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รายงานสถานการณป์ระมงยโุรป1

 ณัฐรียา เกียรติไพบูลย์ 

แนวโน้มล่าสุด (Lastest trends) 
 ความต้องการสัตว์น้ําในตลาดส่วนใหญ่ลดลงและจะยังไม่ฟื้นตัวในอนาคตอันใกล้ ยกเว้นความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้นมากตามฤดูกาลในช่วงวันหยุดปลายปี ซึ่งสร้างแรงกดดันทางด้านราคาสัตว์น้ํา แต่ยังมีข่าวที่สนับสนุน
ด้านการผลิตจากการรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทูน่าบลูฟินที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โควตาการจับปีหน้า
จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนโควตาการจับปลาค็อด (cod) ในมหาสมุทรอาร์กติกปี 2556 ของนอร์เวย์ รัสเซีย และ
ประเทศที่สาม มีปริมาณมากกว่า 1 ล้านตัน ปีหน้าคาดว่าผลผลิตสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยงบางชนิดในยุโรปจะ
ลดลง เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาด ทําให้ราคาปลากะพง (bass) ปลาตะเพียน (bream) ปลาตาเดียว 
(turbot) และปลาแซลมอน (salmon) มีเสถียรภาพมากขึ้นในปีหน้า  

ปลาหน้าดิน (Groundfish) 
 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษอ้างผลการสํารวจปริมาณการจับปลาค็อดในยุโรปตอนเหนือ (Northern 
Europe) ว่าการทําประมงปลาค็อด (cod) ในทะเลเหนือ (North Sea) ยังไม่ย่ังยืน เนื่องจากปลาค็อดที่โตเต็ม
วัยพร้อมขยายพันธ์ุและมีอายุมาก (ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของประชากรปลาค็อด) มี
ปริมาณไม่มากพอ จึงเรียกร้องให้คงมาตรการอนุรักษ์และลดปริมาณโควตาการจับในทะเลเหนือจาก 32,000 
ตัน ในปี 2555 เป็น 25,000 ตัน ในปี 2556 แต่มาตรการดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องทรัพยากร 
ปลาค็อด ขณะที่คณะกรรมาธิการร่วมด้านประมงนอร์เวย์-รัสเซีย (Joint Norwegian-Russian Fisheries 
Commission) ได้ลงนามความตกลงด้านประมง ปี 2556 ณ เมืองทรอนด์ไฮม์ กําหนดโควตาการจับปลาค็อดใน
ทะเลแบเร็นตส์ (Barents Sea) สูงถึง 1 ล้านตัน ความตกลงฉบับใหม่อนุญาตให้ชาวประมงนอร์เวย์จับ 
ปลาค็อดได้ประมาณ 107,000 ตัน ซึ่งมากกว่าปี 2555 นอร์เวย์เชื่อว่าการกําหนดโควตาการจับปลาค็อดในปี 
2556 จะก่อให้เกิดความย่ังยืน และสอดคล้องกับข้อเสนอของสภาการสํารวจทะเลระหว่างประเทศ 
(International Council for Exploration of the Sea : ICES) โควตาการจับปลาค็อดในมหาสมุทรอาร์กติก
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Arctic cod) ปี 2556 รวม 1 ล้านตัน มากกว่าปี 2555 คิดเป็น 249,000 
ตัน เนื่องจากสถานะของทรัพยากรอยู่ในเกณฑ์ดี โควตาทั้งหมดจะแบ่งให้กับนอร์เวย์ รัสเซีย และประเทศที่
สาม ในรูปแบบเดียวกันกับปี 2555 โดยนอร์เวย์จะได้โควตา 446,740 ตัน 

 ในปี 2556 กําหนดโควตาการจับปลาแฮ็ดด็อก (haddock) 200,000 ตัน ตํ่ากว่าปีที่แล้ว 118,000 ตัน 
ตํ่ากว่าปริมาณที่เสนอในมาตรการบริหารจัดการเพื่อปกป้องทรัพยากร 38,000 ตัน นอร์เวย์ได้รับโควตาการจับ
ปลาแฮ็ดด็อก 98,154 ตัน รวมโควตาการวิจัย 

