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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนกันยายน 25600

1 

ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

เดือนกันยายนเปนชวงสิ้นสุดวันหยุดฤดูรอนของยุโรป ชาวยุโรปออกไปทองเท่ียวชวงฤดูรอนตามปกติ 
นับตั้งแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปตั้งแตป 2551 เปนตนมา ทําใหความตองการอาหารทะเลสูง และราคาสูง
ตาม ในชนิดท่ีสําคัญ อยางไรก็ตามราคาสัตวน้ําโดยท่ัวไปลดลงในเดือนกันยายน และจะเปนเชนนี้ไปจนกวาจะ
ถึงชวงปลายตุลาคมถึงตนพฤศจิกายนท่ีจะมีการเรงซ้ือสัตวน้ํา อยางไรก็ตามทูนาทําสถิติราคาสูงครั้งใหม ใน
เดือนกันยายน และการท่ีคาเงินยูโรแข็งคา ทําใหมีสัตวน้ําจากนอกยุโรปเขามามากข้ึน  

ในชวงสัปดาหแรกของเดือนกันยายน ผูแทนจาก 34 ประเทศเขารวมประชุม FAO COFI Sub-
Committee on Fish Trade ท่ีเมืองปูซาน เกาหลีใต มีการอภิปรายในหัวขอ (1) การกําหนดพ้ืนท่ีปกปอง
ทางทะเลและผลกระทบตอการคาสัตวน้ํา Marine Protected Areas and their impact on fish trade  
(2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) ประมงขนาดเล็ก (small-scale fisheries) (4) การลดการศูนยเสีย
ในกระบวนการหลังการจับ โดยผูแทนใหความสําคัญ FAO ในการสรางศักยภาพใหกับประเทศกําลังพัฒนา 
และขอตกลง Port State Measures เพ่ือขจดัประมง IUU     

ปลาหนาดิน (Ground fish)   
 ในชวงฤดูรอนความตองการปลาหนาดินในยุโรปสูง ปลาคอดท่ีจับไดสวนใหญจะสงไปยังตลาดปลาสด
และตลาดปลาแชแข็ง สวนนอยท่ีนําไปทําปลาคอดหมักเกลือ ท้ังปลาคอดจากแปซิฟก และจากแอตแลนติก  
ตลาดสหรัฐฯ ญ่ีปุน และ จีน มีความตองการปลาคอดสายพันธุ Gadus macrocephalus จากแปซิฟก 
เพ่ิมข้ึน ขณะท่ีปลาคอดแอตแลนติกสวนใหญขายในตลาดยุโรปตอนเหนือในรูปแบบฟลเลแชแข็ง โดยรวมปลา
คอดหมักเกลือฟลเล จะมีราคาสูงข้ึนในเดือนตอๆ ไป  
 การจับปลาคอดจากโปแลนดมีปริมาณตํ่าในชวงเดือนกันยายน แตความตองการสูง ทําใหราคาปลา
คอดในตลาดโปแลนดมีราคาสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะท่ีการคาปลีกอาหารทะเลในอังกฤษมีปริมาณการซ้ือ
ลดลงรอยละ 1.3 ในปท่ีผานมา แตปริมาณและมูลคาการซ้ือปลา Haddock สูงข้ึนรอยละ 5 
  

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 
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 ตลาดซูริมิมีราคาลดลงมาหลายเดือน ควบคูกับราคาปลา Alaska Pollock ลดลง โดยท่ีราคาซูริมิ
ลดลงรอยละ 3 จากชวงตนป  

 
แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาซูริมินําเขาจากสเปนในตลาดฝรัง่เศส 

 ปลาซีกเดียว (turbot) จากสเปนมีปริมาณมากในชวงฤดูรอน ทําใหปลาซีกเดียวขนาดใหญมีราคา
ลดลง ปลาขนาดเล็กราคาคงท่ี ทําใหปลาซีกเดียวขนาด 500 กรัม ขายในราคาตอกิโลกรัมเกือบจะเทากับปลา
ขนาด 3 กิโลกรัม ตอไปคาดวาราคาจะลดลงในชวงฤดูหนาว เนื่องจากปลาซีกเดียวนิยมบริโภคกันชวงฤดูรอน  

