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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนธันวาคม 25591

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ภาพรวมสถานการณประมงในสหภาพยุโรป
ชวงเดือนธันวาคม เปนชวงท่ีมีปริมาณการบริโภคอาหารทะเลสูง เหมือนกับชวงกอนเทศกาลอีสเตอร

หนึ่งสัปดาห ผูคาอาหารทะเลทราบถึงขอมูลนี้ จึงมักสั่งสินคาประมงแชแข็งมาถึงตลาดยุโรปกอนหนาท่ีจะถึง
ชวงเวลาของเทศกาลวันหยุด พอถึงชวงเวลาของเทศกาลจริง ปริมาณการซื้อขายอาหารทะเลจะลดลงแลว
เนื่องจากความตองการลดลง และราคาก็ลดลงดวยเชนกัน อยางไรก็ตามในสวนของผลิตภัณฑอาหารทะเลสด
จะมีความตองการเพ่ิมข้ึนมาก ในวันกอนวันท่ี 24 ธันวาคม ทําใหราคาปรับตัวสูงข้ึนในเวลาอันรวดเร็ว
ปลาหนาดิน (Ground fish)

มีการคาดการณวาราคาปลาคอดจะสูงข้ึน เนื่องจากโควตาการจับในป 2560 ลดลงเม่ือเทียบกับป
2559 ชวงคริสตมาสเปนชวงท่ีมีความตองการบริโภคสูงในสินคาปลาคอดหมักเกลือ (wet-salted cod) ท้ังท่ี
ทําจากวัตถุดิบปลาแชแข็งและปลาสด สงผลใหราคาสูงตามไปดวย ราคาปลาคอดในโปแลนดยังคงท่ี แตมี
แนวโนมสูงข้ึนในป 2560 เนื่องจากปริมาณโควตาการจับในทะเลบอลติกลดลง

แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดท่ีมาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ราคาปลาอลาสกาพอลลัค (Alaska Pollack) มีแนวโนมลดลงในป 2560 เนื่องจากการใหโควตาการ
จับสูงข้ึน ปจจุบันราคาในตลาดรัสเซียยังคงท่ีท้ังท่ีมีปริมาณการจับต่ําแตปริมาณสินคาคงเหลือยังคงสูง ปริมาณ
ปลาตาเดียว (Turbot) จากการเพาะเลี้ยงมีมากเกินความตองการ สงผลใหราคาขายต่ํามากและ
หางสรรพสินคามีการนําไปทําเปนรายการสินคาเพ่ือสงเสริมการขาย

แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวเพาะเล้ียงในตลาดสเปน
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ราคาปลาซูริมิมีการปรับตัวสูงข้ึนในชวงไมนานมานี้ เนื่องจากใกลชวงเทศกาล สวนใหญใชเปนวัตถุดิบ
ในการทําสลัดและเมนูอ่ืนๆ สําหรับวันคริสตมาสอีฟ

แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาซูริมิจากสเปนในตลาดฝรั่งเศส

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงทูนาฝงแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางเปนไปอยางลาชา วัตถุดิบสําหรับแปรรูป

ท่ีข้ึนทาท่ีไทยยังมีปริมาณเพียงพอ เนื่องจากมีสินคามาเสริมจากมหาสมุทรอินเดีย ราคาปลาทูนาทองแถบ
(skipjack) ราคาสูงข้ึนมาก เนื่องจากการทําประมงทูนาไดผลผลิตไมดี และโรงงานแปรรูปสวนใหญปดโรงงาน
เปนเวลา 1 สัปดาหชวงปลายปเพ่ือปรับปรุงโรงงานประจําป การทําประมงทูนาทองแถบในเขตแปซิฟก
ตะวันออกอยูในระดับปานกลาง ขณะท่ีการทําประมงทูนาครีบเหลืองไดผลผลิตไมดี มีการหามจับสัตวน้ํารอบท่ี
สองของ IATTC2 ซึ่งมีผลถึงวันท่ี 18 มกราคม 2560 อยางไรก็ตามโรงงานแปรรูปทองถ่ินของเอกวาดอรยังคง
รายงานวาปริมาณวัตถุดิบมีเพียงพอ สงผลใหทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองมีราคาลดลง

แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร

2
IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูนาเขตทวีปอเมริกา
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แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียลดลงไปสูระดับปานกลาง ขณะท่ีโรงงานแปรรูปทองถ่ินยังคง
รายงานวามีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ การขนถายสินคามีปริมาณสูงไปยังตลาดกรุงเทพฯ ขณะท่ีราคาเสนอซื้อ
ปลาทูนาทองแถบและปลาทูนาครีบเหลืองสูงข้ึนท้ังสองชนิด

