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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนพฤษภาคม 2560 1
0

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

โดยภาพรวมการสงเสริมการบริโภคอาหารทะเลโดยสื่อตางๆ ประกอบกับสภาพอากาศในชวงฤดู
ใบไมผลิ ผูคนนิยมรับประทานอาหารตามภัตตาคาร ทําใหปริมาณความตองการอาหารทะเลสูงขึ้น และสัตวน้ํา
หลายชนิดมีราคาสูงขึ้น
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ความตองการวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus) เพิ่มขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในจีน
สหรัฐฯ และญี่ปุน ทําใหเหลือวัตถุดิบนอยมากสําหรับแปรรูปเปนปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted
cod) สินคาชนิดนี้จึงมีราคาสูงขึ้น สําหรับสถานการณปลาคอดแอตแลนติก (Gadus morhua) อยูในสภาวะ
ตึงตัว ปริมาณการจับในหมูเกาะฟาโร และ ไอซแลนดมีปริมาณต่ํา และปริมาณปลสที่มีอยูนอยจะถูกสงไปยัง
ตลาดสดและตลาดแชแข็ง ทําใหราคาปลาคอดฟลเลหมักเกลือทําจากวัตถุดิบปลาสดมีราคาสูงมากในขณะนี้
และสงผลกระทบทําใหผูบริโภคบริโภคลดลง

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดที่มาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ปลา hake (Merluccius productus) นําเขาจากอเมริกามีปริมาณมาก ราคาจึงลดลงจากปกอน
หนานี้ ปลา Saithe มีปริมาณจํากัดแตราคาในสเปนยังคงที่ ราคาปลาตาเดียว (Turbot) อยูในระดับต่ําในชวง
นี้ของป แตคาดวาราคาจะสูงขึ้นในชวงฤดูรอน
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) ในเดือนพฤษภาคม สูงขึ้นอยางมาก เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบในไทย
ลดลง ตลาดกรุงเทพฯเปนผูกําหนดราคาโดยรวม ทําใหราคาในตลาดหลักๆ เพิ่มขึ้นตามรอยละ 20 ทั้งทูนา
ทองแถบ และทูนาครีบเหลือง (yellow fin)
การทําประมงทูนาไดผลผลิตต่ําในบริเวณแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง (Western and
Central Pacific : WCP) ประกอบกับปริมาณวัตถุดิบที่ไทยลดลงมาอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง เนื่องจากเรือ
ขนสงจาก WCP ลดปริ มาณลง โรงงานแปรรูป ไทยจึงตองหาวัตถุดิบ จากแหลงอื่น ในมหาสมุทรอินเดีย
สถานการณปริมาณปลาทูนาตึงตัวทําใหราคาทูนาทองแถบเพิ่มขึ้นอยางมาก
การทําประมงทูนาบริเวณแปซิฟกตะวัน ออกยังคงไดผลดี และโรงงานแปรรูป ทองถิ่นรายงานวามี
วัตถุดิบพอเพียง อยางไรก็ตามราคาทูนาครีบเหลืองเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโนมราคาในไทยสูงขึ้น

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง และวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปทองถิ่นมี
ปริมาณเพียงพอ อยางไรก็ตามเนื่องจากความตองการจากไทยสูงขึ้น ทําใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลือง
สูงขึ้นตาม
การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกดีขึ้น และการจับอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม
โรงงานทองถิ่นมีความตองการวัตถุดิบปริมาณมาก ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองจึงสูงขึ้น จากการที่ราคา
ทูนาสูงขึ้นในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ทําใหโรงงานแปรรูปในยุโรปมีตนทุนสูงขึ้นทั้งจาก
ทูนาแบบทั้งตัวและทูนาลอยน
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แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากโรงงานแปรรูปในสเปน

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
ฤดูใบไมผลิเปนชวงที่มีการบริโภคปลาแฮรริ่งสูงในทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปลาเขาสูตลาดนอยราคา
ในตลาดที่สําคัญๆ สูงขึ้น ขณะที่การทําประมงปลา sprat ในทะเลบอลติกไดผลดีและราคาปลาลดลง
หมึก (Cephalopods)
ในชวงตนปผลผลิตหมึกกลวย (squid) จากอารเจนตินามีปริมาณสูง แตผลผลิตหยุดกะทันหันในชวง
ปลายเดือนเมษายน ทําใหปริมาณหมึกที่เขามาสูยุโรปมีปริมาณนอย และคาดวาราคาจะสูงขึ้น ผลผลิตหมึก
กลวยจากเปรูจะกลับเขาสูระดับปกติหลังจากมีผลผลิตต่ําในปที่ผานมาจากปรากฏการณเอลนิโน ในแอฟริกา
ไม มีสิ น ค าคงเหลื อและราคายั งคงสู ง โดยการทําประมงหมึกกลว ยในแอฟริกาใตจ ะเริ่มตน อีกครังวัน ที่ 1
กรกฏาคม
ฤดูกาลทําประมงหมึกกระดอง (cuttlefish) ในอินเดียสิ้นสุดลง และไดปริมาณนอย ทําใหราคามี
แนวโนมสูงขึ้น
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แผนภูมิทึ่6 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
การทําประมงกุงในอารเจนตินากําลังจะเริ่มตน และคาดวาจะมีผลผลิตดีเหมือนเมื่อสองปที่ผานมา
และราคาลดลงเหมือนกับป 2558 และ ป 2559 อยางไรก็ตามในขณะนี้ปริมาณสินคาจากหองเย็นยังคงขาด
แคลนและราคากุงยังคงสูงโดยเฉพาะกุงขนาดใหญ ความตองการกุงขนาดใหญจากจีนมีปริมาณสูง ตลาดยุโรป
จึงไดกุงขนาดเล็ก และตลาดยังขาดแคลนกุงมีหัว ทําใหราคากุงชนิดนี้สูงขึ้น ขณะที่ราคากุง (shrimp) ทั้งตัว
ยังคงที่ในทุกขนาด

แผนภูมิทึ่7 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

คาดวาปริมาณปูและล็อบสเตอร จะสูงขึ้นในชวงเดือนตอจากนี้ เนื่องจากเริ่มฤดูกาลทําประมงรอบ
ใหม โดยฤดูกาลล็อบในแคนาดาเริ่ม 1 พฤษภาคม ถึงแมวาสภาพอากาศยังคอนขางหนาวเย็นและยังมีการจับที่
จํากัด ความตองการล็อบสเตอรมีชีวิตในเอเชียมีปริมาณสูงโดยเฉพาะจีน และปริมาณไมเพียงพอตอความ
ตองการทําใหราคาสูงขึ้นถึง 8 เหรียญสหรัฐฯตอปอนด ซึ่งผูซื้อชาวยุโรปไมสามารถแขงขันราคาไดที่ระดับนี้
และคาดการณวาสภาพอากาศไมดีจะทําใหจับไดปริมาณต่ํา และสงผลใหราคาสูงตลอดฤดูใบไมผลิ
หอยสองฝา (Bivalves)
เดือนพฤษภาคมเปนชวงนอกฤดูกาลของหอยแมลงภู (mussels) จากฝรั้งเศส หอยแมลงภูในตลาด
ฝรั่งเศสสวนใหญจึงมาจากไอรแลนดและสเปน ซึ่งมีราคาสูง สวนหอยนางรม (oyster) ลดลงในชวงฤดูรอน
เนื่องจากผูบริโภคมีความกังวลเรื่องสุขอนามัย ผูคาปลีกจึงไมนิยมสั่งหอยชนิดนี้มากนัก อยางไรก็ตามผูผลิต
บริเวณชายฝงขายโดยตรงในชวงฤดูกาลทองเที่ยวผานชองทางใหม อยางเชนการขายบนรถบรรทุกอาหาร
(food trucks) หรือขายใหกับผูกระจายสินคาที่ใชรถควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง

5

ปลาแซลมอน (Salmon)
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานปริมาณ
ปลาแซลมอนแอตแลนติกจากการเพาะเลี้ยงสงออกจนถึงเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณ 305,000 ตัน เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 มีปริมาณ 308,000 ตัน อยางไรก็ตามปริมาณการจับและการสงออกเพิ่มขึ้น
เมื่อไมนานมานี้ ทําใหราคาสงออกลดลงจนมาอยูที่ระดับปกติในปจจุบัน จากที่ราคาสูงมากตอนปลายปกอน
ดัชนี ราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ 2 ในชว งสัปดาหที่ 18 อยูที่ 7.8 เหรียญสหรัฐ ฯตอกิโลกรัม
เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากสัปดาหเดียวกันของปกอน ในชวงมกราคม – เมษายน มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 15
โดยแนวโนมการสงออกแซลมอนนอรเวยไปยังตลาดอื่นนอกจากตลาดยุโรปมากขึ้น อยางเชนสหรัฐฯ เอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยความตองการในยุโรปไดรับผลกระทบจากราคาที่สูง ในขณะที่
ความตองการแซลมอนจากยุโรปในตลาดตางประเทศมีการเติบโตสูง
อังกฤษสงออกปลาแซลมอนเพิ่ม และราคาสูงขึ้น จากผลขดงคาเงินออนคา และผลผลิตแซลมอน
เพาะเลี้ยงไปยังตลาดทองถิ่นลดลง สหรัฐฯเปนตลาดสงออกสูงสุดสําหรับแซลมอนจากอังกฤษ
ผลผลิตแซลมอนแอตแลนติกจากการเพาะเลี้ยง คาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5 – รอยละ 6 ในป 2560
ทําใหราคามีแนวโนมไมสูงขึ้น หลังจากกอนหนานี้ในป 2559 มีปริมาณหดตัว เนื่องจากปจจุบันระดับปริมาณ
ปลาในฟาร ม ที่ น อร เ วย ยั ง เป น ปลาวั ย อ อ น อย า งไรก็ ต ามปริ ม าณปลาจะเพิ่ ม ขึ้ น และเข า สู ต ลาดใน
ครึ่งปหลัง และราคาจะลงมาอยูในชวง 6.5 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามยังมีการคาดการณวาราคา
ยังมีโอกาสสูงขึ้นไดอีกในชวงของไตรมาสสุดทาย

แผนภูมิทึ่8 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
จากผลของการหามนําเขาสินคาของรัสเซีย (trade embargo) ตั้งแตป 2557 ทําใหภาคการ
เพาะเลี้ยงปลาเทราตของนอรเวยตองลงทุนในการพัฒนาตลาดใหมที่ ญี่ปุน โปแลนด เบลารุส ไทย และอื่นๆ
โครงการประสบความสําเร็จอยางมากทําใหมีความตองการเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณลดลงทําใหราคาสูงขึ้นมาก
ปริมาณปลาเทราตนอรเวยจากฟารมเพาะเลี้ยง ลดลงรอยละ 30 จากป 2559 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย
รายงานปริมาณการสงออกปลาเทราตในเดือนเมษายนปริมาณ 2,480 ตันลดลงรอยละ 69 เมื่อเทียบกับเดือน
2

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตัง้ ในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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เดียวกันของปกอน มูลคา 23.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 57 และคาดวาสถานการณจะมีแนวโนมเปน
อยางนี้ตอไปอีกอยางนอย 1 ป ดังนั้นในชวงระหวางนี้อุตสาหกรรมปลาเทราตนอรเวยจึงพยายามรักษา ลูกคา
ใหมไวในสถานการณที่ปริมาณสินคามีจํากัดและราคาอยูในระดับสูง

แผนภูมิที่9 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ฤดูกาลขายปลาตะเพียน (carp) จากฮังการี สิ้นสุดลง เนื่องจากในชวงฤดูรอนไมมีการบริโภคปลา
ตะเพียน ผูผลิตปลาตะเพียนฮังการีหยุดทําการจับ เนื่องจากตลาดไมมีความเคลื่อนไหวในเดือนขางหนา
ความตองการปลาสวาย (pangasius) ในสเปนลดลง แตราคาปลายังคงที่เนื่องจากความตองการใน
ตลาดโลก โดยเฉพาะจากจีนยังคงสูง
หนวยงานราชการของ Lake Victoria บังคับหามจับปลา Nile perh จากทะเลสาบเนื่องจากมีการจับ
มากเกินไป ทําใหมีปริมาณปลาเขาสูตลาดต่ําและราคาสูงขึ้นมาก

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลาสวาย (pangasius) จากเวียดนามในตลาดสเปน
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ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
ราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพี ย นทะเลในตลาดยุ โ รปได รั บ ผลกระทบจากสิ น ค า ล น ตลาด
(oversupply) โดยเฉพาะปลาตะเพี ย นทะเลขนาด 400-600 กรั ม อยู ที่ 4.5 ยู โ รต อกิ โ ลกรั ม ซึ่งราคา
ไมเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตเดือนตุลาคมปกอนหนา ทั้งที่ชวงนี้ราคาควรจะเพิ่มขึ้นสูงที่สุดของป ราคาปลากะพง
ขาวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณต่ํา แตราคายังอยูที่ 4.8 ยูโรตอกิโลกรัมซึ่งคงต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอนหนา
กรีซและตุรกีรายงานปริมาณการสงออกปลาทั้งสองชนิดเพิ่มขึ้นในชวงตนป 2560 ซึ่งเปนไปตามการคาดการณ
วาทั้งสองประเทศมีผลผลิตสูงขึ้น บริษัทเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของตุรกีหลายแหงขยายการลงทุนรวมกับกรีซเพื่อ
เพิ่มสต็อกสัตวน้ําวัยออน ดังนั้นเพื่อที่จะดูดซับปริมาณสัตวน้ําที่มากขึ้น ผูผลิตโดยเฉพาะตุรกีหวังกระจาย
สินค าไปสูต ลาดอื่น นอกเหนือจากยุโ รปอยางเชน เลบานอน รั สเซีย สหรัฐอาหรับเอมิ เรต อิ สราเอล และ
สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตามคาดวาความตองการที่เพิ่มขึ้นจากประเทศเหลานี้จะสูงกวาผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและ
คาดวาในอนาคตราคาจะสูงกวาระดับปจจุบัน ผลประกอบการทางการเงินในป 2560 อาจไมเปนเหมือนป
2559 หากผูผลิตไมสามารถลดตนทุนในระดับฟารม

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน

3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

