึ้นทาลดลงเนื่องจากมีพายุ ตลาดโปแลนดมีความตองการปลา
อลาสกาพอลลัคสูงขึ้น (เพิ่มขึ้นรอยละ 30 – 35) ขณะที่ราคาปลาคอดมีแนวโนมลดลง

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดที่มาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ตลาดซูริมิมีแนวโนมราคาลดลงเนื่องจากคาเงินยูโรแข็งคาเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ และ
วัตถุดิบสําหรับทําซูริมิในยุโรปสวนมากมาจากแถบอลาสกาของสหรัฐฯ
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาซูริมิที่มาจากสเปนในตลาดฝรั่งเศส

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ราคาทูนาในเดือนมีนาคมสูงขึ้น ทั้งที่มีปริมาณการจับสูงทางแปซิฟกตะวันออก ยกเวนทูนาทองแถบ
(skipjack) ที่ตลาดกรุงเทพฯ ราคาลดลง และตลาดกรุงเทพฯเปนผูกําหนดราคา จึงมีแนวโนมที่ราคาทูน า
ทองแถบในตลาดอื่นๆ จะสอดคลองกับตลาดกรุงเทพฯ
การทําประมงทูนาทางแปซิฟกตะวันออก ไดผลดีเนื่องจากมีฝนตกชุก โรงงานแปรรูปรายงานวามี
วัตถุดิบสําหรับแปรรูปเพียงพอ ราคาทูนาที่เอกวาดอรสูงขึ้นทําใหลดชองวางทางราคากับตลาดกรุงเทพฯ และ
โรงงานแปรรูปของสเปนรับซื้อเนื้อทูนาสําหรับแปรรูปจากเอกวาดอร โดยใชสิทธิประโยชนทางภาษี
การทําประมงทูนาทางแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง ยังคงเปนไปอยางลาชา โรงงานแปรรูป
ที่ไทยยังคงรายงานวามีวัตถุดิบเพียงพอ มีเพียงโรงงานบางแหงที่รายงานวาวัตถุดิบทูนามาลาชา การทําประมง
ทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง วัตถุดิบสําหรับแปรรูปยังคงเพียงพอ โดยราคาทูนาทองแถบ
และครีบเหลืองมีแนวโนมสูงขึ้น

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร

การหามการทําประมงที่ ใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating
Device : FADs) ในมหาสมุทรแอตแลนติก สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ แตการทําประมงทูนายังคงอยูในระดับ
ต่ํา โรงงานแปรรูปทองถิ่นรายงานวามีปริมาณวัตถุดิบต่ํา ทําใหอาจตองหยุดผลิตจนกวาจะมีวัตถุดิบจากการทํา
ประมงทูนาเพิ่มขึ้น จากผลของการทําประมงทูนาไดปริมาณนอย ทําใหราคาทูนาทองแถบสูงขึ้น และราคา
ทูนาครีบเหลืองปรุงสุกสูงขึ้นเชนกัน
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แผนภูมิที่4แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากสเปน

แผนภูมิที่5แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่6แนวโนมราคาเนื้อ(loin) ทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากสเปนและอิตาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
ปลาแฮรริ่งแปซิฟกพบไดโดยทั่วไปในตลาดทางยุโรปตะวันออกไกลและตลาดมอสโคว และราคาลดลง
ราคาปลาแฮรริ่งจากทะเลบอลติกลดลงในโปแลนด เนื่องจากความตองการต่ํา แตคาดวาราคาสูงขึ้นในชวง
เทศกาลอีสเตอร ราคาปลา sprat ในโปแลนดสูงขึ้น เนื่องจากมีความตองการมากขึ้น
หมึก (Cephalopods)
ปริมาณการจับหมึกทางตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทรแอตแลนติกมีปริมาณสูง จึงคาดวาจะมีหมึก
กลวย(squid) เขาสูตลาดมากขึ้น และราคาลดลงในเร็วๆนี้
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การทําประมงจับหมึกกลวยในแอฟริกาใตลดลงอยางมาก และมีการปดฤดูการทําประมงหมึกเปนเวลา
3 เดือน ตั้งแตมีนาคมเปนตนมา แตราคายังคงที่ ขนาดของหมึกที่จับไดกลับไปสูสภาวะปกติ โดยมีสัดสวนหมึก
ขนาดเล็กลดลง คาเงิน Rand ของแอฟริกาใตแข็งคาขึ้น เมื่อเทียบกับปกอน แตก็เริ่มออนคาลงบาง ปริมาณ
สินคาคงเหลือในสต็อกยังคงมีความแนนอน และยังไมมีความจําเปนในการลดราคาลงในขณะนี้

