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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนเมษายน 2563 1
0

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

รัฐบาลประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรปไดออกมาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาดของโควิด – 19
ประกอบดวยการระงับการเดินทาง และการดําเนินธุรกิจ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆไดรับผลกระทบ
ตลอดทั้งโซอุปทานในยุโรป ชาวประมงรายเล็กในยุโรปที่สงสัตวน้ําสดใหกับรานอาหารไดรับผลกระทบอยาง
หนัก จากการปดการใหบริการของรานอาหาร โดยยังไมสามารถปรับเปลี่ยนตลาดไปยังซุปเปอรมาเก็ตได
เนื่องจากซุปเปอรมาเก็ตรับซื้อสินคาสัตวน้ําแชแข็งมากกวา รอยละ 90 ของเรือประมงในอิตาลีไมสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากขอหามจากมาตรการ โควิด – 19 นอกจากนี้ ปญหาดานโลจิสติกสกระทบการคาสัตว
น้ําเปนอยางมาก เนื่องจากสนามบินปด มีการลดเที่ยวบิน โรงงานแปรรูปปลากระปอง รายงานความตองการ
ซื้อสูงขึ้น และราคามีแนวโนมสูง
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ผูจัดสงสินคาเนื้อปลาฟลเล (frozen-at-sea : FAS) ประสบความยากลําบาก เนื่องจากรานฟชแอนด
ชิป ในอังกฤษตองปดบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งในความพยายามปองกันการแพรระบาดของ โควิด – 19 ปจจุบัน
รานฟชแอนดชิปเริ่มเปดบริการบางแลว แตสวนใหญยังคงปดอยูจนถึงชวงกลางเดือนเมษายน
การบริโภคปลาคอดลดลง ทั้งปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod) ที่ทําจากวัตถุดิบปลา
คอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus) และปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้นที่ทําจากปลาคอดสด (Gadus
morhua) ที่มาจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนด ในชวงปกติสเปนบริโภคปลาคอดหมักเกลือมากในชวงเทศกาล
Lent ของผูนับถือคริสต แตในปนี้มีการบริโภคนอยมากจนเกือบเปนศูนย ในอิตาลีมีมาตรการล็อกดาวน และ
ขยายขอบเขตพื้นที่สีแดงออกไปนอกเหนือจากเมือง Veneto และ Lombardy ยุโรปมีการระงับใชขอตกลง
ระหวางประเทศ Schengen ทําใหเ กิดปญหาดานการขนสงและโลจิสติกส ราคาปลาคอดลดลง ยกเว น
ซุปเปอรมาเก็ตที่มีความตองการซื้อปลาคอดหมักเกลือสูงขึ้น นอกจากนั้นยอดขายและคําสั่งซื้อลดลงทั่วทั้ง
ยุโรป
ปลาซีกเดียว (flatfish) จากเนเธอรแลนด ไดรับผลกระทบจากโควิด – 19 ดวยเชนกัน โดยเฉพาะปลา
ชนิดที่มีราคาสูงในปลากลุมนี้อยางเชนปลา Dover sole ซึ่งจะมีขายในรานอาหารยุโรปทางตอนใต ถึงแม
ความต อ งการซื้ อจากภาคค า ปลี กยั งคงสู ง โดยเฉพาะปลาฟ ล เลแช แข็ ง แตโ ดยภาพรวมแลว ตลาดได รั บ
ผลกระทบ นอกจากนั้น โควิด – 19 ยังกระทบไปตลาดคาสงในมอสโคว ทําใหความตองการซื้อปลา Alaska
Pollock ลดลง
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แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลา Haddock จากนอรเวย

แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลา sole จากเนเธอรแลนด

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลาง (WCP) มีสถานการณเหมือนเดือนที่
ผานมา สวนใหญการทําประมงทูนาในพื่นที่นี้ไดปริมาณไมมาก จํานวนเรือขนถายทูนาไปยังไทยยังคงต่ํา แต
วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปที่ไทยยังมีเพียงพอ การขนถายทูนาในพื้นที่แปซิฟกตะวันตก และแปซิฟก
ตอนกลาง ไดรับผลกระทบจากโควิด – 19 เนื่องจากทาเรือหลายแหงปดไมใหเรือขนถายและเรือประมงเขา
เทียบทา คําสั่งซื้อสินคาแปรรูปสําเร็จสําหรับรานคาปลีกยังคงสูง ขณะที่ทูนาขนาดสําหรับสงใหภาคบริการ
รานอาหารมีคําสั่งซื้อลดลง เนื่องจากมาตรการล็อกดาวนในหลายประเทศ ในสวนราคาทูนาสคิปแจ็กมีราคาอยู
ในระดับเดียวกับเดือนมีนาคม 2563
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แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)

การจับทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปทองถิ่นยังมี
เพียงพอ คําสั่งซื้อสินคาแปรรูปเพิ่มขึ้น โรงงานแปรรูปมีกําลังการผลิตลดลง เนื่องจากมาตรการปองกัน โควิด 19 ราคาทูนาสคิปแจ็ก และทูนาครีบเหลืองสูงขึ้นตอเนื่อง
การทํา ประมงทู น า ในมหาสมุทรแปซิฟกตะวัน ออกไดป ริมาณดี วัตถุดิบ สําหรับแปรรูป ในโรงงาน
ทองถิ่นยังมีปริมาณเพียงพอ แตเนื่องจากมาตรการปองกัน โควิด -19 ทําใหกําลังการผลิตของโรงงานลดลง
เหลือรอยละ 50 ความตองการซื้อจากโรงงานลดลงสงผลใหราคาทูนาสคิปแจ็กลดลงรอยละ 20 จากระดับ
ราคาที่กรุงเทพฯ ขณะที่ราคาทูนาครีบเหลืองยังคงที่

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

อัต ราการจั บ ทู นา ในมหาสมุ ทรแอตแลนติกพั ฒนาดีขึ้น ในระดับ ปานกลาง แตปริมาณวัตถุดิบ ใน
โรงงานทองถิ่นยังอยูในระดับต่ํา – ปานกลาง เนื่องจากสินคาขาด ทําใหทูนาสคิปแจ็กและทูนาครีบเหลืองมี
ราคาสูงขึ้น
ราคาทูนาสคิปแจ็กในยุโรปยังคงสูงขึน้ ขณะที่ราคาทูนาครีบเหลืองคงที่ ราคาทูนาลอยนสคิปแจ็กปรุง
สุกยังคงที่ ยอดขายทูนาในน้ํามันบรรจุกระปองสูงขึ้น เนื่องจากมาตรการล็อกดาวนเพื่อปองกันโควิด- 19
ในชวงสองสัปดาหสุดทายของเดือนกุมภาพันธ ถึงสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม ยอดขายทูนากระปองเพิ่มขึ้น
รอยละ 46.5 , 36.5 และ 9.6 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาเนื้อทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองในตลาดสเปน

แผนภูมิที่6 แนวโนมราคาเนื้อทูนาลอยนในตลาดสเปนและอิตลาลี

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics)
สินคาปลาผิวน้ําขนาดเล็กไดรับความสนใจจากผูบริโภค เนื่องจากมีคุณภาพดี และราคาต่ํา การคามี
แนวโนมทิศทางที่ดี โปแลนดมีความตองการซื้อปลาเฮอริ่งและปลา sprat สูง แตราคาลดลงตามฤดูกาล

แผนภูมิที่7 แนวโนมราคาปลา Sprat ในตลาดโปแลนด
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แผนภูมิที่8 แนวโนมราคาปลา Herring ในตลาดโปแลนด

