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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนสิงหาคม 25600
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

เดือนสิงหาคมเปนชวงท่ียุโรปบริโภคอาหารทะเลสูงท้ังปลาและหอย (shellfish) แตสําหรับสิงหาคมป
นี้มีการคาขายลดลง เนื่องจากผูนําเขามีคําสั่งซ้ือไปกอนหนานี้แลวเปนเวลา 1 เดือน โรงงานแปรรูปทูนาและ
ซารดีนในยุโรปตอนใตไดปดในชวงวันหยุดฤดูรอน ทําใหปริมาณความตองการวัตถุดิบลดลง ตอเนื่องไปอีก 2 
เดือน จนกระท่ังถึงปลายปซ่ึงจะเรงการผลิต ทางตอนใตของยุโรปไดรับผลกระทบจากอากาศรอนจัด  
ซ่ึงกระทบตอการบริโภคอาหารทะเล สังเกตไดจากราคาสินคาคงท่ี ท้ังท่ีโดยปกติในชวงนี้ของปจะมีความ
ตองการบริโภคสูง  

ปลาหนาดิน (Ground fish)   
 ปลาคอดในตลาดโปแลนดมีราคาสูงข้ึน ในปหนาหนวยงาน ICES เสนอขอใหลดโควตาการจับปลา
คอดลงรอยละ 20 จากทะเล Barents Sea และถาขอเสนอนี้ไดรับการยอมรับ ราคาปลาคอดจะสูงข้ึนอีก จาก
เดิมท่ีราคาสูง เนื่องจากความตองการสูง สวนปลาอลาสกาพอลล็อกมีราคาต่ําและยังคงมีแนวโนมเชนนี้ตอไป 
 

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

 

 ปลาตาเดียว (turbot) จากการเพาะเลี้ยงมียอดขายสูงข้ึนในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากมีการบริโภค
มากในชวงฤดูรอน โดยเฉพาะในภัตตาคาร แตปริมาณการจับก็สูงเชนกันทําใหราคายังคงท่ี แตในเดือน
สิงหาคมผลผลิตลดลง เนื่องจากอุณหภูมิสูง  

 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
ราคาวัตถุดิบทูนาสูงข้ึนมาก แตความตองการทูนากระปองลดลง คาดวาในเดือนกันยายนราคาจะปรับ

ลดลงอีก การจับในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางไดผลผลิตนอย เนื่องจากอยูในชวงการ
หามทําประมงโดยใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) 
วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปไทยอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง และมีคําสั่งซ้ือวัตถุดิบทูนาในระดับท่ีพอทําให
โรงงานดําเนินการตอไปไดเทานั้น เนื่องจากเปนชวงท่ียอดขายสินคาตกต่ํา ราคาทูนาทองแถบเพ่ิมข้ึนเล็กนอย 
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)  

อัตราการจับในมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันออกอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง โรงงานแปรรูปในพ้ืนท่ี
รายงานวามีปริมาณวัตถุดิบคงเหลือนอย ในชวง 2 เดือนแรกของการหามจับสัตวน้ําของ IATTC2 ตั้งแต 29 
กรกฎา เรือรอยละ 36 ของท้ังหมดตองปฏิบัติตาม มติลาสุดของ IATTC ใหเพ่ิมชวงเวลาการหามจับสัตวน้ํา
จาก 60 วันเปน 72 วัน ถึงแมวาจะมีเรือท่ีออกทําประมงไดรอยละ 70 แตการจับไดนอยทําใหโรงงานใน 
Manta ตองปดชั่วคราว เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ราคาทูนาตลาด Manta สูงกวาตลาดกรุงเทพฯ ท้ังทูนา
ทองแถบและครีบเหลือง และมีแนวโนมสูงข้ึนอีกในอนาคต  

สถานการณในมหาสมุทรอินเดียยังไมเปลี่ยนแปลง การจับอยูในระดับปานกลาง วัตถุดิบคงเหลือใน
โรงงานแปรรูปมีปริมาณเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองยังคงสูง 