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
 การทําประมงทูนาบริเวณแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางไดปริมาณต่ํา เนื่องจากอยูในชวง
หามทําประมงโดยใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) 
กอนท่ีจะสิ้นสุดในเดือนหนาสําหรับเรือจาก สหรัฐฯ ญ่ีปุน และ เกาหลีใต โรงงานไทยมีวัตถุดิบคงเหลือนอย 
ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) สูงข้ึนมาก แตยังต่ํากวาราคาสูงสุดในชวงป 2555 แตถาราคามีแนวโนมจะ
ทําลายสถิติราคาเดิมท่ี 2,500 เหรียญสหรัฐฯตอตัน 
 การทําประมงทูนาบริเวณแปซิฟกตะวันออกไดปริมาณต่ํา เนื่องจาก IATTC2 หามจับสัตวน้ํา จนถึง
วันท่ี 8 ตุลาคม เรือจากเอกวาดอรรอยละ 30 เขารวมขอตกลงนี้ เรือประมงรายงานปริมาณการจับต่ํา และ
โรงงานแปรรูปแจงวาสินคาคงเหลือนอย ราคาท่ีตลาด Manta ยังคงสูงกวาท่ีกรุงเทพฯ โรงงาน 
แปรรูปคาดวาราคาจะลดลงในเดือนกันยายน ถึงแมวาปริมาณการจับต่ําและความตองการปลาทูนาทองแถบ
ในตลาดยังคงสูงก็ตาม  

การทําประมงในมหาสมุทรอินเดียเพ่ิมข้ึนและมีการขนถายสินคามากข้ึน โรงงานแปรรูปยังคงมี
วัตถุดิบเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองสูงตอเนื่อง เนื่องจากความตองการท่ีตลาดกรุงเทพฯและ 
Manta สูง  
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 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา) 

การทําประมงในมหาสมุทรแอตแลนติกอยูในระดับปานกลาง โรงงานแปรรูปรายงานปริมาณวัตถุดิบ
พอเพียงเม่ือเทียบกับเดือนกอน ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในยุโรปยังคงท่ี เนื่องจากโรงงานปดเดือน
สิงหาคมชวงวันหยุดฤดูรอน และการดําเนินการผลิตเพ่ิมข้ึนชามาก 

 
            แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน 

 

            
แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 
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แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาเน้ือปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 ปลาเฮอริ่งจากโปแลนดมีปริมาณมากในชวงสิ้นสุดฤดูรอน แตความตองการต่ํา ราคาจึงลดลง และยัง
สงผลใหราคาปลา sprat ในตลาดลดลงตามไปดวย ท้ังท่ีปริมาณการจับต่ํา  

หมึก (Cephalopods)  

หมึกกลวย (squid) ในตลาดยุโรปมีปริมาณสูงกวาปท่ีผานมา ปริมาณการจับตํ่าในมหาสมุทร
แอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงใต หลังจากชวงท่ีมีผลผลิตสูงในเดือนมีนาคม 2560 เปนตนมา การจับหมึก
บริเวณแอฟริกาตอนใตไดปริมาณลดลง แตยังคงมีหมึกขนาดเล็กในตลาด ราคาหมึกตามคาเงินยูโรลดลงใน
เดือนกันยายน เนื่องจากคาเงินยูโรแข็งคาข้ึน หมึกกระดองในตลาดยุโรปมีปริมาณลดลง และราคาสูงข้ึนมาก 
ในบางขนาดราคาสูงข้ึนถึงรอยละ 25 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา  

 
แผนภูมิท่ึ7 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟรกิาใตในตลาดอิตาลี 

กุง (Crustaceans) 

 ในป 2560 อารเจนตินามีผลผลิตกุงสูง ในขณะท่ีประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศมีผลผลิตกุงจากการ
เพาะเลี้ยงต่ํา ราคากุงอารเจนตินาจึงสูงกวาโดยเปรียบเทียบ และมีผลกําไรสูง กุงขนาดใหญในซุปเปอรมาเก็ต 
มีการสงเสริมการขาย ทําใหมีการจับกุงขนาดใหญเพ่ิม จากแผนภูมิจะเห็นวาราคากุงทุกขนาดขายท่ีราคา
เกือบจะเทากันท่ี 7.45 – 7.60 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ตางจากปกอนหนาซ่ึงสวนตางจะอยูท่ี 3 เหรียญ
สหรัฐฯตอกิโลกรัมระหวางขนาดเล็ก (40-60) กับขนาดใหญ (10-20) ตัวตอกิโลกรัม 
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แผนภูมิท่ึ8 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 

