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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมิถุนายน 2560 1
0

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

โดยภาพรวมตลาดอาหารทะเลในยุโรปในชวงเดือนมิถุนายนเขาสูชวงที่มีการบริโภคสูงสุด ราคาปลา
สูงขึ้นในชนิดปลาหนาดิน (groundfish) ปลากะพงขาว (seabass) และปลาตะเพียนทะเล (seabream) แต
ปลาตาเดียว (Turbot) มีแนวโนมราคาลดลง
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ในเบื้องตนคาดการณวาราคาปลา hake (Merluccius productus) ในชวงฤดูใบไมผลิจะต่ํากวาชวง
เดียวกันของปที่ผานมา ขณะที่ปลาอลาสกาพอลลัค (Alaska Pollack) ที่ตลาดมอสโควและวลาดิวอสตอกมี
ราคาสูงขึ้น ปลาคอดที่ตลาดโปแลนดมีราคาสูงและคาดวาราคาจะเพิ่มขึ้นตอไป ปลาตาเดียว (turbot) มีราคา
ลดลงรอยละ 15 เปนการลดลงอยางมากจากการคาดการณวาในชวงนี้ของปจะมีผลผลิตเขาสูตลาดปริมาณ
มาก ทําใหราคากลับไปอยูที่ระดับเดียวกับชวงเดียวกันของป 2559

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงในเขตพื้นที่แปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง (Western and Central Pacific :
WCP) เปนไปอยางลาชา แตดีขึ้นเมื่อเทียบกับหลายเดือนที่ผานมา วัตถุดิบในโรงงานแปรรูปที่ไทยอยูในระดับ
ปานกลางถึงต่ํา ประกอบกับการหามทําประมงที่ใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish
Aggregating Device : FADs) กําลังจะเริ่มในชวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมที่จะมาถึง สงผลใหราคาทูนาทอง
แถบ (skipjack) สูงขึ้น ผูใหบริการขนสงหลายรายจึงสงวัตถุดิบจากมหาสมุทรอินเดียมาเพิ่มเพื่อชดเชยปริมาณ
ที่ลดลงจากเขต WCP
อัตราการจับลดลงเล็กนอยในเขตแปซิฟกตะวันออก ขณะที่โรงงานแปรรูปทองถิ่นรายงานวายังคงมี
วัต ถุดิบเหลื อเพี ยงพอ โรงงานแปรรูป รายงานวามีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น ทูนาทองแถบมีร าคาสูงขึ้น ที่กรุงเทพฯ
ขณะที่ราคาทูนาครีบเหลืองลดลง เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร

สถานการณการจับทูนาในมหาสมุทรอินเดียยังคงที่ ปริมาณผลผลิตจากการจับอยูในระดับปานกลาง
วัตถุดิบในโรงงานแปรรูปทองถิ่นมีเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตองการ
จากไทยเพิ่มขึ้น การทําประมงในเขตมหาสมุทรแอตแลนติกอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา เนื่องจากสภาพอากาศ
แปรปรวน และความตองการจากโรงงานแปรรู ปทองถิ่น อยูในระดับ สูง สงผลใหราคาทูนาท องแถบสู งขึ้ น
ขณะที่ทูนาครีบเหลืองราคาคงที่
โดยภาพรวมผลจากปริมาณการจับในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลง และปลาจากมหาสมุทรอินเดียไป
ยังกรุงเทพฯเพิ่มขึ้น ทําใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองสูงขึ้นมาก ขณะที่ตลาดทูนาปรุงสุก และตลาดเนื้อ
ทูนาลอยด ยังคงที่

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาเนื้อปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
ปลาเฮอรริ่ง (herring) และสแปรท (sprat) ในโปแลนดอยูในชวงที่มีราคาลดลงตามฤดูกาล ขณะที่
ปลาแปซิฟกเฮอรริ่งแปซิฟกมีราคาคงที่
หมึก (Cephalopods)
เดือนมิถุนายนเปนชวงนอกฤดูกาลของปลาหมึกยักษ (octopus) สงผลใหราคาวัตถุดิบสูง การทํา
ประมงหมึกกลวย (squid) ในแอฟริกาใตเริ่มตนอีกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมและสินคาคงเหลือในสต็อกอยูใน
ระดับต่ํา การทําประมงหมึกในอารเจนตินาไดผลผลิตไมดี แตที่เปรูมีผลผลิตดีจึงสามารถมาชดเชยในปริมาณที่
ขาดได ทั้งนี้โดยรวมราคาหมึกในปนี้อยูในระดับไมสูง

