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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนตุลาคม 25600
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

ความตองการสินคาประมงของตลาดโลกอยูในชวงสูงกวาปริมาณผลผลิต ทําใหราคาสินคาสัตวน้ํามี
แนวโนมสูงข้ึน คาเงินยูโรท่ีแข็งคาข้ึนมีผลเล็กนอยตอระดับราคา ขณะท่ีความตองการสินคาสัตวน้ําจากเอเชีย
ปริมาณมาก สินคาจึงไปยังเอเชียมากกวาตลาดยุโรป แตมีขอยกเวนสําหรับปลากะพงขาว ปลาตะเพียนทะเล 
และ ปลาแซลมอน ท่ีมีราคาลดลง ผูคาในยุโรปซ้ือสัตวน้ําเพ่ือเตรียมสําหรับเทศกาลคริสตมาส ซ่ึงความ
ตองการสัตวน้ําในยุโรปจะสูงข้ึนในชวงนั้น     

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 ราคาปลา Alaska Pollock ท่ีตลาดมอสโควและวลาดิวอสต็อกสูงข้ึน แตราคาปลา Baltic cod ลดลง 
เนื่องจากความตองการจากตลาดโปแลนดลดลง ปลาคอดหมักเกลือฟลเลทําจาก ปลา Gadus macrocephalus  
มีราคาสูงข้ึน เนื่องจากวัตถุดิบมีนอยและความตองการสูง สวนปลาคอดหมักเกลือท่ีทําจากปลาสายพันธุ 
Gadus morhua ท่ีมาจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนดก็มีวัตถุดิบนอย และความตองการสูงเชนเดียวกัน 
เนื่องจากมีเรือสําหรับจับปลาชนิดนี้ลดลงเรื่อยๆ  สวนความตองการปลา ling (Molva molva) คงท่ีเนื่องจาก
ปริมาณจับสมดุลกับความตองการ โดยรวมคุณภาพปลาดี จากปท่ีผานมาฝนตกหนักทําใหปลามีจุดสีดําท่ี
ผิวหนัง  

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

 ซูริมิคุณภาพสูงขาดตลาดและคาดวาสถานการณจะเปนเชนนี้ท้ังป ตลาดซูริมิของสเปนเติบโตอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะปลาแชเย็น มียอดขาย 48,000 ตันตอป โดยขายผานชองทางคาปลีก 30,000 ตัน  
ยอดขายปลาตาเดียวสูงข้ึน การผลิตคงท่ี และราคาสูงข้ึน อยางไรก็ตามราคายังคงต่ํากวาระดับราคาปท่ีผานมา   
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาซูริมินําเขาจากสเปนในตลาดฝรั่งเศส 

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาตาเดียวในตลาดสเปน 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
 การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางไดปริมาณดีข้ึน เรือสหรัฐฯ ญี่ปุนและ
เกาหลี กลับมาทําประมงโดยใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : 
FADs) ไดตั้งแต 1 ตุลาคม เปนตนมา หลังผานชวงประกาศงดใช FADs ไปแลว ขณะท่ีเรือประมงจากประเทศ
อ่ืนๆ ยังคงกําหนดใหงดใชตอไปอีกเปนระยะเวลา 1 เดือน โรงงานแปรรูปท่ีไทยแจงวาวัตถุดิบสําหรับแปรรูป
คงเหลือนอย ราคาทูนาทองแถบ (skipjack) สูงข้ึนมากอยางตอเนื่อง  
 อัตราการจับทูนาในแปซิฟกตะวันออกต่ํา เนื่องจาก IATTC2 ประกาศหามจับสัตวน้ํา จนถึงวันท่ี 8 
ตุลาคม และกําหนดหามจับสัตวน้ําชวงท่ีสองระหวาง 9 พฤศจิกายน ถึง 19 กุมภาพันธ 2561 ทําใหเรือจับ 
ทูนาของเอกวาดอรรอยละ 70 ตองหยุดทําการประมง โรงงานแปรรูปท่ีเมือง Manta ประเทศเอกวาดอร 
รายงานปริมาณวัตถุดิบคงเหลือต่ํา และบางโรงงานลดการผลิตเพ่ือรักษาปริมาณวัตถุดิบไว คาดวาราคาทูนา

                                                           
2

 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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ทองแถบจะสูงข้ึนเปน 2,500 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ในเดือนพฤศจิกายน ขณะท่ีทูนาครีบเหลืองราคาคงท่ี 
ความตองการสินคาสําเร็จรูปขณะนี้ตํ่า เนื่องจากผูซ้ือคาดวาราคาจะลดลงในเดือนพฤศจิกายน แตผูผลิตกลับ
คาดวาราคาจะสูงข้ึน  
 

 
แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา) 

 การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง มีการขนถายสินคาในทะเลมาก วัตถุดิบ
ท่ีโรงงานมีปริมาณเพียงพอ และสินคาทูนาไปยังตลาดเอกวาดอรและไทยมากข้ึน เนื่องจากผูซ้ือจากท้ังสอง
ประเทศตองการสินคามาก ทําใหทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองมีราคาสูงข้ึนตอเนื่อง  
 การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกเปลี่ยนแปลงไมมาก อัตราการจับปานกลาง โรงงานมี
วัตถุดิบเหลือปานกลาง ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลืองสูงข้ึนในมหาสมุทรแอตแลนติก แตราคาในยุโรปคงท่ี  

 
แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 
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            แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน 

 

             
แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคาเน้ือปลาทูนาลอยนปรุงสุกแชแข็งในตลาดสเปนและอิตาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 ปริมาณสต็อกปลาซารดีนของโปรตุเกสและสเปนมีจํากัดมาเปนเวลาหลายป และ ICES เสนอใหระงับ
การทําประมงปลาซาดีนในโปรตุเกสเปนเวลา 15 ป  ตั้งแตป 2555 เปนตนมา เรือไอบีเรียถูกหามไมใหจับปลา
ซารดีน แตก็ไมเปนผล โปรตุเกสจะทําประเมินสต็อกปลาซารดีน แตรัฐมนตรีประมงของโปรตุเกสแจงวาการ
ระงับการทําประมงซารดีนเปนเวลา 15 ป นั้นเปนไปไมได  

 ราคาปลาแปซิฟกเฮอริ่งคงท่ีในตลาดมอสโควและวลาดิวอสต็อก แตราคาปลาเฮอริ่งจากทะเลบอลติก 
สูงข้ึน เนื่องจากความตองการสูง  

หมึก (Cephalopods)  

ปริมาณหมึกกลวย (squid) โดยรวมในตลาดโลกอยูในระดับต่ํา ถึงแมวาเรือประมงจีนรายงานปริมาณ
การจับหมึกมากบริเวณนอกเขตอารเจนตินาและเขต EEZ ของเปรูก็ตาม การจับบริเวณแอฟริกาใตไดปริมาณ
นอย และราคาหมึกขนาดใหญสูงข้ึน เนื่องจากการปดฤดูทําประมงต้ังแต 19 ตุลาคม สําหรับหมึกขนาดเล็กมี
การแขงขันสูงเนื่องจากมีหมึกจาก Patagonia เขามา    
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แผนภูมิท่ึ8 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟรกิาใตในตลาดอิตาลี 

กุง (Crustaceans) 

 การทําประมงกุงลดลง สําหรับชวงนี้ของป โดยมีขาววาจะปดการทําประมงในนานน้ําอารเจนตินา 
ขณะเดียวกันก็มีความตองการจากเอเชียปริมาณมาก ทําใหกุงท่ีหนาทามีราคาสูงข้ึน กุงขนาดใหญและขนาด
เล็กยังคงมีราคาเกือบจะไมตางกัน แตการจับเม่ือตอนตนป ไดขนาดใหญเปนสวนใหญ จึงคาดวาราคาในชวง
ปลายปจะสูงข้ึน ซ่ึงเปนชวงสิ้นปท่ีมีเทศกาลตางๆ  

 
แผนภูมิท่ึ9 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 

 ราคากุง Canadian ล็อบสเตอร สูงข้ึน เนื่องจากตลาดสหรัฐฯตองการมาก และสินคาไมเพียงพอ 
ราคาไมคงท่ี และเพ่ิมข้ึนเปนรายสัปดาห แตราคาล็อบสเตอรท้ังตัวคอนขางคงท่ี ตลาดตองการเนื้อล็อบสเตอร
ปรุงสุกลดลง และราคาลดลง  
 ปริมาณล็อบสเตอรข้ึนทาลดลง เนื่องจากเขาสูฤดูใบไมรวง อากาศเย็นลงทําใหปริมาณผลผลิตปู 
ผันผวนเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน และชวงหางระหวางราคาเสนอซ้ือและเสนอขายเพ่ิมข้ึน (price 
tension)  
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แผนภูมิท่ึ10 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรในตลาดยุโรป 

