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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนพฤศจิกายน 25591

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ภาพรวมสถานการณประมงในสหภาพยุโรป
เดือนพฤศจิกายนเปนเดือนท่ีมีการจับจายซื้อหาสินคาสําหรับเทศกาลคริสตมาสและปใหม คาเงินยูโร

ออนคาสงผลกระทบตอตลาดสินคาอาหารทะเล สินคาประมงท่ีสําคัญชนิดตางๆ มีราคาขายสูงในตลาดยุโรป
โดยเฉพาะสินคาราคาแพงอยางเชนล็อบสเตอรและกุง และในฐานะผูซื้อ ยุโรปตั้งราคารับซื้อสัตวน้ําสูงเพ่ือ
แขงขันกับตลาดท่ีสําคัญอยางจีนและญี่ปุน ขณะท่ีราคาทูนามีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีปริมาณมากในตลาด
และความตองการในชวงฤดูหนาวมีไมมาก ในสวนของหมึกมีราคาสูงข้ึนมาก เนื่องจากการทําประมงในเขต
ตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทรแอตแลนติกไดผลผลิตนอย ในชวงเดือนธันวาคม ราคาสินคาจะลดลงทุกชนิด
เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาท่ีผูคาสัตวน้ํารับซื้อ และในเดือนแรกของปตอไปความตองการสัตวน้ําจะลดลง
ปลาหนาดิน (Ground fish)

ปลาคอดหมักเกลือ (wet-salted cod) ทําจากวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus)
มีราคาสูงข้ึนมาจากหลายปจจัย (1) ผลผลิตมีนอย (2) คาเงินยูโรออนคาเม่ือเทียบกับคาเงินดอลลาสหรัฐฯ
และการทําประมงปลาชนิดนี้อยูท่ีรัฐอลาสกาสหรัฐฯ (3) ความตองการสูงจากจีนและญี่ปุนซึ่งมีคาเงินแข็งคา
เม่ือเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ (4)การจับปลา Gadus macrocephalus ปริมาณมากในอลาสกาและรัสเซีย
แตสวนใหญเปนปลาขนาดเล็ก ซึ่งไมเหมาะท่ีจะนํามาทําปลาคอดหมักเกลือ  ปลาคอดหมักเกลือท่ีทําจากปลา
คอดสด (Gadus morhua) ราคาสูงข้ึนเนื่องจากตลาดสดมีความตองการเพ่ิม และจากผลพวงจากสถานการณ
ราคาปลา Gadus macrocephalus ปลาไซที (saithe) แลเปนชิ้น (fillet) มีราคาต่ํามาก เนื่องจากความ
ตองการต่ํา และไมมีทาทีวาราคาจะดีข้ึนไปจนถึงชวงปใหม

ปลาแหง (Stockfish) มีแนวโนมราคาสูงข้ึน เนื่องจากคุณภาพดีข้ึน มีการทําแหงไดดีหลังจากผานชวง
ท่ีมีฝนตกมากในฤดูรอนของนอรเวย ตลาดคาสงท่ีมอสโควมีปลาหนาดินปริมาณมาก เชนเดียวกับตลาดปลา
อลาสกาพอลลัค (Alaska Pollack) ทางตะวันออกไกลของรัสเซีย ปลาตาเดียว (Turbot) จากการเพาะเลี้ยง
มีราคาสูงในปนี้ถึงแมจะไมใชชวงท่ีมียอดขายสูงสุดสําหรับปลาชนิดนี้ในชวงฤดูหนาวก็ตาม

แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดท่ีมาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

1 European Price Report Issue 11/2016, November 2016. Rome, Italy.
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวเพาะเล้ียงในตลาดสเปน

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงทูนาทางฝงแปซิฟกตะวันออก อยูในระดับปานกลาง ผูใหบริการขนสงจากฝงแปซิฟก

ตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง (Western and Central Pacific : WCP) เขาไปรับซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
ทําใหโรงงานแปรรูปมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ  ท้ังนี้สหภาพยุโรปและเอกวาดอรมีการลงนามในความตกลง
ทางการคาฉบับใหม ทําใหการนําเขาทูนามีอัตราภาษีเปนศูนย ในปท่ีจะถึงนี้

สถานการณตลาดทูนาโดยท่ัวไปอยูในสภาวะปกติ ราคาวัตถุดิบลดลงโดยเฉพาะปลาทูนาทองแถบ
(skipjack) ทางดานผูซื้อทูนาชาวยุโรปคาดการณวาราคาทูนาจะลดลง จึงยังไมซื้อทูนาในขณะนี้ และการทํา
ประมงทูนาในเอกวาดอรคอนขางมีความลาชา แตคาดวาจะดีข้ึนในเดือนธันวาคม

ถึงแมการงดใชอุปกรณการประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Devices : FADs)
ในพ้ืนท่ี WCP ไดสิ้นสุดแลวเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 แตการทําประมงรอบใหมเริ่มตนลาชา อยางไรก็ตาม
โรงงานแปรรูปทูนาของไทยรายงานวาวัตถุดิบสําหรับแปรรูปยังมีเพียงพอ เนื่องจากมีปลามาจากมหาสมุทร
อินเดีย โดยราคาปลาทูนาทองแถบยังคงท่ีอยูท่ีระดับราคาคอนขางสูง

แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร
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แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาทูนาแปรรูปชนิดทูนาครีบเหลืองทูนาทองแถบในสเปน

สถานการณทูนาในมหาสมุทรอินเดียยังคงท่ี การจับอยูในระดับปานกลางถึงมาก มีรายงานวาการขน
ถายสินคา (transshipment) ทูนาไปยังตลาดกรุงเทพฯ มีปริมาณสูง ในขณะท่ีราคาวัตถุดิบปลาทูนาทองแถบ
ยังคงท่ี แตราคาปลาทูนาครีบเหลืองลดลงเล็กนอย

การทําประมงในมหาสมุทรแอตแลนติกดีอยูในระดับปานกลาง วัตถุดิบในโรงงานทองถ่ินมีเพียงพอ
ปริมาณการจับเพ่ิม ทําใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองปรับตัวลดลง ขณะท่ีราคาทูนาทองแถบในยุโรป
คงท่ี ทูนาครีบเหลืองราคาลดลง ราคาทูนาปรุงสุกและเนื้อ (loin) ยังคงท่ี

แผนภูมิท่ี5 สถานการณราคาทูนาครีบเหลืองและทูนาทองแถบในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิท่ี6 สถานการณราคาเน้ือทูนาปรุงสุกชนิดครีบเหลืองและทูนาทองแถบ
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
การทําประมงปลาผิวน้ําขนาดเล็ก ทางตอนเหนือของยุโรปสิ้นสุดลงแลว และความตองการปลาผิวน้ํา

ขนาดเล็กในชวงฤดูหนาวจากตลาด เยอรมัน และ เบลเยียม มีปริมาณนอย ขณะท่ีตลาดรัสเซียรายงานวามี
ความสนใจซื้อปลา herring มากข้ึนโดยเฉพาะขนาดใหญกวา 300 กรัม ทําใหราคาปลาสูงข้ึน
หมึก (Cephalopods)

ความตองการหมึก (squid) ในยุโรปมีปริมาณสูง เนื่องจากไมมีวัตถุดิบคงเหลือจากสินคาหมึกท่ีสงมา
จากทางตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีปริมาณนอยในปนี้ ฤดูกาลจับหมึก (squid)
ในประเทศแอฟริกาใต เริ่มตนในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 หลังจากปดไปเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2559
ปริมาณการจับอยูในเกณฑดี ตลาดใหการตอบรับดีโดยใหราคาสูง ชาวประมงแอฟริกาใตคาดวาจะจับได
ปริมาณมากอีกเม่ือฤดูกาลจับครั้งใหมเริ่มตน อยางไรก็ตามคาเงิน Rand ของแอฟริกาใตแข็งคา เม่ือเทียบกับ
คาเงินยูโร สงผลใหรายไดจากการสงออกสินคาจากแอฟริกาใตลดลง ฤดูกาลจับหมึกยักษ (octopus)
ในโมรอคโคและมอริทาเนียสิ้นสุดแลว ทําใหปริมาณหมึกยักษลดลงในชวงนี้ อยางไรก็ตามชวงคริสตมาสเปน
ชวงท่ียอดขายหมึก octopus ไมสูง เนื่องจากความตองการต่ํา และราคาคงท่ี

แผนภูมิท่ี7 สถานการณราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
ยุโรปรับซื้อกุง (shrimp) ในชวงเทศกาลคริสตมาส และผูคารับซื้อไวเพ่ือขายจนถึงตนป 2560 อยางไร

ก็ตามราคากุงมีแนวโนมลดลงตอเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม  ผูผลิตกุงอารเจนตินา รายงานวาปนี้มีการทํา
ประมงลาชา จึงคาดวาจะมีผลผลิตต่ํา และจะสงผลใหราคาขายสูงข้ึนในชวงเทศกาลอีสเตอรป 2560 ถึงแมวา
กุงขนาดใหญจากอินโดนีเซียจะมีปริมาณนอย แตราคาลดลง เนื่องจากความตองการจากตลาดหลักโดยเฉพาะ
ตลาดสหรัฐฯ ลดลง กุงจากอินโดนีเซียสวนใหญมีขนาดเล็ก (100 – 200 ตัว/กิโลกรัม) ปูและลอบสเตอรยังคง
มีราคาดีเนื่องจากตลาดยังคงมีความตองการสูง
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แผนภูมิท่ี8 สถานการณราคากุงกุลาดําจากแอฟริกาใตในตลาดยุโรป

แผนภูมิท่ี9 สถานการณราคากุงขาวจากเอกวาดอรในตลาดยุโรป

หอยสองฝา (Bivalves)
หอยแมลงภูบูโชของฝรั่งเศส (French Bouchot mussel) และหอยแมลงภูดัชตของเนเธอรแลนด

(Dutch bottom mussel) มีการผลิตเต็มศักยภาพ และมีการลงทุนเพ่ือการสงเสริมการขายอยางมาก
ในฤดูกาลปจจุบัน โดยหอยแมลงภูขนาดถาด 5 กิโลกรัมมีราคาขายปลีกอยูท่ี 9.95 ยูโรตอถาด

หอยนางรม (oyster) มีอัตราการตายสูงในชวงฤดูรอน ทําใหผลผลิตหอยนางรมขนาดใหญในชวง
ไตรมาสสุดทายของป มีปริมาณนอย
ปลาแซลมอน (Salmon)

ปลาแซลมอนแอตแลนติกจากการเพาะเลี้ยงมีราคาสูงข้ึน เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการสูง
แตปริมาณผลผลิตต่ํา ดัชนีราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ2 สะทอนราคาปลาแซลมอนแอตแลนติก
เพาะเลี้ยงแบบท้ังตัว ท่ีสงออกจากนอรเวย อยูท่ี 7.53 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 50 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 สมาคม Norwegian Seafood Council (NSC) รายงานวา นอรเวยมีรายได
จากการสงออกแซลมอนใน 10 เดือนแรกของป 2559 ปริมาณ 800,000 ตัน มูลคา 5,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งมากกวาการสงออกท้ังป 2558 ท้ังนี้ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 5.8 จากชวงเดียวกันของป 2558
เฉพาะเดือนตุลาคม สงออก 90,000 ตัน มูลคา 676 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงรอยละ 12 มูลคาเพ่ิม
ข้ึนรอยละ 23 รายไดจากการสงออกมาจากตลาดหลักอยางเชนโปแลนดและฝรั่งเศส นอกจากนั้นมาจากตลาด

2
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอต้ังในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซ้ือขายผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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สหรัฐฯ และตลาดในเอเชียโดยเฉพาะเวียดนาม สหราชอาณาจักรมีรายไดจากการสงออกปลาแซลมอนสูงข้ึน
เชนกัน เนื่องจากราคาสูง และมีความตองการจากตลาดเอเชียและสหภาพยุโรปสูงข้ึน ถึงแมจะสูญเสียตลาด
บางสวนจากสหรัฐฯไปก็ตาม ผลผลิตจากฟารมแซลมอนของนอรเวยยังคงท่ีเม่ือเทียบกับปทีแลว และราคา
เพ่ิมข้ึนตามฤดูกาลในชวงปลายปเหมือนท่ีผานมา อยางไรก็ตามสถานการณผลผลิตดีข้ึนกวาตอนตนป ในดาน
ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนายังคงท่ีท่ี 8.78 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม และคาดวาระดับราคาจะสูงกวา 7.12
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม สําหรับทุกไตรมาสจนกระท่ังถึงป 2561

แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาแซลมอนนอรเวยในตลาดฝรั่งเศส

ปลาเทราต (Trout)
ในปนี้ราคาปลาเทราตเพาะเลี้ยงของนอรเวยสูงข้ึน เชนเดียวกับแซลมอน นอรเวยพยายามพัฒนา

ตลาดทางเลือกใหมๆ หลังจากไดรับประสงการณท่ีดีกับการคากับรัสเซียซึ่งประสบความสําเร็จ โดย NSC
รายงานวาความตองการปลาเทราตท่ัวตลาดเอเชียและยุโรปตะวันออกสูงข้ึน ทําใหรายไดจากการสงออก
เพ่ิมข้ึนรอยละ 80 ในป 2559 และในเดือนตุลาคม ราคาปลาเทราตตอกิโลกรัมสูงกวาปลาแซลมอน
อยางไรก็ตามปริมาณผลผลิตปลาเทราตจากนอรเวยลดลงรอยละ 26 ในเดือนตุลาคม เม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2558 และคาดวาราคาตลาดจะสูงข้ึนในชวงเดือนท่ีจะตามมา

แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาเทราตในอิตาลี
ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)

ปลา carp มียอดขายสูงในชวงเทศกาลคริสตมาส ในประเทศทางยุโรปตอนกลางอยางเชนฮังการี
มีความตองการเพ่ิมข้ึน และสินคายังคงมีปริมาณเพียงพอสําหรับตลาดนี้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑปลา carp ไดรับ
การสงเสริมการขาย และคาดวาราคานาจะสูงข้ึนอีกมาก
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แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลา carp จากอิตาลี

ผลผลิตปลานิล (tilapia) ในจีนลดลง เนื่องจากอากาศหนาวเย็น  แตความตองการปลานิลสูง ทําให
ราคาสูงข้ึนมาก หลังจากท่ีราคาลดลงในชวงเดือนตุลาคมท่ีผานมา ท้ังนี้ตลอดเดือนธันวาคมราคาจะสูง
และเชนเดียวกับปลาสวายเนื้อขาว (pangasius) ซึ่งมียอดขายลดลงในชวงกอนหนาและราคาต่ํา แตราคาจะ
สูงข้ึนในชวงสองเดือนตอจากนีเ้ชนกัน

แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาสวายเน้ือขาวจากเวียดนาม (pangasius) ในตลาดสเปน

ปลา nile perch มีปริมาณการจับต่ํามาก ราคามีแนวโนมสูงข้ึนมาตั้งแตเดือนกันยายน และมี
แนวโนมสูงข้ึนตอเนื่อง ทําใหปลา nile perch เขาสูตลาดปลามูลคาสูง อยางไรก็ตามคาดวาผูบริโภคไมนาจะ
ซื้อปลา nile perch ท่ีระดับราคานี้ เปนการลดแรงกดดันจากรายงานท่ีวามีการใชทรัพยากรจากปลาชนิดนี้
มากเกินไป
ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3

ในชวง 2-3 สัปดาหกอนสิ้นป ตลาดปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในยุโรป อยูในชวงซบเซา
ราคาลดต่ําลงถึงจุดต่ําสุด โดยภาพรวมในเดือนพฤศจิกายนราคาปลากะพงและปลาตะเพียนทะเลคงท่ี ยกเวน
ปลากะพงขาวขนาดใหญ 600-800 กรัม มีราคาลดลงรอยละ 7 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา

3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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อยางไรก็ตาม ปลาท้ังสองชนิดในตลาดหลักมีราคาต่ํากวาในป 2558 ท้ังท่ีมีความตองการสูง เนื่องจากมีปลา
จากเมดิเตอเรเนียนเขามามาก

ใน 8 เดือนแรกของป 2559 ปริมาณการสงออกปลากะพงขาวจาก ตุรกี กรีซ และ สเปน สงออก
เพ่ิมข้ึนรอยละ 24 รอยละ 12 และรอยละ 8 ตามลําดับ  ตลาดยุโรปอยางเชน อิตาลี ฝรั่งเศส โปรตุเกส และ
สเปน นําเขาเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสหราชอาณาจักรยังคงนําเขาในปริมาณเทากับป 2558 ท้ังท่ีคาเงินปอนดออนคา
ตลาดทางเลือกอ่ืนๆท่ีสําคัญอยางเชน ตลาดตะวันออกกลางมีการนําเขาเพ่ิมข้ึน โดยเกือบท้ังหมดเปนการ
นําเขาจากตุรกี มีเลบานอน สหรัฐอาหรับเอมิเรต และอิสราเอลเปนตลาดท่ีสําคัญ โดยเฉพาะสินคาปลา
ตะเพียนทะเล  ท้ังนี้ผูสงออกตุรกีไดรับผลกระทบนอยจากการท่ีราคาปลาลดลง เนื่องจากคาเงินไลราของตุรกี
ออนคาทําใหสงออกไดเพ่ิมข้ึน  อยางไรก็ตามภาคธุรกิจคาปลาในยุโรปโดยรวม ยังคงเฝาระวังวาในอีก 2-3 ป
ขางหนาจะมีปลาวัยออน (Juvenile) จากการเพาะเลี้ยงจํานวนมากข้ึน จะทําใหมีผลผลิตปลาสดเขาสูตลาด
ปริมาณมากจึงจําเปนตองหาตลาดมารองรับเพ่ิมมากข้ึนตอไป

แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดอิตาลี

____________________________________________________________________


