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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนกรกฎาคม 25600
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

ชวงฤดูรอนของยุโรปเปนชวงท่ีมีการบริโภคอาหารทะเลมากท่ีสุดโดยเฉพาะสัตวน้ําท่ีสําคัญอยางเชน
หอย ทูนากระปอง หมึก ปลากะพงขาว และ ปลาตะเพียนทะเล แตการบริโภคปลาอลาสกาพอลล็อค  
ปลาคอดและปลาตะเพียนน้ําจืด ในดานราคาสูงข้ึนตามความตองการท่ีสูงข้ึน รวมท้ังปลากะพงและ 
ปลาตะเพียนทะเลซ่ึงถึงแมชวงกอนหนานี้จะมีราคาต่ํามากอน อยางไรก็ตามคาดวาความตองการบริโภคสัตว
น้ําจะเริ่มลดลงเม่ือเขาสูฤดูใบไมรวง และราคาจะสงูข้ึนในชวงปลายปชวงเทศกาลคริสมาสตและปใหม  

ปลาหนาดิน (Ground fish)  
 ในเบื้องตนมีการคาดการณวาปลา hake (Merluccius productus) จะราคาต่ํากวาชวงเดียวกันของ
ปท่ีผานมาในชวงฤดูใบไมผลิ ขณะท่ีราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนดมีราคาลดลง โดยท่ัวไป
ปลาในกลุมปลาหนาดินไมไดรับความนิยมในการบริโภคมากนักในชวงฤดูรอน  
 

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

 

 ปลาตาเดียว (turbot) มีปริมาณยอดขายและราคาคงท่ีในเดือนมิถุนายน ผลผลิตอยูในระดับท่ีดี แตมี
แนวโนมท่ีจะลดลงในชวงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ราคายังคงท่ีเนื่องจากความตองการปลาชนิดนี้ไมสูงมาก
ในชวงฤดูรอน 
 ความตองการวัตถุดิบปลาคอดแปซิฟก (Gadus macrocephalus) จากนอกสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึน
ตอเนื่อง จากสหรัฐฯ ญ่ีปุน จีน และคาดวาราคาจะสูงข้ึนตามไปดวย ทําใหเหลือวัตถุดิบใหกับผูผลิตชาวยุโรป
ในปริมาณนอย ปริมาณวัตถุดิบจากหมูเกาะฟาโร และ ไอซแลนดมีไมเพียงพอสําหรับแปรรูปปลาคอดหมัก
เกลือ (Gadus morhua) เนื่องจากเรือจับมีเปาหมายไปท่ีปลาชนิดอ่ืนๆ อยางเชน ling และbrosme มากกวา 
ซ่ึงเปนปกติของชวงฤดูกาลนี้ของป  
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน 

 

 ในชวงฤดูรอนยุโรปมีความตองการผลิตภัณฑซูริมิปริมาณมาก เนื่องจากนําไปใชประกอบอาหาร
ประเภทสลัดทะเล อยางไรก็ตามถึงแมจะมีความตองการสูง แตราคายังคงท่ี สะทอนถึงความสมดุลของตลาด
วัตถุดิบในขณะนี้  
 

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาซูริมิจากสเปนในตลาดฝรัง่เศส 

 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
ปริมาณการจับทูนาอยูในระดับต่ําในทุกพ้ืนท่ีการจับหลักๆ ทําใหราคาเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง ทูนาทองแถบ 

(skipjack) มีราคาเกือบ 2,000 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ซ่ึงถือเปนแนวตานทางจิตวิทยาท่ีสําคัญ ความตองการ
ผูบริโภคในตลาดยุโรปลดต่ําลง ผูแปรรูปทูนาในสเปนและอิตาลีหยุดทําการในชวงเดือนสิงหาคม ทําใหปริมาณ
ความตองการทูนาจากตลาดโลกลดลง ท้ังสามปจจัยนี้นาจะสงผลใหแนวโนมราคาท่ีเคยสูง กลับเปนทางตรง
ขามในชวงสองเดือนขางหนา และจะสงผลใหราคาทูนาทองแถบจะลดลงจากระดับราคาปจจุบัน  

มีการหามทําประมงโดยใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating 
Device : FADs) เปนเวลา 4 เดือน ในพ้ืนท่ีตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง ตั้งแต 1 กรกฎาคม 
วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปท่ีไทยอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา  บางโรงงานมีขอรองเรียนเก่ียวกับการขาย
สินคาไดลาชา และเปนการซ้ือวัตถุดิบแบบวันตอวันเพียงเพ่ือใหโรงงานสามารถดําเนินการไดตอไปได  
การเจรจาเรื่องราคาทูนาทองแถบสําหรับการสงมอบในเดือนกรกฎาคมยังไมไดขอสรุป แตคาดวาจะอยูท่ีระดับ 
1,950 เหรียญสหรัฐฯ (ราคา CFR)  
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แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน 