ปลาตาเดียว (Flatfish) 
 ราคาปลาลิ้นหมาสเปน (Spanish turbot) เริ่มฟ้ืนตัว แม้ความต้องการจะคงที่ เนื่องจากปริมาณปลา
ที่มาจากฟาร์มลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่อยู่ในเกณฑ์ดี หรืออัตราการเติบโตของปลาต่ํา ขณะเดียวกันก็
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เป็นผลมาจากอุณหภูมิน้ําทะเลที่สูงขึ้นในฤดูร้อน ทําให้ปลาขนาดใหญ่หาได้ยากขึ้น ราคาจึงเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปลา
ขนาดเล็ก 

ปลาทูน่า (Tuna)  
 การทําประมงทูน่าด้วยเรืออวนล้อม (purse seiners) ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง 
(Western and Central Pacific) กําลังดําเนินการต่อเนื่องอย่างช้า ๆ กองเรือที่ดําเนินการในคิริบาสและตูวาลู
พอใจกับสภาวะการทําประมงที่ดีในช่วงต้นเดือนกันยายน จนกระทั่งสภาพอากาศอันเลวร้ายได้มาถึง และ
กระแสลมแรงที่ตามมาในเดือนนี้ ทําให้ราคาปลาทูน่าสคิปแจ็ค (skipjack) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคา 
CFR2 ล่าสุดที่กรุงเทพฯ ตันละ 2,400 เหรียญสหรัฐฯ  
 ปริมาณการจับปลาทูน่าในเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก (Eastern Tropical Pacific) 
ลดลงในช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากคณะกรรมาธิการทูน่าเขตร้อนในทวีปอเมริกา (IATTC) ประกาศระงับการ
ทําประมงในรอบแรกจากที่กําหนดไว้ปีละ 2 รอบ ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 มาตรการนี้ถูก
นํามาใช้กับเรือที่ทําประมงในเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกประมาณร้อยละ 40 ส่วนที่เหลือ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการหยุดทําการประมงเป็นระยะเวลา 62 วัน เริ่มต้ังแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน หลังจาก
หยุดทําการประมงไปแล้วในรอบที่หนึ่ง ทําให้ปริมาณการจับทูน่าโดยเรือเอกวาดอร์สัปดาห์แรกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
ทูน่าสคิปแจ็คของเอกวาดอร์จากเรือ (ex-vessel) ปัจจุบันราคาตันละ 2,400 เหรียญสหรัฐฯ โรงงานในลาติน
อเมริกายังคงซื้อทูน่าสคิปแจ็คจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกอย่างต่อเนื่องและขนส่งโดยเรือห้องเย็น 
(refrigerated carriers) ตามราคา CRF ที่เอกวาดอร์ตันละ 2,450 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อชดเชยผลผลิตที่เสียหาย
จากกองเรือท้องถิ่นของ IATTC เมื่อหลายเดือนก่อน ผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหวังว่า ราคาวัตถุดิบจะเริ่ม
ลดลง แต่การได้มาของวัตถุดิบจะต้องรวดเร็วเพื่อรวบรวมให้ทันกับช่วงเทศกาลอีสเตอร์ (Easter period) คํา
ตัดสินของคณะกรรมาธิการยุโรปให้ขยายสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
เป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) จากปัจจุบันไปจนถึงเดือนธันวาคม 2557 ซึ่ง
สร้างความพอใจให้กับภาคการส่งออกทูน่าของเอกวาดอร์ เนื่องจากจะมีเวลาเจรจาจัดทําความตกลงกับ
สหภาพยุโรปมากกว่า 1 ปี ก่อนโครงการ GSP จะสิ้นสุดลง 
 การทําประมงในมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean) เริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงมรสุม แต่ไมม่รีายงาน
การจับทูน่าสคิปแจ็คจากอุปกรณ์ช่วยทําการประมง (Fish Aggregating Devices : FADs) การขาดแคลนผลผลิต
ได้สร้างความกดดันอย่างมากให้กับโรงงาน ราคาทูน่าสคิปแจ็ค FOB3  ในเซเชลล์ตันละ 1,424.50-1,439.90 
เหรียญสหรัฐฯ สูงกว่าในสเปนเล็กน้อย ราคาทูน่าครีบเหลืองยังคงที่ 1,925.00-1,963.50 เหรียญสหรัฐฯ 
 อุณหภูมิน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติก (Atlantic Ocean) ที่เหมาะสม ส่งผลให้กองเรือของแอฟริกา
และยุโรปที่ดําเนินการอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถทําการประมงได้ดีขึ้น แม้จะมีสัญญาณที่ดี แต่อัตราการจับ

