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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนธันวาคม 25591

ภาพรวมสถานการณประมงในสหภาพยุโรป

ปติชาติ ไชยเสนา
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ชวงเดือนธันวาคม เปนชวงที่มีปริมาณการบริโภคอาหารทะเลสูง เหมือนกับชวงกอนเทศกาลอีสเตอร
หนึ่งสัปดาห ผูคาอาหารทะเลทราบถึงขอมูลนี้ จึงมักสั่งสินคาประมงแชแข็งมาถึงตลาดยุโรปกอนหนาที่จะถึง
ชวงเวลาของเทศกาลวันหยุด พอถึงชวงเวลาของเทศกาลจริง ปริมาณการซื้อขายอาหารทะเลจะลดลงแลว
เนื่องจากความตองการลดลง และราคาก็ลดลงดวยเชนกัน อยางไรก็ตามในสวนของผลิตภัณฑอาหารทะเลสด
จะมีความตองการเพิ่มขึ้นมาก ในวันกอนวันที่ 24 ธันวาคม ทําใหราคาปรับตัวสูงขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
ปลาหนาดิน (Ground fish)
มีการคาดการณวาราคาปลาคอดจะสูงขึ้น เนื่องจากโควตาการจับในป 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับป
2559 ชวงคริสตมาสเปนชวงที่มีความตองการบริโภคสูงในสินคาปลาคอดหมักเกลือ (wet-salted cod) ทั้งที่
ทําจากวัตถุดิบปลาแชแข็งและปลาสด สงผลใหราคาสูงตามไปดวย ราคาปลาคอดในโปแลนดยังคงที่ แตมี
แนวโนมสูงขึ้นในป 2560 เนื่องจากปริมาณโควตาการจับในทะเลบอลติกลดลง

แผนภูมิที่1 แนวโนมราคาปลาคอดที่มาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด

ราคาปลาอลาสกาพอลลัค (Alaska Pollack) มีแนวโนมลดลงในป 2560 เนื่องจากการใหโควตาการ
จับสูงขึ้น ปจจุบันราคาในตลาดรัสเซียยังคงทีท่ ั้งที่มีปริมาณการจับต่ําแตปริมาณสินคาคงเหลือยังคงสูง ปริมาณ
ปลาตาเดี ย ว (Turbot) จากการเพาะเลี้ ย งมี ม ากเกิ น ความต อ งการ ส ง ผลให ร าคาขายต่ํ า มากและ
หางสรรพสินคามีการนําไปทําเปนรายการสินคาเพื่อสงเสริมการขาย

แผนภูมิที่2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวเพาะเลี้ยงในตลาดสเปน
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ราคาปลาซูริมิมีการปรับตัวสูงขึ้นในชวงไมนานมานี้ เนื่องจากใกลชวงเทศกาล สวนใหญใชเปนวัตถุดิบ
ในการทําสลัดและเมนูอื่นๆ สําหรับวันคริสตมาสอีฟ

แผนภูมิที่3 แนวโนมราคาซูริมิจากสเปนในตลาดฝรั่งเศส

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes)
การทําประมงทูนาฝงแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางเปนไปอยางลาชา วัตถุดิบสําหรับแปรรูป
ทีข่ ึ้นทาที่ไทยยังมีปริมาณเพียงพอ เนื่องจากมีสินคามาเสริมจากมหาสมุทรอินเดีย ราคาปลาทูนาทองแถบ
(skipjack) ราคาสูงขึ้นมาก เนื่องจากการทําประมงทูนาไดผลผลิตไมดี และโรงงานแปรรูปสวนใหญปดโรงงาน
เปนเวลา 1 สัปดาหชวงปลายปเพื่อปรับปรุงโรงงานประจําป การทําประมงทูนาทองแถบในเขตแปซิฟก
ตะวันออกอยูในระดับปานกลาง ขณะที่การทําประมงทูนาครีบเหลืองไดผลผลิตไมดี มีการหามจับสัตวน้ํารอบที่
สองของ IATTC2 ซึ่งมีผลถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 อยางไรก็ตามโรงงานแปรรูปทองถิ่นของเอกวาดอรยังคง
รายงานวาปริมาณวัตถุดิบมีเพียงพอ สงผลใหทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองมีราคาลดลง

แผนภูมิที่4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร
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IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูนาเขตทวีปอเมริกา
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แผนภูมิที่5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียลดลงไปสูระดับปานกลาง ขณะที่โรงงานแปรรูปทองถิ่นยังคง
รายงานวามีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ การขนถายสินคามีปริมาณสูงไปยังตลาดกรุงเทพฯ ขณะที่ราคาเสนอซื้อ
ปลาทูนาทองแถบและปลาทูนาครีบเหลืองสูงขึ้นทั้งสองชนิด
การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลงไปสูระดับต่ําถึงปานกลาง โรงงานแปรรูปทองถิ่น
รายงานว าวั ต ถุ ดิ บ ลดลง ส งผลให ร าคาทู น า ท อ งแถบและครี บ เหลื อ งสู ง ขึ้ น การทํ า ประมงในมหาสมุ ท ร
แอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียลดลง สงผลใหราคาทูนาของยุโรปทั้งทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองสูงขึ้น
ขณะที่ราคาตลาดเนื้อปลาทูนาครีบเหลืองปรุงสุก(loin) ยังคงทีอ่ ยูทรี่ ะดับทีส่ ูง

แผนภูมิที่6 แนวโนมราคาเนื้อปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี

แผนภูมิที่7 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองของโรงงานแปรรูปสเปน
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic)
ในป 2560 โควตาการทําประมงปลาผิวน้ําขนาดเล็กทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก สูงกวา
ป 2559 เนื่องจากทรัพยากรอยูในสภาพสมบูรณ ราคามีแนวโนมลดลง อุตสาหกรรมคาดวาในอนาคตราคา
จะดีขึ้น สหภาพยุโรป นอรเวย และหมูเกาะฟาโรมีการเจรจากําหนดปริมาณโควตาการจับปลาแมคเคอเรลใน
พื้นที่ทะเลเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ โดยอนุญาตใหจับได 1,0540,000 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ
14 เมื่อเทียบกับป 2559 นักวิจัยทางทะเลของนอรเวยเปนผูเสนอใหเพิ่มโควตาปริมาณการจับปลาแฮรริ่ง
herring โดยเพิ่มจาก 376,000 ตัน ในป 2559 เปน 646,000 ตัน ในป 2560 หรือคิดเปนรอยละ 72 การให
โควตาเพิ่มขึ้นจะทําให โรงงานแปรรูปที่อยูตามแนวชายฝงสามารถทําการผลิตไดอยางสม่ําเสมอ ราคาปลา
แฮรริ่งที่ตลาดวลาดิวอสต็อกลดลงเนื่องจากมีปริมาณสินคามาก ขณะที่มอสโควมีความตองการสูงและใหราคา
สูงโดยเฉพาะปลาขนาดใหญ
หมึก (Cephalopods)
ความตองการหมึกมีปริมาณต่ํา เนื่องจากการซื้อขายสําหรับเทศกาลคริสมาสตสิ้นสุดลง และคาดวาจะ
ไมมีการซื้อขายจนถึงชวงปใหม ฤดูกาลทําประมงหมึกในแอฟริกาใต เริ่มวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มีปริมาณ
การจับสูง สงผลใหราคาลดลงแตยังอยูที่ระดับสูง

แผนภูมิท8ี่ สถานการณราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี

กุง (Crustaceans)
ในช วงเดือนธันวาคม ความต องการกุ งแช แข็งลดลงตามที่คาด เนื่องจากคํา สั่งซื้ อสําหรับ เทศกาล
วันหยุดยาวมีไวกอนหนานี้แลว ประกอบกับผูคาลังเลที่จะซื้อเพิ่มเติม และการคาดการณวาความตองการจะ
ลดลงในช ว งต น ป ราคากุ ง ขาวแวนาไมด จ ากเอกวาดอร ใ นเดื อ นธั น วาคม ลดลงร อ ยละ 10 จากเดื อ น
พฤศจิกายน ราคาปูและลอบสเตอรยังคงที่ เนื่องจากมีความตองการสูง สินคาคุณภาพดี และเปนชวงสิ้นสุด
ฤดู กาลทํ าประมงเนื่ องจากเข าสู ฤดูห นาว ความตองการปู และกุงโดยรวมเพิ่ มขึ้ น มาก เนื่ องจากเขาสู ช ว ง
เทศกาลวันหยุด ล็อบสเตอรนอรเวยขนาดใหญมีราคาขาย 11.50 ยูโรตอกิโลกรัม ราคาต่ํากวา2 ยูโร เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2558 ยูโรเปยนล็อปสเตอร (European lobster) ราคาสูงขึ้นเปน 28 ยูโรตอกิโลกรัม
ราคาเพิ่มขึ้น 8 ยูโรจากชวงคริสมาสตปกอน
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แผนภูมิที่9 สถานการณราคากุงแดงจากอารเจนตินา

แผนภูมิที่10 สถานการณราคายูโรเปยนล็อบสเตอร

แผนภูมิที่11 สถานการณราคากุงกุลาดําจากบังคลาเทศในตลาดยุโรป

หอยสองฝา (Bivalves)
หอยแมลงภูบูโชของฝรั่งเศส (French Bouchot mussel) หอยกะพงเมดิเตอรเรเนียน (Spanish
galloprovencialis) และหอยแมลงภูดัชตของเนเธอรแลนด (Dutch bottom mussel) ยังคงมีสินคาในตลาด
ยุโรป
ความตองการหอยนางรม (oyster) เพิ่มขึ้นกอนหนาวันที่ 24 ธันวาคม เนื่องจากหอยนางรมเปน
สินคาจําเปนสําหรับเทศกาลเฉลิมฉลอง และคาดวาราคาจะสูงขึ้นอยางมากเนื่องจากมีการผลิตลดลงเมื่อเทียบ
กับปกอนหนา
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ปลาแซลมอน (Salmon)
ตั้งแตปลายป 2558 อุตสาหกรรมฟารมปลาแซลมอนแอตแลนติกในนอรเวย มีการพัฒนาในหลายๆ
ดานเพื่อใหตลาดมีประสิทธิภาพ และมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นไดแกปรากฏการณสาหรายบลูม (Algal bloom)
ในชิลี ประกอบกับความทาทายดานชีวภาพ (biological challenge) ในนอรเวย ทําใหผลผลิตจากฟารม
ปลาแซลมอนแอตแลนติก ลดลงรอยละ 7 ในปนี้ ผูคาปลีกชาวสหรัฐฯมาสนใจผลิตภัณฑจากนอรเวย เพิ่มขึ้น
ความตองการปลาแซลมอนนอรเวยจากฝรั่งเศสฟนตัว จากกอนหนาที่มีการเสนอขาวดานลบ และประกอบกับ
คาเงินโครนของนอรเวยออนคาเมื่อเทียบกับเงินยูโรและเงินดอลลารสหรัฐฯ ทําใหราคาขายสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ทํ า ให ร ายรั บ จากการส ง ออกของบริ ษั ท เพาะเลี้ ย งนอร เ วย สู ง ขึ้ น ดั ช นี ร าคาปลาแซลมอนในตลาดหุ น
NASDAQ3 สะทอนราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงแบบทั้งตัว ที่สงออกจากนอรเวย อยูที่ 7.32
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 38 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2558 สมาคม Norwegian
Seafood Council (NSC) รายงานวา นอรเวยมีรายไดจากการสงออกแซลมอนใน 10 เดือนแรกของป 2559
ปริมาณ 800,000 ตัน มูลคา 5,800 ลานเหรียญสหรัฐฯซึ่งมากกวาการสงออกทั้งป 2558 โปแลนดและ
ฝรั่งเศสมีสวนแบงตลาดสูงสุดในสินคาปลาแซลมอนสงออกจากนอรเวย การสงออกไปตลาดสหรัฐฯ เอเชีย
ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใตเติบโตอยางมากเชนกัน โดยเฉพาะเกาหลีและเวียดนาม อุตสาหกรรม
แซลมอนในสหราชอาณาจักรไดประโยชนจากระดับราคาที่สูงขึ้นอยางมากในป 2559 ปริมาณการผลิตใน
สหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับป 2558 ในขณะที่ปริมาณสินคาจากประเทศคูแขงอื่นๆลดลง ประกอบ
กับผลการลงประชามติของสหาราชอาณาจักรเพื่อออกจากสหภาพยุโรป สงผลใหคาเงินปอนดลดลง ปจจุบัน
ราคาแซลมอนจากการเพาะเลี้ยงยังอยูในระดับสูง แตเริ่มลดลงจากชวงที่เคยมีราคาสูงมากในครึ่งแรกของป
2559 แตชวงไตรมาสสุดทายของป ผลผลิตกลับมาสูระดับสมดุลกับความตองการของตลาด ปริมาณผลผลิต
จากฟารมในไตรมาสสุดทาย เกือบจะเทาผลผลิตในชวงเดียวกันของป 2557 เนื่องจากชวงฤดูรอนน้ํามีอุณหภูมิ
เหมาะสม ทําใหปลาโตดี อยางไรก็ตามราคายังคงเปนไปตามผลผลิตโดยรวมของตลาดโลก เนื่องจากชิลีใน
ฐานะผูผลิตรายใหญอันดับสองลดการผลิตลงอยางมาก สงผลใหราคาสําหรับผูเพาะเลี้ยงและผูสงออกชาวยุโรป
สูงตามไปดวย และมีแนวโนมสูงไปจนถึงครึ่งปแรกของป 2560 ทั้งนี้คาดวาจะมีการผลิตในป 2560 เพิ่มขึ้น
รอยละ 4-5 และจะมีผลกับตลาดในชวงครึ่งหลังของป

แผนภูมิที่12 สถานการณราคาปลาแซลมอนนอรเวยในตลาดฝรั่งเศส
3

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตั้งในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก
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ปลาเทราต (Trout)
ในป 2559 อุต สาหกรรมเพาะเลี้ ยงปลาเทราต ไดรั บรายไดจ ากการสงออกสูงกว าการเพาะเลี้ ย ง
ปลาแซลมอน โดยมูลคาการสงออกใน 10 เดือนแรกของป 2559 เพิ่มขึ้นเกือบสองเทา ถึงแมวาการสูญเสีย
ตลาดรัสเซียทําใหผูผลิตไดรับผลกระทบอยางมากก็ตาม ดังนั้นตัวเลขการสงออกที่เพิ่มขึ้นจึงแสดงใหเห็นถึง
การฟนตัวของอุตสาหกรรมปลาเทราต ความตองการสูงขึ้นในตลาดเบลารุสและญี่ปุนขณะที่ปริมาณผลผลิต
ปลาเทราตยังคงมีจํากัด ทําใหราคาสูงขึ้นควบคูไปกับปลาแซลมอน สมาคม Norwegian Seafood Council
(NSC) รายงานวาไตรมาสสุดทายของป 2559 ราคาปลาเทราตสดสูงกวาราคาปลาแซลมอนสด โดยราคา
ปลาเทราตสดอยูที่ 3.3 ยูโรตอกิโลกรัม ขณะที่ปลาแซลมอนสดราคา 3.2 ยูโรตอกิโลกรัม

แผนภูมิที่13 สถานการณราคาปลาเทราตในอิตาลี

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish)
ความตองการปลานิล (tilapia) ในตลาดยุโรปลดลง มีการนําเขาต่ําและราคาขายลดลง ตรงขามกับ
ปลาสวายเนื้อขาว (pangasius) ราคามีแนวโนมดีขึ้น ขณะที่ปลา carp ซึ่งใชประกอบอาหารแบบดั้งเดิม
(traditional) ในประเทศทางยุโรปตอนกลางอยางเชนฮังการี มีราคาขายสูงกวาปกอนหนา และมีการสงเสริม
การขายในหางสรรพสินคา

แผนภูมิที่14 สถานการณราคาสวายเนื้อขาวจากเวียดนามในตลาดสเปน
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แผนภูมิที่15 สถานการณราคาปลา carp จากฮังการี

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre4
ราคาปลาตะเพียนทะเลคงที่ในเดือนธันวาคม ขณะที่ราคาปลากะพงขาวลดลงรอยละ 2-4.4 ปลา
กะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลไมไดรับความนิยมในชวงคริสมาสต สงผลใหความตองการในชวงนี้ต่ํา และ
เปนรอบวัฏจักรราคาที่ลงมาต่ําที่สุด โดยทั่วไปราคาจะกลับไปสูงอีกชวงฤดูรอน ตลาดปลากะพงขาวและปลา
ตะเพียนทะเลในยุโรปอยูในสภาวะลนตลาด เนื่องจากปริมาณสงออกจากผูผลิตเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อยางไรก็ตาม
ในปจจุบันภาคธุรกิจนี้ยังคงทํากําไร ใน 10 เดือนแรกตุรกีสงออกปลาตะเพียนทะเลปริมาณ 29,313 ตัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 42 เมื่อเทียบกับป 2558 โดยสงออกไปยังรัสเซีย ตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป รวมทั้งอิตาลี
ปริ มาณส งออกเพิ่ มขึ้ นทํ าใหร าคาปลาตะเพีย นทะเลลดลงอยางมาก ถึ งแม วาคาเงิ นไลราจะอ อนคาก็ ต าม
ในสวนของกรีซราคาปลาตะเพียนทะเลลดลง ปริมาณการสงออกเพิ่มแตยอดขายคงที่มาเปนเวลา 9 เดือน และ
ในอีก 2-3 ปขางหนา คาดวาการผลิตสัตวน้ําวัยออนเพิ่ม จะทําใหมีปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มขึ้นมาก
ดังนั้ นหากต องการรักษายอดกํ าไร จะต องมี ความพยายามด านต างๆ ทั้ งด านตลาด นวั ต กรรมเทคโนโลยี
การรวมกลุมธุรกิจ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑเปนตน

แผนภูมิที่16 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดอิตาลี
____________________________________________________________________
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ปลา Meagre เปนปลากินเนื้อ อาศัยอยูบริเวณผิวน้ําตามชายฝงบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ
ทะเลเมดิเตอรเรเนียน