 

การจับทูนาบริเวณแปซิฟกตะวันออกอยูในระดับปานกลาง ขณะท่ีโรงงานทูนาทองถ่ินรายงานวามี
วัตถุดิบทูนาอยูในระดับต่ํา การหามจับสัตวน้ํารอบแรกของ IATTC2 เริ่มตั้งแต 29 กรกฎาคม เปนเวลาสอง
เดือนนับจากนั้น และราคาทูนาท่ีตลาดกรุงเทพฯสูง ลวนเปนปจจัยท่ีทําใหราคาทูนาทองแถบและครีบเหลือง 
สูงข้ึนอยางมาก 

 
แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)  

 
 

สถานการณการจับทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง ระดับวัตถุดิบคงเหลือในโรงงาน
แปรรูปทองถ่ินยังมีปริมาณเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองสูงข้ึน    

การจับทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลง เนื่องจากสภาพอากาศไมดี โรงงานแปรรูปทองถ่ินรายงาน
ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือนอย ผลจากการจับทูนาไดปริมาณนอยทําใหราคาทูนาทองแถบสูงข้ึน ขณะท่ีราคาทูนา
ครีบเหลืองยังคงท่ี ราคาตลาดทูนาปรุงสุก เนื้อทูนาลอยด ยังคงท่ี   
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 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

 
แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคาเน้ือปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 ราคาปลาสแปรท (sprat) ลดลงอยางตอเนื่องในตลาดโปแลนด ราคาปลาเฮอรริ่งสูงข้ึนเนื่องจากตลาด
มีความตองการสูง 

หมึก (Cephalopods)  

ผลผลิตและการสงออกหมึกยักษ (octopus) จากอินโดนีเซียเกือบจะไมมีในชวงนี้ ซ่ึงเปนไปตามปกติ
ของชวงฤดูกาล เม่ือเดือนท่ีผานมาความตองการและราคาหมึกยักษอยูในระดับท่ีสูง เนื่องจากปริมาณผลผลิต
จากแหลงอ่ืนมีจํากัด  

ตลาดหมึกกลวย (squid) ของยุโรปไดรับผลจากการท่ี ฤดูกาลทําประมงหมึกในอารเจนตินาไมเปนไป
ตามท่ีคาด และการท่ีเปรูกลับมาทําประมงหมึกอีกครั้ง ซ่ึงในปท่ีแลวการทําประมงหมึกไดผลไมดีในท้ังสองแหง 
ทําใหราคาสูงข้ึนมาก ฤดูกาลทําประมงหมึกในแอฟริกาใตเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม มีรายงานปริมาณการจับ
ไดไมดีเทาท่ีควร ผูคาหวังวาราคาจะสูงกวาป 2559  
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แผนภูมิท่ึ8 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟรกิาใตในตลาดอิตาลี 

กุง (Crustaceans) 

 การจับกุงในอารเจนตินามีปริมาณสูงในชวงเริ่มตนฤดูกาลตั้งแต 19 พฤษภาคมเปนตนมา โดยเฉพาะ
ขนาด 20/30 10/20 และ 30/40 ตามลําดับ ความตองการกุงจากเอเชียโดยเฉพาะญ่ีปุนมีปริมาณสูง ถึงแมผู
ซ้ือจากจีนจะมีการชะลอการซ้ือลงบางก็ตาม โดยญี่ปุนตองการกุงขนาดเล็กเปนสวนใหญ ยุโรปมีปริมาณสต็อก
กุงขนาดใหญจากปท่ีผานมาอยูจํานวนหนึ่ง 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 
 

 
แผนภูมิท่ึ9 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 ชวงนี้เปนชวงเริ่มตนฤดูกาลหอยแมลงภู bouchot ในฝรั่งเศส ปริมาณการซ้ือหอยนางรมในชวงฤดู
รอนจากรานคาปลีกลดลง ผูผลิตท่ีอยูตามชายฝงจึงใชวิธีขายโดยตรงไปยังนักทองเท่ียว อยางเชนการขายใน
รถบรรทุกรานอาหาร (Food truck) และขายใหกับผูรับซ้ือท่ีมีรถหองเย็นเคลื่อนท่ีแบบตลอด 24 ชั่วโมง     



6 

 

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) 

 ราคาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงเพ่ิมข้ึนรอยละ 70 เม่ือเทียบกับชวงกลางป 2558 ดัชนีราคา 
Fish Pool Index อยูท่ี 8.34 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ณ สัปดาหท่ี 26 ของป 2560 ตัวเลขลาสุดจาก
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) ชี้ใหเห็นถึงผลของราคาท่ีสูงข้ึน  
ทําใหรายไดจากการสงออกของนอรเวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ท้ังท่ี
ปริมาณสงออกลดลงรอยละ 2 ในดานของตลาดสงออกหลักพบวา สหภาพยุโรปมีสวนแบงลดลงตอเนื่อง 
เนื่องจากผูซ้ือจากเอเชียและสหรัฐฯ มีความสามารถในการแขงขันสูงกวา ท้ังนี้โปแลนดและฝรั่งเศสยังเปน
จุดหมายของตลาดสงออกสูงท่ีสุด รอยละ 11.5 และ รอยละ 9.4 ตามลําดับ  

 ในชวง 2 ปท่ีผานมาภาคการเพาะเลี้ยงแซลมอนแอตแลนติกของสก็อตแลนด ขยายตัวอยางตอเนื่อง 
ราคาสูงข้ึนตอเนื่อง และมีความตองการมาดูดซับผลผลิตจากตลาดท่ีหลากหลายหลักๆ อยางเชน สหรัฐฯ 
ฝรั่งเศส จีน ประกอบกับคาเงินปอนดออนคา เม่ือเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ยูโร และ หยวน ในชวง 5 เดือน
แรกของป 2560 การสงออกคิดเปนปริมาณ 51,600 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 คิดเปนมูลคา 332 ลานปอนด 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 53 จากชวงเดียวกันของป 2559 โดยมีการพัฒนาฟารมเลี้ยง ดานตนทุนการควบคุมโรคปรสิต
จากทะเล (sea lice) โดยอุตสาหกรรมแซลมอนของอังกฤษ ยังคงไดเปรียบทามกลางสถานการณตลาดท่ีมี
ความตึงตัว 

 ชวงท่ีผานมาของป 2560 ปริมาณผลผลิตแซลมอนอยูในระดับต่ํา ทําใหราคาอยูท่ีระดับสูงกวาปท่ีผาน
มา นักวิเคราะหคาดวาปริมาณแซลมอนจากฟารมจะเพ่ิมข้ึนในครึ่งหลังป 2559 ซ่ึงมีปลาจากนอรเวยมาเสริม
จากรอบการเลี้ยงป 2558 และ 2559 โดย Nordea Bank ไดพยากรณวาในครึ่งปหลังปริมาณปลาจะเพ่ิมข้ึน
รอยละ 12 ซ่ึงยังเปนท่ีโตแยงกันวาเปนการประเมินท่ีสูงเกินไป ทางดานตลาดลวงหนามีความคาดหวังวาราคา
จะไมลดลงมาก โดยราคาลวงหนาของ Fish Pool ตั้งไวท่ี 7.29 เหรียญสหรัฐฯในไตรมาส 3 และท่ี 7.58 
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในไตรมาส 4 แตมีความเปนไปไดท่ีราคาจะลดลงรอยละ 20 -25 จากชวงท่ีราคาข้ึน
ไปสูงสุด ในป 2561 ราคาลวงหนาเฉลี่ยอยูท่ี 7.42 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ทําใหตลาดคาดหวังวาราคาจะ
ยังคงสูงตอไปท้ังท่ีคาดวาจะมีปลาจากนอรเวยมาเพ่ิมอีกรอยละ 7 ในปหนา  
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แผนภูมิท่ึ10 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย 
 

ปลาเทราต (Trout) 
 ผลผลิตปลาเทราตในอิตาลีในขณะนี้อยูในระดับต่ํา และความตองการในประเทศมีจํากัด ซ่ึงเปนภาวะ
ปกติของชวงฤดูรอน ฝนท่ีตกชวงไมนานมานี้ชวยบรรเทาสภาวะแหงแลง ในพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของประเทศไป
ไดบาง แตก็ยังมีขอกังวลวาสภาพแหงแลงจะตอเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม และกันยายน เนื่องจากระดับน้ํา
ในบอเลี้ยงท่ีลดลง จะทําใหปริมาณออกซิเจนลดลงและทําใหปลาตายได ขณะท่ีภาคการสงออกปลาเทราตของ
นอรเวย มีแนวโนมประสบภาวะขาดแคลนปลาอยางหนักอยางนอยตอจากนี้ไปอีกจนถึงปหนาหรือนานกวานั้น 
ความตองการปลาเทราตนอรเวยจาก ญี่ปุน ไทย เบลารุส โปแลนด และ สหรัฐฯ ในชวง 2 ปท่ีผานมา ทําให
การสงออกปลาเทราตนอรเวยมีปริมาณสูงข้ึน แตก็ทําใหปริมาณปลาลดลงและถูกใชไป ราคาจึงสูงข้ึนเกือบ
รอยละ 100 ปริมาณปลาในฟารมท่ีนอรเวยลดลงรอยละ 19 ในเดือนพฤษภาคม 2560 เม่ือเทียบกับชวง
เดียวกันของป 2559 และลดลงรอยละ 45 เม่ือเทียบกับรุนท่ีเลี้ยงในป 2558 ผลผลิตท่ีอยูในสภาวะตึงตัวอยาง
รุนแรงสะทอนใหเห็นไดจากสถิติการสงออกในชวง 5 เดือนแรกของป 2560 ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 
57 และมูลคาลดลงรอยละ 33 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559   
 