การทําประมงในมหาสมุทรแอตแลนติกดีข้ึนเล็กนอย แตโรงงานในพ้ืนท่ีรายงานวามีวัตถุดิบคงเหลือ
นอย ราคาทูนาทองแถบสูงข้ึนแตราคาทูนาครีบเหลืองคงท่ีเหมือนกับท่ีตลาดยุโรป ซ่ึงโรงงานแปรรูปสวนใหญ
หยุดทําการในชวงเทศกาลวันหยุด ตลาดเนื้อทูนาลอยนราคาสูงข้ึนรอยละ 10 เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาสูงข้ึน  

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดส 
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 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

 
แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาเน้ือปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 การทําประมงปลาเฮอรริ่งในทะเลเหนือเริ่มตนแลว แตปลาท่ีไดมีขนาดเล็กและในสัดสวนท่ีมีไขมันต่ํา 
ทําใหราคาตก ตลาดโปแลนดรายงานวามีแนวโนมแบบนี้เชนกัน  

ปลาแมคเคอเรลจากแอตแลนติกมีราคาสูงทําใหผูซ้ือจากแอฟริกา หันไปซ้ือปลาแมคเคอเรลจาก
มหาสมุทรแปซิฟกซ่ึงมีราคาถูกกวา 

หมึก (Cephalopods)  

ในชวงเดือนสิงหาคมราคาหมึกคอนขางสูง อยูท่ี 48 ยูโรตอกิโลกรัมสําหรับหมึกท่ีจับในพ้ืนท่ี ปริมาณ
หมึกท่ีเขามาเพ่ิมจากเปรูทําใหลดการขาดแคลนหมึกในชวงครึ่งปหลัง  

ฤดูกาลทําประมงหมึกของแอฟริกาใตไดเริ่มข้ึน แตผลการจับไมดี ไดผลผลิตปลาขนาดเล็กคิดเปน 
รอยละ 40 ขณะท่ีราคาของหมึกขนาดใหญสูงข้ึน เนื่องจากไมมีแรงกดดันดานสต็อกสินคาคงเหลือ ขณะท่ีหมึก
ขนาดเล็กมีคูแขงเปนหมึก patagonica อยางไรก็ตามคาเงินออนทําใหสามารถชดเชยรายไดบางสวน ท่ีลดลง
จากการจับไดปริมาณนอย  
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ในชวงนี้หมึกยักษในตลาดมีปริมาณจํากัด ถึงแมวาการบริโภคในยุโรป จะไมสูงในชวงฤดูรอน แต
ปริมาณหมึกยักษจากโมร็อกโคมีปริมาณนอย ทําใหราคาในหองเย็นสูงข้ึน กวา 1 ยูโรในชวงท่ีผานมา ประกอบ
กับความตองการจากสหรัฐฯ และราคาหมึกยักษจากมอริเตเนียนก็สูงข้ึนเชนกัน  

สถานการณหมึกกลวยในยุโรปไดรับผลกระทบจาก การทําประมงในอารเจนตินาและเปรูไดผลผลิตไม
ดีในปท่ีผานมา ทําใหราคาสูงข้ึนมาก แตยังตองเฝาดูตอไปวาผลผลิตจากประเทศไหนจะกระทบกับตลาด
มากกวากัน การทําประมงหมึกกลวยในแอฟริกาใตเริ่มมาตั้งแต 1 กรกฎาคม แตจับไดปริมาณนอย ผูคาสัตว
น้ําหวังวาราคาจะสูงข้ึนกวาท่ีไดรับเม่ือป 2559 แตก็ยังมีแรงตานจากตลาดอิตาลีและสเปน 

 

 
แผนภูมิท่ึ6 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟรกิาใตในตลาดอิตาลี 

กุง (Crustaceans) 

 ผูนําเขารายหลักจากสเปนลดคําสั่งซ้ือเนื่องจากเปนชวงฤดูกาลวันหยุดของยุโรป อารเจนตินามี
ผลผลิตกุงขนาดใหญ (10-20 ตัวตอกิโลกรัม) ปริมาณมาก ทําใหราคาลดลงมาก  
 ผลผลิตกุงในชวาตะวันออกลดลงรอยละ 15 อยางไรก็ตามนักลงทุนเริ่มเตรียมบอเลี้ยงกุงแหงใหม
สําหรับผลิตใหมีปริมาณเทากับปกอนหนา ขณะท่ีราคาวัตถุดิบเพ่ิมสูงข้ึนตอเนื่อง  
 