หมึก (Cephalopods)
ความตองการหมึก (octopus) และหมึกกลวย (squid) ไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกัน โควิด –
19 โดยเฉพาะการปดรานอาหารในสเปน ซึ่งเปนตลาดหมึกตลาดหลักในยุโรป ผูซื้อบางรายขอเลื่อนการขนสง
สินคาออกไป 2 -3 เดือน และหวังวาสภานการณจะคลี่คลายในชวงฤดูรอนของยุโรป สงผลใหความตองการซื้อ
ลดลง และราคาลดลงตามถึงแมจะมีสินคาปริมาณจํากัดก็ตาม สถานการณหมึกในชวงที่เหลือของปขึ้นอยูกับ
วามาตรการปองกันโควิด – 19 จะกระทบฤดูกาลทองเที่ยวในยุโรปชวงหนารอน มากนอยแคไหน

แผนภูมิทึ่ 9 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง ปู (Crustaceans)
ตลาดกุงในสหภาพยุโรปไดรับผลกระทบจากโควิด -19 และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รานอาหารตางๆ ปด
ทําใหความตองการซื้อกุงในภาคบริการอาหารอยูในภาวะหยุดนิ่ง แตยอดขายกุงแชแข็งในซุปเปอรมาเก็ตกลับ
สู งขึ้ น และทํา ให สิ น ค า ขาด ประกอบกั บ โรงงานผลิตกุงของอิน เดี ย ปดชั่ว คราว และมาตรการที่สงผลต อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงผลใหราคากุงแชแข็งสูงขึ้น ตอมาชวงกลางเดือนเมษายน โรงงานแปรรูปกุงของ
อินเดียเปดทําการ และอินเดียประกาศยกเวนการล็อกดาวนกับภาคการผลิตสินคาประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา เพื่อปกปองอุตสาหกรรมที่สําคัญ รัฐมนตรีมหาดไทยของอินเดียประกาศใหการดําเนินงานดานประมง
และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนไปตามปกติ แตตองปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม และขอปฏิบัติทาง
สุขอนามัย
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ผูผลิ ตกุงอินโดนี เซีย รายงานความตองการซื้อต่ํา และแจงวาผลผลิตในเดือนพฤษภาคมจะมีเ พีย ง
ครึ่งหนึ่งจากชวงปกติ ซึ่งเปนชวงวันหยุดยาวหลังรอมดอน เนื่องจากผูแปรรูปกุงตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกัน โควิด -19 กับพนักงานทุกคน ทําใหกระทบตอกําลังการผลิต
สถานการณตลาดกุงในยุโรปโดยเฉพาะที่สเปน นําเขากุงลดลง จากที่เคยเขากุงจากอารเจนตินา แต
ปจจุบันกลับมียอดขายต่ํา และไปยังภาคคาปลีกทั้งหมด กุงทุกขนาดมีราคาเทากัน กุงจากอารเจนตินาไปยัง
ซุปเปอรมาเก็ตในราคา 9.99 ยูโรตอกิโลกรัม ซึ่งเปนราคาที่ลดลง การทําประมงบริเวณทางตอนเหนือของเสน
ขนานที่ 41 ในอารเจนตินาจะเริ่มวันที่ 18 เมษายน ซึ่งลาชาไป 2 เดือน เมื่อเทียบกับป 2562 อยางไรก็ตาม
เรือประมงสวนใหญไมนาจะทําประมง เนื่องจากตลาดหลักมีความตองการซื้อนอย

แผนภูมิที่10 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา

ปริมาณปูที่ขึ้นทามีปริมาณนอยเปนปกติสําหรับชวงเวลานี้ของป ราคาปูลดลงเนื่องจากมีการสงออก
ไปจีนลดลง จากผลของโควิ ด -19 ยุโรปป ดการใหบริการอาหารทะเล สงผลใหยอดขายสิน คาสําหรับชว ง
เทศกาลไดรับผลกระทบ ยอดขายกุงล็อบสเตอรซึ่งเปนอาหารทะเลราคาแพง ไดรับผลกระทบจากการปด
รานอาหารเชนกัน และกระทบไปถึงรานคาปลีกอาหารทะเลดวย

