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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมิถุนายน 25600

1 

ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

 โดยภาพรวมตลาดอาหารทะเลในยุโรปในชวงเดือนมิถุนายนเขาสูชวงท่ีมีการบริโภคสูงสุด ราคาปลา
สูงข้ึนในชนิดปลาหนาดิน (groundfish) ปลากะพงขาว (seabass) และปลาตะเพียนทะเล (seabream) แต
ปลาตาเดียว (Turbot) มีแนวโนมราคาลดลง 

ปลาหนาดิน (Ground fish)  
 ในเบื้องตนคาดการณวาราคาปลา hake (Merluccius productus) ในชวงฤดูใบไมผลิจะต่ํากวาชวง
เดียวกันของปท่ีผานมา ขณะท่ีปลาอลาสกาพอลลัค (Alaska Pollack) ท่ีตลาดมอสโควและวลาดิวอสตอกมี
ราคาสูงข้ึน ปลาคอดท่ีตลาดโปแลนดมีราคาสูงและคาดวาราคาจะเพ่ิมข้ึนตอไป ปลาตาเดียว (turbot) มีราคา 
ลดลงรอยละ 15 เปนการลดลงอยางมากจากการคาดการณวาในชวงนี้ของปจะมีผลผลิตเขาสูตลาดปริมาณ
มาก ทําใหราคากลับไปอยูท่ีระดับเดียวกับชวงเดียวกันของป 2559 
 

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
การทําประมงในเขตพ้ืนท่ีแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง (Western and Central Pacific : 

WCP) เปนไปอยางลาชา แตดีข้ึนเม่ือเทียบกับหลายเดือนท่ีผานมา วัตถุดิบในโรงงานแปรรูปท่ีไทยอยูในระดับ
ปานกลางถึงต่ํา ประกอบกับการหามทําประมงท่ีใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish 
Aggregating Device : FADs) กําลังจะเริ่มในชวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมท่ีจะมาถึง สงผลใหราคาทูนาทอง
แถบ (skipjack) สูงข้ึน ผูใหบริการขนสงหลายรายจึงสงวัตถุดิบจากมหาสมุทรอินเดียมาเพ่ิมเพ่ือชดเชยปริมาณ
ท่ีลดลงจากเขต WCP  

อัตราการจับลดลงเล็กนอยในเขตแปซิฟกตะวันออก ขณะท่ีโรงงานแปรรูปทองถ่ินรายงานวายังคงมี
วัตถุดิบเหลือเพียงพอ โรงงานแปรรูปรายงานวามีคําสั่งซ้ือเพ่ิมข้ึน ทูนาทองแถบมีราคาสูงข้ึนท่ีกรุงเทพฯ 
ขณะท่ีราคาทูนาครีบเหลืองลดลง เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร 

 

สถานการณการจับทูนาในมหาสมุทรอินเดียยังคงท่ี ปริมาณผลผลิตจากการจับอยูในระดับปานกลาง 
วัตถุดิบในโรงงานแปรรูปทองถ่ินมีเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองเพ่ิมข้ึนเนื่องจากความตองการ
จากไทยเพ่ิมข้ึน การทําประมงในเขตมหาสมุทรแอตแลนติกอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา เนื่องจากสภาพอากาศ
แปรปรวน และความตองการจากโรงงานแปรรูปทองถ่ินอยูในระดับสูง สงผลใหราคาทูนาทองแถบสูงข้ึน 
ขณะท่ีทูนาครีบเหลืองราคาคงท่ี  

โดยภาพรวมผลจากปริมาณการจับในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลง และปลาจากมหาสมุทรอินเดียไป
ยังกรุงเทพฯเพ่ิมข้ึน ทําใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองสูงข้ึนมาก ขณะท่ีตลาดทูนาปรุงสุก และตลาดเนื้อ
ทูนาลอยด ยังคงท่ี   

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 
แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาเน้ือปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี 
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 ปลาเฮอรริ่ง (herring) และสแปรท (sprat) ในโปแลนดอยูในชวงท่ีมีราคาลดลงตามฤดูกาล ขณะท่ี
ปลาแปซิฟกเฮอรริ่งแปซิฟกมีราคาคงท่ี 

หมึก (Cephalopods)  

เดือนมิถุนายนเปนชวงนอกฤดูกาลของปลาหมึกยักษ (octopus) สงผลใหราคาวัตถุดิบสูง การทํา
ประมงหมึกกลวย (squid) ในแอฟริกาใตเริ่มตนอีกเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคมและสินคาคงเหลือในสต็อกอยูใน
ระดับต่ํา การทําประมงหมึกในอารเจนตินาไดผลผลิตไมดี แตท่ีเปรูมีผลผลิตดีจึงสามารถมาชดเชยในปริมาณท่ี
ขาดได ท้ังนี้โดยรวมราคาหมึกในปนี้อยูในระดับไมสูง   

 
แผนภูมิท่ึ5 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี                                       

กุง (Crustaceans) 

