
1 

รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนกุมภาพันธ 25630
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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป 

สภาพอากาศในยุโรปมีพายุทําใหกระทบตลาดคาอาหารทะเลในยุโรป สเปนมีปลาสดในตลาดนอย
มาก ตลาดท่ีเยอรมนีไดรับผลกระทบจากพายุหนักเชนกัน  นอกจากนั้นตลาดสัตวน้ําในยุโรปไดรับผลกระทบ
จากการระบาดของไวรัสโคโรนา เนื่องจากจีนมีการซ้ือขายสินคาสัตวน้ํานอยลง กุงและล็อบสเตอรเขาสูตลาด
ยุโรปในราคาท่ีลดลงอยางมาก อยางไรก็ตามในระยะยาว สัตวน้ําจากจีนจะเขาสูยุโรปลดลง ทําใหปลาหนาดิน
อยางเชน Alaska Pollock มีราคาสูงข้ึน ยุโรปมีคําสั่งซ้ือสินคาจากเอเชียลดลง แมแตทูนากระปองซ่ึงเปน
ผลิตภัณฑท่ีไมไดกระทบจากไวรัส แตผูนําเขาก็หันไปนําเขาจากละตินอเมริกาแทน  

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 ปลาหนาดินข้ึนทาในนานน้ํายุโรปมีทิศทางท่ีดี ปริมาณปลาคอดแอตแลนติกเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จาก 
1.131 ลานตัน เปน 1.132 ลานตัน คาดวาปริมาณการจับปลา haddock จะเพ่ิมข้ึนจาก 299,000 ตันในป 
2562 เปน 340,000 ตันในป 2563 และปลา saithe จาก 351,000 ตัน เปน 369,000 ตัน การสงออกปลา
คอดท้ังตัวเพ่ิมข้ึนในป 2562 เม่ือเทียบป 2561   

การสงออกปลาคอดท้ังตัวจากนอรเวยในป 2562 คิดเปนปริมาณ 59,000 ตัน เพ่ิมข้ึน 5,000 ตัน จาก
ป 2561 แตยังต่ํากวาป 2560 ซ่ึงสงออก 70,000 ตัน ราคาตอหนวยสําหรับปลาคอดแชแข็งจากนอรเวยเพ่ิม
จาก 3.6 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในป 2560 เปน 4.2 และ 4.3 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในป 2561 และ 
2562 ตามลําดับ จีนเปนผูซ้ือรายหลักคิดเปนรอยละ 50 ของตลาด อังกฤษเปนอันดับสองคิดเปฯรอยละ 17 
ของตลาด 

ราคาปลา haddock ในสวีเดนสูงข้ึนมาก หลังจากท่ีปลาขาดตลาดไปนานในชวงฤดูหนาว ราคาปลา 
haddock (H&G) ทําสถิติสูงสุดท่ี 28 นอรเวยโครนตอกิโลกรัมในเดือนกุมภาพันธ 2563 

 
แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลา haddock (H&G)  จากนอรเวย 

 

                                                           
1 European Price Report Issue 1/2018, January 2018. Rome, Italy. 
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แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลา turbot จากสเปน 

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลา sole จากเนเธอรแลนด 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 

 สหรัฐอเมริกามีความตองการทูนากระปองลดลง แตยุโรปมีความตองการสูง โดยนําเขามาจาก
เอกวาดอร ไวรัสโคโรนาทําใหยุโรปมีความตองการทูนาจากประเทศในเอเชียลดลง   

การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลางลดลงตอเนื่อง วัตถุดิบคงเหลือในโรงงาน
แปรรูปท่ีไทยลดสูระดับปานกลาง แตหากการทําประมงทูนาในพ้ืนท่ีดังกลาวยังคงลดลงตอไป ก็คาดวาวัตถุดิบ
สําหรับแปรรูปจะไมเพียงพอ เรือขนถายปลาข้ึนทาท่ีไทยยังคงลดลงตอเนื่อง ทําใหมีวัตถุดิบสําหรับผลิตลดลง 
และราคาทูนาสคิปแจ็กท่ีกรุงเทพฯสูงข้ึน  

ความลาชาในการปรับปรุงแกไขความตกลงดานการประมงระหวาง สหภาพยุโรปกับเซเชลส 
(Seychelles) ทําใหเรือประมงของสหภาพฯ ไมไดรับอนุญาตใหทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ของ
เซเชลส ประกอบกับสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย ทําใหการทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียไดปริมาณนอย  
สงผลใหทูนาสคิปแจ็กและทูนาครีบเหลืองมีราคาสูงข้ึน  
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แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)  

การทําประมงทูนาของกองเรือประมงจากเอกวาดอรในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกไดปริมาณดีข้ึน 
แตการจับในพ้ืนท่ีอ่ืนยังคงนาผิดหวัง เรือขนถายทูนาท่ีมาจากมหาสมุทรอ่ืนๆเขามาแทน วัตถุดิบสําหรับ 
แปรรูปในโรงงานทองถ่ินยังคงมีปริมาณเพียงพอ ถึงแมสถานการณการจับดีข้ึน แตราคาทูนาสคิปแจ็กยังคง
เพ่ิมข้ึนตามแนวโนมของราคาโลก ขณะท่ีราคาทูนาครีบเหลืองจากเอกวาดอรยังคงท่ี  

 การหยุดทําประมงดวยเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ในมหาสมุทร
แอตแลนติก เปนเวลา 2 เดือน เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2563 และไดสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ รายงานปริมาณ
การจับไดไมมาก และวัตถุดิบคงเหลืออยูในระดับปานกลาง ทูนาสคิปแจ็ก และทูนาครีบเหลืองท่ีเมือง Abidjan มี
ราคาสูงข้ึน 

 
แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 การทําประมงทูนาในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกไดปริมาณนอย ราคาทูนาสคิปแจ็ก
และทูนาครีบเหลืองในตลาดยุโรป เพ่ิมข้ึนตามแนวโนมราคาโลก  ทูนาสคิปแจ็กในสเปนราคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 
20 และทูนาครีบเหลืองท้ังตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 และคาดวาราคาจะเพ่ิมข้ึนตอไป 

 เนื้อทูนาลอยนในตลาดยุโรปท้ังทูนาสคิปแจ็กและทูนาครีบเหลือง ราคาคงอยูท่ีระดับต่ํามาก แตคาด
วาจะเพ่ิมข้ึน ตามแนวโนมราคาวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน  
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                                    แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาเน้ือทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองในตลาดสเปน 

           
     แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคาเน้ือทูนาลอยนในตลาดสเปนและอิตลาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 ในเดือนตุลาคม 2562 ท่ีผานมา สหภาพยุโรป นอรเวย และหมูเกาะฟาโร ตกลงใหโควตาการทํา
ประมงปลาแม็กเคอเรล 922,064 ตัน สําหรับป 2563 เพ่ิมข้ึนรอยละ 41 จากป 2562 ปริมาณโควตาท่ีให
สอดคลองกับขอมูลท่ีเสนอโดยสมาคม the International Council for the Exploration of the sea 
(ICES) อยางไรก็ตาม ไอซแลนด กรีนแลนด และ รัสเซีย ไดกําหนดโควตา ในป 2562 เองตางหาก ทําใหเกิด
ขอหวงกังวลเก่ียวกับการจัดการทรัพยากร ทําใหองคกร Marine Stewardship Council (MSC) ระงับใหการ
รับรองการทําประมง 

 ในป 2562 นอรเวยรายงานการสงออกปลาแม็กเคอเรลแชแข็ง 223,000 ตัน ลดลงรอยละ 6 จากป 
2561 จีน ญี่ปุน และเกาหลีใตเปนตลาดนําเขาหลักสําหรับปลาแม็กเคอเรลจากนอรเวย ขณะท่ีการสงออกปลา 
เฮอริ่งแชแข็งจากนอรเวย ในป 2562 มีปริมาณ 190,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 45 จากป 2561 โดยมีไนจีเรีย
เปนตลาดหลัก ตามมาดวยอียิปต และ ลิทัวเนีย  

 มีความเปนไปไดวา ปลาเฮอริ่งจากมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ จะไมไดรับการรับรองจาก MSC 
ในปลายป 2563 นี้ ซ่ึงจะกระทบตอตลาดเยอรมนี เนื่องจากผูบริโภคชาวเยอรมันพิจารณาฉลาก MSC เปน
ปจจัยในการเลือกซ้ือสินคา ขณะท่ีความตองการปลาเฮอริ่งในโปแลนดในชวงนี้ลดลง และราคาลดตาม  สวน
ปลา sprat ในโปแลนดมีสถานการณท่ีดี ความตองการมีเสถียรภาพ และราคาสูง 
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แผนภูมิท่ี8 แนวโนมราคาปลา แม็กเคอเรลจากฝรั่งเศสในตลาดอิตลาลี 

 
แผนภูมิท่ี9 แนวโนมราคาปลา Herring ในตลาดโปแลนด 

หมึก (Cephalopods) 

 การทําประมงหมึกสาย (octopus) สวนใหญมีการจัดการท่ีไมดี ผลผลิตจากการจับหมึกจากธรรมชาติ 
มีสวนนอยท่ีไดมาดวยวิธีการท่ียั่งยืน การบริโภคโดยท่ัวไปในชวงเดือนแรกๆ ของป อยูในระดับต่ํา และยุโรป
รายงานราคาอยูในระดับต่ํา  

 หมึกสายในอินโดนีเซียมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และมีแนวโนมเปนเชนนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนาคม ดังนั้น
ราคาจึงลดลงเล็กนอยจากเดือนกอนหนา การสงออกหมึกกลวย (squid) จากเปรูเพ่ิมข้ึนอยางมากในป 2562 
โดยเปรูสงออกหมึกกลวยแชแข็ง 276,000 ตัน เพ่ิมข้ึน 2 เทาจากป 2561 ทําใหราคาหมึกกลวยโลกราคาตก 
โดยเฉพาะหมึกในกลุมท่ีมีราคาต่ํา สเปนเปนผูนําเขาหมึกกลวยจากเปรูเปนอันดับสอง นําเขาปริมาณ 62,500 
ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 28 จากป 2561 ราคาหมึกกลวยเปรูในตลาดสเปนอยูท่ี 2.65 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม 
ราคาลดลงรอยละ 4 จากป 2561  

 การทําประมงหมึกกลวยในแอฟริกาใตไดปริมาณนอย เนื่องจากอุณหภูมิน้ําสูงข้ึนในบริเวณท่ีมีการทํา
ประมงหมึก เรือประมงจอดอยูท่ีทา และราคาไมเปลี่ยนแปลง     
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แผนภูมิท่ึ10 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอติาลี 

กุง ปู (Crustaceans) 

 การผลิตและสงออกกุงของเอกวาดอรเกือบตองยุติลง คาดวาราคาจะลดลงอยางมากในสัปดาหตอๆ 
ไป บางบริษัทยกเลิกการสงออกกุงไปจีน และหันไปหาตลาดใหมในสหภาพยุโรปแทน  

 ราคาวัตถุดิบกุงแวนาไมดในอินโดนีเซียยังคงมีเสถียรภาพ ผูเพาะเลี้ยงมีแนวโนมท่ีจะจับกุงไดในชวง
ฤดูฝน  การจับกุงในอารเจนตินาไดปริมาณดี สงผลดีตอการผลิตกุงสดอยางตอเนื่อง กุงท้ังตัวปอกเปลือกราคา
ลดลง ผูผลิตจึงหันไปผลิตกุงไวหาง ซ่ึงราคาสูงกวาและมีเสถียรภาพ ยอดขายกุงชวงคริสตมาสในยุโรปเปนไป
ดวยดี แตยังคงมีสินคาคงเหลือในหองเย็น โดยเฉพาะกุงขนาด 10/20 ตัวตอกิโลกรัม แตขนาด 20/30 ตัวตอ
กิโลกรัมเหลือนอยกวา ราคากุงทุกขนาดมีแนวโนมใกลเคียงกัน ขณะท่ีกุงขนาด 10/20 ตัวตอกิโลกรัม มีราคา
ขายท่ีต่ํากวากุงท่ีมีขนาดเล็กกวาในบางครั้งอยางเชนในอิตาลี กุงจากอารเจนตินาขายท่ีราคา 9.9 ยูโรตอ
กิโลกรัม เพ่ือท่ีจะลดสินคาคงเหลือในสต็อกลง และคาดวาราคาจะไมฟนตัวจนกวาจะถึงสัปดาห Holy Week 

 
แผนภูมิท่ี11 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 ราคาปูและล็อบสเตอร มีราคาสูงสุดในชวงปลายปท่ีผานมา และสูงกวาระดับราคาของปกอนหนา 
ราคาล็อบสเตอรสูงถึง 52 ยูโรตอกิโลกรัมในเดือนธันวาคม 2562 เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 ราคาอยูท่ี 
46 ยูโรตอกิโลกรัม ผลของโคโรนาไวรัสในจีนทําใหปริมาณล็อบสเตอรในตลาดยุโรปมีเพ่ิมข้ึน และราคา 
ล็อบสเตอรลดลง ราคาปูลดลงมากดวยเหตุผลเดียวกัน ในเดือนกุมภาพันธ 2563 ราคาปูลดลงเหลือ 3.72 ยูโร
ตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 10 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา  
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แผนภูมิท่ี12 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ยุโรปนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี่จากเวียดนามลดลงมาตั้งแตป 2562  สหรัฐอเมริกา จีน และเม็กซิโก
กลับเปนผูนําเขารายหลักแทน โดยนําเขา รวมกันมากกวารอยละ 50 ของการสงออกท้ังหมดจากเวียดนาม  

 เนเธอรแลนดและอังกฤษนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี่ฟลเลประเทศละประมาณ 13,000 ตันในป 
2562 และเปนผูนําเขาลําดับท่ี 9 และ 10 ตามลําดับ สเปนซ่ึงเปนตลาดยุโรปรายหลักท่ีนําเขาปลาแพงกา
เซียสฟลเลในชวงหลายปท่ีผานมาไดลดการนําเขาอยางตอเนื่อง โดยเปนผูนําเขาลําดับท่ี 20 รองจากเยอรมนี
และอิตาลี อังกฤษใชปลาแพงกาเซียสดอรีแทนปลาคอดในการทําเมนูปลาทอดกับมันฝรั่ง ขณะท่ีราคาปลา 
แพงกาเซียสฟลเลคงท่ีในตลาดสหภาพยุโรป 

 
แผนภูมิท่ี13 แนวโนมราคาปลาแพงการเซียสดอรี่จากเวียดนามในตลาดอิตาลี 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 ตลาดฝรั่งเศสมีหอยแมลงภูชนิดตางๆ อยางเชน French Bouchot and Rope , Dutch bottom 
และ Spanish rope mussels แตชวงนี้ยอดขายต่ําลง ราคายังคงท่ี ท่ีระดับเดียวกับเม่ือเดือนธันวาคม 2562 
เดือนหนาจะไมมีหอย French Bouchot เนื่องจากเปนชวงปดฤดูกาล  

 ยอดขายหอยนางรมในปจจุบันลดลง เนื่องจากมีการระบาดของ Norovirus ในฝรั่งเศส ซ่ึงกอใหเกิด
โรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ (gastroenteritis) และพ้ืนท่ีผลิตบางแหงไดปดชั่วคราว 
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แผนภูมิท่ี14 แนวโนมราคาหอยแมลงภู Mussel Bouchot ในตลาดฝรงเศส 

ปลาแซลมอน (Salmon) 
 ราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงในตลาดยุโรปลดลงรอยละ 19 จากเดือนท่ีผานมา โดยท่ี
ดัชนีราคาแซลมอน (NASDAQ salmon index) ประจําสัปดาหท่ี 6 ป 2563 ลดลงไปอยูท่ี 64.29 นอรเวย 
โครนตอกิโลกรัม อยางไรก็ตามราคายังคงสูงกวาชวงสัปดาหเดียวกันของปกอนหนา ซ่ึงมีดัชนี NASDAQ 
salmon index อยูท่ี 54.51 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม กอนหนานี้ชวงปลายป 2562 ราคาแซลมอนสูง เนื่อง 
จากความตองการของตลาดโลกในหลายแหงมีการเติบโตดี การสงออกแซลมอนชวยใหอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลของนอรเวยมียอดขายสูงข้ึน และตอเนื่องมาจนถึงชวงตนป 2563  

 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานสถิติรายไดจากการสงออกอาหารทะเลสูงข้ึน ในเดือน
มกราคม โดยสวนใหญมาจากการสงออกแซลมอน คิดเปนปริมาณ 88,000 ตัน มูลคาสะสม 6,800 ลาน
นอรเวยโครน ปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 และรอยละ 21 ตามลําดับ 

 มูลคาการสงออกแซลมอนเติบโตในทุกภูมิภาคของโลก ท้ังในสหภาพยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ 
โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 22 รอยละ 20 และ รอยละ 23 ตามลําดับ ปริมาณท่ีสงออกไปเอเชียลดลงเพียงเล็กนอย  
อยางไรก็ตามจีนเปนตลาดสงออกแซลมอนท่ีสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมแซลมอนของนอรเวย และจากการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสงผลกระทบตอตลาดภายในประเทศจีน ทําใหยอดขายในรานอาหารลดลง  

 ราคาสงออกแซลมอนสก็อตแลนดจากอังกฤษ สูงข้ึนในเดือนกุมภาพันธ แตมีแนวโนมท่ีจะลดลง ผูคา
รายงานราคาท่ี 7.2 กิโลกรัมตอปอนดสําหรับแซลมอนขนาด 3 – 5 กิโลกรัม รายไดจากการสงออกแซลมอน
ของสก็อตแลนดทําสถิติสูง ในป 2562 ท่ีผานมา คิดเปนมูลคา 618 ลานปอนด เพ่ิมข้ึนรอยละ 22 เม่ือเทียบ
กับปกอนหนา  

 มีการพยากรณวาผลผลิตแซลมอนแอตแลนติกของโลกจะเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 4 - 5 ในป 2563 
หลังจากท่ีผลผลิตเพ่ิมอยางมากในป 2562 ท้ังนี้นอรเวยและสก็อตแลนดคาดวาผลผลิตจะเติบโตลดลง สวน
อังกฤษมีขอหวงกังวลเก่ียวกับภาระดานใบรับรองสุขอนามัยสินคาสัตวน้ํา (health certification) ซ่ึง
กําหนดใหผูสงออกแซลมอนจากอังกฤษไปสหภาพยุโรปตองแนบเอกสาร หลังจากท่ีอังกฤษออกจากสหภาพ
ยุโรป อยางไรก็ตามโดยภาพรวมคาดวาราคาตลาดยังคงสูง สัญญาซ้ือขายลวงหนา  (FishPool) ในปจจุบันยัง
ตั้งไวท่ี 67.75 นอรเวยโครน ตอกิโลกรัม สําหรับเดือนมีนาคม และ 65.77 นอรเวยโครนตอกิโลกรัมในไตรมาส
ท่ี 2  
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แผนภูมิท่ี15 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 รายไดจากการสงออกปลาเทราตเพาะเลี้ยงจากนอรเวยเติบโตอยางรวดเร็ว ตอเนื่องในป 2563 
สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานการสงออกรวม 5,700 ตันในเดือนกุมภาพันธ มูลคา 356 ลาน
นอรเวยโครน ปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 45 และรอยละ 36 ตามลําดับ ปลาเทราตท้ังตัวมีราคาเฉลี่ย
ประจําสัปดาหท่ี 5 ของป 2563 อยูท่ี 59.10 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม รัสเซียประกาศหามไมใหนําเขาปลาเท
ราตผานทางเบลารุส จึงคาดวาการสงออกปลาเทราตจากนอรเวยไปเบลารุสจะลดลงในปนี้ แตถึงตอนนี้ยังไม
เห็นผลกระทบท่ีชัดเจนมากนัก 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre2 

 ปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลขนาด 300-450 กรัม จากกรีซ มีราคา 3.60 และ 4.60 ยูโรตอ
กิโลกรัมตามลําดับ ในตลาดอิตาลี ราคาสูงข้ึนเล็กนอย ปลาท้ังสองชนิดมีชวงหางของราคาตางกันท่ี 1 ยูโร ซ่ึง
ไมเกิดข้ึนมาเปนเวลาหลายปแลว ผูผลิตหวังวาความตองการในชวงฤดูใบไมผลิในตลาดเมดิเตอเรเนียน จะชวย
ใหราคาปลากะพงขาวสูงข้ึนจากระดับราคาในปจจุบัน ท่ียังไมมีความยั่งยืน  

 คาดวาผลผลิตโดยรวมของปลาท้ังสองชนิดในป 2563 จะตึงตัว สถานการณตลาดนาจะดีข้ึนกวานี้ แต
ราคาไมนาจะสูงข้ึนจนกวาถึงชวงกลางป ผูผลิตปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลอันดับสองของกรีซไดใช
ชื่อบริษัทใหมวา Philosofish   

                                                           
2 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
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          แผนภูมิท่ี16 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            


