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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนพฤษภาคม 25600
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

 โดยภาพรวมการสงเสริมการบริโภคอาหารทะเลโดยสื่อตางๆ ประกอบกับสภาพอากาศในชวงฤด ู
ใบไมผลิ ผูคนนิยมรับประทานอาหารตามภัตตาคาร ทําใหปริมาณความตองการอาหารทะเลสูงข้ึน และสัตวน้ํา
หลายชนิดมีราคาสูงข้ึน 

ปลาหนาดิน (Ground fish)  
 ความตองการวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus) เพ่ิมข้ึนท่ัวโลก โดยเฉพาะในจีน 
สหรัฐฯ และญ่ีปุน ทําใหเหลือวัตถุดิบนอยมากสําหรับแปรรูปเปนปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted 
cod) สินคาชนิดนี้จึงมีราคาสูงข้ึน สําหรับสถานการณปลาคอดแอตแลนติก (Gadus morhua) อยูในสภาวะ
ตึงตัว ปริมาณการจับในหมูเกาะฟาโร และ ไอซแลนดมีปริมาณตํ่า และปริมาณปลสท่ีมีอยูนอยจะถูกสงไปยัง
ตลาดสดและตลาดแชแข็ง ทําใหราคาปลาคอดฟลเลหมักเกลือทําจากวัตถุดิบปลาสดมีราคาสูงมากในขณะนี้ 
และสงผลกระทบทําใหผูบริโภคบริโภคลดลง 
  

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดท่ีมาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

 

 ปลา hake (Merluccius productus) นําเขาจากอเมริกามีปริมาณมาก ราคาจึงลดลงจากปกอน 
หนานี้ ปลา Saithe มีปริมาณจํากัดแตราคาในสเปนยังคงท่ี ราคาปลาตาเดียว (Turbot) อยูในระดับต่ําในชวง
นี้ของป แตคาดวาราคาจะสูงข้ึนในชวงฤดูรอน 

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

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) ในเดือนพฤษภาคม สูงข้ึนอยางมาก เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบในไทย

ลดลง ตลาดกรุงเทพฯเปนผูกําหนดราคาโดยรวม ทําใหราคาในตลาดหลักๆ เพ่ิมข้ึนตามรอยละ 20 ท้ังทูนา
ทองแถบ และทูนาครีบเหลือง (yellow fin)  

การทําประมงทูนาไดผลผลิตต่ําในบริเวณแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง (Western and 
Central Pacific : WCP) ประกอบกับปริมาณวัตถุดิบท่ีไทยลดลงมาอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง เนื่องจากเรือ
ขนสงจาก WCP ลดปริมาณลง โรงงานแปรรูปไทยจึงตองหาวัตถุดิบจากแหลงอ่ืนในมหาสมุทรอินเดีย 
สถานการณปริมาณปลาทูนาตึงตัวทําใหราคาทูนาทองแถบเพ่ิมข้ึนอยางมาก  

การทําประมงทูนาบริเวณแปซิฟกตะวันออกยังคงไดผลดี และโรงงานแปรรูปทองถ่ินรายงานวามี
วัตถุดิบพอเพียง อยางไรก็ตามราคาทูนาครีบเหลืองเพ่ิมข้ึน เนื่องจากแนวโนมราคาในไทยสูงข้ึน 

 

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร 

 

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง และวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปทองถ่ินมี
ปริมาณเพียงพอ อยางไรก็ตามเนื่องจากความตองการจากไทยสูงข้ึน ทําใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลือง
สูงข้ึนตาม 

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกดีข้ึน และการจับอยูในระดับปานกลาง อยางไรก็ตาม
โรงงานทองถ่ินมีความตองการวัตถุดิบปริมาณมาก ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองจึงสูงข้ึน จากการท่ีราคา
ทูนาสูงข้ึนในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก ทําใหโรงงานแปรรูปในยุโรปมีตนทุนสูงข้ึนท้ังจาก 
ทูนาแบบท้ังตัวและทูนาลอยน  
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แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

 
แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากโรงงานแปรรูปในสเปน 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic) 

 ฤดูใบไมผลิเปนชวงท่ีมีการบริโภคปลาแฮรริ่งสูงในทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปลาเขาสูตลาดนอยราคา
ในตลาดท่ีสําคัญๆ สูงข้ึน ขณะท่ีการทําประมงปลา sprat ในทะเลบอลติกไดผลดีและราคาปลาลดลง  

หมึก (Cephalopods)  

ในชวงตนปผลผลิตหมึกกลวย (squid) จากอารเจนตินามีปริมาณสูง แตผลผลิตหยุดกะทันหันในชวง
ปลายเดือนเมษายน ทําใหปริมาณหมึกท่ีเขามาสูยุโรปมีปริมาณนอย และคาดวาราคาจะสูงข้ึน ผลผลิตหมึก
กลวยจากเปรูจะกลับเขาสูระดับปกติหลังจากมีผลผลิตต่ําในปท่ีผานมาจากปรากฏการณเอลนิโน ในแอฟริกา
ไมมีสินคาคงเหลือและราคายังคงสูง โดยการทําประมงหมึกกลวยในแอฟริกาใตจะเริ่มตนอีกครังวันท่ี 1 
กรกฏาคม  

ฤดูกาลทําประมงหมึกกระดอง (cuttlefish) ในอินเดียสิ้นสุดลง และไดปริมาณนอย ทําใหราคามี
แนวโนมสูงข้ึน 
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แผนภูมิท่ึ6 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟรกิาใตในตลาดอิตาลี                                       

กุง (Crustaceans) 

 การทําประมงกุงในอารเจนตินากําลังจะเริ่มตน และคาดวาจะมีผลผลิตดีเหมือนเม่ือสองปท่ีผานมา 
และราคาลดลงเหมือนกับป 2558 และ ป 2559 อยางไรก็ตามในขณะนี้ปริมาณสินคาจากหองเย็นยังคงขาด
แคลนและราคากุงยังคงสูงโดยเฉพาะกุงขนาดใหญ ความตองการกุงขนาดใหญจากจีนมีปริมาณสูง ตลาดยุโรป
จึงไดกุงขนาดเล็ก และตลาดยังขาดแคลนกุงมีหัว ทําใหราคากุงชนิดนี้สูงข้ึน ขณะท่ีราคากุง (shrimp) ท้ังตัว
ยังคงท่ีในทุกขนาด   

 
แผนภูมิท่ึ7 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 

 คาดวาปริมาณปูและล็อบสเตอร จะสูงข้ึนในชวงเดือนตอจากนี้ เนื่องจากเริ่มฤดูกาลทําประมงรอบ
ใหม โดยฤดูกาลล็อบในแคนาดาเริ่ม 1 พฤษภาคม ถึงแมวาสภาพอากาศยังคอนขางหนาวเย็นและยังมีการจับท่ี
จํากัด ความตองการล็อบสเตอรมีชีวิตในเอเชียมีปริมาณสูงโดยเฉพาะจีน และปริมาณไมเพียงพอตอความ
ตองการทําใหราคาสูงข้ึนถึง 8 เหรียญสหรัฐฯตอปอนด ซ่ึงผูซ้ือชาวยุโรปไมสามารถแขงขันราคาไดท่ีระดับนี้  
และคาดการณวาสภาพอากาศไมดีจะทําใหจับไดปริมาณต่ํา และสงผลใหราคาสูงตลอดฤดูใบไมผลิ 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 เดือนพฤษภาคมเปนชวงนอกฤดูกาลของหอยแมลงภู (mussels) จากฝรั้งเศส หอยแมลงภูในตลาด
ฝรั่งเศสสวนใหญจึงมาจากไอรแลนดและสเปน ซ่ึงมีราคาสูง  สวนหอยนางรม (oyster) ลดลงในชวงฤดูรอน 
เนื่องจากผูบริโภคมีความกังวลเรื่องสุขอนามัย ผูคาปลีกจึงไมนิยมสั่งหอยชนิดนี้มากนัก อยางไรก็ตามผูผลิต
บริเวณชายฝงขายโดยตรงในชวงฤดูกาลทองเท่ียวผานชองทางใหม อยางเชนการขายบนรถบรรทุกอาหาร 
(food trucks) หรือขายใหกับผูกระจายสินคาท่ีใชรถควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง 
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ปลาแซลมอน (Salmon) 

 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานปริมาณ
ปลาแซลมอนแอตแลนติกจากการเพาะเลี้ยงสงออกจนถึงเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณ 305,000 ตัน เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 มีปริมาณ 308,000 ตัน อยางไรก็ตามปริมาณการจับและการสงออกเพ่ิมข้ึน
เม่ือไมนานมานี้ ทําใหราคาสงออกลดลงจนมาอยูท่ีระดับปกติในปจจุบัน จากท่ีราคาสูงมากตอนปลายปกอน 
ดัชนีราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ2 ในชวงสัปดาหท่ี 18 อยูท่ี 7.8 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากสัปดาหเดียวกันของปกอน ในชวงมกราคม – เมษายน มูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 
โดยแนวโนมการสงออกแซลมอนนอรเวยไปยังตลาดอ่ืนนอกจากตลาดยุโรปมากข้ึน อยางเชนสหรัฐฯ เอเชีย
ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยความตองการในยุโรปไดรับผลกระทบจากราคาท่ีสูง ในขณะท่ี
ความตองการแซลมอนจากยุโรปในตลาดตางประเทศมีการเติบโตสูง  

อังกฤษสงออกปลาแซลมอนเพ่ิม และราคาสูงข้ึน จากผลขดงคาเงินออนคา และผลผลิตแซลมอน
เพาะเลี้ยงไปยังตลาดทองถ่ินลดลง สหรัฐฯเปนตลาดสงออกสูงสุดสําหรับแซลมอนจากอังกฤษ  
 ผลผลิตแซลมอนแอตแลนติกจากการเพาะเลี้ยง คาดวาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 – รอยละ 6 ในป 2560  
ทําใหราคามีแนวโนมไมสูงข้ึน หลังจากกอนหนานี้ในป 2559 มีปริมาณหดตัว เนื่องจากปจจุบันระดับปริมาณ
ปลาในฟารมท่ีนอรเวยยังเปนปลาวัยออน อยางไรก็ตามปริมาณปลาจะเพ่ิมข้ึนและเขาสูตลาดใน 
ครึ่งปหลัง และราคาจะลงมาอยูในชวง 6.5 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามยังมีการคาดการณวาราคา
ยังมีโอกาสสูงข้ึนไดอีกในชวงของไตรมาสสุดทาย 
 

 
แผนภูมิท่ึ8 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 จากผลของการหามนําเขาสินคาของรัสเซีย (trade embargo) ตั้งแตป 2557 ทําใหภาคการ
เพาะเลี้ยงปลาเทราตของนอรเวยตองลงทุนในการพัฒนาตลาดใหมท่ี ญี่ปุน โปแลนด เบลารุส ไทย และอ่ืนๆ 
โครงการประสบความสําเร็จอยางมากทําใหมีความตองการเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีปริมาณลดลงทําใหราคาสูงข้ึนมาก 
ปริมาณปลาเทราตนอรเวยจากฟารมเพาะเลี้ยง ลดลงรอยละ 30 จากป 2559 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย 
รายงานปริมาณการสงออกปลาเทราตในเดือนเมษายนปริมาณ 2,480 ตันลดลงรอยละ 69 เม่ือเทียบกับเดือน

                                                           
2

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

ระบบอิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก 
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เดียวกันของปกอน มูลคา 23.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 57 และคาดวาสถานการณจะมีแนวโนมเปน
อยางนี้ตอไปอีกอยางนอย 1 ป ดังนั้นในชวงระหวางนี้อุตสาหกรรมปลาเทราตนอรเวยจึงพยายามรักษา ลูกคา
ใหมไวในสถานการณท่ีปริมาณสินคามีจํากัดและราคาอยูในระดับสูง 
 

 
แผนภูมิท่ี9 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ฤดูกาลขายปลาตะเพียน (carp) จากฮังการี สิ้นสุดลง เนื่องจากในชวงฤดูรอนไมมีการบริโภคปลา
ตะเพียน ผูผลิตปลาตะเพียนฮังการีหยุดทําการจับ เนื่องจากตลาดไมมีความเคลื่อนไหวในเดือนขางหนา  

 ความตองการปลาสวาย (pangasius) ในสเปนลดลง แตราคาปลายังคงท่ีเนื่องจากความตองการใน
ตลาดโลก โดยเฉพาะจากจีนยังคงสูง  

 หนวยงานราชการของ Lake Victoria บังคับหามจับปลา Nile perh จากทะเลสาบเนื่องจากมีการจับ
มากเกินไป ทําใหมีปริมาณปลาเขาสูตลาดต่ําและราคาสูงข้ึนมาก 

 
แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาสวาย (pangasius) จากเวียดนามในตลาดสเปน 
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ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
  

ราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดยุโรปไดรับผลกระทบจากสินคาลนตลาด 
(oversupply) โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเลขนาด 400-600 กรัมอยูท่ี 4.5 ยูโรตอกิโลกรัม ซ่ึงราคา 
ไมเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตเดือนตุลาคมปกอนหนา ท้ังท่ีชวงนี้ราคาควรจะเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดของป ราคาปลากะพง
ขาวเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีปริมาณตํ่า แตราคายังอยูท่ี 4.8 ยูโรตอกิโลกรัมซ่ึงคงต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอนหนา 
กรีซและตุรกีรายงานปริมาณการสงออกปลาท้ังสองชนิดเพ่ิมข้ึนในชวงตนป 2560 ซ่ึงเปนไปตามการคาดการณ
วาท้ังสองประเทศมีผลผลิตสูงข้ึน บริษัทเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของตุรกีหลายแหงขยายการลงทุนรวมกับกรีซเพ่ือ
เพ่ิมสต็อกสัตวน้ําวัยออน ดังนั้นเพ่ือท่ีจะดูดซับปริมาณสัตวน้ําท่ีมากข้ึน ผูผลิตโดยเฉพาะตุรกีหวังกระจาย
สินคาไปสูตลาดอ่ืนนอกเหนือจากยุโรปอยางเชน เลบานอน รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรต อิสราเอล และ
สหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตามคาดวาความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนจากประเทศเหลานี้จะสูงกวาผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและ
คาดวาในอนาคตราคาจะสูงกวาระดับปจจุบัน ผลประกอบการทางการเงินในป 2560 อาจไมเปนเหมือนป 
2559 หากผูผลิตไมสามารถลดตนทุนในระดับฟารม 
  

 
แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน 

 
            

 

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 


