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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนพฤศจิกายน 25591

ภาพรวมสถานการณประมงในสหภาพยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

เดือนพฤศจิกายนเปนเดือนที่มีการจับจายซื้อหาสินคาสําหรับเทศกาลคริสตมาสและปใหม คาเงินยูโร
ออนคาสงผลกระทบตอตลาดสินคาอาหารทะเล สินคาประมงที่สําคัญชนิดตางๆ มีราคาขายสูงในตลาดยุโรป
โดยเฉพาะสินคาราคาแพงอยางเชนล็อบสเตอรและกุง และในฐานะผูซื้อ ยุโรปตั้งราคารับซื้อสัตวน้ําสูงเพื่อ
แขงขันกับตลาดที่สําคัญอยางจีนและญี่ปุน ขณะที่ราคาทูนามีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีปริมาณมากในตลาด
และความตองการในชวงฤดูหนาวมีไมมาก ในสวนของหมึกมีราคาสูงขึ้นมาก เนื่องจากการทําประมงในเขต
ตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทรแอตแลนติกไดผลผลิตนอย ในชวงเดือนธันวาคม ราคาสินคาจะลดลงทุกชนิด
เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูคาสัตวน้ํารับซื้อ และในเดือนแรกของปตอไปความตองการสัตวน้ําจะลดลง
ปลาหนาดิน (Ground fish)
ปลาคอดหมักเกลือ (wet-salted cod) ทําจากวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus)
มีราคาสูงขึ้นมาจากหลายปจจัย (1) ผลผลิตมีนอย (2) คาเงินยูโรออนคาเมื่อเทียบกับคาเงินดอลลาสหรัฐฯ
และการทําประมงปลาชนิดนี้อยูที่รัฐอลาสกาสหรัฐฯ (3) ความตองการสูงจากจีนและญี่ปุนซึ่งมีคาเงินแข็งคา
เมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ (4)การจับปลา Gadus macrocephalus ปริมาณมากในอลาสกาและรัสเซีย
แตสวนใหญเปนปลาขนาดเล็ก ซึ่งไมเหมาะที่จะนํามาทําปลาคอดหมักเกลือ ปลาคอดหมักเกลือที่ทําจากปลา
คอดสด (Gadus morhua) ราคาสูงขึ้นเนื่องจากตลาดสดมีความตองการเพิ่ม และจากผลพวงจากสถานการณ
ราคาปลา Gadus macrocephalus ปลาไซที (saithe) แลเปนชิ้น (fillet) มีราคาต่ํามาก เนื่องจากความ
ตองการต่ํา และไมมีทาทีวาราคาจะดีขึ้นไปจนถึงชวงปใหม
ปลาแหง (Stockfish) มีแนวโนมราคาสูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพดีขึ้น มีการทําแหงไดดีหลังจากผานชวง
ที่มีฝนตกมากในฤดูรอนของนอรเวย ตลาดคาสงที่มอสโคว มีปลาหนาดินปริมาณมาก เชนเดียวกับตลาดปลา
อลาสกาพอลลัค (Alaska Pollack) ทางตะวันออกไกลของรัสเซีย ปลาตาเดียว (Turbot) จากการเพาะเลี้ยง
มีราคาสูงในปนี้ถึงแมจะไมใชชวงทีม่ ียอดขายสูงสุดสําหรับปลาชนิดนี้ในชวงฤดูหนาวก็ตาม

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดที่มาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด
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แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวเพาะเลี้ยงในตลาดสเปน

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงทูนาทางฝงแปซิฟกตะวันออก อยูในระดับปานกลาง ผูใหบริการขนสงจากฝงแปซิฟก
ตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง (Western and Central Pacific : WCP) เขาไปรับซื้อสินคาอยางตอเนื่อง
ทําใหโรงงานแปรรูปมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ ทั้งนี้สหภาพยุโรปและเอกวาดอรมีการลงนามในความตกลง
ทางการคาฉบับใหม ทําใหการนําเขาทูนามีอัตราภาษีเปนศูนย ในปที่จะถึงนี้
สถานการณตลาดทูนาโดยทั่วไปอยูในสภาวะปกติ ราคาวัตถุดิบ ลดลงโดยเฉพาะปลาทูนาทองแถบ
(skipjack) ทางดานผูซื้อทูนาชาวยุโรปคาดการณวาราคาทูนาจะลดลง จึงยั งไมซื้อทูนาในขณะนี้ และการทํา
ประมงทูนาในเอกวาดอรคอนขางมีความลาชา แตคาดวาจะดีขึ้นในเดือนธันวาคม
ถึงแมการงดใชอุปกรณการประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Devices : FADs)
ในพื้นที่ WCP ไดสิ้นสุดแลวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 แตการทําประมงรอบใหมเริ่มตนลาชา อยางไรก็ตาม
โรงงานแปรรูปทูนาของไทยรายงานวาวัตถุดิบสําหรับแปรรูปยังมีเพียงพอ เนื่องจากมีปลามาจากมหาสมุทร
อินเดีย โดยราคาปลาทูนาทองแถบยังคงที่อยูที่ระดับราคาคอนขางสูง

