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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนเมษายน 2560 1
0

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

รายงานความตองการอาหารทะเลในปนี้สูงกวาปที่ผานมา เปนสัญญาณวาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป
ผานพนไปแลว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สําคัญตางๆ ในยุโรป และโดยทั่วไปยอดขายอาหารทะเลในชวงสัปดาห
ศักดิ์สิทธิ์ (Holy week) ของชาวคริสตในหลายพื้นที่ในทวีปยุโรปจะสูงขึ้น
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ราคาปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod) ทําจากวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus
macrocephalus) ยังคงสูงตลอดชวงเดือนที่ผานมา ความตองการวัตถุดิบจากปลาชนิดนี้อยูในระดับสูง และ
เติบโตในตลาดภายนอกสหภาพยุโรป อยางเชนจีน สหรัฐฯ ญี่ปุน เปนผลใหผลผลิตปลาหมักเกลือที่ปอนเขาสู
ตลาดเดิมในยุโรปทางตอนใตมีปริมาณจํากัด
ราคาปลาคอดในตลาดโปแลนดสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณความตองการปลาคอดในชวงเทศกาลสัปดาห
ศักดิ์สิทธิ์มีสูง ขณะที่ปลาที่จับไดมีปริมาณจํากัด

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดที่มาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ราคาปลาตาเดียว (Turbot) คงที่ในเดือนมีนาคม 2560 ทั้งที่คาดการณวาปริมาณความตองการ
โดยทั่วไปจะสูงขึ้นในชวงเทศกาลอีสเตอร ปริมาณปลาที่ไดจากฟารมเพิ่มขึ้นตอเนื่องและมีปริมาณมากในตลาด
จึงทําใหราคามีแนวโนมลดลงในปนี้ เนื่องจากมีปริมาณมากและแนวโนมราคาเปนเชนเดียวกับปกอนหนา
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน

วัตถุดิบปลาคอดสด (Gadus morhua) จากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนดมีปริมาณจํากัด โดยวัตถุดิบ
ใชสําหรับทําปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น ชวงหลังเทศกาลอีสเตอรปริมาณการจับปลาคอดจะลดลงเนื่องจาก
ชาวประมงหันไปจับปลา ling และ brosme มากขึ้น ดังนั้นราคาปลาคอดยังคงสูงและมีแนวโนมสูงขึ้น ขณะที่
ความตองการเริ่มลดลงหลังชวงเทศกาลอีสเตอร
ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) ลดลงในตลาดหลักทุกแหง เนื่องจากปริมาณสินคาคงเหลือในโรงงาน
แปรรูปยังมีสูง ขณะที่ทูนาครีบเหลือง (yellow fin) มีราคาคงที่ ทูนาไมใชสินคาสําหรับใชในประเพณีชวง
เทศกาลสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ของยุโรป หางสรรพสินคาจึงมีความตองการปริมาณต่ําในชวงนี้ อยางไรก็ตามผูคาเริ่ม
สั่งสินคาเพิ่มเพื่อเตรียมสําหรับการบริโภคที่จะเพิ่มขึ้นในชวงฤดูรอน และนาจะสงผลใหราคาทูนาสูงขึ้นในชวง
เดือนพฤษภาคมเปนตนไป
การทํ า ประมงในมหาสมุ ทรแปซิฟกตะวัน ตกและตอนกลางไดผ ลไมดีเทาที่ควร แตไม กระทบกับ
โรงงานแปรรูปไทยที่ยังคงมีวัตถุดิบเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) ยังคงมีราคาลดลงสําหรับโรงงาน
สวนใหญ โรงงานแปรรูปไทยปดทําการในชวงเทศกาลสงกรานตเปนเวลา 4 – 6 วัน (เทศกาลสงกรานตวันที่
13 -17 เมษายน 2560)
สถานการณ ก ารทํ า ประมงทู น า ฝ ง แปซิ ฟ ก ตะวั น ออกยั ง คงที่ การทํ า ประมงได ผ ลดี โรงงาน
แปรรูปรายงานปริมาณวัตถุดิบมีเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบจากเอกวาดอรลดลงเล็กนอย ขณะที่ราคาทูนา
ครีบเหลืองยังคงที่ และคาดวาราคาจะเพิ่มขึ้น ขณะที่สเปนยังคงมีความตองการทูนาจากเอกวาดอรเพิ่มขึ้น

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร
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การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกไดรับผลกระทบจากคลื่นลมแรง จึงทําใหการทําประมง
ล า ช า โรงงานแปรรู ป ท อ งถิ่ น รายงานว า มี ก ารขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ ราคาทู น า ท อ งแถบคงที่ แต ร าคาทู น า
ครีบเหลืองเพิ่มขึ้น สําหรับราคาทูนาในยุโรปโดยรวมราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองยังคงที่ แตทูนาปรุงสุก
และเนื้อทูนา loin มีราคาสูงขึ้น

