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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนพฤศจิกายน 25600

1 

ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

การทําประมงบริเวณนานน้ํายุโรปทางตอนเหนือไดรับผลกระทบจากพายุ Ophelia ในเดือนตุลาคม 
ทําใหตองหยุดการทําประมง โดยเฉพาะบริเวณนอกชายฝงไอรแลนดและอังกฤษ กระทบตอปริมาณปลาข้ึนทา 
ทําใหราคาสูงข้ึน ผูคาเรงซ้ือสัตวน้ําไวเพ่ือขายชวงเทศกาลคริสตมาส และความตองการปนี้สูงหลังจากท่ี
คริสตมาสปกอนๆมียอดขายต่ํา โดยเฉพาะสินคาราคาแพงอยางเชน หอยนางรม ล็อบสเตอรและกุง ราคาจะ
เพ่ิมข้ึน หมึกมีปริมาณต่ํามากมาเปนเวลาหลายปทําใหราคาพุงสูงไปมาก สวนทูนาเริ่มราคาลงจากชวงกอน
หนาท่ีราคาข้ึนไปสูงมากในเดือนตุลาคม 2560 แตราคาก็ยังคงสูงกวาปท่ีผานมารอยละ 40 

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 การทําประมงปลาคอดในทะเลบอลติกไดผลไมดีเนื่องจากอากาศเย็น และปริมาณปลาท่ีจําหนายให
ผูบริโภคมีจํากัด เนื่องจากปลาในหองเย็นมีปริมาณนอย ราคาปลาคอดในตลาดโปแลนดสูงข้ึน ในป 2513 เคย
มีการจับปลาคอดในทะเลเหนือไดสูงสุด 270,000 ตัน หลังจากนั้นทรัพยากรถูกใชไปมากจาก overfishing จน
เหลือแค 44,000 ตัน ในป 2549 จึงทําใหเกิดมาตรการสงวนรักษาไดแกกําหนดโควตาต่ํา และหามจับปลา
ขนาดเล็ก ซ่ึงประสบความสําเร็จ ทําใหสต็อกปลาคอดในทะเลเหนือสูงข้ึนเปน 150,000 ตัน แสดงใหเห็นวา
การจัดการประมงท่ีดีมีศักยภาพทําใหทรัพยากรปลาฟนตัวได  

  ปลาคอดหมักเกลือฟลเลท่ีทําจากปลาคอดแปซิฟกแชแข็งยังคงมีปริมาณนอย โดยท่ีราคาสูงมาก ผูซ้ือ
จากอิตาลีสนใจซ้ือนอยลงมาก แตปลาคอดหมักเกลือเปนอาหารสําหรับชวงคริสตมาส จึงนาจะมีคําสั่งซ้ือมาก
ข้ึน ถึงแมราคาจะสูงมากก็ตาม การทําประมงปลาคอดในมหาสมุทรแอตแลนติกไมดี ทําใหวัตถุดิบปลาคอดสด
มีจํากัด และผูผลิตยังไมไดทําสัญญาซ้ือขาย หลังชวงฤดูรอน  

 ท่ีตลาดมอสโคว และวลาดิวอสต็อก มีความตองการปลา Alaska Pollock คงท่ี ราคาคงท่ี ตลาด

รัสเซียมีความตองการปลาเนื้อขาวรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป จากเดิมตองการสินคาท่ีแปรรูปนอยแตปจจุบันตองการ

สินคาแปรรูปเพ่ิมมูลคา จึงเห็นตลาดทองถ่ินแปรรูปปลาฟลเลขายมากข้ึน แตการนําเขาปลา Alaska Pollock 

ยังลดลงซ่ึงมีสวนมาจากการท่ีรัสเซียหามนําเขาสินคาจากชาติตะวันตก  

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาซูริมินําเขาจากสเปนในตลาดฝรั่งเศส 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
 ราคาทูนาโดยเฉพาะทูนาทองแถบเริ่มลดลงตามท่ีคาด และมีแนวโนมปรับลดลงอีก เนื่องจากความ
ตองการซ้ือลดลง ชวงท่ีมีการหามใชอุปกรณทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : 
FADs) ในพ้ืนท่ีแปซิฟกตะวันตกและตอนกลาง สิ้นสุดลงตั้งแต 31 ตุลาคม ทําใหการทําประมงอยูในระดับปาน
กลางถึงดี วัตถุดิบคงเหลือท่ีโรงงานไทยมีปริมาณเพียงพอ บางโรงงานรายงานวาขายสินคาไดชา เนื่องจากราคา
วัตถุดิบสูงในชวงสองสามเดือนท่ีผานมา  
 อัตราการจับทูนาในแปซิฟกตะวันออกต่ํา แตมีวัตถุดิบจากมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟกตอนกลาง
และตะวันตกเขามาเสริม โรงงานแปรรูปจึงรายงานปริมาณวัตถุดิบสําหรับแปรรูปเพียงพอ ทูนาทองแถบท่ีเมือง 
Manta ประเทศเอกวาดอรมีราคาลดลง เนือ่งจากมีปลาเพ่ิมเขามา แตระดับราคายังสูงกวาท่ีตลาดกรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 
9 พฤศจิกายน IATTC2 ประกาศหามจับสัตวน้ํา เปนเวลา 2 เดือน โดยมีเรือรอยละ 64 ของเอกวาดอรตองปฏิบัติ
ตามประกาศนี้  