 
แผนภูมิท่ึ11 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 
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ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 การคาขายปลาตะเพียน Carp ในอิตาลีมีปริมาณคอนขางนอยในขณะนี้ เนื่องจากมีการบริโภคนอย
มากในชวงท่ีอากาศรอน ดังนั้นการผลิตจึงหยุดชวงนี้ของป   

 
แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาปลาสวาย (pangasius) จากเวียดนามในตลาดสเปน 

 

 

แผนภูมิท่ี13 สถานการณราคาปลาไน (carp) จากฮังการีในตลาดยุโรป 
 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
 ราคาปลากะพงและปลาตะเพียนทะเลยังคงท่ีในเดือนกรกฎาคม ยกเวนขนาด 400-800 กรัม ท่ีมี
ราคาสูงข้ึนรอยละ 3-5 สะทอนวาความตองการปลาขนาดสําหรับใชทําอาหารเสริฟไดใน 1 จาน เปนท่ีตองการ
เพ่ิมข้ึน  
 สหภาพยุโรปลงทุน 14 ลานเหรียญยูโรเพ่ือพัฒนาดานนวัตกรรมและความสามารถในการแขงขัน 
รวมท้ังความยั่งยืน ในการทําฟารมปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเล โดยริเริ่มโครงการ PerformFISH 

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
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MedAID โครงการท้ังสองนี้ไดรับเงินทุนสนับและพัฒนา เปนสวนหนึ่งของ European Commission’s 
Horizon 2020 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการแบงปนความรูและเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธการตลาด 
โครงสรางธรรมาภิบาล กระบวนการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของสหภาพยุโรป และการเพาะเลี้ยงปลา
กะพงขาว และปลาตะเพียนทะเล มีขนาดใหญท่ีสุดของภาคการเพาะเลี้ยงของสหภาพยุโรป โดยท้ังสองภาค
การผลิตจะไดรับประโยชนโดยตรง  
 การสงออกปละกะพงและปลาตะเพียนทะเลจากกรีกในชวง 4 เดือนแรกของป 2560 คิดเปนปริมาณ 
27,700 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 จากปกอนหนา คิดเปนมูลคา 139 ลานเหรียญยูโร เพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 18 
สะทอนใหเห็นราคาตอหนวยท่ีลดลงของปลาท้ังสองชนิด โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเล แนวโนมแบบเดียวกัน
กับในตุรกี มีปริมาณการสงออก 24,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 มูลคา 9 ลานเหรียญยูโร เพ่ิมข้ึนรอยละ 6 
อยางไรก็ตามราคาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเงินสกุลลีรา (lira) ของตุรกีออนคาลงเม่ือเทียบกับเงินสกุลยูโร และ
อุตสาหกรรมในตุรกีไดรับการสงเสริม เนื่องจากความตองการจากตลาดในประเทศเพ่ิมข้ึน ราคาหนาฟารม
สําหรับปลาขนาด 400-600 และ 600-800 กรัม สูงข้ึน ประกอบกับชวงฤดู ตางกับปลาจากกรีกในตลาดอิตาลี
ซ่ึงราคาท่ีมักจะสูงท่ีสุดในชวงฤดูรอนแตต่ํากวาปท่ีผานมา ชวงกลางฤดูรอนของยุโรปเปนชวงท่ีมีการคาดวา
ราคาจะเริ่มลดลง ไปจนถึงปลายป และในระยะยาว ราคาจะรักษาระดับไวไดอยางไร เม่ือคาดวาปริมาณปลา
จะเขาสูตลาดเพ่ิมข้ึน 

 
แผนภูมิท่ี14 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน 

 
            

 