 
แผนภูมิท่ึ7 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 
 ปริมาณปูและล็อบสเตอรในตลาดยุโรปเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการทําประมงสัตวน้ําท้ังสองชนิดนี้ไดผลดี แต
ความตองการก็เพ่ิมข้ึนเชนกัน โรงงานแปรรูปเริ่มมีการสั่งสินคาไวสําหรับรอบการผลิตใหมแลว 
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                         แผนภูมิท่ึ8 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรจากไอรแลนดในตลาดยุโรป 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 หอยแมลงภูของฝรั่งเศสมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในชวงฤดูกาลนี้ รวมท้ังหอยจากสเปนและอิตาลี ชนิด 
galloprovincialis และราคาลดลง สินคามีขายในหางสรรพสินคา ใชบรรจุภัณฑแบบ Modified 
Atmosphere Packaging (MAP) ขณะท่ีฤดูกาลหอยแมลงภูจากเนเธอรแลนดเริ่มแลวเชนกัน โดยสงไปขายใน
ฝรั่งเศสดวย ในขณะท่ีหอยแมลงภูออแกนิกจากไอรแลนดมีจําหนาย ท้ังท่ีมีปริมาณสินคามาก แตราคายังคงท่ี 
สะทอนวาผูบริโภคมีความตองการสูง  

 การบริโภคหอยนางรมในยุโรปมักจะลดลงในชวงฤดูรอน สังเกตไดจากปริมาณท่ีลดลงในรานคาปลีก 
อุณหภูมิท่ีสูงเปนปจจัยทําใหผูบริโภคหลีกเลี่ยงอาหารทะเลสด ผูผลิตตามชายฝงใชโอกาสในชวงฤดูกาล
ทองเท่ียวนําหอยนางรมมาขายโดยตรงใหกับนักทองเท่ียวตามรถขายอาหาร ปรับอุณหภูมิเพ่ือคงสภาพความ
สดของอาหารตลอด 24 ชั่วโมง 

สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายของหอยนางรม (oyster mortalities) เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคมพบวาโดยเฉลี่ย ลูกพันธุ 
หอยนางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 62.7 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพ้ืนท่ี สวนหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากท่ีระดับรอยละ 4.2 และรอยละ 3.5 
ตามลําดับ ถึงแมวาอัตราการตายจะสูงข้ึนกวาชวงเดือนกอนหนา แตวาอัตราการตายโดยรวมจนถึงปจจุบัน
ยังคงเทากับป 2559 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงแซลมอนแอตแลนติกในยุโรป เผชิญกับราคาท่ีลดลง เนื่องจากปริมาณการจับ
สูงตามชวงของฤดูกาล ชวงตนป 2560 ราคาสูงกวาเม่ือป 2559 แตปจจุบันราคาเปนไปในทิศทางเดียวกับป
กอนหนา ดัชนีราคา Fish Pool Index อยูท่ี 7.39 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ณ สัปดาหท่ี 31 ของป 2560 
แตยังไมแนชัดวาราคาจะลดลงจนถึงเม่ือไร เนื่องจากมีปริมาณแซลมอนเขาสูตลาดเพ่ิมข้ึน  แตคาดการณวาจะ
ลดลงมาอยูในชวง 6.3-7.4 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม กอนท่ีราคาจะสูงข้ึนอีกในชวงปลายป  

 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานการสงออก
แซลมอนชวงมกราคม – กรกฎาคม 2560 มีปริมาณ 524,000 ตัน มูลคา 4,580 ลานเหรียญสหรัฐฯ สะทอน
ปริมาณคงท่ีแตมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 12 โปแลนดและฝรั่งเศสเปนตลาดใหญ ท่ีรองรับแซลมอนเพาะเลี้ยงจาก
นอรเวย แตฝรั่งเศสมีการนําเขาแซลมอนจากอังกฤษมากกวาจากนอรเวย เนื่องจากคาเงินยูโรแข็งคาเม่ือเทียบ
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กับคาเงินปอนดของอังกฤษ อุตสาหกรรมแซลมอนสงออกของอังกฤษเติบโตข้ึนจากรายไดจากการสงออกไป
สหรัฐฯและจีนดวย เนื่องจากมีความตองการสูงในท้ังสองตลาด ทําใหมูลคาการสงออกแซลมอนของอังกฤษ
ในชวงครึ่งปแรกเพ่ิมข้ึนรอยละ 53 แซลมอนจากอังกฤษมีตลาดท่ีหลากหลาย แตมีสัดสวนในผลผลิตของโลก
ต่ํากวาแซลมอนจากชิลีและนอรเวย ทําใหผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในอังกฤษไมกระทบกับราคามากนัก ถึงแมวา
ปริมาณแซลมอนจากอังกฤษเพ่ิมข้ึนในชวงฤดูรอน แตในระยะยาวมีการคาดการณวาราคาแซลมอนอังกฤษมี
ทิศทางท่ีดี  

 
แผนภูมิท่ึ9 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 สถานการณปลาเทราตตางจากแซลมอน ราคามีแนวโนมสูงข้ึนในเวลาอันใกล เนื่องจากมีปริมาณนอย 
และมีการจับปลารุนท่ีเลี้ยงในป 2558 หมดแลว ทําใหปริมาณปลาเทราตรวมในเดือนมิถุนายนป 2560 ลดลง
รอยละ 14 จากชวงเดียวกันของป 2559 NSC รายงานการสงออกปลาเทราตนอรเวยจากฟารมเพาะเลี้ยงคิด
เปนปริมาณ 18,700 ตัน ลดลงรอยละ 56 ในชวง 7 เดือนแรกของป 2560 ราคาตอหนวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 36 
ไปอยูท่ี 10.04 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม แตราคาปลาเทราตในอิตาลียังคงท่ี เนื่องจากชวงนี้ความตองการของ
ตลาดยังคงต่ํา 
 

 
แผนภูมิท่ึ10 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 
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ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ผูผลิตปลาตะเพียน Carp ในฮังการีรายงานวาตลาดอยูในชวงซบเซาเนื่องจากเปนวันหยุดชวงฤดูรอน
ของยุโรป และอุณหภูมิสูง   

 

 

แผนภมิูท่ี11 สถานการณราคาปลาไน (carp) จากฮังการีในตลาดยุโรป 
 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
 สมาคมธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของสเปนคาดการณวา ผลผลิตปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลใน
ยุโรปจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.5-5.3 ในป 2560 คิดเปนปริมาณ 396,000 ตัน แบงเปนปลากะพงขาว 190,000 ตัน 
และปลาตะเพียนทะเล 206,000 ตัน แตจากตัวเลขการสงออกพบวา 5 เดือนแรกของป 2560 กรีซและตุรกีมี
การสงออกปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลเพ่ิมข้ึนรอยละ 25 จากปกอนหนา ทําใหเปนไปไดวาการคาดการณ
ดังกลาวอาจจะต่ําเกินไป อยางไรก็ตามถึงแมวาจะมีคําสั่งซ้ือจากรัสเซียและตลาดใหมในสหรัฐฯและตะวันออก
กลาง ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนสงผลใหราคาลดลง จากปกติราคาจะข้ึนไปสูงสุดในชวงฤดูรอน แตปนี้ราคาไปไมถึงจุด
นั้น ทําใหฟารมไดกําไรลดลง และสภาพอากาศเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีทําใหผูบริโภคชาวอิตาลีลดการ
ซ้ือปลาสดจากหางสรรพสินคาเนื่องจากอุณหภูมิสูง สงผลใหราคาปลาตะเพียนทะเลขนาดเล็กลดลง อยางไรก็ดี
ปลาตะเพียนทะเลขนาดใหญในภัตตาคารมีราคาสูงข้ึนมาก  
 

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
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แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน 

 
            

 