แผนภูมิทึ่5 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
การจับกุงในอารเจนตินามีปริมาณสูงในชวงเริ่มตนฤดูกาลมาตั้งแต 19 พฤษภาคม โดยเฉพาะขนาด
20/30 10/20 และ 30/40 ตามลําดับ ความตองการกุงจากเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุนมีปริมาณสูง ถึงแมผูซื้อจาก
จีนจะมีการชะลอการซื้อลงบางก็ตาม โดยญี่ปุนตองการกุงขนาดเล็กเปนสวนใหญ ยุโรปมีปริมาณสต็อกกุง
ขนาดใหญจากปที่ผานมาอยูจํานวนหนึ่ง ทําใหราคากุงขนาดใหญราคาเทากับกุงขนาดเล็กที่ขนาด 30/40 –
40/60 ตัวตอกิโลกรัม ซึ่งเกิดขึ้นไมบอยนัก รายงานภาพรวมราคาจนถึงปจจุบันของปนี้ ราคากุงต่ํากวาปที่ผาน
มา การเพาะเลี้ยงกุงในอเมริกาใตอยูในชวงนอกฤดูกาล จึงเห็นราคาสูงขึ้นไดบาง ทางดานอินโดนีเซียมีวัตถุดิบ
กุงคงที่เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ราคาจึงยังคงที่
คาดวาปริมาณปูและล็อบสเตอรจะสูงขึ้นในเดือนตอจากนี้ เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนฤดูกาลทําประมง
ในยุโรป ล็อบสเตอรจากอเมริกายังคงเปนที่ตองการของตลาด เนื่องจากทั่วโลกมีความตองการสูง ขณะที่มี
ปริมาณจํากัด แตราคาล็อบสเตอรลดลงในชวงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงตนเดือนมิถุนายน
เนื่องจากมีสภาพอากาศดี และมีปริมาณการจับไดเพิ่ม แตคาดวาราคาจะสูงขึ้นอีกในชวงปลายฤดูใบไมผลิใน
แคนาดา (ชวงหลัง 30 มิถุนายน) เปนตนไป
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แผนภูมิทึ่6 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

หอยสองฝา (Bivalves)
เดือนมิถุนายนเปนชวงเริ่มตนของฤดูกาลหอยแมลงภู bouchot ในฝรั่งเศส ปริมาณการซื้อหอย
นางรมในช ว งฤดู ร อนจากร านค า ปลี กลดลง ผูผ ลิตที่อยูตามชายฝงจึงใชวิธีขายโดยตรงไปยังนักทองเที่ย ว
อยางเชนการขายในรถบรรทุกรานอาหาร (Food truck) และขายใหกับผูรับซื้อที่มีรถหองเย็นเคลื่อนที่แบบ
ตลอด 24 ชั่วโมง
สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายของหอยนางรม (oyster mortalities) ในรายงานเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมพบวาโดยเฉลี่ยทั้ง
ประเทศ ลูกพันธุหอยนางรมมีอัตราการตายรอยละ 27.9 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพื้นที่
สวนหอยนางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากที่ระดับรอยละ 1.2 และรอยละ
0.9 ตามลําดับ
การทําประมงหอย (clam) ในอิตาลีอยูในชวงคึกคักมาก และอุตสาหกรรมทองเที่ยวกําลังมีความ
ตองการสูง ราคาหอยมีชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ยูโรตอกิโลกรัมภายในเพียงแคสองถึงสามสัปดาห
ปลาแซลมอน (Salmon)
ในชวง 2 เดือนที่ผานมาราคาสงออกปลาแซลมอนแอตแลนติกจากฟารมเพาะเลี้ยงของนอรเวยไดรับ
อยูที่ระดับราคาสูงกวาชวงเดียวกันของปที่ผานมา ในชวงตนเดือนมิถุนายน ราคาลดลงเล็กนอย แตยังคงสูง
กวาชวงเดียวกันของปกอนหนา ดัชนีราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ 2 ในชวงสัปดาหที่ 22 อยูที่ 7.7
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม
ชวง 5 เดือนแรกของป 2560ราคาแซลมอนที่สูงขึ้น ทําใหมูลคาการสงออกแซลมอนนอรเวยโดยรวม
เพิ่ มขึ้ น ร อยละ 14 เมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดี ย วกัน ของป ท่ีผ านมา ถึง แม วา สมาคมอาหารทะเลนอร เ วย (The
Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานปริมาณปลาแซลมอนสงออกลดลงรอยละ 2 ก็ตาม โดย
ปริมาณการสงออกแซลมอนตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม มีมูลคา 306.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
ปริมาณ 377,000 ตัน ปริมาณการสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปลดลงรอยละ 5 แตมูลคากลับเพิ่มขึ้นรอยละ
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NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตั้งในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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11 แสดงใหเห็นวายังมีความตองการแซลมอนอยางตอเนื่องทั้งที่ราคาสูงขึ้น ที่อังกฤษราคาแซลมอนสูงขึ้นจาก
การที่คาเงินปอนดออนคา และราคายังคงสูงกวาปกอนทั้งที่มีปริมาณแซลมอนจากภายนอกเขามายังอังกฤษ
เพิ่มมากขึ้น และสําหรับสหรัฐฯ ยังคงเปนตลาดที่สําคัญของแซลมอนจากทั้งนอรเวยและอังกฤษ ซึ่งมียอด
สั่งซื้อสูงตอเนื่อง และเปนคูแขงที่สําคัญสําหรับผูซื้อจากยุโรป
ปริมาณแซลมอนจากฟารมประเทศนอรเวยสูงขึ้นรอยละ 4 ในเดือนเมษายน 2560 เมื่อเทียบกับชวง
เดือนเดียวกันของป 2559 และคาดวาผลผลิตโดยรวมทั้งปจะเพิ่มขึ้น ปริมาณปลาที่มากขึ้นจะเขาสูตลาด
ในชวงไตรมาส 3 และจะสงผลใหราคาอาจลดลงอยูในชวง 6-7 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ตอเนื่องถึงไตรมาส
4 FishPool ไดคาดการณราคาลวงหนา (forward price) อยูที่ระดับ 7 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เมื่อเทียบ
กับปกอนหนาที่ใหราคาไวสูงถึง 9.4 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม

แผนภูมิทึ่7 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
สมาคมอาหารทะเลนอรเวยรายงานตัวเลขการสงออกปลาเทราตเดือนพฤษภาคมปริมาณ 2,900 ตัน
มูลคา 27.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงรอยละ 43 และ มูลคาลดลงรอยละ 16 ตามลําดับ เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยภาพรวมการสงออกในชวง 5 เดือนแรกของป 2560 มีปริมาณ 14,000 ตัน
มูลคา 129.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงรอยละ 55 สะทอนภาวะขาดแคลนปลาจากฟารมปลาเทราต
ในนอรเวย ปริมาณปลาจากฟารมในเดือนเมษายนลดลงรอยละ 26 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ซึ่งเปนผลจาก
การขาดแคลนปลาในรอบการเลี้ยงป 2558 และ 2559 ในรอบการเลี้ยงปปจ จุบันปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้ น
รอยละ 4 จึงจะชวยผอนคลายสถานการณขาดแคลนปลาไดในอีก 1 – 2 ปขางหนา แตจนกวาจะถึงเวลานั้น
ประเทศที่เปนตลาดสงออกปลาเทราตจากนอรเวยไดแก ญี่ปุน เบลารุส ไทย โปแลนด และ สหรัฐฯ จะตอง
รับภาระราคาที่สูงตอเนื่อง เนื่องจากปลามีปริมาณจํากัด
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แผนภูมิทึ่8 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ชวงฤดูรอนเปนชวงที่ยอดขายปลาน้ําจืดต่ํา อยางไรก็ตามความตองปลาสวาย pangasius จาก
รานอาหารยั งได รั บ ความนิย ม เนื่ องจากเนื้อปลามีขนาดพอดีทําอาหารไดตอจานและสามารถนําปลาไป
ทําอาหารที่มีราคายอมเยา

แผนภูมิที่9 สถานการณราคาปลาสวาย (pangasius) จากเวียดนามในตลาดสเปน

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลาไน (carp) จากฮังการีในตลาดยุโรป
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ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
ความตองการตามฤดูกาลทําใหปลากะพงขาวจากฟารมในยุโรปมีราคาสูงขึ้นเล็กนอยในชวงสองสาม
เดือนที่ผานมา แตราคาในปนมี้ ีแนวโนมลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตสูง และสินคาปลาตะเพียนทะเล (gilthead bream) มีรายงานราคาลดลง เนื่องจากตลาดไดรับผลจากการที่กรีซและตุรกีซึ่งเปนประเทศผูผลิตหลัก
มีผลผลิตปลาตะเพียนทะเลปริมาณมาก และผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมกังวลเกี่ยวกับการมีสต็อกสัตว
น้ําวั ยอ อนสําหรับ ปลาชนิดนี้ มากเกินไปในตุ รกี ซึ่งจะสงผลทํ าใหร าคาลดลงในตลาดยุ โรปในอีก 2 – 3 ป
ขางหน า อยางไรก็ ตามในป 2560 จนถึงปจ จุบัน กรีซและตุร กีไดเ พิ่มปริมาณการสงออกปลาทั้งสองชนิ ด
โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเล ในระยะยาวผูสงออกชาวกรีซและสเปนจะแขงขันในดานราคากับปลาจากตุรกี
แตปลาจากตุรกีเติบโตมากขึ้นในทุกตลาดหลักที่สําคัญ ดังนั้นผูผลิตจากทั้งสองประเทศจะตองแสวงหาหนทาง
ในการสรางความแตกตางในดานคุณภาพแทน

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน

3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