 

แผนภูมิท่ี11 แนวโนมราคาปูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 หอยแมลงภูฝรั่งเศส (French Bouchot , French rope) และหอยแมลงภูจากเนเธอรแลนมีปริมาณ
มากในตลาดฝรั่งเศส และมีการปดฉลาก French Pole mussels เพ่ือคัดแยกสินคาตามคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคา  

 หอยนางรมเขาสูชวงยอดขายสูง เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลง ยอดขายท้ังในฝรั่งเศสและอิตาลีเพ่ิมข้ึน 
และจะไปสูงสุดชวงคริสตมาส 

 
แผนภูมิท่ี12 แนวโนมราคาหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป 
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สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายของหอยนางรม (oyster mortalities) เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2560 พบวาโดยเฉลี่ย ลูกพันธุหอย
นางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 64.7 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพ้ืนท่ี สวนหอยนางรมวัย
ออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากท่ีระดับรอยละ 6.5 และรอยละ 6.3 ตามลําดับ โดย
อัตราการตายของลูกพันธุหอยนางรมสูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 เล็กนอย แตวาอัตราการตายของหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ํากวาปท่ีผานมา 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ผลประกอบการบริษัทฟารมปลาแซลมอนในปท่ีผานมาทําสถิติดีข้ึน จนถึงป 2560 มีการทําลายสถิติ
อีก โดยชวงตนปราคาสูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 ถึงแมตนทุนการผลิตจะสูง และมีการลดการจับผลผลิต 
แตระดับราคาท่ีสูงตอเนื่องไดมาชดเชยทําใหรายไดสูงข้ึน ตั้งแตชวงเริ่มตนครึ่งหลังของปเปนตนมา 
สถานการณผลผลิตตึงตัว ชวยผอนคลายสถานการณผลผลิตลนตลาดจากสองประเทศผูผลิตของยุโรปไดแก
นอรเวยและอังกฤษ  

 ปริมาณปลาชวงสิ้นสุดไตรมาส 3 เพ่ิมข้ึน ทําใหราคาสงออกแซลมอนนอรเวยลดลงในรอบ 20 เดือน 
ราคา Fish Pool Index สัปดาหท่ี 37 อยูท่ี 6.61 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ในเดือนกันยายนราคาลดลง
ชั่วคราว ทําใหกระทบรายไดจากการสงออก สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood 
Council : NSC) รายงานการสงออกแซลมอนนอรเวยปริมาณ 97,300 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 จากชวงเดียวกัน
ของปกอนหนา มูลคา 752.62 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทากับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ราคาฟนตัวในชวงตน
เดือนตุลาคม และ ราคาของ Fish Pool Index ในสัปดาหท่ี 40 กลับมาอยูท่ี 7.17 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
เนื่องจากชวงปลายปมีความตองการสูง ปลาแซลมอน Scottish ของอังกฤษไดประโยชนจากผลผลิตท่ีเติบโต
ข้ึนทําใหอุตสาหกรรมมีรายไดสูงข้ึน แตไมสามารถชดเชยกับการท่ีระดับราคาลดลงในชวงกอนหนานี้ได และ
ผลผลิตชวงหลังจากฤดูรอนทําใหราคาแซลมอนในอังกฤษลดลง แตไมกระทบกับรายไดเนื่องจากคาเงินก็ออน
คาลงเชนกัน  

 ถึงแมวาราคาแซลมอนในชวงครึ่งหลังป 2560 จะลดลง แตตลาดยังคงคาดหวังวาในระยะยาวจะมี
ทิศทางเปนบวก ราคาลวงหนา (forward price) สําหรับป 2561 ยังคงอยูท่ี 7.81 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม 
และราคาลวงหนาสําหรับเดือนธันวาคม 2560 อยูท่ี 8.05 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม โดยคาดวาตลาดฟนตัว
เม่ือถึงชวงท่ีตลาดตองการสูง ผูเพาะเลี้ยงแซลมอนรายงานวาตนทุนข้ึนไปสูงใกลกับสถิติสูงสุด แตบริษัทผู
เพาะเลี้ยงยังคงมีชองทางทํากําไร โดยใชประโยชนจากแนวทางลดตนทุนในแนวดิ่ง (vertical integration 
strategies)          
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แผนภูมิท่ี13 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 ในป 2560 สต็อกปลาเทราตในนอรเวยเหลือนอยมากทําใหราคาสูงข้ึนมาก และปริมาณสงออกลดลง 
การจับปลาชวงปลายฤดูรอนรอบการเลี้ยงป 2559 ไดผลผลิตเพ่ิม จึงชวยใหราคาลดลงบาง แตปลาในรอบการ
เลี้ยงป 2558 มีผลผลิตลดลงกวารอบกอนหนารอยละ 16 จึงนาจะทําใหราคาในป 2561 สูงข้ึน NSC รายงาน
วาในเดือนกันยายนนอรเวยสงออกปลาเทราต 3,800 ตัน มูลคา 257 ลานนอรเวยโครน ปริมาณลดลงรอยละ 
41 และมูลคาลดลงรอยละ 30 เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอนหนา  

 ราคาปลาเทราตในอิตาลีสูงข้ึน เนื่องจากชวงตนปแหงแลง ทําใหสต็อกปลาคงเหลือนอย แตในชวง
ตอมาปริมาณฝนเพ่ิมข้ึนจึงชวยใหกลับสูสภาวะปกติ แตระดับราคาในปหนานาจะยังคงสูงอยู 

 
แผนภูมิท่ี15 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 สหรัฐฯ สั่งซ้ือปลานิลจากจีนลดลง ราคาปลานิลจีนลดลง และเขาสูตลาดยุโรปมากข้ึน ปลาแพงกาเซียส 
เวียดนามขาดตลาด เนื่องจากสต็อกปลาต่ํากวาปท่ีผานมา แตราคายังคงท่ี เนื่องจากยุโรปตองการไมมาก ราคา
ปลา Nile perch ตางจากปลานิลและแพงกาเซียส ราคาปลาสดฟลเลอยูท่ี 15.99 ยูโรตอกิโลกรัม สูงทําลาย
สถิติ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตสูตลาดต่ํา สวนปลาฟลเลแชแข็งไมมีในตลาดเลย  
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 ยอดขายปลาตะเพียนในฮังการีสูงข้ึน ตั้งแตกันยายนเปนตนมา และหยุดการสงเสริมการขาย ปริมาณ
เพียงพอ และยอดขายนาจะเพ่ิมในชวงคริสตมาส ซ่ึงเปนชวงท่ีมีการบริโภคปลาชนิดนี้สูง 

 
แผนภูมิท่ี16 สถานการณราคาปลาแพงกาเซียสจากฮังการใีนตลาดยุโรป 

 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
 ผูสงออกปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลรายใหญของตลาดยุโรปไดแก กรีซและตุรกี ในปนี้มีการ
สงออกสูงสะทอนวาผลผลิตปลาจากฟารมมีปริมาณมาก ในพ้ืนท่ีเมดิเตอเรเนียน ผลผลิตปลาตะเพียนทะเล 
และปลากะพงขาวจากท้ังสองประเทศรวมกันมีปริมาณ 50,600 ตัน และ 38,600 ตัน ตามลําดับ เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 15 และรอยละ 6 ตามลําดับ อุตสาหกรรมมีความกังวลวาปริมาณปลาสูงจะทําใหราคาลดลงมาก 
เนื่องจากมีผลผลิตลนตลาดมาระยะหนึ่ง และในชวงครึ่งแรกของป 2560 ราคาสงออกและราคาขายสงก็ลดลง
ดวย โดยปลาตะเพียนทะเลไดรับผลกระทบมากกวา เนื่องจากทําตลาดในประเทศท่ีไมใชตลาดหลัก ไดยากกวา
ปลากะพงขาว  
 แนวโนมราคาจะต่ําไปจนถึงชวงคริสตมาส อุตสาหกรรมรายงานวาราคาไมลดลงมากนักในปนี้ โดย
คาดวาในระยะยาวจะดีข้ึนเนื่องจากสหภาพยุโรปมีเศรษฐกิจฟนตัว รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ เชนอุตสาหกรรมมี
ผลิตภัณฑท่ีหลากหลาย มีนวัตกรรมดานโลจิสติกส และการพัฒนาตลาดใหมๆ ชวยใหมีคําสั่งซ้ือมาดูดซับ
สินคาท่ีลนตลาด โดยเฉพาะปลากะพงขาว นอกจากนั้นความตองการจากรัสเซียฟนตัว ซ่ึงเปนตลาดปลากะพง
ขาวของตุรกีมาแตเดิม และบริษัทเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากรีซคาดการณไปในทิศทางบวกสําหรับอุตสาหกรรมปลาท้ัง
สองชนิด 

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
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แผนภูมิท่ี17 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            

 


