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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนเมษายน 25600

1 

ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

 รายงานความตองการอาหารทะเลในปนี้สูงกวาปท่ีผานมา  เปนสัญญาณวาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป
ผานพนไปแลว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญตางๆ ในยุโรป และโดยท่ัวไปยอดขายอาหารทะเลในชวงสัปดาห
ศักดิ์สิทธิ์ (Holy week) ของชาวคริสตในหลายพ้ืนท่ีในทวีปยุโรปจะสูงข้ึน 

ปลาหนาดิน (Ground fish)  
 ราคาปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod) ทําจากวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus 
macrocephalus) ยังคงสูงตลอดชวงเดือนท่ีผานมา ความตองการวัตถุดิบจากปลาชนิดนี้อยูในระดับสูง และ
เติบโตในตลาดภายนอกสหภาพยุโรป อยางเชนจีน สหรัฐฯ ญ่ีปุน เปนผลใหผลผลิตปลาหมักเกลือท่ีปอนเขาสู
ตลาดเดิมในยุโรปทางตอนใตมีปริมาณจํากัด 
 ราคาปลาคอดในตลาดโปแลนดสูงข้ึน เนื่องจากปริมาณความตองการปลาคอดในชวงเทศกาลสัปดาห
ศักดิ์สิทธิ์มีสูง ขณะท่ีปลาท่ีจับไดมีปริมาณจํากัด  
 

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดท่ีมาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

 
 

 ราคาปลาตาเดียว (Turbot) คงท่ีในเดือนมีนาคม 2560 ท้ังท่ีคาดการณวาปริมาณความตองการ
โดยท่ัวไปจะสูงข้ึนในชวงเทศกาลอีสเตอร ปริมาณปลาท่ีไดจากฟารมเพ่ิมข้ึนตอเนื่องและมีปริมาณมากในตลาด 
จึงทําใหราคามีแนวโนมลดลงในปนี้ เนื่องจากมีปริมาณมากและแนวโนมราคาเปนเชนเดียวกับปกอนหนา    

                                                           
1 European Price Report Issue 1/2017, January 2017. Rome, Italy. 
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน 

 

วัตถุดิบปลาคอดสด (Gadus morhua) จากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนดมีปริมาณจํากัด โดยวัตถุดิบ
ใชสําหรับทําปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น ชวงหลังเทศกาลอีสเตอรปริมาณการจับปลาคอดจะลดลงเนื่องจาก
ชาวประมงหันไปจับปลา ling และ brosme มากข้ึน ดังนั้นราคาปลาคอดยังคงสูงและมีแนวโนมสูงข้ึน ขณะท่ี
ความตองการเริ่มลดลงหลังชวงเทศกาลอีสเตอร  

 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) ลดลงในตลาดหลักทุกแหง เนื่องจากปริมาณสินคาคงเหลือในโรงงาน

แปรรูปยังมีสูง ขณะท่ีทูนาครีบเหลือง (yellow fin) มีราคาคงท่ี  ทูนาไมใชสินคาสําหรับใชในประเพณีชวง
เทศกาลสัปดาหศักดิ์สิทธิ์ของยุโรป หางสรรพสินคาจึงมีความตองการปริมาณต่ําในชวงนี้ อยางไรก็ตามผูคาเริ่ม
สั่งสินคาเพ่ิมเพ่ือเตรียมสําหรับการบริโภคท่ีจะเพ่ิมข้ึนในชวงฤดูรอน และนาจะสงผลใหราคาทูนาสูงข้ึนในชวง
เดือนพฤษภาคมเปนตนไป 

การทําประมงในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกและตอนกลางไดผลไมดีเทาท่ีควร แตไมกระทบกับ
โรงงานแปรรูปไทยท่ียังคงมีวัตถุดิบเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) ยังคงมีราคาลดลงสําหรับโรงงาน
สวนใหญ  โรงงานแปรรูปไทยปดทําการในชวงเทศกาลสงกรานตเปนเวลา 4 – 6 วัน (เทศกาลสงกรานตวันท่ี 
13 -17 เมษายน 2560)  

สถานการณการทําประมงทูนาฝงแปซิฟกตะวันออกยังคงท่ี การทําประมงไดผลดี โรงงาน 
แปรรูปรายงานปริมาณวัตถุดิบมีเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบจากเอกวาดอรลดลงเล็กนอย ขณะท่ีราคาทูนา
ครีบเหลืองยังคงท่ี และคาดวาราคาจะเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีสเปนยังคงมีความตองการทูนาจากเอกวาดอรเพ่ิมข้ึน  

 

 
            แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร 
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การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกไดรับผลกระทบจากคลื่นลมแรง จึงทําใหการทําประมง
ลาชา โรงงานแปรรูปทองถ่ินรายงานวามีการขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาทูนาทองแถบคงท่ี แตราคาทูนา 
ครีบเหลืองเพ่ิมข้ึน สําหรับราคาทูนาในยุโรปโดยรวมราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองยังคงท่ี แตทูนาปรุงสุก
และเนื้อทูนา loin มีราคาสูงข้ึน  

 

 
แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic) 

 ราคาปลาแฮรริ่งจากทะเลบอลติกสูงข้ึนในตลาดโปแลนด เนื่องจากมีความตองการสูง ท้ังท่ีมีปริมาณ
สินคามาก ตรงขามกับปลา sprat ซ่ึงมีผลผลิตสูงมาจากกองเรือโปแลนดทําใหราคาปลาลดลง   

หมึก (Cephalopods)  

คาดการณวาฤดูกาลทําประมงหมึกกลวย (squid) ในฤดูกาลนี้ไดผลผลิตดีกวาผลผลิตปท่ีผานมา 
โดยท่ัวไปการจับจะลดลงในชวงเดือนมีนาคมถึงเมษายน เม่ือเทียบกับชวงถัดไปของฤดูกาล แตถาเปนไปตาม
การคาดการณในเบื้องตน ราคาหมึกกลวยมีแนวโนมลดลงจากปกอนหนาท่ีอยูในระดับสูง ฤดูกาลทําประมง
หมึกกลวยในแอฟริกาใตสิ้นสุดลงและปริมาณสินคาในสต็อกคงเหลือจะหมดลงในอีกไมนาน อยางไรก็ตามใน
ฤดูกาลท่ีผานมาหมึกกลวยมีราคาดีเนื่องจากมีความสนใจหมึกจากสหภาพยุโรปสูง 

                
                                        แผนภูมิท่ึ5 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี 
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กุง (Crustaceans) 

 ความตองการกุงในยุโรปในชวงอีสเตอรสูงข้ึนกวาป 2559 ราคานําเขากุงขาวในทุกขนาด (Penaeus 
vannamei) สูงข้ึน 0.1 - 0.2 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ยกเวนขนาดพรีเม่ียม 20 – 30 ตัวตอกิโลกรัม ซ่ึงมี
ราคาต่ํากวาชวงอีสเตอรป 2559 เล็กนอย  

กุงจากอินโดนีเซียยังคงมีปริมาณต่ํา เนื่องจากเปนชวงนอกฤดูกาลผลิต ราคาสูงข้ึนรอยละ 5 เม่ือ
เทียบกับเดือนกอนหนา ฤดูกาลกุงลอบสเตอรจากแคนาดาและยุโรปสิ้นสุดลง และคาดวาผลผลิตรอบใหมจะ
เขาสูตลาดในเดือนพฤษภาคม และในชวงนี้เปนชวงสิ้นสุดฤดูกาลสําหรับปูเชนกัน 

  

 
แผนภูมิท่ึ6 แนวโนมราคากุง whiteleg shrimp จากเอกวาดอร 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 ชิลีเปนผูสงออกท่ีสําคัญในสินคา หอยแมลงภูแชแข็งไปตลาดสหภาพยุโรป ขนาดน้ําหนัก 100 - 200 
ตัวตอกิโลกรัมมีปริมาณจํากัดมาก และราคาเพ่ิมข้ึนมาก ขณะท่ีขนาดท่ีเล็กกวาขายท่ีระดับราคาเทากับปท่ีผานมา 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ในชวงไตรมาสแรกป 2560 ราคาแซลมอนนอรเวยจากการเพาะเลี้ยงลดลงอยางมาก จากการ
คาดการณวาผลผลิตจะเพ่ิมข้ึน และแรงตานจากผูบริโภคเนื่องจากราคาสูงมาก ในชวงสัปดาหท่ี 14 ดัชนีราคา
ปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ2 อยูท่ี 7.28 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงตอเนื่องจากราคาเฉลี่ยใน
เดือนมีนาคม และเปนการลดลงอยางมากจากชวงปลายป 2559 ซ่ึงดัชนีเคยสูงถึง 9.22 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานการสงออก
แซลมอนในชวงไตรมาส 1 ป 2560 ปริมาณ 233,000 ตัน มูลคา 1,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 21 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา  
 นอรเวยสงออกแซลมอนไปสหภาพยุโรปไตรมาสแรกป 2560 ปริมาณ 164,000 ตัน ลดลงรอยละ 5 
มูลคา 1,289 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 11 เนื่องจากในชวงนี้มีความตองการจากสหภาพยุโรปลดลง
เม่ือเทียบกับตลาดสหรัฐฯ และ เอเชีย ขณะท่ีผูรับซ้ือปลาชาวยุโรปเพ่ือนําไปแปรรูป ระวังมากข้ึนเนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบสูงข้ึนมาก และการสงผานราคาเปนไปอยางลาชา ทําใหผูแปรรูปหลายรายขาดทุนอยางหนักในป 

                                                           
2

 NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตั้งในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก 
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2559 ขณะท่ีแซลมอนจากฟารมเพาะเลี้ยงในอังกฤษมีราคาไมลดลงมากนักในชวงตนปท่ีผานมา โดยราคาอยู
ในชวง 8.01 – 8.2 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม เนื่องจากแซลมอนจากอังกฤษมีสหรัฐฯเปนตลาดหลัก และ
คาเงินปอนดมีแนวโนมออนคาเม่ือเทียบกับคาเงินสหรัฐฯ  
 การคาดการณตลาดปลาแซลมอนเพาะเลี้ยงในยุโรปยังคงมีแนวโนมดี แตในระยะกลางอุตสาหกรรม
จะไดรับแรงกดดันทําใหราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตปลาแซลมอนสูงข้ึน และปริมาณการบริโภคอาหารสัตวน้ํา
จากฟารมเลี้ยงในนอรเวยเพ่ิมข้ึนในชวงตนป 2560 จึงคาดวาปริมาณผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนอีกในชวงปลายป ผูผลิต
แซลมอนประเทศอ่ืนๆ อยางเชนชิลีและหมูเกาะฟาโร ขยายอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแซลมอนทําใหผลผลิต
แซลมอนเพ่ิมข้ึน ตลาดซ้ือขายลวงหนา (FishPool) ยังคงคาดการณราคาปลาแซลมอนเฉลี่ยป 2560 อยูท่ี
ประมาณ 7.16 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
 

 
                                 แผนภูมิท่ึ7 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย 

ปลาเทราต (Trout) 
 ภาคการเพาะเลี้ยงปลาเทราตในนอรเวยยังคงไดรับความเดือดรอนจากกรณีสินคาไมเพียงพอกับความ
ตองการ เนื่องจากความตองการในตลาดตางประเทศสูงข้ึนมาก ทําใหปริมาณปลาท่ีเลี้ยงในกระชังลดลงและ
ราคาสูงข้ึนอยางมาก ในเดือนกุมภาพันธปริมาณลดลงรอยละ 28 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 
สมาคมอาหารทะเลนอรเวยรายงานวาไตรมาส 1 ป2560 การสงออกปลาเทราตมีปริมาณ 8,700 ตัน มูลคา 
79.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ ราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 66 สะทอนชวงหางระหวางปริมาณผลผลิตและความตองการ 
สําหรับตลาดปลาเทราตในญ่ีปุน เบลารุส และ โปแลนด ผูผลิตปลาเทราตในอิตาลีเผชิญกับปญหาขาดแคลน 
น้ําเนื่องจากปริมาณฝนนอยในชวงสองเดือนท่ีผานมา ดังนั้นปริมาณปลาทุกขนาดจึงมีจํากัด และราคามี
แนวโนมสูงข้ึนในชวงสัปดาหท่ีจะตามมา   

 
แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 
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ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ปลาตะเพียน (carp) จากฮังการีมีปริมาณมาก แตความตองการมีจํากัดและราคาเริ่มลดลง  
 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
  

สถานการณปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลเพาะเลี้ยงในแถบทะเลเมดิเตอเรเนียนยังคงมี
แนวโนมเหมือนท่ีผานมา ปริมาณผลผลิตสูงข้ึนในประเทศผูผลิตรายหลักทุกแหง ราคาลดลง และพยายามทํา
กําไรอยูในระดับเดิม โดยเฉพาะตลาดปลาตะเพียนทะเลท่ียังคงเผชิญความเสี่ยงจากปริมาณท่ีมากเกินไป 
หลังจากปลาเขาสูยุโรปปริมาณมากในปท่ีผานมา และราคาลดลงอยางมาก โดยท่ัวไปในชวงตนปตลาดปลา
ชนิดนี้จะอยูในชวงตกต่ํา แตจากสถิติในเดือนมกราคมพบวาการสงออกปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเล
สูงข้ึนจากประเทศผูผลิตรายหลักอยางเชน กรีซ ตุรกี และ สเปน  

ปริมาณปลาตะเพียนทะเลเติบโตสูงข้ึนกวาปลากะพงขาว และราคาในตลาดอิตาลีซ่ึงเปนตลาดสําคัญ
ในยุโรปสะทอนสถานการณผลผลิตในขณะนี้ไดเปนอยางดี รายงานราคาปลาตะเพียนทะเลสดในเดือนท่ีผานมา
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย ราคาปลากะพงขาวไมเปลี่ยนแปลงโดยยังคงอยูระดับต่ําสุดมาเปนเวลา 3 ป โดยท่ัวไป
ราคาปลาท้ังสองชนิดจะสูงข้ึนในชวงฤดูรอน   

ความสัมพันธระหวางตุรกีและสหภาพยุโรปเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคา แตอุตสาหกรรมยังคง
กังวลเรื่องสินคาลนตลาด โดยบริษัทเพาะเลี้ยงมีแนวทางในการปองกันความเสี่ยงดานกําไร อยางไรก็ตามยังคง
รายงานประจําปยังคงแจงแนวโนมท่ีดี สําหรับผูผลิตชาวกรีกบริษัท Nireus แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
การตั้งเปาหมายการลงทุนท่ีชัดเจน และมาตรการลดตนทุน เพ่ือแกปญหาผลกระทบจากระดับราคาท่ีลดลง 

 

 
           แผนภูมิท่ี13 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน 
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3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 