แผนภูมิที่11 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส
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ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ราน fish and chips 10,000 แหงปดลงทําใหกระทบการนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี ฟลเล
เนื่องจากชวงกอนหนานี้มีการใชปลาชนิดนี้ในราน fish and chips แทนปลาคอดซึ่งมีราคาแพง

แผนภูมิที่12 แนวโนมราคาปลาแพงการเซียสดอรี่จากเวียดนามในตลาดอิตาลี

หอยสองฝา (Bivalves)
วิกฤติโควิด ไดสงผลตอยอดขายอาหารทะเลโดยรวมและโดยเฉพาะตอสินคาหอยสองฝาซึ่งเปนสินคา
สําหรับชวงเทศกาลดวย ความตองการซื้อจากรานอาหารตางๆลดลง เนื่องจากรานถูกปดราน และรวมไปถึง
ยอดคาปลีดลดลงเชนกัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ไมอนุญาตใหมีการเดินทางชวงวันหยุดอีสเตอร ครอบครัวไมมี
การมารวมตัวกัน ที่เคยทําใหยอดขายสูง เหมือนอยางเคย
ยอดขายหอยนางรมต่ํามาก เนื่องจากผูสูงอายุอยูกับบาน และผูบริโภคไมใหความสนใจอาหารทะเล
ราคาแพง สงผลตอผูเลี้ยงชาวฝรั่งเศส จากที่ประสบปญหา Norovirus มาตั้งแตชวงปลายป 2562 กอนหนานี้
แลว

แผนภูมิที่13 แนวโนมราคาหอยแมลงภู Mussel Bouchot ในตลาดฝรงเศส
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ปลาแซลมอน (Salmon)
สถานการณปลาแซลมอนป 2562 ถึงตนป 2563 เปนไปดวยดี แตตอมาปจจุบัน ตลาดอยูในชวงขาลง
เนื่องจากความตองการซื้อลดลง จากผลกระทบของโควิด – 19 ที่กระทบตลาดเปนวงกวาง
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานวา ในป 2563 ผลผลิตปลาแซลมอนแอตแลนติกจะเติบโต
รอยละ 2 -3 ปกอนหนาเติบโตรอยละ 7 ถึงแมปริมาณผลผลิตปลาแซลมอนจะนอย แตราคาในปนี้ยังคงไม
ลดลง ราคาสงออกเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 64.98 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนหนา
นอรเวยสงออกแซลมอนเดือนเมษายน 85,000 ตัน มูลคา 6,100 ลานนอรเวยโครน ปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 4 มูลคาเพิ่มขึ้นรอยละ 2 NASDAQ salmon index ประจําสัปดาหที่ 15 ป 2563 แซลมอนนอรเวย
ราคาอยูที่ 52.74 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา และ
ลดลงรอยละ 21 เมื่อเทียบกับชวง 4 สัปดาหกอนหนา
ภาครานอาหารและบริการจัดเลี้ยง ซึ่งเปนผูซื้อแซลมอนจากฟารมเพาะเลี้ยง ปริมาณมาก และเปน
ตลาดหลัก ตลาดหลักทุกแหงไดรับผลกระทบจากโควิด -19 ทําใหตองปดชั่วคราว นักวิเคราะหคาดวาความ
ตองการแซลมอนของโลกจะลดลงอยางนอยรอยละ 15 รวมถึงการที่ผูบริโภคหันไปซื้อผลิตภัณฑแปรรูปแชแข็ง
เพิ่มขึ้น และมาตรการดานการเดินทางและขนสง สินคาไปกับสายการบินที่มีผูโดยสารทําไดยากขึ้น ทําให
กระทบภาคคาปลีกปลาสดทั้งแซลมอน และปลาเทราต ในสวนของหนวยงานดานการปองกันสิ่งแวดลอม
ของสก็อตแลนด (SEPA) ไดผอนปรนกฎระเบียบ ทั้งเรื่องการจํากัดการผลิต เนื่องจากเห็นถึงความยากลําบาก
ในสภานการณขณะนี้
ในชวงกลางเดือนเมษายน สัญญาซื้อขายลวงหนา (FishPool) อยูที่ 50 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม
(4.77 เหรียญสหรัฐอเมริกา) สําหรับชวงที่เหลือของป ถึงแมตลาดที่สําคัญของแซลมอนอยางเชนจีน เริ่มผอน
คลายมาตรการปองกันโควิด-19 บางแลว แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงลดลงอยูตอไปอีกหลายเดือน การ
ผลิตแซลมอนของนอรเวยและชิลีคาดวาจะลดลงรอยละ 2 และรอยละ 5 ตามลําดับ และนอรเวยมีตนทุนการ
ผลิตสูง และถึงแมผลผลิตนอยจะสงผลใหราคาสูงขึ้นบาง แตก็จะลดลงสูระดับเทาทุน ถาหากสภาพตลาดยังคง
เปนอยูเชนนี้ และจะกระทบตอผูเพาะเลี้ยงแซลมอนและรายไดจากการสงออกที่จะลดลง

แผนภูมิท1ี่ 4 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย
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ปลาเทราต (Trout)
ในชวงหลายปที่ผานมานี้ผลผลิตปลาเทราตจากนอรเวยเติบโตอยางมากและตอเนื่องมาจนถึงไตรมาส
แรกป 2563 ปริมาณผลผลิตในเดือนมีนาคม 2563 เพิ่มขึ้นรอยละ 15 จากชวงเดือนเดียวกันของป 2562
ปริ ม าณส ง ออกเพิ่ ม ขึ้ น ร อยละ 46 มู ล ค าเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 20 ราคาปลาเทราต มีค วามสอดคล อ งกั บ ราคา
ปลาแซลมอนในทิศทางเดียวกัน โดยที่ราคาแซลมอนยังคงสูงทั้งที่การผลิตก็มีการเติบโต อยางไรก็ตามตั้งแตมี
การระบาดของโควิด -19 ราคาปลาเทราตลดลงเหลือ 50.41 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม ในชวงสัปดาหที่ 15
ของป 2563 ลดลงรอยละ 28 จากชวงสัปดาหเดียวกันของปกอนหนา
ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream)
โดยปกติปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดยุโรป จะเริ่มมียอดขายที่สูงขึ้นตามฤดูกาล
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม เนื่องจากความตองการจากรานอาหารจะเขามาในชวงนี้ แตปนี้มาตรการ
ปองกันโควิด -19 ไดเปลี่ยนภาพนี้ไปสิ้นเชิง ตั้งแตเริ่มมีมาตรการล็อกดาวนภาคคาปลีกปลากะพงขาวและปลา
ตะเพียนทะเลมียอดขายเพิ่มขึ้นบาง แตตลาดหลักยังคงเปนภาคบริการรานอาหารในยุโรปซึ่งไดรับผลกระทบ
ตองปดเกือบหมดทั้งในอิตาลีและสเปน
ในเดือนเมษายนราคาขายปลาทั้งสองชนิดสูงขึ้น แตตนทุนโลจิสติกสและตนทุนขายสูงมาก ปริมาณ
ผลผลิตปลาในบอเลี้ยง และสินคาคงเหลือในบริษัทผูผลิตเริ่มไดรับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ํา และประสบ
ภาวะขาดทุนอยางหนัก ตัวแทนจากอุตสาหกรรมปลากะพงขาวในกรีซแจงวา ความกดดันดานสภาวะทาง
การเงินอยูในระดับที่อันตราย และมีการเรียกรองใหรัฐบาลใหการชวยเหลือแลว

แผนภูมิที่15 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี

