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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมีนาคม 25600

1 

ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

 โดยท่ัวไปยอดขายอาหารทะเลจะตํ่าลงในชวงนี้ของป แตจะมียอดการซ้ือสูงข้ึนในชวงสัปดาหกอนวัน
อีสเตอร (Holy week) ซ่ึงการบริโภคอาหารทะเลจะสูงข้ึนอยางรวดเร็วในพ้ืนท่ีท่ีมีการนับถือคริสตนิกาย
คาทอลิก ของทวีปยุโรป ขณะท่ีราคาโดยรวมคงท่ี ยกเวนผลัตภัณฑปลาคอดท่ีมีราคาสูงข้ึนเนื่องจากการ
ประทวงท่ีดําเนินมายาวนาน จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ  

ปลาหนาดิน (Ground fish)  
 การประทวงของชาวประมงในไอซแลนด 9 สัปดาหซ่ึงยาวนานท่ีสุดในประวัติศาสตรสมัยใหมของชาว
ไอซแลนด และไดสิ้นสุดลงชวงปลายเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา ไดมีการทําตามขอเรียกรองในบางรายการ  
แตยังคงไมแนชัดวาลูกเรือจะไดรับสถานภาพปลอดภาษีสําหรับอาหาร และคาใชจายอ่ืนๆ ขณะทํางานอยูใน
ทะเลหรือไม ผลของการประทวงยาวนาน กระทบไปท่ัวยุโรป และผูคารายยอยจากอังกฤษมีการแจงเตือนวา
ผลิตภัณฑสัตวน้ําบางชนิด จะถูกนําออกจากรายการสินคาท่ีจําหนายในซุปเปอรมาเก็ต และจะใชเวลาสักระยะ
หนึ่งจนกวาสถานการณปลาหนาดินจะกลับสูภาวะปกติ ขณะนี้มีรายงานวาราคาปลาหนาดินสูงข้ึนมาก
โดยเฉพาะราคาปลาคอด และสงผลไปถึงสินคาแปรรูป อยางเชนปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้นท่ีทําจากปลา
คอดสด (Gadus morhua) ท่ีมีแหลงท่ีมาจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนด เนื่องจากมีวัตถุดิบไมเพียงพอ และ
สถานการณเปนเชนเดียวกันกับปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod) ท่ีทําจากวัตถุดิบปลาคอด 
แชแข็ง (Gadus macrocephalus) โดยรวมสถานการณราคาปลาคอดอยูในระดับท่ีสูง มาตั้งแตเดือนท่ีแลว 
 ปลาอลาสกาพอลลัค (Alaska Pollack) มีราคาลดลงในตลาดมอสโคว เนื่องจากมีสินคาเขาสูตลาด
ปริมาณสูง ถึงแมชวงกอนหนานี้ปริมาณปลาข้ึนทาลดลงเนื่องจากมีพายุ ตลาดโปแลนดมีความตองการปลา 
อลาสกาพอลลัคสูงข้ึน (เพ่ิมข้ึนรอยละ 30 – 35) ขณะท่ีราคาปลาคอดมีแนวโนมลดลง 
  

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดท่ีมาจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

 

 ตลาดซูริมิมีแนวโนมราคาลดลงเนื่องจากคาเงินยูโรแข็งคาเม่ือเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ และ
วัตถุดิบสําหรับทําซูริมิในยุโรปสวนมากมาจากแถบอลาสกาของสหรัฐฯ  
 

                                                           
1 European Price Report Issue 1/2017, January 2017. Rome, Italy. 
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาซูริมิท่ีมาจากสเปนในตลาดฝรั่งเศส 

 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
ราคาทูนาในเดือนมีนาคมสูงข้ึน ท้ังท่ีมีปริมาณการจับสูงทางแปซิฟกตะวันออก ยกเวนทูนาทองแถบ 

(skipjack) ท่ีตลาดกรุงเทพฯ ราคาลดลง และตลาดกรุงเทพฯเปนผูกําหนดราคา จึงมีแนวโนมท่ีราคาทูนา 
ทองแถบในตลาดอ่ืนๆ จะสอดคลองกับตลาดกรุงเทพฯ  

การทําประมงทูนาทางแปซิฟกตะวันออก ไดผลดีเนื่องจากมีฝนตกชุก โรงงานแปรรูปรายงานวามี
วัตถุดิบสําหรับแปรรูปเพียงพอ ราคาทูนาท่ีเอกวาดอรสูงข้ึนทําใหลดชองวางทางราคากับตลาดกรุงเทพฯ และ
โรงงานแปรรูปของสเปนรับซ้ือเนื้อทูนาสําหรับแปรรูปจากเอกวาดอร โดยใชสิทธิประโยชนทางภาษี 

การทําประมงทูนาทางแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลาง ยังคงเปนไปอยางลาชา โรงงานแปรรูป
ท่ีไทยยังคงรายงานวามีวัตถุดิบเพียงพอ มีเพียงโรงงานบางแหงท่ีรายงานวาวัตถุดิบทูนามาลาชา การทําประมง
ทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง วัตถุดิบสําหรับแปรรูปยังคงเพียงพอ โดยราคาทูนาทองแถบ
และครีบเหลืองมีแนวโนมสูงข้ึน  

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ และเอกวาดอร 

 

การหามการทําประมงท่ีใชอุปกรณชวยทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating 
Device : FADs) ในมหาสมุทรแอตแลนติก สิ้นสุดวันท่ี 28 กุมภาพันธ แตการทําประมงทูนายังคงอยูในระดับ
ต่ํา โรงงานแปรรูปทองถ่ินรายงานวามีปริมาณวัตถุดิบต่ํา ทําใหอาจตองหยุดผลิตจนกวาจะมีวัตถุดิบจากการทํา
ประมงทูนาเพ่ิมข้ึน จากผลของการทําประมงทูนาไดปริมาณนอย ทําใหราคาทูนาทองแถบสูงข้ึน และราคา 
ทูนาครีบเหลืองปรุงสุกสูงข้ึนเชนกัน 
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แผนภูมิท่ี4แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากสเปน 
 

 

แผนภูมิท่ี5แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 
 

 
แผนภูมิท่ี6แนวโนมราคาเน้ือ(loin) ทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากสเปนและอิตาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small pelagic) 

 ปลาแฮรริ่งแปซิฟกพบไดโดยท่ัวไปในตลาดทางยุโรปตะวันออกไกลและตลาดมอสโคว และราคาลดลง 
ราคาปลาแฮรริ่งจากทะเลบอลติกลดลงในโปแลนด เนื่องจากความตองการต่ํา แตคาดวาราคาสูงข้ึนในชวง
เทศกาลอีสเตอร ราคาปลา sprat ในโปแลนดสูงข้ึน เนื่องจากมีความตองการมากข้ึน  

หมึก (Cephalopods) 

 ปริมาณการจับหมึกทางตะวันตกเฉียงใตของมหาสมุทรแอตแลนติกมีปริมาณสูง จึงคาดวาจะมีหมึก
กลวย(squid) เขาสูตลาดมากข้ึน และราคาลดลงในเร็วๆนี้  
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การทําประมงจับหมึกกลวยในแอฟริกาใตลดลงอยางมาก และมีการปดฤดูการทําประมงหมึกเปนเวลา 
3 เดือน ตั้งแตมีนาคมเปนตนมา แตราคายังคงท่ี ขนาดของหมึกท่ีจับไดกลับไปสูสภาวะปกติ โดยมีสัดสวนหมึก
ขนาดเล็กลดลง คาเงิน Rand ของแอฟริกาใตแข็งคาข้ึน เม่ือเทียบกับปกอน แตก็เริ่มออนคาลงบาง ปริมาณ
สินคาคงเหลือในสต็อกยังคงมีความแนนอน และยังไมมีความจําเปนในการลดราคาลงในขณะนี้ 

 
แผนภูมิท่ึ7 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี 

กุง (Crustaceans) 

 ตลาดรับซ้ือกุงจากอารเจนตินายังคงมีความไมแนนอน กุงจากอารเจนตินาราคาสูงข้ึนเนื่องจากมีการ
จับลดลง ท่ีสเปนราคากุงลดลงมาตั้งแตชวงปใหม เนื่องจากมีปริมาณสินคาเกินกวาความตองการ โดยเฉพาะกุง
ขนาด 10-20 ตัวตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามคาดวาความตองการในตลาดนี้จะสูงข้ึนในชวงเทศกาล Holy Week 
ประกอบกับสต็อกสินคากุงเริ่มลดลง ซ่ึงจะสงผลใหราคาในตลาดนี้ปรับตัวสูงข้ึน  

 สมาคมกุงของอินโดนีเซียรายงานวา ป 2559 อินโดนีเซียมีผลผลิตกุง 265,000 ตัน ลดลงเม่ือเทียบกับ
ป 2558  ในชวงตนป 2560 วัตถุดิบกุงจากอินโดนีเซียลดลงจากปญหาโรค อยางเชน white feces 
syndrome white spot syndrome และโรคติดเชื้อ mionecrosis และจากสภาพอากาศไมดี ทําใหราคากุง
เพ่ิมข้ึนรายวัน  

 ในยุโรปและแคนาดาฤดูกาลของกุงลอบสเตอรสิ้นสุดลงแลว โดยการผลิตรอบตอไปจะเขาสูตลาด
ในชวงเดือนพฤษภาคม และฤดูการของปูในยุโรปก็สิ้นสุดแลวเชนกัน 

 
แผนภูมิท่ึ8 แนวโนมราคากุง red shrimp ขนาดตางๆจากอารเจนตินา 
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หอยสองฝา (Bivalves) 

ฤดูกาลหอยแมลงภูบูโชฝรั่งเศส (French Bouchot mussel) ในยุโรปสิ้นสุดลง และตามปกติ
หอยแมลงภูไอริช สเปนิช และ ดัชต จะมาแทนท่ีตลาดหอยแมลงภูของฝรั่งเศส ทะเล Wadden Sea ของ
เนเธอรแลนดมีผลผลิตสูงในปนี้ ทําใหสงผลดีตอธุรกิจบรรจุภัณฑอาหารทะเลของเนเธอรแลนด 

ตลาดหอยนางรมไดรับการสงเสริมโดยฝรั่งเศส โดยการจัดงานแขงขันการทดสอบผลิตภัณฑ ชวง
ปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงตนเดือนมีนาคม โดยใหเหรียญรางวัลแกผูชนะการประกวดเปนเหรียญทอง  
เหรียญเงินและเหรียญทองแดง ซ่ึงเปนการสรางภาพลักษณเก่ียวกับหอยนางรมคุณภาพ 

 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกจากการเพาะเลี้ยงเริ่มลดลงในชวงตนป 2560 หลังจากปกอนหนานี้มี
ราคาสูงมาก ผูสงออกและบริษัทเพาะเลี้ยงแซลมอนไดรับรายไดเพ่ิมข้ึนอยางมากในปกอน สาเหตุท่ีราคาลดลง
ในปนี้มาจากการท่ีมีปริมาณปลาเขาสูตลาดเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ และความตองการของ
ผูบริโภคลดลงตามชวงเวลานี้ของทุกป ประกอบกับปริมาณปลาจากฟารมจํานวนมากมีขนาดเฉลี่ยใหญข้ึน ทํา
ใหมีการจับไดปริมาณมากในชวงตนป 2560 ขณะท่ีรัสเซียซ่ึงเปนผูนําเขารายหลักลดการนําเขาแซลมอน ทําให
มีผูซ้ือไมเพียงพอท่ีจะทําใหราคาอยูในระดับท่ีคาดการณไวในชวงปลายปกอน 

 ดัชนีราคาปลาแซลมอนในตลาดหุน NASDAQ2 สัปดาหท่ี 9 ป 2560 อยูท่ี 6.97 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม เปนการลดลงเปนสัปดาหท่ี 12 และราคาลดลงรอยละ 16 เม่ือเทียบกับสัปดาหเดียวกันในป 2559 
แตราคาสงออกเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธท้ังเดือนยังคงสูง สมาคมอาหารทะเลนอรเวย Norwegian Seafood 
Council (NSC) รายงานวาแซลมอนสงออกในเดือนกุมภาพันธมีมูลคา 5,000 ลานนอรเวยโครนหรือประมาณ 
596 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16 จากปกอนหนา ทางดานสหราชอาณาจักรราคาสงออกแซลมอน
ลดลงในชวงเม่ือไมก่ีสัปดาหท่ีผานมา แสดงใหเห็นวาราคาแซลมอนจากสหราชอาณาจักรสามารถตานแรง
กดดันดานราคาไดมากกวาแซลมอนจากนอรเวย  นักวิเคราะหคาดวาผลผลิตแซลมอนนอรเวยจะเติบโต
แบบชาๆ ในป 2560 และคาดวานอรเวยจะจะมีผลผลิตแซลมอนท้ังป 1.17 ลานตัน แตการมีแซลมอนจาก
แหลงอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนจะทําใหราคาแซลมอนจากนอรเวยลดลงได ปจจัยอ่ืนๆท่ีทําใหราคาลดลงไดแกการท่ีคาเงิน
โครนของนอรเวยแข็งคาข้ึน และผูบริโภคเริ่มตระหนักถึงราคาสินคาท่ีแพง จากการท่ีผูแปรรูปสงผานตนทุนท่ี
สูงไปยังราคาสินคาเพ่ิมข้ึน จากกอนหนานี้ยังไมสามารถทําไดเนื่องจากติดขอสัญญา สะทอนใหเห็นไดจากราคา
ในตลาดซ้ือขายลวงหนา (FishPool) ไดลดคาดการณราคาแซลมอนสําหรับป 2017 โดยเฉพาะในชวงปลายป
ถึงแมวาจะมีการคาดการณราคาท่ีไมต่ํากวา 60 นอรเวเจียนโครนหรือประมาณ 7.16 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัมก็ตาม 

  

 

 

                                                           
2

 NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) กอตั้งในป 1971 เปนตลาดหุนที่ซื้อขายผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสแหงแรกของโลก 
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แผนภูมิท่ี9 สถานการณราคาแซลมอนนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 ปลาเทราตนอรเวยประสบความสําเร็จในการพัฒนาตลาดใหมๆ ในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ 
หลังจากรัสเซียออกมาตรการหามนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากบางประเทศ (trade embargo) ทําใหมี
ความตองการเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก จนทําใหผลผลิตปลาจากการเพาะเลี้ยงลดลงอยางมาก ดังนั้นปริมาณสงออก
ปลาเทราตนอรเวยใน 2 เดือนแรกของป 2560 ลดลงต่ํากวาปกอน ขณะท่ีราคาสูงข้ึนมากเกือบ 8.95 เหรียญ
สหรัฐฯตอกิโลกรัม สูงข้ึนรอยละ 63 จากป 2559 ตลาดท่ีสําคัญไดแก เบลารุส ญ่ีปุน โปแลนด สหรัฐฯ ไทย 
และ ยูเครน โดยมีปริมาณการซ้ือท่ีมากและเพ่ิมข้ึน คาดการณวาอุตสาหกรรมนี้จะข้ึนอยูกับการมีปริมาณปลา
ท่ีเพียงพอตอความตองการของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก 
 

 
แผนภูมิท่ี10 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ปลาตะเพียน (carp) มีปริมาณเพียงพอตอความตองการในตลาดฮังการี เนื่องจากความตองการเริ่ม
ลดลง ซุปเปอรมาเก็ตในฮังการีเริ่มทําสงเสริมการขายเพ่ือเพ่ิมยอดขายปลาชนิดนี้  

ปริมาณปลานิลจากจีนไปยังตลาดโลกข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ท่ีผานมาชวงฤดูอากาศหนาวเย็นในจีน
เม่ือปกอน ทําใหอัตราการตายของปลานิลเลี้ยงในบอสูง แตในปนี้สภาพอากาศไมรุนแรงมากจึงทําใหสต็อก
ปลานิลมีเพียงพอและราคามีเสถียรภาพ  

 จากผลของขาวดานลบท่ีเก่ียวกับปลาแพงกาเซียสดอรี (pangasius) ของเวียดนาม หางคารฟูประเทศ
สเปนหามการซ้ือปลา pangasius มาต้ังแตปลายเดือนมกราคม และยุติการขายท้ังสวนของเคาเตอรขายปลา
และสวนท่ีใหลูกคาบริการตนเองท่ีโซนอาหารแชแข็ง โดยการตัดสินใจนี้กระทบท้ังตราสินคาของหางเองและ
ตราสินคาของตางชาติ และมาตรการเดียวกันนี้ ไดนําไปใชกับหางในฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และ อิตาลี  



7 

 

ความตองการปลาชนิดนี้ในยุโรปลดลงอยางมาก และเวียดนามไดเพ่ิมราคาขายทําใหสวนแบงตลาดของปลา 
pangasius เวียดนามในยุโรปลดลงอยางตอเนื่อง 

ตลาดสําหรับปลา Nile perch ในยุโรปยังคงอยูท่ีระดับเดิมจากปท่ีแลว ยังมีความตองการสูง  
แตปริมาณการจับต่ํา และราคาสูงข้ึนมาก โดยยอดขายปลาสดมาแทนท่ีปลาแบบแชแข็งเกือบท้ังหมด  

 

 

แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาปลาตะเพียน (carp) จากฮังการี 

 
แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาแพงกาเซียสดอรี (แพงกาเซียส) จากเวียดนามในตลาดสเปน 

 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
  

ในชวงนี้ของปเปนชวงท่ียอดขายปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลลดต่ําลง เนื่องจากผูบริโภคนิยม
ปลาท้ังสองชนิดในชวงฤดูรอน ในตลาดอิตาลีราคาปลากะพงขาวจากกรีซเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ขณะท่ีราคาปลา
ตะเพียนทะเลยังคงท่ี สถิติการคาปลาของตุรกีในป 2559 รายงานวาแนวโนมผลผลิตปลากะพงขาวเพ่ิมข้ึน 
ปานกลาง ขณะท่ีปริมาณปลาตะเพียนทะเลเพ่ิมข้ึนรอยละ 44 เม่ือเทียบกับป 2558 ซ่ึงทําใหราคาลดลงท้ัวท่ัง
ตลาดยุโรป โดยอุตสาหกรรมไมไดคาดวาปริมาณปลาตะเพียนทะเลจะเพ่ิมปริมาณมาก เนื่องจากไมทราบ
ปริมาณสต็อกของสัตวน้ําวัยออนท่ีแนนอน และยังมีขอหวงกังวลวาการสงเสริมใหปลาตะเพียนทะเลมีราคา
สูงข้ึนในชวง 2 ปกอนจะเกิดข้ึนเพียงไมนาน ราคาปลากะพงยังไมไดรับผลกระทบมากนักจากกรณีเดียวกันนี้
แตคาดวาการผลิตปลากะพงเพ่ิมข้ึนในกรีซ สเปน และ อิตาลี จะสงผลกระทบตอตลาดในอีก 2-3 ปขางหนา 
และเพ่ือปองกันไมใหราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลกลับไปสูสภาวะราคาตกต่ําและทําให

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
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อุตสาหกรรมปลาของกรีซเสียหาย อุตสาหกรรมจะตองใหความสําคัญกับความมีประสิทธิภาพในระดับฟารม 
การเพ่ิมหลากหลายของสินคาเพ่ิมมูลคา และการพัฒนาตลาดใหมๆ เพ่ือเพ่ิมเติมจากตลาดหลักในยุโรป 

 

 
            แผนภูมิท่ี13 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลและปลาแซลมอน 

 
___________________________________________________________________   