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลงไปสูระดับต่ําถึงปานกลาง โรงงานแปรรูปทองถ่ิน
รายงานวาวัตถุดิบลดลง สงผลใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองสูงข้ึน การทําประมงในมหาสมุทร
แอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียลดลง สงผลใหราคาทูนาของยุโรปท้ังทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองสูงข้ึน
ขณะท่ีราคาตลาดเนื้อปลาทูนาครีบเหลืองปรุงสุก(loin) ยังคงท่ีอยูท่ีระดับท่ีสูง

แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาเน้ือปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี

แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองของโรงงานแปรรูปสเปน
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
ในป 2560 โควตาการทําประมงปลาผิวน้ําขนาดเล็กทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก สูงกวา

ป 2559 เนื่องจากทรัพยากรอยูในสภาพสมบูรณ ราคามีแนวโนมลดลง อุตสาหกรรมคาดวาในอนาคตราคา
จะดีข้ึน สหภาพยุโรป นอรเวย และหมูเกาะฟาโรมีการเจรจากําหนดปริมาณโควตาการจับปลาแมคเคอเรลใน
พ้ืนท่ีทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ โดยอนุญาตใหจับได 1,0540,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ
14 เม่ือเทียบกับป 2559 นักวิจัยทางทะเลของนอรเวยเปนผูเสนอใหเพ่ิมโควตาปริมาณการจับปลาแฮรริ่ง
herring โดยเพ่ิมจาก 376,000 ตัน ในป 2559 เปน 646,000 ตัน ในป 2560 หรือคิดเปนรอยละ 72 การให
โควตาเพ่ิมข้ึนจะทําให โรงงานแปรรูปท่ีอยูตามแนวชายฝงสามารถทําการผลิตไดอยางสมํ่าเสมอ ราคาปลา
แฮรริ่งท่ีตลาดวลาดิวอสต็อกลดลงเนื่องจากมีปริมาณสินคามาก ขณะท่ีมอสโควมีความตองการสูงและใหราคา
สูงโดยเฉพาะปลาขนาดใหญ
หมึก (Cephalopods)

ความตองการหมึกมีปริมาณต่ํา เนื่องจากการซื้อขายสําหรับเทศกาลคริสมาสตสิ้นสุดลง และคาดวาจะ
ไมมีการซื้อขายจนถึงชวงปใหม ฤดูกาลทําประมงหมึกในแอฟริกาใต เริ่มวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 มีปริมาณ
การจับสูง สงผลใหราคาลดลงแตยังอยูท่ีระดับสูง

แผนภูมิท่ี8 สถานการณราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
ในชวงเดือนธันวาคม ความตองการกุงแชแข็งลดลงตามท่ีคาด เนื่องจากคําสั่งซื้อสําหรับเทศกาล

วันหยุดยาวมีไวกอนหนานี้แลว ประกอบกับผูคาลังเลท่ีจะซื้อเพ่ิมเติม และการคาดการณวาความตองการจะ
ลดลงในชวงตนป ราคากุงขาวแวนาไมดจากเอกวาดอรในเดือนธันวาคม ลดลงรอยละ 10 จากเดือน
พฤศจิกายน ราคาปูและลอบสเตอรยังคงท่ีเนื่องจากมีความตองการสูง สินคาคุณภาพดี และเปนชวงสิ้นสุด
ฤดูกาลทําประมงเนื่องจากเขาสูฤดูหนาว ความตองการปูและกุงโดยรวมเพ่ิมข้ึนมาก เนื่องจากเขาสูชวง
เทศกาลวันหยุด ล็อบสเตอรนอรเวยขนาดใหญมีราคาขาย 11.50 ยูโรตอกิโลกรัม ราคาต่ํากวา2 ยูโร เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2558 ยูโรเปยนล็อปสเตอร (European lobster) ราคาสูงข้ึนเปน 28 ยูโรตอกิโลกรัม
ราคาเพ่ิมข้ึน 8 ยูโรจากชวงคริสมาสตปกอน
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แผนภูมิท่ี9 สถานการณราคากุงแดงจากอารเจนตินา

แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคายูโรเปยนล็อบสเตอร

แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคากุงกุลาดําจากบังคลาเทศในตลาดยุโรป