 ปริมาณปูและกุงล็อบสเตอรในตลาดยุโรปลดลง เนื่องจากเขาสูฤดูใบไมรวงท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวน 
ทําใหคาดวาราคาจะสูงข้ึน ในสวนของปูในชวงนี้ราคาลดลงตามฤดูกาล เนื่องจากมีปริมาณในตลาดสูงเกิน
ความตองการ 

 
แผนภูมิท่ึ9 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรในตลาดยุโรป 

 
แผนภูมิท่ี10 แนวโนมราคาปูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป 
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 วัตถุดิบในชวงฤดูรอนจาก New Brunswick และ Maine สหรัฐฯ มีปริมาณคงท่ี ราคาสินคานําเขาต่ํา
กวาในชวงฤดูใบไมผลิ เนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลง ความตองการกุงล็อบสเตอรท้ังตัวในตลาดสหรัฐฯลดลง 
เนื่องจากคาเงินเหรียญสหรัฐฯออนคาในชวงฤดูใบไมผลิ  

 ความตกลงการคาระหวางแคนาดาและยุโรปมีผลเม่ือวันท่ี 21 กันยายน ทําใหภาษีนําเขาล็อบสเตอร
จากแคนาดาไปยุโรปลดลง และภาษีจะลดลงเปน 0 ภายใน 4-5 ป ทําใหนาจะมีการนําเขาสูงข้ึน 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 หอยแมลงภูฝรั่งเศส (French Bouchot , French rope) และหอยแมลงภูจากเนเธอรแลนมีปริมาณ
มากในตลาดฝรั่งเศส และมีการปดฉลาก French Pole mussels เพ่ือคัดแยกสินคาตามคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม
มูลคา  

 สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายของหอยนางรม (oyster mortalities) เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคมพบวาโดยเฉลี่ย ลูกพันธุหอยนางรมมี
อัตราการตายสะสมรอยละ 63.7 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพ้ืนท่ี สวนหอยนางรมวัยออนและ
หอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากท่ีระดับรอยละ 5.6 และรอยละ 5.2 ตามลําดับ โดยอัตราการ
ตายจะสูงข้ึนกวาชวงเดือนกอนหนา ในชวงปลายเดือนสิงหาคมอัตราการตายของลูกพันธุหอยนางรมสูงกวา
ชวงเดียวกันของป 2559 เล็กนอยแตวาอัตราการตายของหอยนางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคง
ต่ํากวาของปท่ีผานมา 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานการสงออก
แซลมอนเพาะเลี้ยงจนถึงเดือนสิงหาคม ป 2560 ปริมาณ 614,400 ตัน มูลคา 5,376 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ปริมาณสูงข้ึนรอยละ 1 มูลคาสูงข้ึนรอยละ 11 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2559 เฉพาะเดือนสิงหาคม
สงออก 90,700 ตัน มูลคา 704 ลานเหรียญสหรัฐฯ ชวงครึ่งแรกของป 2560 ผลผลิตลดลงและราคาสูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอนหนา แตชวงหลังของปมีการจับเพ่ิม ทําใหราคาลดลงในรอบ 20 เดือนในสัปดาหท่ี 37 
ของป รายงานราคาแซลมอนสงออกเฉลี่ยอยูท่ี 6.04 – 6.24 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ต่ํากวาดัชนีราคาของ 
Fish Pool Index ท่ี 6.74 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ในชวงสัปดาหเดียวกันของปท่ีผานมา โดยปลาขนาด
ใหญมีราคาลดลงมากกวา ราคาแซลมอนแอตแลนติกจากอังกฤษในชวงเขาสูครึ่งหลังของปลดลงเชนกัน เม่ือ
เทียบกับราคาเม่ือชวงตนป แตราคาในเดือนกรกฎาคมสูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 เล็กนอย ตามคาเงิน
ปอนดอังกฤษ  

