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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนธันวาคม 25600
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

ยุโรปมีความตองการสินคาสัตวน้ําสูงชวงเทศกาลคริสตมาส มีการบริโภคสัตวน้ํามาก สัตวน้ําท่ีไดรับ
ความนิยมสูงแบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีคนยุโรปนิยมบริโภคมาแตเดิมเชนกลุมปลา carp ปลาคอดหมัก
เกลือ และกลุมสัตวน้ําราคาสูงไดแก กุงล็อบสเตอร หอยนางรม ปู สําหรับหมึกมีปริมาณผลผลิตต่ํา และ
แนวโนมราคายังคงสูงตอไป ราคาสัตวน้ําบางชนิดสูงมาก แตราคาจะปรบัตัวลงหลังชวงเทศกาลคริสตมาส  

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 ชวงคริสตมาสเปนชวงท่ียุโรปนิยมบริโภคปลาคอดหมัก ท้ังแบบหมักเกลือและปลาสต็อก โดยเฉพาะ
ทางตอนใตของทวีป ปลาคอดแปซิฟกฟลเลหมักเกลือ (Gadus macrocephalus) ทําจากวัตถุดิบปลาแชแข็ง
มีราคาสูง และมีสินคาคงเหลือในตลาดนอย ผูคาคาดวา การกําหนดปริมาณการจับ (Total Allowable 
Catch : TAC) และความตองการวัตถุดิบปริมาณมากจากสหรัฐฯ และจีน จะทําใหราคาปลาคอดแปซิฟกสูงข้ึน
ตอเนื่องตอไปในเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ 2561  

 ปลาคอดแอตแลนติกหมักเกลือฟลเล (Gadus morhua) ทําจากวัตถุดิบปลาสดจากหมูเกาะฟาโร 
และไอซแลนด มีสต็อกเหลือนอยมากในตอนนี้ และใกลสิ้นสุดชวงทําประมงเนื่องจากเขาสูฤดูหนาว ผลผลิต
จากหมูเกาะฟาโรแทบไมมีเหลือ ตลาดสเปนมีความตองการสูงทําใหราคาปลาคอดหมักสูงข้ึนมาก   

 ราคาปลา Alaska Pollock ท่ีวลาดิวอสต็อกสูงข้ึน ความตองการท่ีตลาดมอสโควสูง ราคาคงท่ีแตมี
แนวโนมสงูข้ึน การจับปลาคอดในโปแลนดไดผลดีชวงพฤศจิกายนถึงตนธันวาคม ราคาปลาจึงลดลงจากชวงตนป  

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
 ทูนาท่ีตลาดกรุงเทพฯ ราคาลดลงโดยเฉพาะทูนาสคิปแจ็ก ตลาดกรุงเทพเปนผูกําหนดแนวโนมราคา
สําหรับอุตสาหกรรมทูนากระปอง วัตถุดิบสําหรับโรงงานแปรรูปท่ีไทยมีเพียงพอ เนื่องจากราคาทูนาสคิปแจ็ค 
ลดลงอยางตอเนื่อง ประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางอยูในระดับปานกลางถึงดี ยกเวน
บริเวณ Kiribati ท่ีเจอสภาพอากาศท่ีไมดี 
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  วันท่ี 9 พฤศจิกายน IATTC2 ประกาศหามจับสัตวน้ํา รอบท่ี 2 บริเวณแปซิฟกตะวันออกและแปซิฟก
ตอนกลาง ระยะเวลา 72 วัน จะสิ้นสุดวันท่ี 19 มกราคม 2561 เรือจับทูนารอยละ 65 ของเอกวาดอรปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ถึงแมมีการหยุดทําประมงตามขางตน  แตราคาทูนาสคิปแจ็คสดกลับลดลงอยูท่ี 2,100 เหรียญสหรัฐฯ ตอ
ตัน ลดลงรอยละ 17 จากชวงตนเดือนพฤศจิกายน  เปนผลจากทูนาสคิปแจ็คท่ีกรุงเทพฯ มีราคาต่ําโดยเปรียบเทียบ 
และความตองการทูนากระปองจากยุโรปและอเมริกาลดลง โดยผูนําเขาใชการรอใหราคาลดลงตอไปอีก  

 
แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา) 

 การทําประมงในมหาสมุทรอินเดียลดลง เนื่องจากเปนชวงปดการทําประมงทูนาครีบเหลืองสําหรับเรือสเปน 
การขนถายสินคาลดลง แตปริมาณวัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปทองถ่ินเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและ 
ครีบเหลืองลดลง ตามสถานการณตลาดโดยรวม 
 การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลง วัตถุดิบคงเหลือปานกลาง ราคาทูนาสคิปแจ็คทูนา
ครีบเหลืองลดลง ตามแนวโนมราคาโลก การหามใชอุปกรณทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish 
Aggregating Device : FADs) ประจําปเปนเวลา 2 เดือน บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกจะเริ่มในวันท่ี 1 มกราคม 
2561  ราคาทูนาสคิปแจ็คและครีบเหลืองลดลงในตลาดยุโรป ราคาเนื้อทูนาลอยนจากทูนาครีบเหลืองราคาคงท่ี แต
ความเคลื่อนไหวของตลาดชาลง เนื่องจากเขาสูชวงเทศกาลสิ้นป และเนื้อทูนาลอยนปลอดภาษีกําลังจะเขาสูยุโรป 
 

        
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 
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 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาเน้ือทูนาลอยนทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี 

 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 การทําประมงปลาเฮอริ่งจากทะเลบอลติกไดปริมาณดี แตมีหยุดเนื่องจากน้ําทะเลเปนน้ําแข็ง ราคา
ปลาเฮอริ่งในโปแลนดลดลง ราคาปลา sprat สูงข้ึนเนื่องจากมีปลานอย แตยังคงเปนปลาท่ีมีราคาต่ําสุดท่ี 
0.18 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ปลาแปซิฟกเฮอริ่งลนตลาด และขายท่ีราคาต่ําสุดท่ีตลาดวลาดิวอสต็อก สวน
ท่ีมอสโควขายท่ีราคาเดิมจากเดือนท่ีผานมา 

หมึก (Cephalopods)  

ประมงหมึกกลวยในแอฟริกาใตจับไดปริมาณมาก หลังจากสิ้นสุดชวงท่ีหามจับแลว สวนใหญเปนหมึก
ขนาดใหญ ราคาเสนอซ้ือจากตลาดยุโรปลดลงบางแลว หลังจากท่ีราคาสูงมากในเดือนพฤศจิกายน หมึก
กระดองมีความตองการต่ําราคาจึงลง  หมึก octopus ราคาสูงมาก ราคาหมึกขนาดเล็กขายอยูท่ี 10 ยูโรตอ
กิโลกรัม ขนาดใหญ 11 ยูโรตอกิโลกรัม สวนใหญมาจากโมร็อคโค และ มอริทาเนีย อินโดนีเซีย แตชวงเดือน
ธันวาคมหมึกจากอินโดนีเซียลดลง และราคาหมึก octopus สูงข้ึนรายวัน     

 
แผนภูมิท่ึ5 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟรกิาใตในตลาดอิตาลี 
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กุง (Crustaceans) 

 ยุโรปกลับตองการกุงในชวงคริสตมาสไมสูง ท้ังท่ีกุงเปนสวนประกอบอาหารท่ีสําคัญในชวงเทศกาลนี้ 
ทําใหราคายังคงตัวหรือลดลง โดยเฉพาะกุงขนาดเล็ก  

 อารเจนตินาไมมีสต็อกกุงแชแข็งเหลือ และความตองการผลผลิตบนฝงสูงทําใหราคาสูงตาม มีการ 
โปรโมทสินคากุงอารเจนตินาในยุโรปชวงคริสตมาสทําใหยอดขายสูง ราคาคงท่ีแตยังไมพบปญหาเรื่องปริมาณ
สินคา ยกเวนกุงขนาดใหญ 10/20 มีแนวโนมราคาท่ีสูงข้ึน ในชวงตนป 2560 กุงขนาดใหญและขนาดเล็ก 
ราคาไมตางกัน แตตอนนี้ราคาเริ่มตางกันมากข้ึน 

          
แผนภูมิท่ึ6 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 

 ล็อบสเตอรนอรเวยกําลังอยูในความตองการสําหรับชวงคริสตมาส ราคาในตลาดสเปนและอิตาลีสูงข้ึน  
ความตองการยูโรเปยนล็อบสเตอรสูงข้ึนเชนกัน การทําประมงต่ําในพ้ืนท่ียุโรป ราคาสูงข้ึนกวา 32 ยูโรตอ
กิโลกรัม  

 
แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรในตลาดยุโรป 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 ยอดขายหอยแมลงภูในฝรั่งเศสคงท่ี เนื่องจากไมเปนท่ีนิยมบริโภคมากนักในชวงฤดูหนาว ผลิตภัณฑ
ทุกรูปแบบมีวางจําหนาย หอยแมลงภูจากสเปนขายท่ีราคาตํ่ากวาหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสซ่ึงขายท่ีราคา
ประมาณ 5 ยูโรตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามคาดวาการบริโภคชวงเทศกาลจะทําใหยอดขายหอยนางรมฤดูกาลนี้
ดีข้ึน  
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แผนภูมิท่ี8 แนวโนมราคาหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป 

สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายสะสมของหอยนางรม (oyster mortalities) เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 พบวาโดยเฉลี่ย ลูก
พันธุหอยนางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 65.4 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพ้ืนท่ี สวนหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายตํ่ากวามากท่ีระดับรอยละ 7 และรอยละ 6.9 
ตามลําดับ โดยอัตราการตายของลูกพันธุหอยนางรมอยูในระดับเดียวกับป 2559 แตวาอัตราการตายของหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ํากวาปท่ีผานมา หอยนางรมมีอัตราการโตต่ําในชวงฤดูรอน ทํา
ใหคาดวาหอยตามขนาดท่ีตองการจะมีไมเพียงพอสําหรับชวงเทศกาลปลายป หอยนางรมในฝรั่งเศสขนาดไซส 
3 ขายอยูท่ี 4.6 ยูโรตอกิโลกรัม ราคาขายปลีกอยูท่ี 17.60 ยูโรตอโหล ในชวงนี้ขนาดพิเศษมีราคาสูงไดถึง 2.8 
ยูโรตอตัว 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ชวงเทศกาล ฟารมแซลมอนไมไดกําไรสูงเหมือนเม่ือตอนปลายป 2559 ท่ีตอนนั้นราคาสูงมาก ราคา
แซลมอนในสัปดาหท่ี 49 ป 2560 อยูท่ี 6.11 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2559 
อยูรอยละ 36 และเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากสองสามสัปดาหท่ีผานมา ซ่ึงราคาลงไปตํ่าสุดในรอบ 2 ป เนื่องจาก 
เนื่องจากผลผลิตแซลมอนนอรเวยชวงครึ่งปหลังปริมาณมาก มีอุปทานสวนเกินของปลาท่ียังไมไดขาย ทําให
ราคาแซลมอนลดลงท่ัวท้ังภูมิภาค รายงานแจงวาการเลี้ยงไดผลดีมาก ท้ังดานอัตราการเติบโต และโรคระบาด
ลดลง ทําใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากปกอน สังเกตไดจากตัวเลขมูลคาสงออกแซลมอนนอรเวยในเดือน
พฤศจิกายน ของสมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) ท่ีลดลงรอยละ 5 
เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ป 2559 ท้ังท่ีปริมาณสงออกเพ่ิมรอยละ 11 เปน 103,000 ตัน  

 แนวโนมราคาลวงหนา (forward price) เดือนธันวาคม 2560 และ ไตรมาสแรกป 2561อยูท่ี 6.28 
และ 6.87 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ตามลําดับ ถึงแมวาความตองการแซลมอนสูง แตอุปทานสวนเกินใน
ปจจุบันประกอบกับผลผลิตแซลมอนนอรเวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5-7 จึงคาดวาแนวโนมราคาจะไมเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็วนัก    
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แผนภูมิท่ี9 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 แนวโนมสถานการณผลลผิตปลาเทราตคลายปลาแซลมอน กลาวคือมีปริมาณสูงกวาชวงเดียวกันของ
ปท่ีผานมา แตในกรณีปลาเทราตผลผลิตลดลงอยางมาก ในชวง 2 ปท่ีผานมา และผลผลิตในปจจุบันยังคงตํ่า
กวาในชวงเดียวกันของป 2558 ดังนั้นราคาจึงสูง แต NSC รายงานปริมาณการสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 36 
เบลารุสและญี่ปุนเปนตลาดสงออกท่ีสําคัญของปลาเทราตนอรเวย ราคาปลาเทราตในอิตาลีคงท่ี ยอดขายปลา
เทราตในชวงคริสตมาสไมสูงมากนัก   

 
แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ชวงนี้ยอดขายปลา carp ในฮังการีและเยอรมันสูง แตราคายังคงท่ีหรือลดลงเล็กนอย ปริมาณผลผลิต 
ปลา Nile perch ฟนตัวหลังจากผานชวงท่ีปลาขาดตลาดในไตรมาสท่ี 3 ราคาขายปลีกลดลงเหลือ 9.99 
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงจาก 17.99 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในเดือนตุลาคม  
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แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาปลาตะเพียนจากฮังการใีนตลาดยุโรป 

 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
 ตุรกีและกรีซเปนซัพพลายเออรรายใหญของตลาดปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลในยุโรป ท้ังสอง
ประเทศเพ่ิมผลผลิตและสงออกมากข้ึนในปนี้ โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเล ทําใหปลาขนาด 300 – 450 กรัม
ในตลาดอิตาลีราคาลดลงต่ําสุดในรอบ 4 ป ปลากะพงขาวขนาดเดียวกันราคาเทียบเทาระดับราคาเม่ือสองปท่ี
ผานมา ซ่ึงเปนแนวโนมแบบ seasonal trends และราคาปลากะพงเพาะเลี้ยงในตลาดคาสงของสเปนลดลง
เล็กนอย ตามการปรับ seasonal ชวงคริสตมาสราคาปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลมักลดลง เนื่องจากชนิด
สัตวน้ําท้ังสองนิยมบริโภคชวงหนารอนมากกวา อยางไรก็ตามแนวโนมราคาท่ีราคาจะสูงข้ึนในชวงตนป 2561 
อาจไมเปนอยางท่ีคาด เนื่องจากปริมาณสัตวน้ําจากตุรกีมาก ผลจากปริมาณสต็อกปลาวัยออนสูงเม่ือปท่ีผาน
มา ขณะท่ีบริษัทเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา Selonda และ Nireus ของกรีซ มีการควบรวมกิจการ ซ่ึงจะทําใหยอดขาย
บริษัทสูงข้ึน อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงไดรับการพัฒนา มีการเพ่ิมการลงทุน และมีนวัตกรรม ดานตลาดและการ
ผลิต และมีทิศทางกลยุทธท่ีปรับไปในแนวทางท่ีดีข้ึน 
 

 
           แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 