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
ราคาปลาแฮรริ่งจากทะเลบอลติกสูงขึ้นในตลาดโปแลนด เนื่องจากมีความตองการสูง ทั้งที่มีปริมาณ
สินคามาก ตรงขามกับปลา sprat ซึ่งมีผลผลิตสูงมาจากกองเรือโปแลนดทําใหราคาปลาลดลง
หมึก (Cephalopods)
คาดการณวาฤดูกาลทําประมงหมึกกลวย (squid) ในฤดูกาลนี้ไดผลผลิตดีกวาผลผลิตปที่ผานมา
โดยทั่วไปการจับจะลดลงในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เมื่อเทียบกับชวงถัดไปของฤดูกาล แตถาเปนไปตาม
การคาดการณในเบื้องตน ราคาหมึกกลวยมีแนวโนมลดลงจากปกอนหนาที่อยูในระดับสูง ฤดูกาลทําประมง
หมึกกลวยในแอฟริกาใตสิ้นสุดลงและปริมาณสินคาในสต็อกคงเหลือจะหมดลงในอีกไมนาน อยางไรก็ตามใน
ฤดูกาลที่ผานมาหมึกกลวยมีราคาดีเนื่องจากมีความสนใจหมึกจากสหภาพยุโรปสูง

แผนภูมิทึ่5 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี
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กุง (Crustaceans)
ความตองการกุงในยุโรปในชวงอีสเตอรสูงขึ้นกวาป 2559 ราคานําเขากุงขาวในทุกขนาด (Penaeus
vannamei) สูงขึ้น 0.1 - 0.2 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ยกเวนขนาดพรีเมี่ยม 20 – 30 ตัวตอกิโลกรัม ซึ่งมี
ราคาต่ํากวาชวงอีสเตอรป 2559 เล็กนอย
กุงจากอินโดนีเซียยังคงมีปริมาณต่ํา เนื่องจากเปนชวงนอกฤดูกาลผลิต ราคาสูงขึ้นรอยละ 5 เมื่อ
เทียบกับเดือนกอนหนา ฤดูกาลกุงลอบสเตอรจากแคนาดาและยุโรปสิ้นสุดลง และคาดวาผลผลิตรอบใหมจะ
เขาสูตลาดในเดือนพฤษภาคม และในชวงนี้เปนชวงสิ้นสุดฤดูกาลสําหรับปูเชนกัน

แผนภูมิทึ่6 แนวโนมราคากุง whiteleg shrimp จากเอกวาดอร

หอยสองฝา (Bivalves)
ชิลีเปนผูสงออกที่สําคัญในสินคา หอยแมลงภูแชแข็งไปตลาดสหภาพยุโรป ขนาดน้ําหนัก 100 - 200
ตัวตอกิโลกรัมมีปริมาณจํากัดมาก และราคาเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ขนาดที่เล็กกวาขายที่ระดับราคาเทากับปที่ผานมา
ปลาแซลมอน (Salmon)
ในช ว งไตรมาสแรกป 2560 ราคาแซลมอนนอรเวยจ ากการเพาะเลี้ ย งลดลงอยา งมาก จากการ
คาดการณวาผลผลิตจะเพิ่มขึ้น และแรงตานจากผูบริโภคเนื่องจากราคาสูงมาก ในชวงสัปดาหที่ 14 ดัชนีราคา
ปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ 2 อยูท่ี 7.28 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงตอเนื่องจากราคาเฉลี่ยใน
เดือนมีนาคม และเปนการลดลงอยางมากจากชวงปลายป 2559 ซึ่งดัชนีเคยสูงถึง 9.22 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานการสงออก
แซลมอนในชวงไตรมาส 1 ป 2560 ปริมาณ 233,000 ตัน มูลคา 1,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 3 มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 21 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา
นอรเวยสงออกแซลมอนไปสหภาพยุโรปไตรมาสแรกป 2560 ปริมาณ 164,000 ตัน ลดลงรอยละ 5
มูลคา 1,289 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 11 เนื่องจากในชวงนี้มีความตองการจากสหภาพยุโรปลดลง
เมื่อเทียบกับตลาดสหรัฐฯ และ เอเชีย ขณะที่ผูรับซื้อปลาชาวยุโรปเพื่อนําไปแปรรูป ระวังมากขึ้นเนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นมาก และการสงผานราคาเปนไปอยางลาชา ทําใหผูแปรรูปหลายรายขาดทุนอยางหนักในป
2