 
2 ราคา CFR หรือ Cost and Freight หมายถึง ราคาที่ผู้ขายรับภาระค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อถึงท่าเรือ
ปลายทาง รวมค่าขนส่ง ค่าศุลกากร และภาษีต้นทาง  
3 ราคา FOB หรือ Free On Board หมายถึง  ราคาที่ผู้ขายรับภาระค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อท่าเรือ และ
ลําเลียงสินค้าลงเรือ โดยผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าเรือ- ค่าขนส่ง ต้ังแต่เรือออกจากท่าต้นทาง 
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ทูน่าโดยรวมยังคงต่ํากว่าระดับปกติ ราคาทูน่าสคิปแจ็คในเมืองอาบีจาน (Abidjan) ประเทศโกตดิวัวร์ เพิ่มขึ้น
เป็น 1,332.10 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาทูน่าครีบเหลืองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1,948.10 เหรียญสหรัฐฯ 
 โรงงานอาหารกระป๋องในสเปนซื้อทูน่าสคิปแจ็คราคา 1,424.50 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 
38.50 เหรียญสหรัฐฯ โรงงานอาหารกระป๋องของอิตาลีและสเปนซื้อทูน่าครีบเหลืองราคา 2,194.50 เหรียญสหรัฐฯ 
เนื่องจากยังมีความต้องการสูง เนื้อปลาทูน่าสคิปแจ็คขูดเนื้อสีดําออก 1 ครั้ง (single cleaned) ปรุงสุกแช่แข็ง 
(frozen cooked skipjack loins) ราคา CFR ในสเปน 6,600 เหรียญสหรัฐฯ และเนื้อปลาทูน่าครีบเหลืองขูด
เนื้อสีดําออก 2 ครั้ง (double cleaned) ราคา DDP4 ในอิตาลี 8,700 เหรียญสหรัฐฯ 
 โรงงานอาหารกระป๋องสเปนพยายามชะลอการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบด้วยการระงับคําสั่งซื้อทูน่า แต่
ก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากขาดแคลนผลผลิตทูน่า ประเทศไทยต้องการปลาทูน่าที่ผ่านการรับรอง
จากสหภาพยุโรป ทําให้มีการส่งออกทูน่าสคิปแจ็คจากยุโรปไปยังเอเชีย สถานการณ์เช่นนี้ค่อนข้างจะผิดปกติ 
โดยเฉพาะเมื่อโรงงานอาหารกระป๋องของสเปนขอให้เพิ่มปริมาณการนําเข้าเนื้อปลาทูน่าปลอดภาษี แต่ก็ไม่
ต้องการจ่ายค่าวัตถุดิบทูน่าในราคาตลาดโลก 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (small pelagics) 
 ไอซ์แลนด์ยุติการใช้โควตาจับปลาแมคเคอเรลและปลาสปริง สปอนนิง เฮอร์ริ่ง (sping spawning 
herring) ในฤดูกาลน้ีแล้ว แต่มีเรือไม่มากที่นําปลาเฮอร์ริงไอซ์แลนด์ (Icelandic herring) ที่จับภายในประเทศ
มาขึ้นท่า โควตาการจับปลาในฤดูกาลน้ีมีปริมาณ 65,471 ตัน ส่วนหนึ่งนําไปผลิตปลาป่นและน้ํามัน กองเรือ
นอร์เวย์ได้ยุติการทําประมงปลาแมคเคอเรลโดยมีปริมาณการจับรวม 158,000 ตัน เมื่อเทียบกับโควตา 
170,542 ตัน และเริ่มหันกลับมาทําการประมงปลาสปริง สปอนนิง เฮอร์ริ่ง โควตาการจับปลาเฮอร์ริ่งของ
นอร์เวย์ในปี 2555 มีปริมาณ 471,231 ตัน และยังคงเหลือไว้ให้จับอีก 200,000 ตัน 