หอยสองฝา (Bivalves)
หอยแมลงภูบูโชของฝรั่งเศส (French Bouchot mussel) หอยกะพงเมดิเตอรเรเนียน (Spanish

galloprovencialis) และหอยแมลงภูดัชตของเนเธอรแลนด (Dutch bottom mussel) ยังคงมีสินคาในตลาด
ยุโรป

ความตองการหอยนางรม (oyster) เพ่ิมข้ึนกอนหนาวันท่ี 24 ธันวาคม เนื่องจากหอยนางรมเปน
สินคาจําเปนสําหรับเทศกาลเฉลิมฉลอง และคาดวาราคาจะสูงข้ึนอยางมากเนื่องจากมีการผลิตลดลงเม่ือเทียบ
กับปกอนหนา
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ปลาแซลมอน (Salmon)
ตั้งแตปลายป 2558 อุตสาหกรรมฟารมปลาแซลมอนแอตแลนติกในนอรเวย มีการพัฒนาในหลายๆ

ดานเพ่ือใหตลาดมีประสิทธิภาพ และมีปญหาตางๆ เกิดข้ึนไดแกปรากฏการณสาหรายบลูม (Algal bloom)
ในชิลี ประกอบกับความทาทายดานชีวภาพ (biological challenge) ในนอรเวย ทําใหผลผลิตจากฟารม
ปลาแซลมอนแอตแลนติก ลดลงรอยละ 7 ในปนี้ ผูคาปลีกชาวสหรัฐฯมาสนใจผลิตภัณฑจากนอรเวย เพ่ิมข้ึน
ความตองการปลาแซลมอนนอรเวยจากฝรั่งเศสฟนตัว จากกอนหนาท่ีมีการเสนอขาวดานลบ และประกอบกับ
คาเงินโครนของนอรเวยออนคาเม่ือเทียบกับเงินยูโรและเงินดอลลารสหรัฐฯ ทําใหราคาขายสูงข้ึนอยางรวดเร็ว
ทําใหรายรับจากการสงออกของบริษัทเพาะเลี้ยงนอรเวยสูงข้ึน ดัชนีราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน
NASDAQ3 สะทอนราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงแบบท้ังตัว ท่ีสงออกจากนอรเวย อยูท่ี 7.32
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 38 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 สมาคม Norwegian
Seafood Council (NSC) รายงานวา นอรเวยมีรายไดจากการสงออกแซลมอนใน 10 เดือนแรกของป 2559
ปริมาณ 800,000 ตัน มูลคา 5,800 ลานเหรียญสหรัฐฯซึ่งมากกวาการสงออกท้ังป 2558 โปแลนดและ
ฝรั่งเศสมีสวนแบงตลาดสูงสุดในสินคาปลาแซลมอนสงออกจากนอรเวย การสงออกไปตลาดสหรัฐฯ เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใตเติบโตอยางมากเชนกัน โดยเฉพาะเกาหลีและเวียดนาม อุตสาหกรรม
แซลมอนในสหราชอาณาจักรไดประโยชนจากระดับราคาท่ีสูงข้ึนอยางมากในป 2559 ปริมาณการผลิตใน
สหราชอาณาจักรเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกับป 2558 ในขณะท่ีปริมาณสินคาจากประเทศคูแขงอ่ืนๆลดลง ประกอบ
กับผลการลงประชามตขิองสหาราชอาณาจักรเพ่ือออกจากสหภาพยุโรป สงผลใหคาเงินปอนดลดลง ปจจุบัน
ราคาแซลมอนจากการเพาะเลี้ยงยังอยูในระดับสูง แตเริ่มลดลงจากชวงท่ีเคยมีราคาสูงมากในครึ่งแรกของป
2559 แตชวงไตรมาสสุดทายของป ผลผลิตกลับมาสูระดับสมดุลกับความตองการของตลาด ปริมาณผลผลิต
จากฟารมในไตรมาสสุดทาย เกือบจะเทาผลผลิตในชวงเดียวกันของป 2557 เนื่องจากชวงฤดูรอนน้ํามีอุณหภูมิ
เหมาะสม ทําใหปลาโตดี  อยางไรก็ตามราคายังคงเปนไปตามผลผลิตโดยรวมของตลาดโลก เนื่องจากชิลีใน
ฐานะผูผลิตรายใหญอันดับสองลดการผลิตลงอยางมาก สงผลใหราคาสําหรับผูเพาะเลี้ยงและผูสงออกชาวยุโรป
สูงตามไปดวย และมีแนวโนมสูงไปจนถึงครึ่งปแรกของป 2560 ท้ังนี้คาดวาจะมีการผลิตในป 2560 เพ่ิมข้ึน
รอยละ 4-5 และจะมีผลกับตลาดในชวงครึ่งหลังของป

แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาปลาแซลมอนนอรเวยในตลาดฝรั่งเศส

3
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอต้ังในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซ้ือขายผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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ปลาเทราต (Trout)
ในป 2559 อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลาเทราต ไดรับรายไดจากการสงออกสูงกวาการเพาะเลี้ยง

ปลาแซลมอน โดยมูลคาการสงออกใน 10 เดือนแรกของป 2559 เพ่ิมข้ึนเกือบสองเทา ถึงแมวาการสูญเสีย
ตลาดรัสเซียทําใหผูผลิตไดรับผลกระทบอยางมากก็ตาม ดังนั้นตัวเลขการสงออกท่ีเพ่ิมข้ึนจึงแสดงใหเห็นถึง
การฟนตัวของอุตสาหกรรมปลาเทราต ความตองการสูงข้ึนในตลาดเบลารุสและญี่ปุนขณะท่ีปริมาณผลผลิต
ปลาเทราตยังคงมีจํากัด ทําใหราคาสูงข้ึนควบคูไปกับปลาแซลมอน สมาคม Norwegian Seafood Council
(NSC) รายงานวาไตรมาสสุดทายของป 2559 ราคาปลาเทราตสดสูงกวาราคาปลาแซลมอนสด โดยราคา
ปลาเทราตสดอยูท่ี 3.3 ยูโรตอกิโลกรัม ขณะท่ีปลาแซลมอนสดราคา 3.2 ยูโรตอกิโลกรัม

แผนภูมิท่ี13 สถานการณราคาปลาเทราตในอิตาลี
ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)

ความตองการปลานิล (tilapia) ในตลาดยุโรปลดลง มีการนําเขาต่ําและราคาขายลดลง ตรงขามกับ
ปลาสวายเนื้อขาว (pangasius) ราคามีแนวโนมดีข้ึน ขณะท่ีปลา carp ซึ่งใชประกอบอาหารแบบดั้งเดิม
(traditional) ในประเทศทางยุโรปตอนกลางอยางเชนฮังการี มีราคาขายสูงกวาปกอนหนา และมีการสงเสริม
การขายในหางสรรพสินคา

แผนภูมิท่ี14 สถานการณราคาสวายเน้ือขาวจากเวียดนามในตลาดสเปน
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แผนภูมิท่ี15 สถานการณราคาปลา carp จากฮังการี

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre4

ราคาปลาตะเพียนทะเลคงท่ีในเดือนธันวาคม ขณะท่ีราคาปลากะพงขาวลดลงรอยละ 2-4.4 ปลา
กะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลไมไดรับความนิยมในชวงคริสมาสต สงผลใหความตองการในชวงนี้ต่ํา และ
เปนรอบวัฏจักรราคาท่ีลงมาต่ําท่ีสุด โดยท่ัวไปราคาจะกลับไปสูงอีกชวงฤดูรอน ตลาดปลากะพงขาวและปลา
ตะเพียนทะเลในยุโรปอยูในสภาวะลนตลาด เนื่องจากปริมาณสงออกจากผูผลิตเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันภาคธุรกิจนี้ยังคงทํากําไร  ใน 10 เดือนแรกตุรกีสงออกปลาตะเพียนทะเลปริมาณ 29,313 ตัน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 42 เม่ือเทียบกับป 2558 โดยสงออกไปยังรัสเซีย ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป รวมท้ังอิตาลี
ปริมาณสงออกเพ่ิมข้ึนทําใหราคาปลาตะเพียนทะเลลดลงอยางมาก ถึงแมวาคาเงินไลราจะออนคาก็ตาม
ในสวนของกรีซราคาปลาตะเพียนทะเลลดลง ปริมาณการสงออกเพ่ิมแตยอดขายคงท่ีมาเปนเวลา 9 เดือน และ
ในอีก 2-3 ปขางหนา คาดวาการผลิตสัตวน้ําวัยออนเพ่ิม จะทําใหมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเพ่ิมข้ึนมาก
ดังนั้นหากตองการรักษายอดกําไร จะตองมีความพยายามดานตางๆ ท้ังดานตลาด นวัตกรรมเทคโนโลยี
การรวมกลุมธุรกิจ และเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑเปนตน

แผนภูมิท่ี16 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดอิตาลี

____________________________________________________________________

4 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน


