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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมกราคม 25630
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป 

ความตองการอาหารทะเลในยุโรปชวงสัปดาหแรกๆของป อยูในระดับต่ํา มีการคาอาหารทะเลอยูใน
ระดับท่ีจํากัด ราคาคงท่ี ผูคาจีนมีคําสั่งซ้ือลวงหนาสําหรับเทศกาลตรุษจีน ทําใหมีสินคาไปตลาดยุโรปลดลง 
อยางไรก็ตามคาดวาความตองการอาหารทะเลในยุโรปจะฟนตัวในเดือนกุมภาพันธ ในวัน Saint Valentine’s 
จะมีความตองการอาหารทะเลเพ่ิมข้ึน อยางเชนกุงล็อบสเตอรและหอยนางรม และราคาก็จะเพ่ิมข้ึนตามไป
ดวย ในชวงเทศกาล Lenten ความตองการสินคาผลิตภัณฑประมงก็จะสูงข้ึนดวยเชนกัน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ทางตอนใตของทวีปยุโรป   

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 ปลาซีกเดียว (sole fish) ขนาดเล็กจากเนเธอรแลนด มีราคาสูงข้ึน สวนปลาขนาดใหญราคาคงท่ี  

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลา sole จากเนเธอรแลนด 

 การสงออกปลา haddock จากไอซแลนดเพ่ิมข้ึนในป 2562 ชวง 11 เดือนแรก สงออก 16,800 ตัน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2561 ปลา haddock จากไอซแลนดมีตลาดหลักไดแก
อังกฤษ นําเขารอยละ 80 ของการสงออกท้ังหมดจากไอซแลนด  

 คาปลีกเยอรมันข้ึนราคาปลาชุปเกล็ดขนมปงทอด (fish fingers) และปลาพรอมรับประทาน 
(Schlemmer filets) จากเม่ือตนป 2562 ราคาอยูท่ี 1.89 ยูโร และ ปกอนหนาอยูท่ี 1.59 ยูโรเปนแพ็คละ 
1.99 ยูโรตอ 400 กรัม ราคาปลา Alaska Pollock สูงข้ึนเนื่องจากจีนกําหนดภาษีนําเขาวัตถุดิบอาหารสดจาก
สหรัฐฯ และคาดวาแนวโนมราคาจะไมสูงไปกวานี้ ราคาสูงทําใหความตองการปลา Alaska Pollock ลดลง ซ่ึง
เปนปลาชนิดนี้มีความสําคัญเชิงพาณิชย คาดวาจะมีปริมาณผลผลิตลดลงเล็กนอย จาก 3,451,000 ตันในป 
2562 เปน 3,422,000 ตัน ในป 2563 อยางไรก็ตามประเทศเยอรมนีซ่ึงเปนตลาดหลักของปลา Alaska 
Pollock มีความตองการลดลง จะสงผลใหราคาปลาลดลงได  
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ราคาปลา Turbot จากการเพาะเลี้ยงยังคงท่ีในตลาดสเปน 

 
แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลา turbot จากสเปน 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 

 การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลางลดลง วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูป
ท่ีไทยลดสูระดับปานกลาง เนื่องจากเรือขนถายปลาข้ึนทาลดลง และมีคําสั่งซ้ือเขามาเพ่ิมข้ึนกวาหลายเดือน
กอนหนานี้ ท่ีผานมาลูกคาท่ีซ้ือทูนาไดประโยชนจากการท่ีราคาวัตถุดิบต่ําในชวงปลายปท่ีผานมา แตปจจุบัน
ราคาทูนาสคิปแจ็กสูงข้ึน  

 เรือประมงกลับมาทําประมง จากโควตาจับทูนาครีบเหลืองรอบใหมในมหาสมุทรอินเดีย กอนหนานี้
ตลาดซบเซา ราคาทูนาสคิปแจ็กยังคงท่ี แตนาท่ีจะเพ่ิมข้ึนตามท่ีสอดคลองกับราคาท่ีกรุงเทพฯ ราคา 
ทูนาครีบเหลืองสูงข้ึน   

 ประกาศหามจับสัตวน้ํา รอบท่ี 2 ของ IATTC2 บริเวณแปซิฟกตะวันออก มีผลไปจนถึง 19 มกราคม 
2563 กองเรือทูนาออกมาทําประมงเพียงรอยละ 26 และรายงานการจับไดระดับปานกลาง ปลาท่ีข้ึนทา
โดยตรงจากเรือประมงมีจํานวนจํากัด  

วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานท่ีเอกวาดอรคงท่ี ท่ีระดับเพียงพอ มีวัตถุดิบมาเพ่ิมเติมจากเรือขนถายและตู
สินคาจากมหาสมุทรอ่ืนๆ แตเนื่องจากปลาข้ึนทาจากเรือประมงลดลง ทําใหราคาทูนาสคิปแจ็กกลับสูงข้ึน 
สวนราคาทูนาครีบเหลืองยังคงท่ี   
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 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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การหยุดทําประมงดวยเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ในมหาสมุทร
แอตแลนติก เปนเวลา 2 เดือน เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2563 คาดวาปริมาณการจับจะลดลงอยางมาก และ
วัตถุดิบคงเหลืออยูในระดับปานกลาง ราคาทูนาสคิปแจ็กคงท่ี ขณะท่ีทูนาครีบเหลืองเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง เพราะจับได
ปริมาณนอย  

การตกลงซ้ือขายทูนาในตลาดยุโรปมีนอย เนื่องจากผานชวงเทศกาลไปแลว ราคาทูนาสคิปแจ็กและ
ครีบเหลืองยังคงท่ี ราคาทูนาปรุงสุก และเนื้อทูนาลอยน ลดลง เนื่องจากมีการนําเขาทูนาลอยนภายใตโควตา
ปลอดภาษีในป 2562 ซ่ึงใหโควตาปลอดภาษีอยูท่ี 30,000 ตัน ปจจุบันโควตาเต็มแลว จึงคาดวาราคาจะ
กลับมาสูงข้ึนในเดือนกุมภาพันธ  

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)  

            
แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

           
                          แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาเน้ือทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน 
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     แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาเน้ือทูนาลอยนในตลาดสเปนและอิตลาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 การจับปลาเฮอริ่งในโปแลนดไดปริมาณดี ตลาดมีความตองการในระดับปานกลาง ราคาตลาดใน
ประเทศโปแลนดลดลง สวนราคาปลา sprat ในโปแลนดสูงข้ึนประมาณ 0.15 ยูโรตอกิโลกรัม ตลาดรัสเซียปด 
เนื่องจากเปนชวงเทศกาล คริสมาสต ของโบสถออโธดอกซ  

 
แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคาปลา Herring ในตลาดโปแลนด 

 
แผนภูมิท่ี8 แนวโนมราคาปลา Sprat ในตลาดโปแลนด 
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หมึก (Cephalopods)  

ผลผลิตหมึกสาย (octopus) ลดลงในชวงเทศกาลคริสตมาส ทําใหราคาซ้ือขาย (spot price) สูงข้ึน
มาก โดยเฉพาะในตลาดสเปน อยางไรก็ตามราคาในภาพรวมในเดือนธันวาคม 2562 ยังต่ํากวาเดือนธันวาคม 
2561 แนวโนมราคาหมึกสายลดลงเนื่องจากฤดูกาลหมึกในโมร็อคโคเพ่ิงเริ่มตน และความตองการในปจจุบัน
ยังต่ํามาก  

การทําประมงหมึกสาย Maya ในเม็กซิโกสิ้นสุดเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 การจับลดลงรอยละ 34 
เม่ือเทียบกับป 2561 เนื่องจากมีรายงานการทําประมงผิดกฎหมาย อยางไรก็ตามจากสถานการณตลาดโดย
ภาพรวม ทําใหราคายังคงต่ํากวาในป 2561  

การทําฟารมหมึกสายในสเปนนับเปนความทาทายอยางมาก และเปนความพยายามอยางสูงของ
ภาคเอกชน อยางไรก็ตามไดมีตัวอยางหมึกท่ีเติบโตครบรอบการเจริญเติบโต แตการเพาะเลี้ยงหมึกเชิงพาณิชย
ยังคงไมมีดําเนินการ 

การคาหมึกกลวย (squid) มีรูปแบบเหมือนกับหมึกสาย (octopus) ราคาสูงในชวงเดือนธันวาคม 
2562 แตลดลงอยางชาๆ ในตลาดสเปน และคาดวาจะลดไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ 2563 เม่ือปริมาณ
การจับจากอารเจนตินาเริ่มเขาสูตลาด  

 
แผนภูมิท่ึ9 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟรกิาใตในตลาดอิตาลี 

กุง ปู (Crustaceans) 

 ราคากุงในเดือนธันวาคมสูง ยอดขายเดือนธันวาคม 2562 ดีมาก เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
หนา แตปจจุบันราคาเริ่มลดลง กุงอารเจนตินาในหองเย็นคงเหลือปริมาณมาก ท้ังท่ียอดขายดี คาดวาราคาจะ
ลดลงในอีกหลายเดือนขางหนา กุงจากอินโดนีเซียมีปริมาณเขามาในตลาด หลังชวงเทศกาล แตกุงขนาดเล็กยัง
ไมมีจนกวาผูเพาะเลี้ยงจะเก็บลูกพันธุชวงปลายป  

 รัสเซียเปนตลาดกุงท่ีมีความสําคัญมากข้ึน ชวง 11 เดือนแรกของป 2562 รัสเซียนําเขากุงท้ังหมด 
42,500 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากชวงเดียวกันของป 2561 อินเดียเปนผูสงออกหลักไปยังตลาดรัสเซีย มี
สัดสวนรอยละ 25 ของการนําเขากุงของรัสเซีย ราคากุงในตลาดรัสเซียอยูท่ี 6 ยูโรตอกิโลกรัม 

 ตลาดรัสเซียไดรับกุงจากการจับภายในประเทศเพ่ิมข้ึน ปจจุบันกองเรือประมงของรัสเซียจับกุงได 
30,000 ตัน ตอป จากป 2557 จับได 12,000 ตันตอป  
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 ราคาปูและล็อบสเตอร ไปถึงจุดท่ีราคาสูงสุดในรอบป ราคาสูงกวาปท่ีผานมา ปูราคาสูงทําสถิติท่ี 
5.08 ยูโรตอกิโลกรัม  

 
แผนภูมิท่ี10 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 

แผนภูมิท่ี11 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส 

ปลาน้ําจืด (freshwater fish) 

 ราคาปลาแพงกาเซียสดอรีปรับตัวสูงข้ึนในป 2561 อุตสาหกรรมปลาแพงกาเซียสดอรีในเวียดนาม
ตอบสนองโดยเพ่ิมการลงทุน และขยายตัวอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตามในป 2562 สินคาคงเหลือยังมีอยู ความ
ทาทายทางการคาในสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ทําใหตลาดหลักยังคงมีสินคาลนตลาดอยู 

 
แผนภูมิท่ี12 แนวโนมราคาปลาแพงการเซียสดอรี่จากเวียดนามในตลาดอิตาลี 
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หอยสองฝา (Bivalves) 

 ตลาดฝรั่งเศสมีหอยแมลงภูชนิดตางๆ อยางเชน French Bouchot and Rope , Dutch bottom 
และ Spanish rope mussels โดยท่ี Rope mussels มีปริมาณมาก หอยแมลงภูท่ีไดรับการรับรองเปนสินคา
ออแกนิค ไดแกพันธุ Rope จากไอรแลนด และ French Bouchot จากฝรั่งเศส ท้ังสองชนิดไดรับความนิยม 
และมีสินคาในตลาดชวงนี้ ราคาหอยแมลงภูคงท่ีมาเปนระยะเวลาหนึ่ง หอยแมลงภูในฝรั่งเศสราคาอยูท่ี 6 ยูโร
ตอกิโลกรัม ขณะท่ีราคาท่ีอิตาลี่ราคาเปนครึ่งหนึ่งของท่ีฝรั่งเศส 

 
แผนภูมิท่ี13 แนวโนมราคาหอยแมลงภู Mussel Bouchot ในตลาดฝรงเศส 

 ยอดขายหอยนางรมชวงเดือนธันวาคมสูงข้ึน สอดคลองกับความตองการท่ีสูงตามฤดูกาล ยอดขาย 
flat oyster (O. edulis) รวมท้ังหอยขนาดเล็กสูงข้ึนดวย อยางไรก็ตามราคายังคงท่ี 

 สหภาพยุโรปอนุญาตใหขยายการทําประมงหอยลาย (clam) ในอิตาลีได โดยกําหนดขนาดข้ันตํ่าให
เรือประมงอิตาลีสามารถทําประมงหอยลายขนาดเล็ก (lupine) ได พ้ืนท่ีในยุโรปท่ีอ่ืนอนุญาตใหทําประมงหอย
ไดท่ีขนาดไมต่ํากวา 25 มิลลิเมตร 

 อุตสาหกรรมหอยลายในอิตาลีผลิต 20,000 ตันตอป มูลคา 60 ลานยูโร ซ่ึงเม่ือรวมมูลคาท้ังโซ
อุปทาน จะมีมูลคา 140 ลานยูโร การทําประมงหอยลายในอิตาลีมีมากวา 100 ป การพิจารณากําหนดขนาด
ข้ันตํ่าท่ีอนุญาตใหจับได มีมาอยางตอเนื่องระหวางอิตาลีในทะเล Adriatic กับประมงสเปนในอาว Gulf of 
Cadiz สเปนอางวาหอยขนาด 25 มิลลิเมตรเปนขนาดท่ีเหมาะสม ในการปกปองทรัพยากร แตอิตาลีอางวา
หอยลายในทะเล Adriatic โตเร็ว และอุณหภูมิท่ีสูงทําหอยลายมีขนาดเล็ก และพอโตเต็มท่ี ก็มีขนาด 22 
มิลลิเมตร ท้ังนี้ราคาขายหอยลายจากสเปนอยูท่ี 5.5 - 6.0 ยูโรตอกิโลกรัม ขณะท่ีหอยลายจากอิตาลีอยูท่ี  
2.5 – 3.0 ยูโรตอกิโลกรัม        

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงในตลาดยุโรปหลายแหงสูงข้ึนในชวงปลายป 2562 จนใกล
ระดับท่ีจะทําลายสถิติ ท้ังท่ีตั้งแตชวงเดือนกันยายน 2562 ท่ีผานมาราคาจะลงต่ําในรอบหลายป แนวโนม
ราคาท่ีสูงข้ึนมากและรวดเร็ว ณ ขณะนี้ แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการจากชวงไตรมาสท่ีผานมา 

ดัชนีราคาแซลมอน Fish Pool Index (FPI) รายงานราคาแซลมอนสดประจําสัปดาหท่ี 2 ของป 
2563 อยูท่ี 79.77 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม ราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 87 เม่ือเทียบกับราคาในสัปดาหท่ี 38 ซ่ึงอยู
ท่ี 42.5 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม ราคาท่ีเพ่ิมข้ึนมากประกอบกับคาเงินนอรเวเจียนโครนออนคา ทําใหรายได
จากการสงออกแซลมอนนอรเวยสําหรับปนี้เพ่ิมข้ึน และแซลมอนกลับมาเปนสินคาตัวหลักท่ีทํารายไดจากการ
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สงออกอาหารทะเลของนอรเวย สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานมูลคาการสงออกแซลมอนป 2562 
ปริมาณ 1.1 ลานตัน มูลคา 72,500 ลานนอรเวยโครน ปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 และรอยละ 7 
ตามลําดับ การสงออกไปยังตลาดหลักอยางสหภาพยุโรปเปนไปดวยดี และมีการพัฒนาการสงออกไปจีนมาก
ข้ึน สงผลดีตอผูสงออกแซลมอนนอรเวย 