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร

3

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาทูนาแปรรูปชนิดทูนาครีบเหลืองทูนาทองแถบในสเปน

สถานการณทูนาในมหาสมุทรอินเดียยังคงที่ การจับอยูในระดับปานกลางถึงมาก มีรายงานวาการขน
ถายสินคา (transshipment) ทูนาไปยังตลาดกรุงเทพฯ มีปริมาณสูง ในขณะที่ราคาวัตถุดิบปลาทูนาทองแถบ
ยังคงที่ แตราคาปลาทูนาครีบเหลืองลดลงเล็กนอย
การทําประมงในมหาสมุทรแอตแลนติกดีอยูในระดับปานกลาง วัตถุดิบในโรงงานทองถิ่นมีเพียงพอ
ปริมาณการจับเพิ่ม ทําใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาทูนาทองแถบในยุโรป
คงที่ ทูนาครีบเหลืองราคาลดลง ราคาทูนาปรุงสุกและเนื้อ (loin) ยังคงที่

แผนภูมิที่5 สถานการณราคาทูนาครีบเหลืองและทูนาทองแถบในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

แผนภูมิที่6 สถานการณราคาเนื้อทูนาปรุงสุกชนิดครีบเหลืองและทูนาทองแถบ
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
การทําประมงปลาผิวน้ําขนาดเล็ก ทางตอนเหนือของยุโรปสิ้นสุดลงแลว และความตองการปลาผิวน้ํา
ขนาดเล็กในชวงฤดูหนาวจากตลาด เยอรมัน และ เบลเยียม มีปริมาณนอย ขณะที่ตลาดรัสเซียรายงานวามี
ความสนใจซื้อปลา herring มากขึ้นโดยเฉพาะขนาดใหญกวา 300 กรัม ทําใหราคาปลาสูงขึ้น
หมึก (Cephalopods)
ความตองการหมึก (squid) ในยุโรปมีปริมาณสูง เนื่องจากไมมีวัตถุดิบคงเหลือจากสินคาหมึกที่สงมา
จากทางตะวั น ตกเฉี ย งใต ของมหาสมุ ทรแอตแลนติ ก ซึ่ งมี ป ริ มาณน อ ยในป นี้ ฤดู กาลจั บ หมึ ก (squid)
ในประเทศแอฟริ กาใต เริ่ มต น ในวัน ที่ 23 พฤศจิ กายน 2559 หลั งจากป ด ไปเมื่ อวั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2559
ปริมาณการจับอยูในเกณฑ ดี ตลาดใหการตอบรับดี โดยใหราคาสูง ชาวประมงแอฟริกาใต คาดว าจะจับได
ปริมาณมากอีกเมื่อฤดูกาลจับครั้งใหมเริ่มตน อยางไรก็ตามคาเงิน Rand ของแอฟริกาใตแข็งคา เมื่อเทียบกับ
ค า เงิ น ยู โ ร ส ง ผลให ร ายได จ ากการส ง ออกสิ น ค า จากแอฟริ ก าใต ล ดลง ฤดู ก าลจั บ หมึ ก ยั ก ษ (octopus)
ในโมรอคโคและมอริทาเนียสิ้นสุดแลว ทําใหปริมาณหมึกยักษลดลงในชวงนี้ อยางไรก็ตามชวงคริสตมาสเปน
ชวงที่ยอดขายหมึก octopus ไมสูง เนื่องจากความตองการต่ํา และราคาคงที่

แผนภูมิที่7 สถานการณราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
ยุโรปรับซื้อกุง (shrimp) ในชวงเทศกาลคริสตมาส และผูคารับซื้อไวเพื่อขายจนถึงตนป 2560 อยางไร
ก็ตามราคากุงมีแนวโนมลดลงตอเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม ผูผลิตกุงอารเจนตินา รายงานวาปนี้มีการทํา
ประมงลาชา จึงคาดวาจะมีผลผลิตต่ํา และจะสงผลใหราคาขายสูงขึ้นในชวงเทศกาลอีสเตอรป 2560 ถึงแมวา
กุงขนาดใหญจากอินโดนีเซียจะมีปริมาณนอย แตราคาลดลง เนื่องจากความตองการจากตลาดหลักโดยเฉพาะ
ตลาดสหรัฐฯ ลดลง กุงจากอินโดนีเซียสวนใหญมีขนาดเล็ก (100 – 200 ตัว/กิโลกรัม) ปูและลอบสเตอรยังคง
มีราคาดีเนื่องจากตลาดยังคงมีความตองการสูง
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แผนภูมิที่8 สถานการณราคากุงกุลาดําจากแอฟริกาใตในตลาดยุโรป

แผนภูมิที่9 สถานการณราคากุงขาวจากเอกวาดอรในตลาดยุโรป

หอยสองฝา (Bivalves)
หอยแมลงภูบูโชของฝรั่งเศส (French Bouchot mussel) และหอยแมลงภูดัชตของเนเธอรแลนด
(Dutch bottom mussel) มีการผลิตเต็มศักยภาพ และมีการลงทุนเพื่อการสงเสริมการขายอยางมาก
ในฤดูกาลปจจุบัน โดยหอยแมลงภูขนาดถาด 5 กิโลกรัมมีราคาขายปลีกอยูที่ 9.95 ยูโรตอถาด
หอยนางรม (oyster) มีอัตราการตายสูงในชวงฤดูรอน ทําใหผลผลิตหอยนางรมขนาดใหญในชวง
ไตรมาสสุดทายของป มีปริมาณนอย
ปลาแซลมอน (Salmon)
ปลาแซลมอนแอตแลนติ กจากการเพาะเลี้ ย งมี ร าคาสู งขึ้ น เนื่ องจากผู บ ริ โ ภคมี ค วามต อ งการสู ง
แตปริมาณผลผลิตต่ํา ดัชนีราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ2 สะทอนราคาปลาแซลมอนแอตแลนติก
เพาะเลี้ยงแบบทั้งตัว ที่สงออกจากนอรเวย อยูที่ 7.53 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 50 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 สมาคม Norwegian Seafood Council (NSC) รายงานวา นอรเวยมีรายได
จากการสงออกแซลมอนใน 10 เดือนแรกของป 2559 ปริมาณ 800,000 ตัน มูลคา 5,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งมากกวาการสงออกทั้งป 2558 ทั้งนี้ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 5.8 จากชวงเดียวกันของป 2558
เฉพาะเดือนตุลาคม สงออก 90,000 ตัน มูลคา 676 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงรอยละ 12 มูลคาเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 23 รายไดจากการสงออกมาจากตลาดหลักอยางเชนโปแลนดและฝรั่งเศส นอกจากนั้นมาจากตลาด
2

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตั้งในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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สหรัฐฯ และตลาดในเอเชียโดยเฉพาะเวียดนาม สหราชอาณาจักรมีรายไดจากการสงออกปลาแซลมอนสูงขึ้น
เชนกัน เนื่องจากราคาสูง และมีความตองการจากตลาดเอเชียและสหภาพยุโรปสูงขึ้น ถึงแมจะสูญเสียตลาด
บางสวนจากสหรัฐฯไปก็ตาม ผลผลิตจากฟารมแซลมอนของนอรเวยยังคงที่เมื่อเทียบกับปทีแลว และราคา
เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลในชวงปลายปเหมือนที่ผานมา อยางไรก็ตามสถานการณผลผลิตดีขึ้นกวา ตอนตนป ในดาน
ราคาสัญญาซื้อขายลวงหนายังคงที่ที่ 8.78 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม และคาดวาระดับราคาจะสูงกวา 7.12
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม สําหรับทุกไตรมาสจนกระทั่งถึงป 2561

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลาแซลมอนนอรเวยในตลาดฝรั่งเศส

ปลาเทราต (Trout)
ในปนี้ราคาปลาเทราตเพาะเลี้ยงของนอรเวยสูงขึ้น เชนเดียวกับแซลมอน นอรเวยพยายามพัฒนา
ตลาดทางเลือกใหมๆ หลังจากไดรับประสงการณที่ดีกับการคากับรัสเซียซึ่งประสบความสําเร็จ โดย NSC
รายงานวาความตองการปลาเทราตทั่วตลาดเอเชียและยุโรปตะวันออกสูงขึ้น ทําใหรายไดจากการสงออก
เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 80 ในป 2559 และในเดื อ นตุ ล าคม ราคาปลาเทราต ต อ กิ โ ลกรั ม สู ง กว า ปลาแซลมอน
อยางไรก็ตามปริมาณผลผลิตปลาเทราตจากนอรเวยลดลงรอยละ 26 ในเดือนตุลาคม เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของป 2558 และคาดวาราคาตลาดจะสูงขึ้นในชวงเดือนที่จะตามมา