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา) 

 การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง มีการขนถายสินคาในทะเลมาก และ
สินคาทูนาไปยังตลาดเอกวาดอรมากข้ึน วัตถุดิบท่ีโรงงานมีปริมาณเพียงพอ ราคาทูนาทองแถบและครีบเหลือง
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 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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ท่ี Seychelles ลดลงตามราคาท่ีไทยและเอกวาดอร จะมีการปดการทําประมงทูนาครีบเหลืองสําหรับเรือ
สเปน ตั้งแต 5 พฤศจิกายน ไปจนถึงสิ้นป  

  การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกเปลี่ยนแปลงไมมาก อัตราการจับและวัตถุดิบคงเหลือ
ปานกลาง ราคาทูนาทองแถบลดลงเล็กนอย ราคาทูนาครีบเหลืองคงท่ี สถานการณวัตถุดิบดี ราคาทูนาท้ังตัวท้ัง
ลดลง แตราคาเนื้อทูนาลอยนสูงข้ึน โดยท่ัวไปราคาเนื้อทูนาลอยนจะแปรตามราคาทูนาท้ังตัว ในเวลาประมาณ 1 
เดือนใหหลัง 

 
แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 
แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปน 

 
ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 ปลาแปซิฟกเฮอริ่งท่ีตลาดวลาดิวอสต็อกและมอสโควมีราคาสูง ทําใหความตองการผูบริโภคลดลง  
แตปลาเฮอริ่งจากทะเลบอลติกมีราคาลดลงเนื่องจากมีผลผลิตสูง 

หมึก (Cephalopods)  

ความตองการหมึกกลวย (squid) ยังคงสูงตอเนื่อง แตปริมาณการจับนอย ผลผลิตจากจีนชวยให
ตลาดดีข้ึนบาง โดยปกติชวงฤดูหนาวการบริโภคจะไมสูง แตปนี้ความตองการกลับไมลดลงเลย ราคาจึงยังคงสูง
อยู ทําใหผูบริโภคหลายรายเลือกท่ีจะไมซ้ือ การจับหมึกในแอฟริกาใตสิ้นสุดตามฤดูกาล โดยท่ีไมมีสินคา
คงเหลืออยูเลย จึงไมมีสินคาในตลาด ฤดูการจับหมึกจะเริ่มอีกครั้งวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 
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แผนภูมิท่ึ7 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี 

กุง (Crustaceans) 

 จีนมีความตองการกุงสูง สะทอนจากตลาดกุงท่ัวโลก และสงผลกระทบตอตลาดยุโรป กุงเลี้ยงจาก
ประเทศผูผลิตหลายประเทศประสบปญหาโรคระบาด ตลาดจึงหันไปหากุงจับจากธรรมชาติโดยเฉพาะกุงจาก
อารเจนตินา การทําประมงกุงในอารเจนตินาบริเวณเสนขนานท่ี 41 ปดไปเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม เรือบางลําใช
อวนจับตอในบริเวณท่ีเปด แตมีบริเวณกุงนอย เรือสวนใหญกลับเขาสูฝงในชวงเวลาท่ีเหลือของป 2560 
โดยรวมป 2560 มีปริมาณการจับกุงมากกวา 200,000 ตัน ซ่ึงสูงกวาท่ีเรืออวนลากจับไดในชวงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม ความตองการกุงในชวงตรุษจีน (16 ก.พ.) ทําใหผลผลิตไมเพียงพอ และราคาสูงข้ึน 
คําสั่งซ้ือกุงอารเจนตินาขนาดใหญจากจีน ทําใหกุงขนาดใหญราคาสูงข้ึนตางจากกุงขนาดเล็ก จากเดิมท่ีราคา
กุงท้ังสองชนิดมีแนวโนมราคาเทากันตลอดท้ังปท่ีผานมา  

 ตลาดยุโรปมีทีทาวาสินคาจะขาดตลาด แตเนื่องจากคําสั่งซ้ือกุงอารเจนตินาขนาดใหญจากจีนมาถึงลา
ออกไป ทําใหสถานการณดีข้ึน กุงเขาสูยุโรปมากข้ึนจนถึงปลายเดือนสิงหาคม ซ่ึงความตองการสูงในชวง
คริสตมาสทําใหราคาเริ่มสูงข้ึนแลว  

 
แผนภูมิท่ึ8 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 

 วัตถุดิบล็อบสเตอรตึงตัว เนื่องจากสภาพอากาศสงผลตอการทําประมงในสหรัฐฯ และ แคนาดา และ
ความตองการในสหรัฐฯสูง สงผลใหราคาสูงข้ึนตาม  ตลาดมีความตองการล็อบสเตอรปรุงสุกลดลงแตราคา
ยังคงท่ี แคนาดามีผลผลิตล็อบสเตอรเปลือกแข็งคุณภาพสูงชวงฤดูใบไมผลิ แตปริมาณนอยและราคาคงท่ี  
ล็อบสเตอรปรุงสุกท้ังตัวจากชวงฤดูรอนและฤดูใบไมรวงราคาลดลง ยุโรปหยุดผลิตล็อบสเตอรบริเวณทะเล
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เหนือ เนื่องจากสภาพอากาศไมดีทําใหราคาสูงข้ึน ซ่ึงเปนแนวโนมปกติในชวงนี้ของป รวมท้ังหยุดทําประมงปู 
แตราคาปกูลับลดลงเนื่องจากความตองการต่ํา  

 
แผนภูมิท่ี9 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรจากไอรแลนดในตลาดยุโรป 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 หอยแมลงภูฝรั่งเศส (French Bouchot , French rope) และหอยแมลงภูจากเนเธอรแลนมีปริมาณ
มากในตลาดฝรั่งเศส ราคาหอย Galloprovincialis จากสเปน เปนราคาอางอิง โดยหอยแมลงภูฝรั่งเศสขายท่ี
ราคาสูงกวาสองเทาของราคาหอย Galloprovincialis ท่ีผานมาชวงฤดูหนาวเปนชวงท่ีหอยแมลงภูมียอดขาย
สูงในฝรั่งเศส  

   

 
แผนภูมิท่ี10 แนวโนมราคาหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป 

สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institutution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายสะสมของหอยนางรม (oyster mortalities) เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 พบวาโดยเฉลี่ย ลูกพันธุ
หอยนางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 65.1 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพ้ืนท่ี สวนหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากท่ีระดับรอยละ 6.9 และรอยละ 6.5 
ตามลําดับ โดยอัตราการตายของลูกพันธุหอยนางรมอยูในระดับเดียวกับป 2559 แตวาอัตราการตายของหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ํากวาปท่ีผานมา หอยนางรมมีอัตราการโตต่ําในชวงฤดูรอน ทํา
ใหคาดวาหอยตามขนาดท่ีตองการจะมีไมเพียงพอสําหรับชวงเทศกาลปลายป 
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ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ผลผลิตแซลมอนจากฟารมปลาในนอรเวยออกสูตลาดปริมาณมาก ทําใหราคาตก ราคาสงออก
แซลมอนของ Fish Pool Index สัปดาหท่ี 44 อยูท่ี 5.57 เหรียญสหรัฐฯ ตอกิโลกรัม ลดลงจากสัปดาห
เดียวกันของปท่ีผานมา ซ่ึงมีราคาสงออกอยูท่ี 7.76 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม แตยังคงสูงกวาราคาของป 
2558  สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานราคาสงออกเดือน
ตุลาคม ปลาแซลมอนแอตแลนติกสดท้ังตัวเฉลี่ย อยูท่ี 6.91 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ปริมาณสงออกเดือน
ตุลาคม 2560 ท้ังหมด 98,000 ตัน สูงข้ึนรอยละ 10 จากเดือนตุลาคม 2559 มูลคา 721 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
การสงออกสะสมชวง 10 เดือนแรกปริมาณ 807,000 ตัน มูลคา 6,760 ลานเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพ่ิมข้ึน
รอยละ 1 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 9 ตามลําดับ คาดวาปริมาณสงออกท้ังปจะโตข้ึน เนื่องจากผลผลิตจากฟารม
เพ่ิมข้ึน โปแลนดและฝรั่งเศสเปนตลาดสงออกสูงสุด 2 อันดับแรกสําหรับแซลมอนนอรเวย แตสวนแบงตลาด
ของฝรั่งเศสลดลงบางในป 2560  

 ผูเลี้ยงปลาสก็อตทิชแซลมอนของอังกฤษ รายงานราคาลดลงในชวงสัปดาหกอนหนาท่ีผานมาเชนกัน 
แตยังคงมีคําสั่งซ้ือจากตลาดสหรัฐฯ ฝรั่งเศส และ จีน รวมถึงคาเงินปอนดออนคา ทําใหอุตสาหกรรมแซลมอน
ของอังกฤษยังคงเติบโตดี  

 ราคาแซลมอนในปจจุบันคาดวาจะเปนจุดต่ําท่ีสุดหรือใกลถึงจุดตํ่าสุดของป และราคาจะฟนตัวชวง
ปลายป ซ่ึงมีความตองการเพ่ิมมากข้ึน ราคาลวงหนา (forward price) ของ Fish Pool ชวงตนป 2561 
ปลาแซลมอนแอตแลนติกสดท้ังตัวอยูท่ี 7.6 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม  

 โดยรวมความตองการแซลมอนท่ีเติบโตอยางรวดเร็วท่ัวโลก ทําใหคาดวาราคาแซลมอนจะสูงข้ึน  
แตปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปจจุบันจะไมทําใหราคาสูงมากเหมือนชวงปลายปท่ีผานมา กําไรระดับฟารม
ยังคงดี แตตนทุนรวมสูงข้ึนเนื่องจากมีคาใชจายสูงในการรักษาปลาจากไรทะเล (sea lice) และอุตสาหกรรม
ยังคงใหความใสใจกับเรื่องนี้อยางมาก   

 
แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 แนวโนมราคาปลาเทราตคลายกับปลาแซลมอน คือลดลงในเดือนตุลาคม หลังจากนั้นราคสูงมาก
ในชวงกอนหนานี้ของป เนื่องจากผลผลิตต่ํา และความตองการสูงจากหลายตลาดอยางเชน ญ่ีปุน เบลารุส 
สหรัฐฯ และ ไทย ในเดือนตุลาคม 2560 NSC รายงานการสงออกปลาเทราต 4,000 ตัน มูลคา 253 ลาน
นอรเวยโครน  ลดลงรอยละ 18 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา ซ่ึงราคาจะยังคงสูงหากปริมาณ
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ผลผลิตยังคงมีจํากัด และผูสงออกเกรงวาตลาดอาจตองการลดลง เนื่องจากระดับราคาท่ีสูงมาเปนระยะเวลา
หนึ่งแลว  อุตสาหกรรมปลาเทราตในอิตาลีไดรับผลกระทบจากสภาวะแหงแลงในชวงฤดูรอน ถึงแมตอนนี้ฝน
จะเริ่มตกแลว แตปลาเทราตขนาดใหญยังคงขาดตลาด แตขนาดเล็กยังคงมีและราคาคงท่ี  

 
แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ปลาตะเพียนเปนสัตวน้ําท่ีไดรับความนิยมมาแตเดิมสําหรับอาหารกลางวันในชวงคริสตมาส ในฮังการี 
ยอดขายปลาชนิดนี้สูงข้ึน และมีปริมาณผลผลิตเพียงพอ แตก็มีคูแขงเปนปลาทะเลชนิดอ่ืน และปลา 
แพงกาเซียส ซ่ึงคาดวาจะมีมาเพ่ิมในเดือนตอๆไป  

 
แผนภูมิท่ี13 สถานการณราคาปลาตะเพียนจากฮังการใีนตลาดยุโรป 

 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 
 ในชวงนี้ของป ปลากะพงและปลาตะเพียนทะเลจากการเพาะเลี้ยงในตลาดอิตาลีเริ่มมีราคาลดลง 
ถึงแมวาราคาจะเริ่มลดลงชาในปนี้ก็ตาม ในเดือนพฤศจิกายนปลาจากกรีซในตลาดอิตาลีราคาลดลงรอยละ 7 
เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา และราคาปลาท้ังสองชนิดโดยเฉพาะปลาขนาดเล็กลดลงอยางมากในตลาดมาดริด
และบาเซโลนา ประเทศสเปน  

                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
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โดยภาพรวมปนี้ อุตสาหกรรมปลาท้ังสองชนิดมีการพัฒนาหลายรูปแบบ โดยเบื้องตนผลผลิตเพ่ิมมาก
ข้ึน ทําใหราคาลดลง แตความตองการจากตลาดตางๆ ก็เพ่ิมข้ึนดวย จากการท่ีตุรกีพยายามขยายตลาดมากข้ึน
ในสองสามปท่ีผานมา และสหภาพยุโรปไดลงทุนเพ่ือพัฒนาตลาด ท้ังดานกลยุทธและเทคโนโลยีการผลิต 
บริษัทฟารมปลา Nireus ของกรีกรายงานความกาวหนาในดานการลดตนทุน ซ่ึงเปนสวนสําคัญเพราะจะทําให
ทํากําไรไดในสถานการณท่ีมีการผลิตสูง แตระดับราคาไมสูงตามท่ีเปนอยูในปจจุบัน   

 
           แผนภูมิท่ี14 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            