  ตัวเลขสงออกสูงสะทอนการผลิตท่ีเติบโตในป 2562 ถึงแมจะไดรับผลกระทบจากปรากฏการณ
สาหรายบูม (algal bloom) ในชวงตนป การคาดการณผลผลิตแซลมอนนอรเวยจากการเพาะเลี้ยงเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 7 ในป 2562  คิดเปนปริมาณ 1.4 ลานตัน ทําใหผลผลิตโดยรวมท้ังโลกเพ่ิมข้ึน 2.6 ลานตัน คิดเปนการ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 7 อยางไรก็ตามตนทุนท่ีสูงทําใหรายไดโดยรวมของอุตสาหกรรมแซลมอนนอรเวยคิดจากกําไร
กอนหักภาษี ในป  2562 อยูท่ี 2,100 – 2,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ  ต่ํากวาป 2559 ซ่ึงเปนปท่ีรายไดสูงสุดอยู
รอยละ 17 ตามรายงานการวิจัยตลาดของ Kontali 

ผลผลิตแซลมอนในสก็อตแลนดคิดเปนปริมาณ 190,000 ตัน เพ่ิมข้ึนอยางมาก สะทอนการฟนตัว 
จากชวงป 2560 – 2561ท่ีผลผลิตลดลงไปรอยละ 18 ราคาสงออกแซลมอนสก็อตแลนดสอดคลองกับ
แซลมอนนอรเวย ราคาในชวงกลางเดือนมกราคม  สูงอยูท่ี 8 - 8.5 ปอนดตอกิโลกรัม  

การพยากรณอัตราการเติบโตของผลผลิตแซลมอนแอตแลนติกของโลกคาดวาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 4 -5 
คาดวาผลผลิตจากนอรเวยและชิลีจะเติบโตในระดับปานกลาง ผูผลิตรายอ่ืนๆสวนใหญรวมท้ังสก็อตแลนดจะมี
ผลผลิตลดลง ดานความตองการจากท่ัวโลกยังคงสูง และราคาในชวงสิ้นสุดป 2562 อยูท่ีระดับสูงเกือบทําลาย
สถิติ ดังนั้นคาดวาอุตสาหกรรมแซลมอนจะมีทิศทางในทางบวก ราคาลวงหนา (forward prices) FishPool 
ในชวงครึ่งปแรกป 2563 อยูท่ีประมาณ 68 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม แตในชวงครึ่งหลังคาดวาจะอยูท่ี 50 – 
59 โครนตอกิโลกรัม  

 
แผนภูมิท่ี14 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 ปลาเทราตจากฟารมเพาะเลี้ยงในนอรเวยมีผลผลิตสูงข้ึนรอยละ 24 ในป 2562 ตั้งแตสิ้นเดือน
พฤศจิกายนเปนตนมา ปริมาณปลาเพ่ิมข้ึนรอยละ 15 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ถึงแมปริมาณ
ปลาเทราตจะเพ่ิมข้ึนแตความตองการยังคงท่ี ราคามีการฟนตัว ราคาสงออกในชวงสัปดาหแรกของป 2563 
อยูท่ี 68.03 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม สูงข้ึนรอยละ 12 จากสัปดาหเดียวกันของป 2561 สมาคมอาหารทะเล
นอรเวย (NSC) รายงานการสงออกปลาเทราตนอรเวยในป 2562 ปริมาณ 59,600 ตัน มูลคา 3,700 ลาน
นอรเวยโครน ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 29 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 24  
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ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 

 ในชวงฤดูหนาวปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลไมไดรับความนิยม และราคาไมเปลี่ยนแปลง 
คาดวาการจับจะลดลงเนื่องจากมีปริมาณลนตลาด และความตองการของตลาดไมเพียงพอท่ีจะใหราคาสูงข้ึน 
ราคาตกลงไปมากในป 2562 ปลากะพงขาวจากกรีซขนาด 300 – 450 กรัมในตลาดอิตาลีขายอยูท่ีประมาณ 
3.6 ยูโรตอกิโลกรัม ราคาต่ํากวาตะเพียนทะเลท่ีขนาดเดียวกันอยูเกือบ 1 ยูโร (ปลาตะเพียนทะเลราคา 4.5  
ยูโรตอกิโลกรัม) กรีซมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมปลา หลังจากท่ีบริษัท Philosofish ผูผลิตรายใหญเปนอันดับ
สอง ควบรวมกิจการกับบริษัท Nireus – Selonda ทําใหกลายเปนผูผลิตรายใหญท่ีสุดในกรีซ    

 
          แผนภูมิท่ี15 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 