 การจับกุงในอารเจนตินามีปริมาณสูงในชวงเริ่มตนฤดูกาลมาตั้งแต 19 พฤษภาคม โดยเฉพาะขนาด 
20/30 10/20 และ 30/40 ตามลําดับ ความตองการกุงจากเอเชียโดยเฉพาะญ่ีปุนมีปริมาณสูง ถึงแมผูซ้ือจาก
จีนจะมีการชะลอการซ้ือลงบางก็ตาม โดยญ่ีปุนตองการกุงขนาดเล็กเปนสวนใหญ ยุโรปมีปริมาณสต็อกกุง
ขนาดใหญจากปท่ีผานมาอยูจํานวนหนึ่ง ทําใหราคากุงขนาดใหญราคาเทากับกุงขนาดเล็กท่ีขนาด 30/40 – 
40/60 ตัวตอกิโลกรัม ซ่ึงเกิดข้ึนไมบอยนัก รายงานภาพรวมราคาจนถึงปจจุบันของปนี้ ราคากุงต่ํากวาปท่ีผาน
มา การเพาะเลี้ยงกุงในอเมริกาใตอยูในชวงนอกฤดูกาล จึงเห็นราคาสูงข้ึนไดบาง ทางดานอินโดนีเซียมีวัตถุดิบ
กุงคงท่ีเม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา ราคาจึงยังคงท่ี  
 คาดวาปริมาณปูและล็อบสเตอรจะสูงข้ึนในเดือนตอจากนี้ เนื่องจากเปนชวงเริ่มตนฤดูกาลทําประมง
ในยุโรป ล็อบสเตอรจากอเมริกายังคงเปนท่ีตองการของตลาด เนื่องจากท่ัวโลกมีความตองการสูง ขณะท่ีมี
ปริมาณจํากัด แตราคาล็อบสเตอรลดลงในชวงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมไปจนถึงตนเดือนมิถุนายน 
เนื่องจากมีสภาพอากาศดี และมีปริมาณการจับไดเพ่ิม แตคาดวาราคาจะสูงข้ึนอีกในชวงปลายฤดูใบไมผลิใน
แคนาดา (ชวงหลัง 30 มิถุนายน) เปนตนไป 
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แผนภูมิท่ึ6 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 เดือนมิถุนายนเปนชวงเริ่มตนของฤดูกาลหอยแมลงภู bouchot ในฝรั่งเศส ปริมาณการซ้ือหอย
นางรมในชวงฤดูรอนจากรานคาปลีกลดลง ผูผลิตท่ีอยูตามชายฝงจึงใชวิธีขายโดยตรงไปยังนักทองเท่ียว 
อยางเชนการขายในรถบรรทุกรานอาหาร (Food truck) และขายใหกับผูรับซ้ือท่ีมีรถหองเย็นเคลื่อนท่ีแบบ
ตลอด 24 ชั่วโมง     

สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายของหอยนางรม (oyster mortalities) ในรายงานเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคมพบวาโดยเฉลี่ยท้ัง
ประเทศ ลูกพันธุหอยนางรมมีอัตราการตายรอยละ 27.9 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพ้ืนท่ี 
สวนหอยนางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากท่ีระดับรอยละ 1.2 และรอยละ 
0.9 ตามลําดับ  

 การทําประมงหอย (clam) ในอิตาลีอยูในชวงคึกคักมาก และอุตสาหกรรมทองเท่ียวกําลังมีความ
ตองการสูง ราคาหอยมีชีวิตเพ่ิมข้ึน 1 ยูโรตอกิโลกรัมภายในเพียงแคสองถึงสามสัปดาห 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ในชวง 2 เดือนท่ีผานมาราคาสงออกปลาแซลมอนแอตแลนติกจากฟารมเพาะเลี้ยงของนอรเวยไดรับ
อยูท่ีระดับราคาสูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ในชวงตนเดือนมิถุนายน ราคาลดลงเล็กนอย แตยังคงสูง
กวาชวงเดียวกันของปกอนหนา ดัชนีราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ2 ในชวงสปัดาหท่ี 22 อยูท่ี 7.7 
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม  

ชวง 5 เดือนแรกของป 2560ราคาแซลมอนท่ีสูงข้ึน ทําใหมูลคาการสงออกแซลมอนนอรเวยโดยรวม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 14 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ถึงแมวาสมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The 
Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานปริมาณปลาแซลมอนสงออกลดลงรอยละ 2 ก็ตาม โดย
ปริมาณการสงออกแซลมอนตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม มีมูลคา 306.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
ปริมาณ 377,000 ตัน ปริมาณการสงออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปลดลงรอยละ 5 แตมูลคากลับเพ่ิมข้ึนรอยละ 