แผนภูมิทึ่7 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
ตลาดรับซื้อกุงจากอารเจนตินายังคงมีความไมแนนอน กุงจากอารเจนตินาราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีการ
จับลดลง ที่สเปนราคากุงลดลงมาตั้งแตชวงปใหม เนื่องจากมีปริมาณสินคาเกินกวาความตองการ โดยเฉพาะกุง
ขนาด 10-20 ตัวตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามคาดวาความตองการในตลาดนี้จะสูงขึ้นในชวงเทศกาล Holy Week
ประกอบกับสต็อกสินคากุงเริ่มลดลง ซึ่งจะสงผลใหราคาในตลาดนี้ปรับตัวสูงขึ้น
สมาคมกุงของอินโดนีเซียรายงานวา ป 2559 อินโดนีเซียมีผลผลิตกุง 265,000 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับ
ป 2558 ในชวงตนป 2560 วัตถุดิบกุงจากอินโดนีเซียลดลงจากปญหาโรค อยางเชน white feces
syndrome white spot syndrome และโรคติดเชื้อ mionecrosis และจากสภาพอากาศไมดี ทําใหราคากุง
เพิ่มขึ้นรายวัน
ในยุโรปและแคนาดาฤดูกาลของกุงลอบสเตอรสิ้นสุดลงแลว โดยการผลิตรอบตอไปจะเขาสูตลาด
ในชวงเดือนพฤษภาคม และฤดูการของปูในยุโรปก็สิ้นสุดแลวเชนกัน

