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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนสิงหาคม 2560 1
0

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

เดือนสิงหาคมเปนชวงที่ยุโรปบริโภคอาหารทะเลสูงทั้งปลาและหอย (shellfish) แตสําหรับสิงหาคมป
นี้มีการคาขายลดลง เนื่องจากผูนําเขามีคําสั่งซื้อไปกอนหนานี้แลวเปนเวลา 1 เดือน โรงงานแปรรูปทูนาและ
ซารดีนในยุโรปตอนใตไดปดในชวงวันหยุดฤดูรอน ทําใหปริมาณความตองการวัตถุดิบลดลง ตอเนื่องไปอีก 2
เดื อ น จนกระทั่ ง ถึ ง ปลายป ซึ่ ง จะเร ง การผลิ ต ทางตอนใต ข องยุ โ รปได รั บ ผลกระทบจากอากาศร อ นจั ด
ซึ่งกระทบตอการบริโภคอาหารทะเล สังเกตไดจากราคาสินคาคงที่ ทั้งที่โดยปกติในชวงนี้ของปจะมีความ
ตองการบริโภคสูง
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ปลาคอดในตลาดโปแลนดมีราคาสูงขึ้น ในปหนาหนวยงาน ICES เสนอขอใหลดโควตาการจับปลา
คอดลงรอยละ 20 จากทะเล Barents Sea และถาขอเสนอนี้ไดรับการยอมรับ ราคาปลาคอดจะสูงขึ้นอีก จาก
เดิมที่ราคาสูง เนื่องจากความตองการสูง สวนปลาอลาสกาพอลล็อกมีราคาต่ําและยังคงมีแนวโนมเชนนี้ตอไป

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ปลาตาเดียว (turbot) จากการเพาะเลี้ยงมียอดขายสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากมีการบริโภค
มากในช ว งฤดู ร อน โดยเฉพาะในภั ตตาคาร แตป ริมาณการจับ ก็ สูงเชน กัน ทําใหร าคายังคงที่ แตในเดือ น
สิงหาคมผลผลิตลดลง เนื่องจากอุณหภูมิสูง
ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
ราคาวัตถุดิบทูนาสูงขึ้นมาก แตความตองการทูนากระปองลดลง คาดวาในเดือนกันยายนราคาจะปรับ
ลดลงอีก การจับในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางไดผลผลิตนอย เนื่องจากอยูในชวงการ
หามทําประมงโดยใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs)
วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปไทยอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง และมีคําสั่งซื้อวัตถุดิบทูนาในระดับที่พอทําให
โรงงานดําเนินการตอไปไดเทานั้น เนื่องจากเปนชวงที่ยอดขายสินคาตกต่ํา ราคาทูนาทองแถบเพิ่มขึ้นเล็กนอย
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)

อัตราการจับในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันออกอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง โรงงานแปรรูปในพื้นที่
รายงานวามีปริมาณวัตถุดิบคงเหลือนอย ในชวง 2 เดือนแรกของการหามจับสัตวน้ําของ IATTC2 ตั้งแต 29
กรกฎา เรือรอยละ 36 ของทั้งหมดตองปฏิบัติตาม มติลาสุดของ IATTC ใหเพิ่มชวงเวลาการหามจับสัตวน้ํา
จาก 60 วันเปน 72 วัน ถึ งแมว าจะมีเรื อที่ออกทําประมงไดรอยละ 70 แตการจับ ไดน อยทําใหโ รงงานใน
Manta ตองปดชั่วคราว เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาทูนาตลาด Manta สูงกวาตลาดกรุงเทพฯ ทั้งทูนา
ทองแถบและครีบเหลือง และมีแนวโนมสูงขึ้นอีกในอนาคต
สถานการณในมหาสมุทรอินเดียยังไมเปลี่ยนแปลง การจับอยูในระดับปานกลาง วัตถุดิบคงเหลือใน
โรงงานแปรรูปมีปริมาณเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองยังคงสูง
การทําประมงในมหาสมุทรแอตแลนติกดีขึ้นเล็กนอย แตโรงงานในพื้นที่รายงานวามีวัตถุดิบคงเหลือ
นอย ราคาทูนาทองแถบสูงขึ้นแตราคาทูนาครีบเหลืองคงที่เหมือนกับที่ตลาดยุโรป ซึ่งโรงงานแปรรูปสวนใหญ
หยุดทําการในชวงเทศกาลวันหยุด ตลาดเนื้อทูนาลอยนราคาสูงขึ้นรอยละ 10 เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดส
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แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาเนื้อปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
การทําประมงปลาเฮอรริ่งในทะเลเหนือเริ่มตนแลว แตปลาที่ไดมีขนาดเล็กและในสัดสวนที่มีไขมันต่ํา
ทําใหราคาตก ตลาดโปแลนดรายงานวามีแนวโนมแบบนี้เชนกัน
ปลาแมคเคอเรลจากแอตแลนติกมีราคาสูงทําใหผูซื้อจากแอฟริกา หั นไปซื้อปลาแมคเคอเรลจาก
มหาสมุทรแปซิฟกซึ่งมีราคาถูกกวา
หมึก (Cephalopods)
ในชวงเดือนสิงหาคมราคาหมึกคอนขางสูง อยูที่ 48 ยูโรตอกิโลกรัมสําหรับหมึกที่จับในพื้นที่ ปริมาณ
หมึกที่เขามาเพิ่มจากเปรูทําใหลดการขาดแคลนหมึกในชวงครึ่งปหลัง
ฤดูกาลทําประมงหมึกของแอฟริกาใตไดเริ่มขึ้น แตผลการจับไมดี ไดผลผลิตปลาขนาดเล็กคิดเปน
รอยละ 40 ขณะที่ราคาของหมึกขนาดใหญสูงขึ้น เนื่องจากไมมีแรงกดดันดานสต็อกสินคาคงเหลือ ขณะที่หมึก
ขนาดเล็กมีคูแขงเปนหมึก patagonica อยางไรก็ตามคาเงินออนทําใหสามารถชดเชยรายไดบางสวน ที่ลดลง
จากการจับไดปริมาณนอย
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ในชวงนี้หมึกยักษในตลาดมีปริมาณจํากัด ถึงแมวาการบริโภคในยุโรป จะไมสูงในชวงฤดูรอน แต
ปริมาณหมึกยักษจากโมร็อกโคมีปริมาณนอย ทําใหราคาในหองเย็นสูงขึ้น กวา 1 ยูโรในชวงที่ผานมา ประกอบ
กับความตองการจากสหรัฐฯ และราคาหมึกยักษจากมอริเตเนียนก็สูงขึ้นเชนกัน
สถานการณหมึกกลวยในยุโรปไดรับผลกระทบจาก การทําประมงในอารเจนตินาและเปรูไดผลผลิตไม
ดีในปที่ผานมา ทําใหราคาสู งขึ้นมาก แตยังตองเฝาดูตอไปวาผลผลิตจากประเทศไหนจะกระทบกับตลาด
มากกวากัน การทําประมงหมึกกลวยในแอฟริกาใตเริ่มมาตั้งแต 1 กรกฎาคม แตจับไดปริมาณนอย ผูคาสัตว
น้ําหวังวาราคาจะสูงขึ้นกวาที่ไดรับเมื่อป 2559 แตก็ยังมีแรงตานจากตลาดอิตาลีและสเปน

แผนภูมิทึ่6 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
ผูนํ าเข า รายหลั กจากสเปนลดคํ าสั่งซื้อเนื่องจากเปน ชว งฤดูกาลวัน หยุดของยุ โ รป อารเจนติน ามี
ผลผลิตกุงขนาดใหญ (10-20 ตัวตอกิโลกรัม) ปริมาณมาก ทําใหราคาลดลงมาก
ผลผลิตกุงในชวาตะวันออกลดลงรอยละ 15 อยางไรก็ตามนักลงทุนเริ่มเตรียมบอเลี้ยงกุงแหงใหม
สําหรับผลิตใหมีปริมาณเทากับปกอนหนา ขณะที่ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง

แผนภูมิทึ่7 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

ปริมาณปูและล็อบสเตอรในตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น เนื่องจากการทําประมงสัตวน้ําทั้งสองชนิดนี้ไดผลดี แต
ความตองการก็เพิ่มขึ้นเชนกัน โรงงานแปรรูปเริ่มมีการสั่งสินคาไวสําหรับรอบการผลิตใหมแลว
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แผนภูมิทึ่8 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรจากไอรแลนดในตลาดยุโรป

หอยสองฝา (Bivalves)
หอยแมลงภู ของฝรั่ งเศสมี ป ริ มาณเพิ่มขึ้น ในชว งฤดูก าลนี้ รวมทั้ งหอยจากสเปนและอิต าลี ชนิ ด
galloprovincialis
และราคาลดลง สิ น ค า มี ข ายในห า งสรรพสิ น ค า ใช บ รรจุ ภั ณ ฑ แ บบ Modified
Atmosphere Packaging (MAP) ขณะที่ฤดูกาลหอยแมลงภูจากเนเธอรแลนดเริ่มแลวเชนกัน โดยสงไปขายใน
ฝรั่งเศสดวย ในขณะที่หอยแมลงภูออแกนิกจากไอรแลนดมีจําหนาย ทั้งที่มีปริมาณสินคามาก แตราคายังคงที่
สะทอนวาผูบริโภคมีความตองการสูง
การบริโภคหอยนางรมในยุโรปมักจะลดลงในชวงฤดูรอน สังเกตไดจากปริมาณที่ลดลงในรานคาปลีก
อุณหภู มิที่สู งเป นป จจั ย ทํา ใหผู บริ โ ภคหลี กเลี่ยงอาหารทะเลสด ผูผ ลิตตามชายฝงใชโ อกาสในชวงฤดูกาล
ทองเที่ยวนําหอยนางรมมาขายโดยตรงใหกับนักทองเที่ยวตามรถขายอาหาร ปรับอุณหภูมิเพื่อคงสภาพความ
สดของอาหารตลอด 24 ชั่วโมง
สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายของหอยนางรม (oyster mortalities) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมพบวาโดยเฉลี่ย ลูกพัน ธุ
หอยนางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 62.7 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพื้นที่ สวนหอย
นางรมวั ย อ อนและหอยนางรมตั ว เต็ มวั ย มี อั ตราการตายต่ํากวา มากที่ร ะดับ รอยละ 4.2 และร อยละ 3.5
ตามลําดับ ถึงแมวาอัตราการตายจะสูงขึ้นกวาชวงเดือนกอนหนา แตวาอัตราการตายโดยรวมจนถึงปจจุบัน
ยังคงเทากับป 2559
ปลาแซลมอน (Salmon)
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแซลมอนแอตแลนติกในยุโรป เผชิญกับราคาที่ลดลง เนื่องจากปริมาณการจับ
สูงตามชวงของฤดูกาล ชวงตนป 2560 ราคาสูงกวาเมื่อป 2559 แตปจจุบันราคาเปนไปในทิศทางเดียวกับป
กอนหนา ดัชนีราคา Fish Pool Index อยูที่ 7.39 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ณ สัปดาหท่ี 31 ของป 2560
แตยังไมแนชัดวาราคาจะลดลงจนถึงเมื่อไร เนื่องจากมีปริมาณแซลมอนเขาสูตลาดเพิ่มขึ้น แตคาดการณวาจะ
ลดลงมาอยูในชวง 6.3-7.4 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม กอนที่ราคาจะสูงขึ้นอีกในชวงปลายป
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานการสงออก
แซลมอนชวงมกราคม – กรกฎาคม 2560 มีปริมาณ 524,000 ตัน มูลคา 4,580 ลานเหรียญสหรัฐฯ สะทอน
ปริมาณคงที่แตมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 12 โปแลนดและฝรั่งเศสเปนตลาดใหญ ที่รองรับแซลมอนเพาะเลี้ยงจาก
นอรเวย แตฝรั่งเศสมีการนําเขาแซลมอนจากอังกฤษมากกวาจากนอรเวย เนื่องจากคาเงินยูโรแข็งคาเมื่อเทียบ
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กับคาเงินปอนดของอังกฤษ อุตสาหกรรมแซลมอนสงออกของอังกฤษเติบโตขึ้นจากรายไดจากการสงออกไป
สหรัฐฯและจีนดวย เนื่องจากมีความตองการสูงในทั้งสองตลาด ทําใหมูลคาการสงออกแซลมอนของอังกฤษ
ในชวงครึ่งปแรกเพิ่มขึ้นรอยละ 53 แซลมอนจากอังกฤษมีตลาดที่หลากหลาย แตมีสัดสวนในผลผลิตของโลก
ต่ํา กว าแซลมอนจากชิลี และนอร เวย ทํา ให ผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น ในอังกฤษไมกระทบกับ ราคามากนัก ถึงแมวา
ปริมาณแซลมอนจากอังกฤษเพิ่มขึ้นในชวงฤดูรอน แตในระยะยาวมีการคาดการณวาราคาแซลมอนอังกฤษมี
ทิศทางที่ดี