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลาเทราตในอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ปลา carp มียอดขายสูงในชวงเทศกาลคริสตมาส ในประเทศทางยุโรปตอนกลางอยางเชนฮังการี
มีความตองการเพิ่มขึ้น และสินคายังคงมีปริมาณเพียงพอสําหรับตลาดนี้ นอกจากนี้ผลิตภัณฑปลา carp ไดรับ
การสงเสริมการขาย และคาดวาราคานาจะสูงขึ้นอีกมาก
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แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลา carp จากอิตาลี

ผลผลิตปลานิล (tilapia) ในจีนลดลง เนื่องจากอากาศหนาวเย็น แตความตองการปลานิลสูง ทําให
ราคาสู ง ขึ้ น มาก หลั งจากที่ ร าคาลดลงในช ว งเดื อนตุ ล าคมที่ ผ านมา ทั้ งนี้ ต ลอดเดื อนธั น วาคมราคาจะสู ง
และเชนเดียวกับปลาสวายเนื้อขาว (pangasius) ซึ่งมียอดขายลดลงในชวงกอนหนาและราคาต่ํา แตราคาจะ
สูงขึ้นในชวงสองเดือนตอจากนีเ้ ชนกัน

แผนภูมิที่10 สถานการณราคาปลาสวายเนื้อขาวจากเวียดนาม (pangasius) ในตลาดสเปน

ปลา nile perch มีปริมาณการจับต่ํามาก ราคามี แนวโนมสูงขึ้นมาตั้งแตเดือนกันยายน และมี
แนวโนมสูงขึ้นตอเนื่อง ทําใหปลา nile perch เขาสูตลาดปลามูลคาสูง อยางไรก็ตามคาดวาผูบริโภคไมนาจะ
ซื้อปลา nile perch ที่ระดับราคานี้ เปนการลดแรงกดดันจากรายงานที่วามีการใชทรัพยากรจากปลาชนิดนี้
มากเกินไป
ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3
ในชวง 2-3 สัปดาหกอนสิ้นป ตลาดปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในยุโรป อยูในชวงซบเซา
ราคาลดต่ําลงถึงจุดต่ําสุด โดยภาพรวมในเดือนพฤศจิกายนราคาปลากะพงและปลาตะเพียนทะเลคงที่ ยกเวน
ปลากะพงขาวขนาดใหญ 600-800 กรั ม มีร าคาลดลงรอยละ 7 เมื่อเที ยบกั บช วงเดี ยวกันของปที่ผานมา
3

ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน
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อยางไรก็ตาม ปลาทั้งสองชนิดในตลาดหลักมีราคาต่ํากวาในป 2558 ทั้งที่มีความตองการสูง เนื่องจากมีปลา
จากเมดิเตอเรเนียนเขามามาก
ใน 8 เดือนแรกของป 2559 ปริมาณการสงออกปลากะพงขาวจาก ตุรกี กรีซ และ สเปน สงออก
เพิ่มขึ้นรอยละ 24 รอยละ 12 และรอยละ 8 ตามลําดับ ตลาดยุโรปอยางเชน อิตาลี ฝรั่งเศส โปรตุเกส และ
สเปน นําเขาเพิ่มขึ้น ขณะที่สหราชอาณาจักรยังคงนําเขาในปริมาณเทากับป 2558 ทั้งที่คาเงินปอนดออนคา
ตลาดทางเลือกอื่นๆที่สําคัญอยางเชน ตลาดตะวันออกกลางมีการนําเขาเพิ่มขึ้น โดยเกือบทั้งหมดเปนการ
นําเข าจากตุ รกี มีเ ลบานอน สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรต และอิส ราเอลเป น ตลาดที่สํ าคัญ โดยเฉพาะสิ นค าปลา
ตะเพียนทะเล ทั้งนี้ผูสงออกตุรกีไดรับผลกระทบนอยจากการที่ราคาปลาลดลง เนื่อ งจากคาเงินไลราของตุรกี
ออนคาทําใหสงออกไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามภาคธุรกิจคาปลาในยุโรปโดยรวม ยังคงเฝาระวังวาในอีก 2-3 ป
ขางหนาจะมีปลาวัยออน (Juvenile) จากการเพาะเลี้ยงจํานวนมากขึ้น จะทําใหมีผลผลิตปลาสดเขาสูตลาด
ปริมาณมากจึงจําเปนตองหาตลาดมารองรับเพิ่มมากขึ้นตอไป

แผนภูมิที่11 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดอิตาลี
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