                                                           
2

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

ระบบอิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก 
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11 แสดงใหเห็นวายังมีความตองการแซลมอนอยางตอเนื่องท้ังท่ีราคาสูงข้ึน  ท่ีอังกฤษราคาแซลมอนสูงข้ึนจาก
การท่ีคาเงินปอนดออนคา และราคายังคงสูงกวาปกอนท้ังท่ีมีปริมาณแซลมอนจากภายนอกเขามายังอังกฤษ
เพ่ิมมากข้ึน และสําหรับสหรัฐฯ ยังคงเปนตลาดท่ีสําคัญของแซลมอนจากท้ังนอรเวยและอังกฤษ ซ่ึงมียอด
สั่งซ้ือสูงตอเนื่อง และเปนคูแขงท่ีสําคัญสําหรับผูซ้ือจากยุโรป  
 ปริมาณแซลมอนจากฟารมประเทศนอรเวยสูงข้ึนรอยละ 4 ในเดือนเมษายน 2560 เม่ือเทียบกับชวง
เดือนเดียวกันของป 2559 และคาดวาผลผลิตโดยรวมท้ังปจะเพ่ิมข้ึน ปริมาณปลาท่ีมากข้ึนจะเขาสูตลาด
ในชวงไตรมาส 3 และจะสงผลใหราคาอาจลดลงอยูในชวง 6-7 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ตอเนื่องถึงไตรมาส 
4  FishPool ไดคาดการณราคาลวงหนา (forward price) อยูท่ีระดับ 7 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เม่ือเทียบ
กับปกอนหนาท่ีใหราคาไวสูงถึง 9.4 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
 

 
แผนภูมิท่ึ7 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 สมาคมอาหารทะเลนอรเวยรายงานตัวเลขการสงออกปลาเทราตเดือนพฤษภาคมปริมาณ 2,900 ตัน 
มูลคา 27.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงรอยละ 43 และ มูลคาลดลงรอยละ 16 ตามลําดับ เม่ือเทียบ
กับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา โดยภาพรวมการสงออกในชวง 5 เดือนแรกของป 2560 มีปริมาณ 14,000 ตัน 
มูลคา 129.78 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงรอยละ 55 สะทอนภาวะขาดแคลนปลาจากฟารมปลาเทราต
ในนอรเวย ปริมาณปลาจากฟารมในเดือนเมษายนลดลงรอยละ 26 เม่ือเทียบกับเดือนเมษายน ซ่ึงเปนผลจาก
การขาดแคลนปลาในรอบการเลี้ยงป 2558 และ 2559 ในรอบการเลี้ยงปปจจุบันปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 4 จึงจะชวยผอนคลายสถานการณขาดแคลนปลาไดในอีก 1 – 2 ปขางหนา แตจนกวาจะถึงเวลานั้น 
ประเทศท่ีเปนตลาดสงออกปลาเทราตจากนอรเวยไดแก ญ่ีปุน เบลารุส ไทย โปแลนด และ สหรัฐฯ จะตอง
รับภาระราคาท่ีสูงตอเนื่อง เนื่องจากปลามีปริมาณจํากัด  
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แผนภูมิท่ึ8 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

 
ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ชวงฤดูรอนเปนชวงท่ียอดขายปลาน้ําจืดต่ํา อยางไรก็ตามความตองปลาสวาย pangasius จาก
รานอาหารยังไดรับความนิยม เนื่องจากเนื้อปลามีขนาดพอดีทําอาหารไดตอจานและสามารถนําปลาไป
ทําอาหารท่ีมีราคายอมเยา 

 
แผนภูมิท่ี9 สถานการณราคาปลาสวาย (pangasius) จากเวียดนามในตลาดสเปน 

 

 

แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาไน (carp) จากฮังการใีนตลาดยุโรป 
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ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
 ความตองการตามฤดูกาลทําใหปลากะพงขาวจากฟารมในยุโรปมีราคาสูงข้ึนเล็กนอยในชวงสองสาม
เดือนท่ีผานมา แตราคาในปนีมี้แนวโนมลดลงเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตสูง และสินคาปลาตะเพียนทะเล (gilt-
head bream) มีรายงานราคาลดลง เนื่องจากตลาดไดรับผลจากการท่ีกรีซและตุรกีซ่ึงเปนประเทศผูผลิตหลัก 
มีผลผลิตปลาตะเพียนทะเลปริมาณมาก และผูท่ีมีสวนเก่ียวของในอุตสาหกรรมกังวลเก่ียวกับการมีสต็อกสัตว
น้ําวัยออนสําหรับปลาชนิดนี้มากเกินไปในตุรกี ซ่ึงจะสงผลทําใหราคาลดลงในตลาดยุโรปในอีก 2 – 3 ป
ขางหนา อยางไรก็ตามในป 2560 จนถึงปจจุบัน กรีซและตุรกีไดเพ่ิมปริมาณการสงออกปลาท้ังสองชนิด
โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเล ในระยะยาวผูสงออกชาวกรีซและสเปนจะแขงขันในดานราคากับปลาจากตุรกี 
แตปลาจากตุรกีเติบโตมากข้ึนในทุกตลาดหลักท่ีสําคัญ ดังนั้นผูผลิตจากท้ังสองประเทศจะตองแสวงหาหนทาง
ในการสรางความแตกตางในดานคุณภาพแทน  
  

 

แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน 

 
            

 

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 