แผนภูมิทึ่9 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
สถานการณปลาเทราตตางจากแซลมอน ราคามีแนวโนมสูงขึ้นในเวลาอันใกล เนื่องจากมีปริมาณนอย
และมีการจับปลารุนที่เลี้ยงในป 2558 หมดแลว ทําใหปริมาณปลาเทราตรวมในเดือนมิถุนายนป 2560 ลดลง
รอยละ 14 จากชวงเดียวกันของป 2559 NSC รายงานการสงออกปลาเทราตนอรเวยจากฟารมเพาะเลี้ยงคิด
เปนปริมาณ 18,700 ตัน ลดลงรอยละ 56 ในชวง 7 เดือนแรกของป 2560 ราคาตอหนวยเพิ่มขึ้นรอยละ 36
ไปอยูที่ 10.04 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม แตราคาปลาเทราตในอิตาลียังคงที่ เนื่องจากชวงนี้ความตองการของ
ตลาดยังคงต่ํา

แผนภูมิทึ่10 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี
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ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ผูผลิตปลาตะเพียน Carp ในฮังการีรายงานวาตลาดอยูในชวงซบเซาเนื่องจากเปนวันหยุดชวงฤดูรอน
ของยุโรป และอุณหภูมิสูง

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาปลาไน (carp) จากฮังการีในตลาดยุโรป

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 3
สมาคมธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของสเปนคาดการณวา ผลผลิตปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลใน
ยุโรปจะเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5-5.3 ในป 2560 คิดเปนปริมาณ 396,000 ตัน แบงเปนปลากะพงขาว 190,000 ตัน
และปลาตะเพียนทะเล 206,000 ตัน แตจากตัวเลขการสงออกพบวา 5 เดือนแรกของป 2560 กรีซและตุรกีมี
การสงออกปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลเพิ่มขึ้นรอยละ 25 จากปกอนหนา ทําใหเปนไปไดวาการคาดการณ
ดังกลาวอาจจะต่ําเกินไป อยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีคําสั่งซื้อจากรัสเซียและตลาดใหมในสหรัฐฯและตะวันออก
กลาง ปริมาณที่เพิ่มขึ้นสงผลใหราคาลดลง จากปกติราคาจะขึ้นไปสูงสุดในชวงฤดูรอน แตปนี้ราคาไปไมถึงจุด
นั้น ทําใหฟารมไดกําไรลดลง และสภาพอากาศเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคชาวอิตาลีลดการ
ซื้อปลาสดจากหางสรรพสินคาเนื่องจากอุณหภูมิสูง สงผลใหราคาปลาตะเพียนทะเลขนาดเล็กลดลง อยางไรก็ดี
ปลาตะเพียนทะเลขนาดใหญในภัตตาคารมีราคาสูงขึ้นมาก

3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

8

แผนภูมิที่12 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน

