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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมีนาคม 2563 1
0

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

การระบาดของโรคโควิด-19 กระทบตลาดสัตวน้ําของอิตาลีอยางมาก รัฐบาลออกมาตรการจํากัดการ
เปดรานอาหารตั้งแต 10 มีนาคม 2563 ทําใหความตองการซื้อสัตวน้ําและอาหารทะเลลดลง ธุรกิจบริการ
อาหารและเครื่องดื่มตางๆ ไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจากบริษัท ใหพนักงานทํางานจากที่บาน มากกวาเขา
ไปที่สํานักงาน นอกเหนือจากขอจํากัดจากมาตรการแลว ผูคนก็ยังลังเลที่จะออกจากบาน ทางตอนเหนือของ
อิตาลีมีมาตรการปองกันไวรัสครอบคลุมทั้งพื้นที่ ประชาชนตองกักตัวอยูแตภายในบาน
ซุปเปอรมาเก็ตตองจัดการกับความตื่นตระหนกและการซื้อสินคาเพื่อกักตุนของลูกคา ระบบจัดสง
สินคามีปญหาในหลายพื้นที่ อยางไรก็ตามอิตาลีเปนเพียงสวนยอดของภูเขาน้ําแข็ง สถานการณแบบเดียวกันนี้
อาจเกิดขึ้นกับยุโรปตะวันตกประเทศอื่นๆ ในชวงสัปดาหตอจากนี้
ขณะที่ยอดขายอาหารทะเลสดไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดของไวรัส แตยอดขาย
อาหารทะเลกระปองกลับสูงขึ้น เนื่องจากผูคนหันมากักตุนอาหารที่ไมเนาเสียงาย ทําใหทูนากระปอง ปลา
ซาดี น กระป อ ง ปลาแม็ ก เคอเรลกระป อ ง ขายหมดจากชั้ น ในซุ ป เปอร ม าเก็ ต หลายแหล ง ในอิ ต าลี และ
พฤติกรรมของผูบริโภคในยุโรปประเทศอื่นๆ นาจะเปนแบบเดียวกันในอนาคต ความตองการเครื่องกระปองที่
สูงขึ้นทําใหราคาวัตถุดิบสูงขึ้นตามไปดวย
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ราคาปลา Alaska Pollock ในพื้นที่ตะวันออกไกลของรัสเซีย มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากมีความตองการ
ซื้อสูง ราคาปลา Alaska Pollock ฟลเลในจีนมีแนวโนมสูงขึ้น หลังจากการระบาดของโควิด-19
การบริโภคปลาคอดในยุโรปทางตอนใตลดลง ทั้งปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod)
ที่ทําจากวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus) และปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้นที่ทําจาก
ปลาคอดสด (Gadus morhua) ที่มาจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนด เนื่องจากการระบาดของโรค โควิด-19
สถานการณ ในอิ ตาลี ยั งคงน า กั งวล โดยเฉพาะพื้น ที่ทางตอนเหนือของอิตาลี อย างเชน Veneto และ
Lombardia ความตองการบริโภคลดลงมาก เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 และสถานการณอาจแยลง
ในสัปดาหตอจากนี้ โรงงานผลิตมีปริมาณสต็อกของปลาคอดที่ทําไวไมใหเสีย (cured cod) ปริมาณมาก ซึ่งจะ
ทําใหราคาลดลงอยางรวดเร็ว
การผลิตปลา turbot มีเสถียรภาพ ความตองการซื้อและราคายังคงสูง อยางไรก็ตามตลาดที่อิตาลีปด
ลงตามมาตรการปดเมือง (lock down) รวมไปถึงรานอาหาร และเที่ยวบินจากสเปนไปยังอิตาลีถูกระงับ ทําให
ความตองการซื้อลดลงมาก และคาดวาราคาจะลดลงดวยเชนกัน
ราคาปลาซีกเดี ยว (sole) สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ ถึงแมยอดขายไปยังตลาดกลุ ม
รานอาหารในเดือนมีนาคมลดลง อยางไรก็ตามตลาดอาจตอบสนองตอวิกฤติโควิด-19 ในชวงเวลาขางหนา
ตอไป
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แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลา turbot จากสเปน

แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลา sole จากเนเธอรแลนด

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลางโดยทั่วไปยังลดลงตอเนื่อง จํานวนเรือ
ขนถายสินคาไปยังไทยยังคงต่ํา วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปที่ไทยยังมีเพียงพอ และคําสั่งซื้อสินคาทูนา
สําเร็จรูปเพิ่มขึ้น ผูบริโภคกักตุนสินคาเครื่องกระปอง เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด -19

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)
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เรื อ ประมงของสหภาพยุ โ รปสามารถเริ่ ม ทํ าประมงในเขตเศรษฐกิ จ จํ า เพาะ (EEZ) ของเซเชลส
(Seychelles) ไดหลังจากความตกลงดานการประมงระหวาง สหภาพยุโรปกับเซเชลส มีผลบังคับใช การจับ
ทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง ราคาทูนาสคิปแจ็กสูงขึ้น ราคาทูนาครีบเหลืองสูงขึ้นในระดับที่
มากกวาทูนาสคิปแจ็ก
การทํา ประมงทู น า ในมหาสมุทรแปซิฟกตะวัน ออกไดป ริมาณดี วัตถุดิบ สําหรับแปรรูป ในโรงงาน
ทองถิ่นยังมีปริมาณเพียงพอ สถานการณราคาทูนาสคิปแจ็กสูงขึ้นตอเนื่องตามแนวโนมราคาในไทย ราคาทูนา
ครีบเหลืองจากเอกวาดอร สําหรับสหภาพยุโรปยังคงที่ ในระดับราคาเดียวกันกับเดือนกุมภาพันธ
การหยุดทําประมงดวยเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ในมหาสมุทร
แอตแลนติก เปนเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2563 และไดสิ้นสุดเมื่อ 29 กุมภาพันธ รายงานปริมาณการจับ
ทูนาไมมากในชวงนี้ และวัตถุดิบคงเหลืออยูในระดับปานกลางถึงต่ํา ราคาทูนาสคิปแจ็กคงที่ แตทูนาครีบเหลือง
สูงขึ้น สวนราคาทูนาในยุโรปทั้งสคิปแจ็กและครีบเหลืองสูงขึ้นตอเนื่อง สวนราคาเนื้อทูนาลอยนคงที่

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาเนื้อทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองในตลาดสเปน
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แผนภูมิที่6 แนวโนมราคาเนือ้ ทูนาลอยนในตลาดสเปนและอิตลาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
ราคาปลาแม็กเคอเรลจากนอรเวยมีแนวโนมลดลงตอเนื่องในป 2563 และนอรเวยไดโควตาการจับ
เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ นหน า นี้ ราคาเฉลี่ ย อยู ที่ 13.09 โครนนอร เ วย ต อ กิ โ ลกรั ม ป ก อ นหน า ราคา 13.92
โครนตอกิโลกรัม นอรเวยสงออกปลาแม็กเคอเรลแชแข็งในเดือนมกราคม 2563 ปริมาณ 25,900 ตัน เพิ่มขึ้น
ร อ ยละ 18 จากเดื อ นมกรคม 2562 เกาหลี ใต นํ าเขา แซงหนา จีน และญี่ปุ น เป น ผู นํ าเข าอั น ดั บ 3 ราคา
แม็กเคอเรลแชแข็งจากนอรเวยลดลงเล็กนอยจาก 1.85 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในเดือนมกราคม 2562 มา
อยูที่ 1.80 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในเดือนมกราคม 2563
ปลาเฮอริ่งจากโปแลนด มีปริมาณระดับปานกลาง แตความตองการซื้อนอย ทําใหราคาลดลง ขณะที่
การจับปลา sprat ในโปแลนดมีสถานการณที่ดีขึ้น ความตองการซื้อสูงขึ้น และราคาสูงขึ้น
ความต องการซื้ อปลาแม็ ก เคอเรลและปลาซาดี น กระปอ งในยุโ รปสูง ขึ้น จากผลของสถานการณ
โควิด -19 เนื่องจากเปนสินคาที่ไมเนาเสียงาย และราคาสูงขึ้นเล็กนอย

แผนภูมิที่7 แนวโนมราคาปลา แม็กเคอเรลจากฝรั่งเศสในตลาดอิตลาลี
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แผนภูมิที่8 แนวโนมราคาปลา Herring ในตลาดโปแลนด

แผนภูมิที่9 แนวโนมราคาปลา Sprat ในตลาดโปแลนด

หมึก (Cephalopods)
รานอาหารอิตาเลียนไดรับผลกระทบจากการปดเมืองโดยสมบูรณในอิตาลี และกระทบไปยังตลาด
หมึกดวยเชนกัน ปจจัยตางๆ ชี้วาการคาขายจะซบเซาในอีกหลายเดือนตอจากนี้ ราคาหมึกกลวย (squid)
ลดลง และตลาดหมึกในสเปนก็ซบเซาลง การนําเขาจากญี่ปุนลดลง ราคาหมึก (octopus) ยังคงสูง แตนาจะ
ลดลงในไมชา
กองเรือโมร็อกโคจับหมึกกลวยไดปริมาณมากในชวงตนป สงผลใหราคาในตลาดยุโรปลดลง และผู
จัดซื้อรายอื่น มีความสนใจที่จะซื้อนอยลง
ปจจุบันหมึก (octopus) ที่มาจากอินโดนีเซียยังมีปริมาณคงที่ เดือนมีนาคมเปนชวงสิ้นสุดการผลิตที่
จะมีปริมาณมากที่สุด ราคาวัตถุดิบยังคงที่เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา แตความตองการซื้อยังคงต่ํา เนื่องจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ โควิด - 19
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แผนภูมิทึ่10 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง ปู (Crustaceans)
กุ งขนาดกลางจากอิ น โดนี เ ซี ย มี ผ ลผลิตดี แต ขนาดเล็ ก (70/91 ตัว ต อกิโ ลกรั ม) มีป ริ มาณจํากั ด
เนื่องจากผูเพาะเลี้ยงรอใหกุงมีขนาดใหญขึ้น โควิด - 19 กระทบจีนเปนที่แรก ตอมาในยุโรป ทําใหกุงราคา
ตกต่ํ า อย างไรก็ ต ามความต อ งการซื้ อในจี น แสดงใหเ ห็น สัญ ญาณการฟ น ตั ว และจี น น าจะนํ าเขา กุง จาก
อินโดนีเซียในสัดสวนที่สูง
กุงจากอารเจนตินาไดรับผลกระทบจาก โควิด - 19 เชนกัน เนื่องจากความตองการจากยุโรปลดลง
มาก ขณะที่หองเย็นมีสต็อกกุงแปรรูปคงเหลืออยูมาก เนื่องจากความตองการซื้อจากจีนมีนอยมาตั้งแตชวงตน
ป 2563 กองเรือประมงของอารเจนตินามีแนวโนมที่จะเลื่อนการออกเรือไปจนถึงเดือนเมษายน เนื่องจาก
สถานการณตลาดที่ยากลําบากในขณะนี้
ราคาปูลดลง เนื่องจากการสงออกไปจีนลดลง ตั้งแตการระบาดของไวรัสในชวงเทศกาลตรุษจีนที่ผาน
มา การสงออกปูไปจีนไดรับผลกระทบ ทําใหสินคาเขาสูสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นและกดดันใหราคาลง
ล็อบสเตอรราคาสูงขึ้นในชวงปลายปท่ีผานมา และราคายังคงสูงอยูที่ระดับนั้นในชวงตนป อยางไรก็
ตามขณะนี้ปริมาณขายเริ่มชะลอตัว เนื่องจากความตองการจากจีนลดลง

แผนภูมิที่11 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา
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แผนภูมิที่12 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
สเปนนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี่ฟลเลแชแข็งจากเวียดนามเพิ่มขึ้นในป 2562 แตยังอยูในระดับที่ต่ํา
เมื่อเทียบกับการนําเขาในอดีต อยางเชนในป 2557 สเปนนําเขา 30,900 ตัน ป 2559 นําเขา 21,000 ตัน ป
2562 นําเขา 5,700 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 2 จากป 2561 สวนราคาตอหนวยกลับตรงกันขาม โดยที่มีแนวโนมที่
จะสูงขึ้นจากเดิมราคาในปที่มีการนําเขาสูง อยูที่ประมาณ 2.2 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เพิ่มเปน 3.1 – 3.2
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในปจจุบัน
อังกฤษนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี่ฟลเลแชแข็งมากที่สุดในบรรดาประเทศในยุโรป ในป 2562 โดย
นําเขาปริมาณ 12,800 ตัน ราคาตอหนวยอยูที่ 4 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม สูงกวาที่สเปน และมีการนําเขา
ปลาชนิดนี้มาแทนปลาคอด เพื่อทํา ฟชแอนดชิพ ซึ่งเปนอาหารที่นิยมทั่วไปในอังกฤษ

แผนภูมิที่13 แนวโนมราคาปลาแพงการเซียสดอรี่จากเวียดนามในตลาดอิตาลี

หอยสองฝา (Bivalves)
ตลาดฝรั่งเศสมีหอยแมลงภูชนิดตางๆ อยางเชน French Bouchot and Rope , Dutch bottom
และ Spanish rope mussels ฤดูกาลหอย Baie du Mont-Saint-Michel French Bouchot สิ้นสุดแลวเมื่อ
25 กุมภาพันธ ที่ผานมา และฤดูกาลหนาจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม
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ยอดขายหอยนางรมในปจจุบันลดลง ถึงแมจะอยูในชวงฤดูกาลของหอยชนิดนี้ เนื่องจากการระบาด
ของ Norovirus ในฝรั่งเศส ซึ่งกอใหเกิดโรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ (gastroenteritis) พื้นที่ผลิตบาง
แหงไดปดชั่วคราว เนื่องจากไมไดรับอนุญาตใหขายได

แผนภูมิที่14 แนวโนมราคาหอยแมลงภู Mussel Bouchot ในตลาดฝรงเศส

ปลาแซลมอน (Salmon)
ราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงในตลาดยุโรป ในชวงหลายสัปดาหที่ผานมา ไดรับผลกระทบ
จากปจจัยตางๆ ประการแรกคือเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลของการระบาดโรคโควิด-19 ความตองการซื้อลดลง
โดยเฉพาะในภาคบริการอาหาร และการดําเนินการแปรรูป สหรัฐฯระงับเที่ยวบินจากยุโรปทําใหกระทบตลาด
แซลมอนจากยุโรป เนื่องจากผูผลิตในยุโรปอยางเชนนอรเวยและสก็อตแลนด สงสินคาไปทางเครื่องบินโดยสาร
ทําใหสินคาสดที่จะสงไปยังสหรัฐฯ จําเปนตองนํากลับไปยังตลาดยุโรป
ชวงนี้เปนชวงที่มีการจับนอย และสามารถบริหารจัดการผลผลิตที่มีอยูได ประกอบกับระดับราคาที่
สูงขึ้น คาเงินปอนดอังกฤษและโครนนอรเวยออนคา เมื่อเทียบกับเงินยูโร ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหดัชนี
NASDAQ salmon index ประจําสัปดาหที่ 10 ป 2563 อยูท่ี 67.07 นอรเวยโครน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 เมื่อ
เทียบกับ 4 สัปดาหกอนหนา แตลดลงรอยละ 10 เมื่อเทียบกับชวงสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม สวนระดับ
ราคาเทากับสัปดาหเดียวกันของปที่ผานมา ถึงแมวาราคาตลอดชวงเดือนกุมภาพันธจะสูงขึ้นก็ตาม
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานสถิติรายไดจากการสงออกอาหารทะเลสูงขึ้น ในเดือน
กุมภาพันธ นอรเวยสงออกแซลมอน 81,100 ตัน มูลคา 59,000 ลานนอรเวยโครน เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จากเดือน
มกราคม และเพิ่มรอยละ 16 จากชวงเดียวกันของป 2561 ปริมาณสงออกสะสมเดือนมกรคม – กุมภาพันธ
รวมกัน 168,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1 มูลคา 126,000 ลานนอรเวยโครน เพิ่มขึ้นรอยละ 18
อุตสาหกรรมแซลมอนในอังกฤษกําลังเผชิญกับความไมแนนอน ราคามีความผันผวน จากการระบาด
ของโควิด-19 อยางไรก็ตาม การจัดการความเสี่ยงและการบรรเทาความเสียหาย ซึ่งเปนกลยุทธสวนหนึ่งของ
การเตรีย มออกจากการเป นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ชว ยลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ไดบาง ราคาขาย
ปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงจากสก็อตแลนดในสัปดาหที่ 10 อยูที่ 6.3 - 6.6 ปอนดตอกิโลกรัม เพิ่มขึ้น
เล็กนอยจากชวงสัปดาหเดียวกันของปที่ผานมา
หุนบริษัทสงออกแซลมอนหลายแหงราคาลดลง และเศรษฐกิจไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัส แตบริษัทในอุตสาหกรรมนี้หลายแหงยังมีความหวังวา เศรษฐกิจจะเปนชวงขาลงในระยะสั้นๆ สัญญาซื้อ
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ขายลวงหนา (FishPool) สําหรับไตรมาสที่ 2 ยังมีเสถียรภาพที่ 64 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม และชวงครึ่งป
หลัง 57.75 โครนตอกิโลกรัม ความตองการซื้อและความตองการขายยังคงมีความสมดุล และราคาไมนาที่จะ
ลดลงมาก ถึงแมจะมีความผันผวนในชวงระยะสั้น

แผนภูมิที่15 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย

ปลาเทราต (Trout)
ปริมาณผลผลิตปลาเทราตเพาะเลี้ยงจากนอรเวยยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่องตามแนวโนมที่เพิ่มขึ้นมาหลายป
ปริมาณชีวมวลปลาเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 19 ในสัปดาหท่ี 9 ปลาเทราตสดจากนอรเวยราคา 61.31
นอรเวยโครน ลดลงรอยละ 8 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานการสงออกรวม 4,900 ตันในเดือน
กุมภาพันธ มูลคา 302 ลานนอรเวยโครน ปริมาณและมูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 39 และรอยละ 24 ตามลําดับ การ
สงออกสะสมในชวง 2 เดือนแรกมีปริมาณ 10,600 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 41 มูลคา 148 ลานนอรเวยโครน
เพิ่มขึ้นรอยละ 29
ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre 2
ปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดยุโรปไมไดรับผลกระทบจาก โควิด – 19 เนื่องจากยังไม
ถึงชวงที่มีการบริโภคสูงสําหรับปลาทั้งสองชนิดนี้ ราคาปลากะพงขาวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา แตราคาปลา
ตะเพียนทะเลยังคงที่ ปลาทั้งสองชนิดจะไดรับความนิยมในชวงที่อากาศอบอุน สําหรับรานอาหารในประเทศ
แถบเมดิเตอเรเนียน ที่กําลังไดรับผลกระทบจากไวรัสอยางหนักในขณะนี้ โดยเฉพาะอิตาลีและสเปน และถา
หากสถานการณยังคงเปนอยูเชนนี้ตอไป ก็จะกระทบตอความตองการซื้อปลาทั้งสองชนิดอยางหลีกเลี่ยงไมได
พายุ Gloria ในสเปนทําใหการผลิตปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในสเปนลดลงเกือบครึ่ง การ
จับปลาที่หลุดหนีไปจากเรือประมงกลับมาไดจํานวนมาก ทําใหราคาปลาลดลง เนื่องจากมีปลาปริมาณเขาสู
ตลาดมาก ในระยะตอไปคาดวาราคาจะสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตเริ่มลดลง ภายใตเงื่อนไขวาการระบาดของ
ไวรัสเปนไปในชวงสั้นๆ เทานั้น

2

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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แผนภูมิที่16 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี