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตั้งในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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2559 ขณะที่แซลมอนจากฟารมเพาะเลี้ยงในอังกฤษมีราคาไมลดลงมากนักในชวงตนปที่ผานมา โดยราคาอยู
ในชวง 8.01 – 8.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม เนื่องจากแซลมอนจากอังกฤษมีสหรัฐฯเปนตลาดหลัก และ
คาเงินปอนดมีแนวโนมออนคาเมื่อเทียบกับคาเงินสหรัฐฯ
การคาดการณตลาดปลาแซลมอนเพาะเลี้ยงในยุโรปยังคงมีแนวโนมดี แตในระยะกลางอุตสาหกรรม
จะไดรับแรงกดดันทําใหราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตปลาแซลมอนสูงขึ้น และปริมาณการบริโภคอาหารสัตวน้ํา
จากฟารมเลี้ยงในนอรเวยเพิ่มขึ้นในชวงตนป 2560 จึงคาดวาปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกในชวงปลายป ผูผลิต
แซลมอนประเทศอื่นๆ อยางเชนชิลีและหมูเกาะฟาโร ขยายอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแซลมอนทําใหผลผลิต
แซลมอนเพิ่มขึ้น ตลาดซื้อขายลวงหนา (FishPool) ยังคงคาดการณราคาปลาแซลมอนเฉลี่ยป 2560 อยูที่
ประมาณ 7.16 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม

แผนภูมิทึ่7 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
ภาคการเพาะเลี้ยงปลาเทราตในนอรเวยยังคงไดรับความเดือดรอนจากกรณีสินคาไมเพียงพอกับความ
ตองการ เนื่องจากความตองการในตลาดตางประเทศสูงขึ้นมาก ทําใหปริมาณปลาที่เลี้ยงในกระชังลดลงและ
ราคาสู งขึ้ นอย างมาก ในเดื อนกุ มภาพั น ธ ปริมาณลดลงรอยละ 28 เมื่อเทีย บกับ ชว งเดีย วกัน ของป 2559
สมาคมอาหารทะเลนอรเวยรายงานวาไตรมาส 1 ป2560 การสงออกปลาเทราตมีปริมาณ 8,700 ตัน มูลคา
79.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 66 สะทอนชวงหางระหวางปริมาณผลผลิตและความตองการ
สําหรับตลาดปลาเทราตในญี่ปุน เบลารุส และ โปแลนด ผูผลิตปลาเทราตในอิตาลีเผชิญกับปญหาขาดแคลน
น้ําเนื่องจากปริ มาณฝนน อยในช วงสองเดื อนที่ผานมา ดังนั้นปริมาณปลาทุกขนาดจึงมีจํากัด และราคามี
แนวโนมสูงขึ้นในชวงสัปดาหที่จะตามมา

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี
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ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ปลาตะเพียน (carp) จากฮังการีมีปริมาณมาก แตความตองการมีจํากัดและราคาเริ่มลดลง
ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
สถานการณ ป ลากะพงขาวและปลาตะเพีย นทะเลเพาะเลี้ย งในแถบทะเลเมดิเตอเรเนีย นยังคงมี
แนวโนมเหมือนที่ผานมา ปริมาณผลผลิตสูงขึ้นในประเทศผูผลิตรายหลักทุกแหง ราคาลดลง และพยายามทํา
กําไรอยู ในระดั บเดิม โดยเฉพาะตลาดปลาตะเพียนทะเลที่ยั งคงเผชิญความเสี่ยงจากปริมาณที่มากเกินไป
หลังจากปลาเขาสูยุโรปปริมาณมากในปที่ผานมา และราคาลดลงอยางมาก โดยทั่วไปในชวงตนปตลาดปลา
ชนิดนี้จะอยูในชวงตกต่ํา แตจากสถิติในเดือนมกราคมพบวาการสงออกปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเล
สูงขึ้นจากประเทศผูผลิตรายหลักอยางเชน กรีซ ตุรกี และ สเปน
ปริมาณปลาตะเพียนทะเลเติบโตสูงขึ้นกวาปลากะพงขาว และราคาในตลาดอิตาลีซึ่งเปนตลาดสําคัญ
ในยุโรปสะทอนสถานการณผลผลิตในขณะนี้ไดเปนอยางดี รายงานราคาปลาตะเพียนทะเลสดในเดือนที่ผานมา
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย ราคาปลากะพงขาวไมเปลี่ยนแปลงโดยยังคงอยูระดับต่ําสุดมาเปนเวลา 3 ป โดยทั่วไป
ราคาปลาทั้งสองชนิดจะสูงขึ้นในชวงฤดูรอน
ความสัมพันธระหวางตุรกีและสหภาพยุโรปเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการคา แตอุตสาหกรรมยังคง
กังวลเรื่องสินคาลนตลาด โดยบริษัทเพาะเลี้ยงมีแนวทางในการปองกันความเสี่ยงดานกําไร อยางไรก็ตามยังคง
รายงานประจําปยังคงแจงแนวโนมที่ดี สําหรับผูผลิตชาวกรีกบริษัท Nireus แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
การตั้งเปาหมายการลงทุนที่ชัดเจน และมาตรการลดตนทุน เพื่อแกปญหาผลกระทบจากระดับราคาที่ลดลง

แผนภูมิที่13 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน
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ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