แผนภูมิทึ่8 แนวโนมราคากุง red shrimp ขนาดตางๆจากอารเจนตินา
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หอยสองฝา (Bivalves)
ฤดูกาลหอยแมลงภูบูโชฝรั่งเศส (French Bouchot mussel) ในยุโรปสิ้นสุดลง และตามปกติ
หอยแมลงภูไอริช สเปนิช และ ดัชต จะมาแทนที่ตลาดหอยแมลงภูของฝรั่งเศส ทะเล Wadden Sea ของ
เนเธอรแลนดมีผลผลิตสูงในปนี้ ทําใหสงผลดีตอธุรกิจบรรจุภัณฑอาหารทะเลของเนเธอรแลนด
ตลาดหอยนางรมไดรับการสงเสริมโดยฝรั่งเศส โดยการจัดงานแขงขันการทดสอบผลิตภัณฑ ชวง
ปลายเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ถึ ง ต น เดื อ นมี น าคม โดยให เ หรี ย ญรางวั ล แก ผู ช นะการประกวดเป น เหรี ย ญทอง
เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ซึ่งเปนการสรางภาพลักษณเกี่ยวกับหอยนางรมคุณภาพ
ปลาแซลมอน (Salmon)
ราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกจากการเพาะเลี้ยงเริ่มลดลงในชวงตนป 2560 หลังจากปกอนหนานี้มี
ราคาสูงมาก ผูสงออกและบริษัทเพาะเลี้ยงแซลมอนไดรับรายไดเพิ่มขึ้นอยางมากในปกอน สาเหตุที่ราคาลดลง
ในปนี้มาจากการที่มีปริมาณปลาเขาสูตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ และความตองการของ
ผูบริโภคลดลงตามชวงเวลานี้ของทุกป ประกอบกับปริมาณปลาจากฟารมจํานวนมากมีขนาดเฉลี่ยใหญขึ้น ทํา
ใหมีการจับไดปริมาณมากในชวงตนป 2560 ขณะที่รัสเซียซึ่งเปนผูนําเขารายหลักลดการนําเขาแซลมอน ทําให
มีผูซื้อไมเพียงพอที่จะทําใหราคาอยูในระดับที่คาดการณไวในชวงปลายปกอน
ดัชนีราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ2 สัปดาหที่ 9 ป 2560 อยูที่ 6.97 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม เปนการลดลงเปนสัปดาหที่ 12 และราคาลดลงรอยละ 16 เมื่อเทียบกับสัปดาหเดียวกันในป 2559
แตราคาสงออกเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธทั้งเดือนยังคงสูง สมาคมอาหารทะเลนอรเวย Norwegian Seafood
Council (NSC) รายงานวาแซลมอนสงออกในเดือนกุมภาพันธมีมูลคา 5,000 ลานนอรเวยโครนหรือประมาณ
596 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 16 จากปกอนหนา ทางดานสหราชอาณาจักรราคาสงออกแซลมอน
ลดลงในชวงเมื่อไมกี่สัปดาหที่ผานมา แสดงใหเห็นวาราคาแซลมอนจากสหราชอาณาจักรสามารถตานแรง
กดดัน ดานราคาได มากกว าแซลมอนจากนอรเวย นักวิเคราะหคาดวาผลผลิตแซลมอนนอรเวยจ ะเติบ โต
แบบชาๆ ในป 2560 และคาดวานอรเวยจะจะมีผลผลิตแซลมอนทั้งป 1.17 ลานตัน แตการมีแซลมอนจาก
แหลงอื่นๆ เพิ่มขึ้นจะทําใหราคาแซลมอนจากนอรเวยลดลงได ปจจัยอื่นๆที่ทําใหราคาลดลงไดแกการที่คาเงิน
โครนของนอรเวยแข็งคาขึ้น และผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงราคาสินคาที่แพง จากการที่ผูแปรรูปสงผานตนทุนที่
สูงไปยังราคาสินคาเพิ่มขึ้น จากกอนหนานี้ยังไมสามารถทําไดเนื่องจากติดขอสัญญา สะทอนใหเห็นไดจากราคา
ในตลาดซื้อขายลวงหนา (FishPool) ไดลดคาดการณราคาแซลมอนสําหรับป 2017 โดยเฉพาะในชวงปลายป
ถึงแมวาจะมีการคาดการณราคาที่ไมต่ํากวา 60 นอรเวเจียนโครนหรือประมาณ 7.16 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัมก็ตาม
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NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตั้งในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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แผนภูมิที่9 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
ปลาเทราตนอรเวยประสบความสําเร็จในการพัฒนาตลาดใหมๆ ในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ
หลังจากรัสเซียออกมาตรการหามนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากบางประเทศ (trade embargo) ทําใหมี
ความตองการเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก จนทําใหผลผลิตปลาจากการเพาะเลี้ยงลดลงอยางมาก ดังนั้นปริมาณสงออก
ปลาเทราตนอรเวยใน 2 เดือนแรกของป 2560 ลดลงต่ํากวาปกอน ขณะที่ราคาสูงขึ้นมากเกือบ 8.95 เหรียญ
สหรัฐฯตอกิโลกรัม สูงขึ้นรอยละ 63 จากป 2559 ตลาดที่สําคัญไดแก เบลารุส ญี่ปุน โปแลนด สหรัฐฯ ไทย
และ ยูเครน โดยมีปริมาณการซื้อที่มากและเพิ่มขึ้น คาดการณวาอุตสาหกรรมนี้จะขึ้นอยูกับการมีปริมาณปลา
ที่เพียงพอตอความตองการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอยางมาก

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ปลาตะเพียน (carp) มีปริมาณเพียงพอตอความตองการในตลาดฮังการี เนื่องจากความตองการเริ่ม
ลดลง ซุปเปอรมาเก็ตในฮังการีเริ่มทําสงเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายปลาชนิดนี้
ปริมาณปลานิลจากจีนไปยังตลาดโลกขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ที่ผานมาชวงฤดูอากาศหนาวเย็นในจีน
เมื่อปกอน ทําใหอัตราการตายของปลานิลเลี้ยงในบอสูง แตในปนี้สภาพอากาศไมรุนแรงมากจึงทําใหสต็อก
ปลานิลมีเพียงพอและราคามีเสถียรภาพ
จากผลของขาวดานลบที่เกี่ยวกับปลาแพงกาเซียสดอรี (pangasius) ของเวียดนาม หางคารฟูประเทศ
สเปนหามการซื้อปลา pangasius มาตั้งแตปลายเดือนมกราคม และยุติการขายทั้งสวนของเคาเตอรขายปลา
และสวนที่ใหลูกคาบริการตนเองที่โซนอาหารแชแข็ง โดยการตัดสินใจนี้กระทบทั้งตราสินคาของหางเองและ
ตราสิ น ค า ของต า งชาติ และมาตรการเดี ย วกั น นี้ ไ ด นํ า ไปใช กั บ ห า งในฝรั่ ง เศส เบลเยี่ ย ม และ อิ ต าลี
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ความตองการปลาชนิดนี้ในยุโรปลดลงอยางมาก และเวียดนามไดเพิ่มราคาขายทําใหสวนแบงตลาดของปลา
pangasius เวียดนามในยุโรปลดลงอยางตอเนื่อง
ตลาดสําหรับปลา Nile perch ในยุโรปยังคงอยูที่ระดับเดิมจากปที่แลว ยังมีความตองการสูง
แตปริมาณการจับต่ํา และราคาสูงขึ้นมาก โดยยอดขายปลาสดมาแทนที่ปลาแบบแชแข็งเกือบทั้งหมด

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาปลาตะเพียน (carp) จากฮังการี

แผนภูมิที่12 สถานการณราคาแพงกาเซียสดอรี (แพงกาเซียส) จากเวียดนามในตลาดสเปน

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
ในชวงนี้ของปเปนชวงที่ยอดขายปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลลดต่ําลง เนื่องจากผูบริโภคนิยม
ปลาทั้งสองชนิดในชวงฤดูรอน ในตลาดอิตาลีราคาปลากะพงขาวจากกรีซเพิ่มขึ้นเล็กนอย ขณะที่ราคาปลา
ตะเพียนทะเลยังคงที่ สถิติการคาปลาของตุรกีในป 2559 รายงานวาแนวโนมผลผลิตปลากะพงขาวเพิ่มขึ้น
ปานกลาง ขณะที่ปริมาณปลาตะเพียนทะเลเพิ่มขึ้นรอยละ 44 เมื่อเทียบกับป 2558 ซึ่งทําใหราคาลดลงทั้วทั่ง
ตลาดยุโรป โดยอุตสาหกรรมไมไดคาดวาปริมาณปลาตะเพียนทะเลจะเพิ่มปริมาณมาก เนื่องจากไมทราบ
ปริมาณสต็อกของสัตวน้ําวัยออนที่แนนอน และยังมีขอหวงกังวลวาการสงเสริมใหปลาตะเพียนทะเลมีราคา
สูงขึ้นในชวง 2 ปกอนจะเกิดขึ้นเพียงไมนาน ราคาปลากะพงยังไมไดรับผลกระทบมากนักจากกรณีเดียวกันนี้
แตคาดวาการผลิตปลากะพงเพิ่มขึ้นในกรีซ สเปน และ อิตาลี จะสงผลกระทบตอตลาดในอีก 2-3 ปขางหนา
และเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห ร าคาปลากะพงขาวและปลาตะเพี ย นทะเลกลั บ ไปสู ส ภาวะราคาตกต่ํ า และทํ า ให
3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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อุตสาหกรรมปลาของกรีซเสียหาย อุตสาหกรรมจะตองใหความสําคัญกับความมีประสิทธิภาพในระดับฟารม
การเพิ่มหลากหลายของสินคาเพิ่มมูลคา และการพัฒนาตลาดใหมๆ เพื่อเพิ่มเติมจากตลาดหลักในยุโรป

แผนภูมิที่13 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน
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