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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนมกราคม 25610
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

ภาพรวมสถานการณประมงยุโรป 

ยุโรปมีความตองการสินคาสัตวน้ําต่ําชวงเดือนมกราคม เม่ือความตองการอาหารทะเลโดยรวมใน
ตลาดยุโรปลดลงหลังสิ้นสุดชวงเทศกาลวันหยุดยาว ผูคาใหความสนใจตลาดจีนมากข้ึน เพราะจะมีเทศกาล
ตรุษจีนชวงกลางเดือนกุมภาพันธ  ทําใหสัตวน้ําไมเขาสูตลาดยุโรปมาก และผูคาในยุโรปยังลังเลท่ีจะซ้ือ
ในตอนนี้เนื่องจากราคาสินคาสูง 

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 ชวงเดือนมกราคม ปลาคอดมีปริมาณนอยเนื่องจากจับไดนอย และในปนี้ มีการกําหนดโควตาการจับ 
ราคาในตลาดหลักสูงข้ึน ความตองการปลาคอดสูง ราคาสูงท้ังปลาสดและปลาแชแข็งทําใหตลาดปลาแปรรูป
ไดรับผลกระทบ ตลาดตองการสินคาปลาคอดหมักในชวงท่ีปลาคอดมีปริมาณมาก และไมไดพิจารณาวาปลา
คอดหมักเปนการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา คาดวาปลาคอดแปซิฟกฟลเลหมักเกลือ (Gadus macrocephalus) 
ทําจากวัตถุดิบปลาแชแข็ง จะมีราคาสูงตอเนื่องในเดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2561 สวนปลาคอด
แอตแลนติกฟลเลหมักเกลือ (Gadus morhua) ทําจากวัตถุดิบปลาสดจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนดขาด
ตลาด ขณะท่ีตลาดปลา ling หมักเกลือราคายังคงท่ี ปริมาณการจับสูงและการบริโภคสูง โดยรวมคุณภาพ
สต็อกปลาในตอนนี้ ดีกวาป 2559 เนื่องจากตอนนั้นประสบปญหาโรคจุดดําบนหนังปลาเนื่องจากฝนตก
ตอเนื่อง  

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด 

 ปลา Turbot เพาะเลี้ยงจากสเปนมียอดขายสูง ในชวงคริสตมาส ราคาเฉลี่ยต่ํา ราคาเดือนมกราคม 
2561 เริ่มสูงข้ึน แตยังคงต่ํากวาราคาเม่ือเดือนมกราคม 2560 อยูรอยละ 60  

 ราคาปลา Alaska pollock ท่ีวลาดิวอสต็อกลดลง แตราคาท่ีมอสโควสูงข้ึน เนื่องจากความตองการ
สูงและมีสินคานอย 

                                                           
1 European Price Report Issue 1/2018, January 2018. Rome, Italy. 
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลาเทอรโบในตลาดสเปน 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 
 ราคาทูนาสคิปแจ็คมีแนวโนมลดลงมาตั้งแตเดือนธันวาคม 2560 อุตสาหกรรมแปรรูปทูนาของไทย
ตองการวัตถุดิบลดลง เนื่องจากความตองการทูนากระปองลดลง ทําใหราคาวัตถุดิบทูนาสคิปแจ็กลดลงเหลือ 
1,550 เหรียญสหรัฐฯตอตัน เม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ราคาอยูท่ี 2,500 เหรียญสหรัฐฯตอตัน และคาด
วาอาจลดลงเหลือ 1,500 เหรียญสหรัฐฯตอตัน ท้ังนี้อุตสาหกรรมทูนากระปองมีการแขงขันสูงมากข้ึนเรื่อยๆ  

การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตกและแปซิฟกตอนกลางลดลงอยูในระดับอัตราปานกลาง แต
ยังคงมีปลาข้ึนทาจากเรือขนถายในเดือนธันวาคม และโรงงานท่ีไทยปดทําการชวงปลายป ทําให
วัตถุดิบคงเหลือยังมีปริมาณเพียงพอ  

 ประกาศหามจับสัตวน้ํา รอบท่ี 2 ของ IATTC2บริเวณแปซิฟกตะวันออกเปนเวลา 72 วัน จะสิ้นสุด
วันท่ี 19 มกราคม 2561 เรือจับทูนารอยละ 36 ไดรับผลกระทบดานการจับจากมาตรการดังกลาว แตก็มีทูนา
จากมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟกตะวันตก และ แปซิฟกตอนกลางมาทดแทน อยางไรก็ตามสินคาคงเหลือใน
โรงงานทองถ่ินอยูในระดับต่ํา แตราคาหนาทาท่ีเมือง Manta เอกวาดอร และจากประเทศท่ีสหภาพยุโรปให
การรับรองกลับมีราคาลดลงเหลือ 1,800 – 1,900 เหรียญสหรัฐฯตอตัน สะทอนผลกระทบจากตลาดทูนาท่ี
ไทย ท่ีทําใหราคาวัตถุดิบทูนามีแนวโนมลดลง แตราคาทูนาครีบเหลืองมีราคาสูงข้ึนเล็กนอย    

 

                                                           
2

 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวปีอเมริกา  
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แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา) 

 การทําประมงในมหาสมุทรอินเดียลดลงสูสภาวะปรกติตั้งแตชวงตนป ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือในโรงงาน
แปรรูปทองถ่ินเพียงพอ ราคาทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองลดลง ตามสถานการณตลาดโดยรวม 
 การหามใชอุปกรณทําประมงประเภทเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ใน
มหาสมุทรแปซิฟก ประจําปเปนเวลา 2 เดือน เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2561 ปริมาณการจับและวัตถุดิบคงเหลือ
ปานกลาง ราคาทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองลดลงตามแนวโนมราคาโลก ทูนาสคิปแจ็กในยุโรปราคาลดลง แตราคา
ทูนาครีบเหลืองคงท่ี ราคาเนื้อทูนาลอยนปรุงสุกทําจากทูนาครีบเหลืองลดลงเนื่องจากยุโรปใหโควตาปลอดภาษีกับ
เนื้อทูนาลอยน ซ่ึงใหโควตา 25,000 ตัน และกําลังจะหมดโควตาตั้งแตสัปดาหแรกของเดือนมกราคม  
 

              
แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 
     แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาเน้ือทูนาลอยนทองแถบและครีบเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี 
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ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 ชวงเดือนมกราคม ตลาดโปแลนดตองการปลาเฮอริ่งสูง แตการจับลดลง ทําใหราคาสูงข้ึน ขณะท่ี
ราคาราคาปลา sprat ยังคงท่ี ปลาเฮอริ่งแปซิฟกมีปริมาณมากท่ีตลาดวลาดิวอสต็อก และขายท่ีราคาต่ํามาก 
แตราคาท่ีตลาดมอสโควยังคงท่ี  

หมึก (Cephalopods)  

การจับหมึกกลวย Loligo ในแอฟริกาใตไดปริมาณมากกวา 5,000 ตัน นับตั้งแตเปดฤดูกาลจับหมึก
ในแอฟริกาใตเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ราคาหมึกขนาดใหญสูงข้ึน แตหมึกขนาดเล็กราคาลง เนื่องจาก
อัตราการจับสูง แตผลจากคาเงิน rand ของแอฟริกาใตออนคา ทําใหราคาลดลงไมมากนัก คาเงิน rand ของ
แอฟริกาใตในสัปดาหท่ี 6 ออนคาจาก 16.9 ZAR มาอยูท่ี 14.8 ZAR ตอยูโร  

 
แผนภูมิท่ึ6 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟรกิาใตในตลาดอิตาลี 

กุง ปู (Crustaceans) 

 ความตองการกุงในยุโรปต่ําชวงคริสตมาสท่ีผานมา ในป 2560 ยุโรปมีความตองการกุงโดยรวมต่ํา 
เดือนมกราคมความตองการยังคงนอยตอเนื่องและราคาคงท่ี แตคาดวาราคาจะสูงข้ึนในเดือนตอไป การนําเขา
ของสหภาพยุโรป 28 ประเทศมักจะตํ่าลงในชวงตนป ไปจนถึงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 แตความ
ตองการในเอเชียตะวันออกจะสูงในชวงเดือนกุมภาพันธ เนื่องจากมีเทศกาลตรุษจีน  

 เรืออารเจนตินาทําสถิติในการจับกุงไดปริมาณมากในป 2560 ในชวง 3 ไตรมาสแรกจับได 200,000 
ตัน อารเจนตินาสงออกกุงจับจากทะเล 44,950 ตัน ในชวง 9 เดือนแรก สูงกวาชวงเดียวกันของป 2559  
รอยละ 16  โดยเพ่ิมการสงออกไปยังสหรัฐฯ ญี่ปุน เวียดนาม ไทย และ รัสเซีย แตการสงออกไปสหภาพยุโรป
และจีนลดลงรอยละ 15 ท้ังสองตลาด วัตถุดิบกุงอารเจนตินาคงเหลือในสหภาพยุโรปยังคงสูง และคาดวาราคา
จะลดลงอีก ยกเวนกุงขนาดใหญ ซ่ึงขายท่ีราคาต่ํามากๆ ในเดือนท่ีผานๆมา 
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แผนภูมิท่ึ7 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 

 ความตองการปูและล็อบสเตอรคงท่ี ในชวงปลายปกอนและชวงนี้สิ้นสุดฤดูการจับยูโรเปยนล็อบ
สเตอร สต็อกคงเหลือนอย และราคาสูงข้ึน  

 
แผนภูมิท่ี8 แนวโนมราคายูโรเปยนล็อบสเตอรในตลาดยุโรป 

 สินคาอเมริกันล็อบสเตอรในแคนาดาและสหรัฐฯ ล็อบสเตอรสดแบบท้ังตัว ล็อบสเตอรปรุงสุก และ
เนื้อล็อบสเตอรมีอยูในสต็อกบาง แตสต็อกล็อบสเตอรสวนหางมีนอย จึงคาดวาราคาจะสูงข้ึน ฤดูการจับแคนา
เดียนล็อบสเตอรจะเริ่มวันท่ี 1 พฤษภาคม ผูสงออกจากแคนาดาไดประโยชนจากภาษีเปนศูนยภายใต ความ
ตกลงเศรษฐกิจและการคา The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ในฤดูการ
จับท่ีจะถึงนี้ ขณะท่ีผูสงออกจากสหรัฐฯ จะไมไดประโยชน  

ท่ีตลาดอิตาลีความตองการ tropical lobster ลดลงในเดือนมกราคม และราคาลดลงมาก สวนความ
ตองการปูสูงในชวงเทศกาลวันหยุดปลายป ทําใหราคาทําสถิติสูงถึง 4.85 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
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แผนภูมิท่ี9 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 มีสินคาหอยแมลงภูฝรั่งเศสและและหอยแมลงภูดัชตปริมาณมากในตลาดฝรั่งเศส สินคาออรแกนิค 
ไดรับการยอมรับในตลาดฝรั่งเศส ผูบริโภคยินดีจายเพ่ิมเพ่ืออาหารท่ีดีตอสุขภาพ ขณะท่ีหอยแมลงภูจากสเปน 
มียอดขายดีสําหรับเปนสินคาทางเลือกในราคาท่ีไมสูงนัก  

 ชวงเดือนธันวาคมยอดขายหอยนางรมสูง เดือนธันวาคมมียอดขายหอยนางรมจากฝรั่งเศส ผูสงออก
รายหลักสินคานี้ คิดเปนรอยละ 50 ของยอดขายท้ังป  

 
แผนภูมิท่ี10 แนวโนมราคาหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป 

สถาบันวิทยาศาสตรของฝรั่งเศส (French scientific institution : IFREMER) รายงานการติดตาม
อัตราการตายสะสมของหอยนางรม (oyster mortalities) เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 พบวาโดยเฉลี่ย ลูกพันธุ
หอยนางรมมีอัตราการตายสะสมรอยละ 70 โดยมีความแตกตางและผันผวนสูงในแตละพ้ืนท่ี สวนหอยนางรม
วัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ํากวามากท่ีระดับรอยละ 8 และรอยละ 7.2 ตามลําดับ โดย
อัตราการตายของลูกพันธุหอยนางรมสูงกวาชวงเดียวกันของป 2559 เล็กนอย แตอัตราการตายของหอย
นางรมวัยออนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ํากวาปท่ีผานมา หอยนางรมมีอัตราการโตต่ําในชวงฤดูรอน  
ทําใหหอยนางรมขนาดใหญขาดตลาด  
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ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ราคาปลาแอตแลนติกแซลมอนจากฟารมเลี้ยงในนอรเวยชวงตนป 2560 สูงเกือบถึงสถิติท่ีเคยสูงสุด 
แตราคากลับลงอยางมากชวง 2 ไตรมาสสุดทายของป เนื่องจากปลาลนตลาด แตชวงตนป 2561 แนวโนม
ราคากลับสูงเม่ือปริมาณเริ่มขาดตลาดอีกครั้ง  ดัชนีราคาแซลมอน Fish Pool ในสัปดาหท่ี 1 ป 2561 ซ่ึง
สะทอนราคาสงออกเฉลี่ยแซลมอนนอรเวยสดท้ังตัว อยูท่ี 7.09 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม จากป 2560 ท่ีราคา
เคยลงไปต่ําสุดท่ี 5.62 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ราคาชวงสัปดาหแรกป 2560 อยูท่ี 9.16 เหรียญสหรัฐฯตอ
กิโลกรัม  

 ถึงแมวาราคาแซลมอนชวง 2 ไตรมาสสุดทายจะตํ่า ราคาเฉลี่ยท้ังป 2560 ยังคงสูงกวาป 2559 และ
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานรายไดจากการสงออกแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงจากฟารม
นอรเวยสูงข้ึนรอยละ 5 จากปริมาณสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 และ ราคาโดยรวมเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.8 โดย
ปริมาณสงออกท้ังป 1 ลานตัน มูลคา 7,920 ลานเหรียญสหรัฐฯ สหภาพยุโรปยังคงเปนตลาดอันดับ 1 แตสวน
แบงตลาดลดลงเล็กนอย โดยปริมาณสงออกไปสหภาพฯลดลงรอยละ 2 แตมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 แตก็มีตลาด
เอเชียมาชดเชยเชนตลาดญี่ปุน เวียดนาม และ เกาหลีใต ซ่ึงมีมูลคาสงออกเพ่ิมรอยละ 11 และปริมาณเพ่ิมข้ึน
รอยละ 13 การสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯเพ่ิมดวยเชนกัน  สวนปลาแซลมอนจากสก็อตแลนดไดรับผลจาก
คาเงินปอนดออนคา และความตองการสูงจากตลาดสหภาพฯ สหรัฐฯ และจีน ประกอบกับกอนหนานี้ระดับ
ราคาสูง ทําใหอุตสาหกรรมแซลมอนของสก็อตแลนด ทํารายสถิติรายไดสูงในป 2560 สวนในชวงปลายป 
2560 ราคาแซลมอนสก็อตแลนดลดลงเหมือนกันกับแซลมอนนอรเวย แตก็มีการฟนตัวในชวงตนป 2561  

 ราคาลวงหนา (forward price) เดือนมกราคม 2561 อยูท่ี 6.65 แตคาดวาราคาจะต่ํากวานี้ตลอด
ชวงป 2561 ซ่ึงสะทอนการลดลงรอยละ 10 เม่ือเทียบกับป 2560 เนื่องจากกอนหนานี้คาดวา ปริมาณ
แซลมอนแอตแลนติกจากฟารมเพาะเลี้ยงเพ่ิมข้ึนรอยละ 8 ขณะท่ีความตองการในยุโรปคงท่ี อยางไรก็ตาม
สภาพเศรษฐกิจยุโรปกําลังฟนตัว  

 
แผนภูมิท่ี11 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 ในป 2560 นอรเวยสงออกปลาเทราต 40,000 ตัน ลดลงรอยละ 42 มูลคา 368 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ลดลงรอยละ 27 ผลจากปลาขาดตลาดทําใหกระทบราคา ถึงแมผลผลิตครึ่งปหลังจะดีและมีการเติบโต แตปลา
เทราตจากฟารมเลี้ยงยังคงขาดตลาด นอกจากนี้ในป 2561 ความตองการจากตลาดสหรัฐฯ ยุโรปตะวันตก 
และ เอเชีย จะทําใหราคาไมลดลงไปมากกวานี้  
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แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาปลาเทราตหนาฟารมในตลาดอิตาลี 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 โดยท่ัวไปยอดขายปลาน้ําจืดในตลาดท่ีสําคัญ อยางเชนฮังการี เยอรมัน และ สาธารณรัฐเชค จะลดลง 
หลังชวงวันหยุดเทศกาลคริสตมาส ปริมาณสัตวน้ําชวงนี้ลดลง แตยังเพียงพอตอความตองการ ผูผลิตสวนใหญ
พยายามเตรียมบอสําหรับลงปลา การสงเสริมการขายสําหรับปลา carp ยังคงมีตอเนื่องถึงแมราคาจะลดลงมาก  

จากผลของรายงานขาวดานลบเก่ียวกับปลาแพงกาเซียส ทําใหความตองการปลาชนิดนี้ในยุโรปลดลง 
ยุโรปนําเขาป 2560 ลดลงรอยละ 15 เวียดนามซ่ึงเปนผูสงออกรายหลักปลาชนิดนี้จึงหันไปหาตลาดแอฟริกา 
และละตินอเมริกา  แตประเทศกลุมสหภาพยุโรปนําเขาปลานิลเพ่ิมมากข้ึนในป 2560 แตก็ยังถือวากลุม
สหภาพยุโรปยังนําเขานอยอยู คิดเปน 1 ใน 3 ของปริมาณการนําเขาปลาแพงกาเซียส  

 
แผนภูมิท่ี13 สถานการณราคาปลาตะเพียนจากฮังการใีนตลาดยุโรป 

 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre3 

 ในป 2560 ตุรกีและกรีซเปนผูผลิตปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลรายใหญในยุโรป ท้ังสองประเทศ
เพ่ิมผลผลิตและสงออกมากข้ึน โดยราคามีแนวโนมลดลง ราคาปลาตะเพียนทะเลกรีซในตลาดอิตาลีเดือน
มกราคมสูงข้ึนเล็กนอย สําหรับ ขนาด 200 – 300 กรัม และ ขนาดใหญพิเศษมากกวา 1 กิโลกรัม เม่ือเทียบ
กับเดือนธันวาคม แตขนาด 600 – 800 กรัม ราคาลดลง สวนปลากะพงขาวขนาด 200 – 300 กรัม และ 
                                                           
3 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 



9 

ขนาดใหญ 800 กรัมข้ึนไป ราคาคงท่ี ขณะท่ีขนาดอ่ืนๆ ราคาลดลง ปลาขนาดกลาง 300 – 450 กรัมมีราคา
ต่ําสุดในรอบ 4 ป ในตลาดอิตาลี และแนวโนมเปนแบบเดียวกันในตลาดคาสงปลาของสเปน   สถานการณ
ผลผลิตปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในพ้ืนท่ีเมดิเตอเรเนียนในชวง 2 -3 ปตอจากนี้นาจะมีผลผลิตคง
ตัวหรือสูงข้ึน หากไมเกิดเหตุการณดานลบท่ีกระทบตอการผลิต ท่ีผานมามีการพัฒนาดานการกระจายสินคา
ไปยังตลาดท่ีหลากหลาย นวัตกรรม เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ และการตลาด ซ่ึงจะทําใหราคาไมลงมาก
เหมือนท่ีเคยเกิดข้ึนอีก จากการควบรวมกิจการของสองบริษัทใหญผูผลิตปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลของ
กรีก ไดแก Nireus และ Selonda มีผูเสนอเพ่ือเขารวมเปนผูถือหุนรายใหญอีก 8 ราย ผูสนใจมาจาก สหรัฐฯ 
และ ยุโรป หลายรายท่ีสนใจลงทุนเพ่ือไดประโยชนจากการควบรวมกิจการท้ังสอง ท้ังนี้ข้ันตอนกระบวนการ
คาดวาจะเสร็จสิ้นในไตรมาสท่ี 2 ของป 2561  
 

 
           แผนภูมิท่ี14 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            