 แนวโนมราคาแซลมอนลดลง โดยเฉพาะสําหรับผูซ้ือท่ีนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑข้ันกลาง อยางเชน
ผูทําแซลมอนรมควัน และโรงงานแปรรูป ซ่ึงเผชิญกับตนทุนวัตถุดิบสูงมาระยะหนึ่ง ราคาลวงหนา (forward 
prices) คาดวาราคาแซลมอนจะลดลง ชวงปลายป 2560 อยางไรก็ตามแซลมอนมีผลผลิตสูง ทําใหราคาลง
ชั่วคราว เนื่องจากความตองการของตลาดยังคงสูงจากผูซ้ือจากท้ังโลกท่ีแขงขันกันอยางมาก  

 ราคาแซลมอน ณ ปจจุบันใกลจุดต่ําสุดของปนี้ เนื่องจากความตองการในชวงไตรมาสสุดทายจะสูงข้ึน
เพ่ือมาดูดซับผลผลิตสวนเกินท่ีมีอยูในขณะนี้ เฮอริเคน Irma ในสหรัฐฯ ทําใหแซลมอนท่ีสงมาจากชิลีผานทาง
ไมอาม่ี ไมสามารถผานได แตก็ไมนาจะสงผลกระทบตอราคาในตลาดยุโรปมากนัก 



7 

 

 
แผนภูมิท่ึ11 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 ในเดือนสิงหาคมป 2560 ปริมาณสงออกปลาเทราตจากฟารมเลี้ยงในนอรเวย ปริมาณ 3,700 ตัน 
มูลคา 30.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณลดลงรอยละ 38 และมูลคาลดลงรอยละ 25 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนหนา แตการสงออกยังดีกวาตอนตนป อยางไรก็ตามปริมาณปลาเทราตขาดตลาด โดย
ปริมาณและราคาปลาเทราตจากอิตาลีมีระดับคงท่ีในขณะนี้   
 

 
แผนภูมิท่ึ12 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 การคาปลา Nile perch อยูในสภาวะซบเซา เนื่องจากปริมาณจับจากทะเลสาบ Victoria ไดนอย 
ราคาจึงข้ึนไปอยูระดับสินคาท่ีมีราคาแพงท่ี 16.99 ยูโรตอกิโลกรัม ท่ีตลาดคาปลีกในอิตาลี สําหรับปลาน้ําจืด
ชนิดอ่ืนๆ มีราคาขายคงท่ี ในระดับราคาต่ํากวา  

 เปรูสงเสริมการคาปลา paiche (Arapaima gigas) ในตลาดยุโรป เปนปลาน้ําจืดขนาดใหญท่ีสุดชนิด
หนึ่ง ท่ีอยูในรายการสัตวน้ํา CITES ภาคผนวก 2 ท้ังนี้จะมีการออกใบรับรองวามาจากการทําประมงท่ี
เหมาะสม  
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แผนภูมิท่ี13 สถานการณราคาปลาแพงกาเซียสจากเวียดนามในตลาดสเปน 

 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
 ราคาปลาขนาดเล็กลดลงรอยละ 2 ขณะท่ีปลาขนาดอ่ืนๆ ราคาคงท่ี เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปฟนตัว
ตอเนื่อง การทองเท่ียวฟนทําใหความตองการจากตลาดเมดิเตอเรเนียนสําหรับปลากะพงขาวและปลาตะเพียน
ทะเลสูงข้ึน ซ่ึงเปนปลาท่ีนิยมในภัตตาคาร แตผลผลิตปลาท้ังสองจากกรีซและตุรกีมีมาก และสงออกมากกวาป
ท่ีผานๆมา ทําใหผลสุทธิราคายังคงลง และราคาขายสงในปลาขนาดหลักๆ ต่ํากวาปกอนๆ ถึงแมวาจะเปนชวง
ท่ีมีความตองการสูงในไตรมาสท่ีสองก็ตาม ผูสังเกตการณใหความเห็นตรงกันวาเปนเพราะมีผลผลิตเขาสูตลาด
มากเกินไป อุตสาหกรรมมีทางเลือกท่ีจะจัดการกับปญหานี้ กลาวคือราคาท่ีต่ําจะทําใหไดตลาดท่ีไมใชตลาด
ดั้งเดิมมากข้ึน ขณะท่ีการเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑจะชวยใหผูบริโภคบริโภคมากข้ึน ภายใตบริบท
ของสภาพเศรษฐกิจยุโรปท่ีมีการฟนตัว   
 

 
แผนภูมิท่ี14 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            

 

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 