หมึก (Cephalopods) 
 ปริมาณการจับหมึกกล้วย (squid) ในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นใน
ปัจจุบันส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง การทําประมงหมึกกล้วยของแอฟริกาใต้จะจํากัดปริมาณการจับตามความ
เหมาะสมเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2555  
 ตลาดหมึกแช่แข็งของเปรูทั้งหมด รวมหมึกยักษ์ (giant squid) และหมึก Loligo gahi ยังซบเซามาก
ในช่วงนี้ หมึกยักษ์ และหมึก Loligo ในตลาดสเปนยังมีราคาถูก ทั้งนี้ราคาหมึกยักษ์จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์
การจับในเปรูและชิลีช่วงสิ้นปี 
 การประชุม World Congress on Cephalopods จัดขึ้นที่เมืองวีโก้ (Vigo) ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2555 มีผู้แทนจากอุตสาหกรรม ผู้เช่ียวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  
(FAO) ผู้ค้าหมึก เจ้าของเรือ ผู้แทนรัฐบาล และนักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานะของ
ทรัพยากรหมึกในปัจจุบันและอนาคต เน้นประเด็นการเปลี่ยนแปลงการทําประมงหมึกที่มีการอพยพย้ายถิ่น
และได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

 
4
 ราคา DDP หรือ Delivered Duty Paid หมายถึง ราคาที่ผู้ขายรับภาระค่าขนส่งสินค้าต้ังแต่ต้นทางถึงสถานที่
ปลายทางตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ โดยไม่ต้องขนสินค้าลงจากยานพาหนะ แต่ต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพที่ผู้ซื้อจะขนลง
จากยานพาหนะได้ รวมทั้งดําเนินการพิธีการศุลกากรขาเขา้และขาออกให้ด้วย 
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สภาพภูมิอากาศ (Climate change) ทรัพยากรหมึกมีความผันผวนตามแรงกดดันในการทําประมง แต่ได้มีการ
ตรวจสอบความยืดหยุ่นต่อรูปแบบของแรงกดดันพอสมควร ทรัพยากรหมึกสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้หากมี
มาตรการบริหารจัดการประมงที่ทันท่วงที เพราะหมึกส่วนใหญ่มีวงจรชีวิตสั้น อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญท่าน
หนึ่งได้อธิบายว่า ในกรณีที่มีการทําประมงมากเกินไปก็จําเป็นต้องลดแรงกดดันดังกล่าวลง และแนะนําให้ยุติ
การทําประมงในช่วงเวลาสั้น ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทําประมงหมึก ที่ประชุมได้เน้นความสําคัญของ
ความร่วมมือของภาคเอกชนโดยเฉพาะผลประโยชน์ของประเทศกําลังพัฒนาเนื่องจากเป็นผู้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่สําคัญในภาคนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
สัตว์น้ําจําพวกครัสตาเซียน (Crustaceans) 
 ความต้องการล็อบสเตอร์อเมริกัน (American lobster) ในตลาดยุโรปลดลง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
แรงกดดันของกลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิสัตว์และต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ในส่วนของล็อบสเตอร์มีชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น
ในยุโรป มูลนิธิ Albert Schweitzer Foundation ในเยอรมนี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การสนับสนุนในเบื้องต้น
มีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสภาพการขนส่งและวิธีการปรุงอาหารจากล็อบสเตอร์มีชีวิต แต่ล็อบสเตอร์ทั่วไปใน
ปัจจุบันก็ไม่เป็นที่ยอมรับเช่นกัน บริษัท Kaufland หนึ่งในห่วงโซ่ค้าปลีกขนาดใหญ่ (hypermarket chains) 
ของเยอรมนี ตัดสินใจหยุดขายล็อบสเตอร์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แคนาดาซึ่งเป็นผู้ส่งออกล็อบสเตอร์รายใหญ่
ยังไม่ได้ดําเนินการตอบโต้แรงกดกันดังกล่าวในช่วงนี้ 
 ราคาปูและล็อบสเตอร์ยุโรปเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตมีน้อยและปริมาณจับลดลง รวมทั้งความต้องการ
ในยุโรปที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลบริโภค 
 กระทรวงประมงและเกษตรของไอซ์แลนด์ (Icelandic Ministry of Fisheries and Agriculture) 
กล่าวว่า นอร์เวย์ล็อบสเตอร์ (Nephrops norvegicus) เป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสุดในน่านน้ําของไอซ์แลนด์ 
มีการส่งออกล็อบสเตอร์มีเปลือกติดหางแช่แข็ง (quick frozen shell-on tail lobster) หรือล็อบสเตอร์ทั้งตัว 
(whole lobster) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดในภาคประมง สัดส่วนการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น  
แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งจะถูกส่งออกไปยังสเปน ในเดือนนี้มีแรงกดดันที่ทําให้ล็อบสเตอร์ Nephrops ขนาดใหญ่
ราคาแพงขึ้น ตลาดกําลังขับเคลื่อนไปสู่ล็อบสเตอร์ขนาดเล็กซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น แต่ราคา 
ล็อบสเตอร์ขนาดเล็กยังคงที่ ขณะที่ล็อบสเตอร์ขนาดกลางมีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

กุ้ง (Shrimp)       
 ตลาดกุ้งยุโรปยังซบเซาอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 สหภาพยุโรปนําเข้ากุ้ง 344,242 ตัน 
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11 สเปนซึ่งเป็นผู้นําเข้ากุ้งมากที่สุดของยุโรปมีการนําเข้าลดลงร้อยละ 20  
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา วิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปย่อมมีอิทธิพลต่อปริมาณการนําเข้ากุ้ง แต่ความ
ต้องการกุ้งของประเทศในยูโรโซนที่ลดลงยังเป็นผลมาจากราคากุ้งที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการลดลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโรกับดอลลาร์สหรัฐฯ (euro/dollar exchange rate) กุ้งในตลาดสหภาพยุโรป 
ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2555 มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.61 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับกิโลกรัมละ 4.21 
เหรียญสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมา และกิโลกรัมละ 3.85 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553  
 สถานการณ์บริโภคกุ้งในยุโรปยังอยู่ในสภาวะที่ยํ่าแย่ ยกเว้นฝรั่งเศสที่มีการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออํานวย 
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 เอกวาดอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ในตลาดยุโรป มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 13 พบว่ามีการส่งออกลดลง
ร้อยละ 10 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 
 ในเดือนกันยายน ราคาวัตถุดิบกุ้งแวนนาไม (vannamei) จากอเมริกากลางเพิ่มขึ้น 0.30-0.50 เหรียญ
สหรัฐฯ / กิโลกรัม สําหรับกุ้งขนาดใหญ่ (30-40 และ 40-50 ตัว/กิโลกรัม) และ 0.05-0.10 เหรียญสหรัฐฯ/
กิโลกรัม สําหรับกุ้งขนาดอื่น ๆ ขณะที่เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่า 
ราคากุ้งจะยังคงที่จากการแข็งค่าของเงินยูโรที่มาชดเชยราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ปริมาณความต้องการกุ้งในตลาด
ยุโรปช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ยังไม่แน่นอน แม้กุ้งจะเป็นหนึ่งในสินค้าที่นิยมบริโภคในช่วงเทศกาล
คริสต์มาส และคาดว่าปริมาณการบริโภคกุ้งจะไม่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศในยุโรปตอนใต้ 
 การจับกุ้งแดงอาร์เจนตินา (Argentine red shrimp) ในเดือนกันยายนยังมีปริมาณมาก แม้ว่าปริมาณ
การจับทั้งหมดในปีนี้จะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากจากญี่ปุ่นและปริมาณการส่งออก
ไปยังตลาดแบบใหม่ (non-traditional markets) ที่มากขึ้นไม่เพียงพอที่จะชดเชยการลดลงของปริมาณการ
นําเข้ากุ้งของสเปนและอิตาลีในตลาดเดิม (traditional markets) ทําให้แรงกดดันทางด้านราคาลดลง 
โดยเฉพาะกุ้งขนาด 30-40 และ 20-30 ตัว/กิโลกรัม ส่วนกองเรือของอาร์เจนตินาได้ยุติการทําประมงแล้ว
เนื่องจากคาดว่าราคากุ้งจะลดลงและได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ําที่อุดมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
หอยสองฝา (Bivalves)         

 ในฝรั่งเศสมีรายงานการตายของหอยนางรมตัวอ่อนอีกครั้งในช่วงฤดูร้อนนี้ และไม่มีสัญญาณการฟื้น
ตัวในระยะสั้น จึงคาดว่าทรัพยากรนางรมจะยังคงอยู่ในภาวะกดดันและราคากําลังเพิ่มขึ้น ความต้องการ 
หอยนางรมเพิ่มขึ้นเป็นปกติตามฤดูกาล 

 ส่วนหอยแมลงภู่ Bouchot และหอยแมลงภู่ Dutch ในฝรั่งเศสสามารถซื้อได้ง่ายในตลาดค้าปลีก และ
มีหอยแมลงภู่ Barfleur บางส่วนในตลาดนี้ด้วย หอยแมลงภู่สเปนส่วนใหญ่วางขายเป็นกองบนเคาน์เตอร์ 
ขณะที่หอยแมลงภู่ Mytilus edulis ในถาดที่มีบรรยากาศเหมาะสมเพื่อลดการเน่าเสียและสารปนเปื้อน 
(Modified Atmosphere Packaging Trays : MAP Trays) จะวางขายบนเคาน์เตอร์ค้าปลีกแบบบริการ
ตนเอง 

 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 มูลค่าการส่งออกปลาแซลมอนนอร์เวย์ในเดือนกันยายนรวม 419.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่ากับเดือน
กันยายนของปีที่ผ่านมา ในปีปัจจุบันมีมูลค่าการส่งออกปลาแซลมอนนอร์เวย์รวม 3,706 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  
 ราคาปลาแซลมอนนอร์เวย์ในเดือนกันยายนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.60 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับช่วงต้นปี 
ฝรั่งเศสและรัสเซียเป็นผู้นําเข้าปลาแซลมอนนอร์เวย์รายใหญ่ที่สุดเมื่อเดือนก่อน 
ปลาเทราต์ (Trout) 
 ปัจจุบันความต้องการปลาเทราต์อิตาลี (Italian trout) ลดลงมาก (โดยเฉพาะในประเทศ) แต่ยังมี
ความต้องการจากออสเตรียและยุโรปตะวันออกที่ทําให้ราคายังไม่เปลี่ยนแปลง ปีนี้ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงใน
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อิตาลีลดลงชัดเจน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการขาดแคลนน้ําในช่วงต้นปีและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไป การ
ขาดแคลนน้ําทําให้เกษตรกรต้องลดปริมาณการเพาะเลี้ยง ทําให้บ่อเพาะเลี้ยงหลายแห่งว่างลง และต้องขาย
ปลาขนาดเล็กในช่วงแรกของปี ปัจจุบันน้ําในบ่อได้กลับมาเพิ่มขึ้น และมีการเลี้ยงปลาขนาดใหญ่เพื่อชดเชย
ปริมาณปลาที่มีอยู่น้อย อย่างไรก็ตาม ราคาในระยะสั้นน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อย การสูญเสียส่วนแบ่งตลาด
ปลาเทราต์ในปัจจุบันยากที่จะได้คืนในอนาคต ปีนี้ความต้องการบริโภคปลาเทราต์ในอิตาลีลดลงประมาณ 
ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคา เกษตรกรเกรงว่าหากการผลิต 
ในปีหน้าเหมือนกับปี 2554 ราคาอาจจะลดลงต่ํากว่าต้นทุนการผลิต 
 มูลค่าการส่งออกปลาเทราต์ (Norwegian fjord trout) ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมารวม 23,426,573 เหรียญสหรัฐฯ ในปีนี้มีมูลค่ารวม 209,790,210 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปี 2554 เท่ากับ 38,111,888 เหรียญสหรัฐฯ ผู้นําเข้ารายใหญ่ ได้แก่ รัสเซีย และญี่ปุ่น  
ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 
 สมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม (Viet Nam Association of Seafood 
Exporters and Producers) รายงานว่า เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 เวียดนามส่งออกปลาสวาย (pangasius) 
มูลค่า 163.5 ล้านเหรียญสหรรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.8 จากเดือนเดียวกันของปี 2554 ส่งออกไปสหภาพยุโรป
ลดลงร้อยละ 22.9 เป็น 37.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตัวเลขการนําเข้าของตลาดส่วนใหญ่ในภูมิภาคน้ีลดลงถึง 
สองหลัก รวมทั้งสเปน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และอิตาลี ในทางตรงข้าม สหรัฐฯ นําเข้าปลาสวายจาก
เวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 คิดเป็นมูลค่า 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ปลากะพงขาว (Seabass) และปลาตะเพียนทะเล (Seabream) 
 ความต้องการในตลาดหลักลดลงทําให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาลง ราคาปลากะพงขาวลดลงมากหลังจากที่
มีราคาสูงในบางช่วง ขณะที่ความต้องการในเดือนพฤศจิกายนยังไม่มาก แต่คาดว่าราคาจะกลับสู่สภาวะปกติใน
เดือนธันวาคมนี้ 
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