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ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป 

 การระบาดของโรคโควิด-19 กระทบตลาดสัตวน้ําของอิตาลีอยางมาก รัฐบาลออกมาตรการจํากัดการ
เปดรานอาหารตั้งแต 10 มีนาคม 2563 ทําใหความตองการซ้ือสัตวน้ําและอาหารทะเลลดลง ธุรกิจบริการ
อาหารและเครื่องดื่มตางๆ ไดรับผลกระทบเชนกัน เนื่องจากบริษัท ใหพนักงานทํางานจากท่ีบาน มากกวาเขา
ไปท่ีสํานักงาน นอกเหนือจากขอจํากัดจากมาตรการแลว ผูคนก็ยังลังเลท่ีจะออกจากบาน ทางตอนเหนือของ
อิตาลีมีมาตรการปองกันไวรัสครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี ประชาชนตองกักตัวอยูแตภายในบาน 

ซุปเปอรมาเก็ตตองจัดการกับความตื่นตระหนกและการซ้ือสินคาเพ่ือกักตุนของลูกคา ระบบจัดสง
สินคามีปญหาในหลายพ้ืนท่ี อยางไรก็ตามอิตาลีเปนเพียงสวนยอดของภูเขาน้ําแข็ง สถานการณแบบเดียวกันนี้ 
อาจเกิดข้ึนกับยุโรปตะวันตกประเทศอ่ืนๆ ในชวงสัปดาหตอจากนี้ 

ขณะท่ียอดขายอาหารทะเลสดไดรับผลกระทบอยางหนักจากการแพรระบาดของไวรัส แตยอดขาย
อาหารทะเลกระปองกลับสูงข้ึน เนื่องจากผูคนหันมากักตุนอาหารท่ีไมเนาเสียงาย ทําใหทูนากระปอง ปลา 
ซาดีนกระปอง ปลาแม็กเคอเรลกระปอง ขายหมดจากชั้นในซุปเปอรมาเก็ตหลายแหลงในอิตาลี และ
พฤติกรรมของผูบริโภคในยุโรปประเทศอ่ืนๆ นาจะเปนแบบเดียวกันในอนาคต ความตองการเครื่องกระปองท่ี
สูงข้ึนทําใหราคาวัตถุดิบสูงข้ึนตามไปดวย  

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 ราคาปลา Alaska Pollock ในพ้ืนท่ีตะวันออกไกลของรัสเซีย มีราคาสูงข้ึน เนื่องจากมีความตองการ
ซ้ือสูง ราคาปลา Alaska Pollock ฟลเลในจีนมีแนวโนมสูงข้ึน หลังจากการระบาดของโควิด-19  

การบริโภคปลาคอดในยุโรปทางตอนใตลดลง ท้ังปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod)  
ท่ีทําจากวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus) และปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้นท่ีทําจาก 
ปลาคอดสด (Gadus morhua) ท่ีมาจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนด เนื่องจากการระบาดของโรค โควิด-19 
สถานการณในอิตาลียังคงนากังวล โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของอิตาลี อยางเชน Veneto และ 
Lombardia ความตองการบริโภคลดลงมาก เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 และสถานการณอาจแยลง
ในสัปดาหตอจากนี้ โรงงานผลิตมีปริมาณสต็อกของปลาคอดท่ีทําไวไมใหเสีย (cured cod) ปริมาณมาก ซ่ึงจะ
ทําใหราคาลดลงอยางรวดเร็ว 

การผลิตปลา turbot มีเสถียรภาพ ความตองการซ้ือและราคายังคงสูง อยางไรก็ตามตลาดท่ีอิตาลีปด
ลงตามมาตรการปดเมือง (lock down) รวมไปถึงรานอาหาร และเท่ียวบินจากสเปนไปยังอิตาลีถูกระงับ ทําให
ความตองการซ้ือลดลงมาก และคาดวาราคาจะลดลงดวยเชนกัน  

ราคาปลาซีกเดียว (sole) สูงข้ึนมาก โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ ถึงแมยอดขายไปยังตลาดกลุม
รานอาหารในเดือนมีนาคมลดลง อยางไรก็ตามตลาดอาจตอบสนองตอวิกฤติโควิด-19 ในชวงเวลาขางหนา
ตอไป  
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แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลา turbot จากสเปน 

              

แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลา sole จากเนเธอรแลนด 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 

 การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลางโดยท่ัวไปยังลดลงตอเนื่อง จํานวนเรือ
ขนถายสินคาไปยังไทยยังคงต่ํา วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปท่ีไทยยังมีเพียงพอ และคําสั่งซ้ือสินคาทูนา
สําเร็จรูปเพ่ิมข้ึน ผูบริโภคกักตุนสินคาเครื่องกระปอง เนื่องจากสถานการณระบาดของโรคโควิด -19  

               
แผนภมิูท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)  
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เรือประมงของสหภาพยุโรปสามารถเริ่มทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ของเซเชลส 
(Seychelles) ไดหลังจากความตกลงดานการประมงระหวาง สหภาพยุโรปกับเซเชลส มีผลบังคับใช การจับ 
ทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง ราคาทูนาสคิปแจ็กสูงข้ึน ราคาทูนาครีบเหลืองสูงข้ึนในระดับท่ี
มากกวาทูนาสคิปแจ็ก 

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกไดปริมาณดี วัตถุดิบสําหรับแปรรูปในโรงงาน
ทองถ่ินยังมีปริมาณเพียงพอ สถานการณราคาทูนาสคิปแจ็กสูงข้ึนตอเนื่องตามแนวโนมราคาในไทย ราคาทูนา
ครีบเหลืองจากเอกวาดอร สําหรับสหภาพยุโรปยังคงท่ี ในระดับราคาเดียวกันกับเดือนกุมภาพันธ  

 การหยุดทําประมงดวยเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ในมหาสมุทร
แอตแลนติก เปนเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต 1 มกราคม 2563 และไดสิ้นสุดเม่ือ 29 กุมภาพันธ รายงานปริมาณการจับ
ทูนาไมมากในชวงนี้ และวัตถุดิบคงเหลืออยูในระดับปานกลางถึงต่ํา ราคาทูนาสคิปแจ็กคงท่ี แตทูนาครีบเหลือง 
สูงข้ึน สวนราคาทูนาในยุโรปท้ังสคิปแจ็กและครีบเหลืองสูงข้ึนตอเนื่อง สวนราคาเนื้อทูนาลอยนคงท่ี 

 
แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

                             
     แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาเน้ือทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองในตลาดสเปน 
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     แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาเน้ือทูนาลอยนในตลาดสเปนและอิตลาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 ราคาปลาแม็กเคอเรลจากนอรเวยมีแนวโนมลดลงตอเนื่องในป 2563 และนอรเวยไดโควตาการจับ
เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนานี้ ราคาเฉลี่ยอยู ท่ี 13.09 โครนนอรเวยตอกิโลกรัม ปกอนหนาราคา 13.92  
โครนตอกิโลกรัม นอรเวยสงออกปลาแม็กเคอเรลแชแข็งในเดือนมกราคม 2563 ปริมาณ 25,900 ตัน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 18 จากเดือนมกรคม 2562 เกาหลีใตนําเขาแซงหนาจีน และญ่ีปุนเปนผูนําเขาอันดับ 3 ราคา 
แม็กเคอเรลแชแข็งจากนอรเวยลดลงเล็กนอยจาก 1.85 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในเดือนมกราคม 2562 มา
อยูท่ี 1.80 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในเดือนมกราคม 2563   

 ปลาเฮอริ่งจากโปแลนด มีปริมาณระดับปานกลาง แตความตองการซ้ือนอย ทําใหราคาลดลง ขณะท่ี
การจบัปลา sprat ในโปแลนดมีสถานการณท่ีดีข้ึน ความตองการซ้ือสูงข้ึน และราคาสูงข้ึน  

 ความตองการซ้ือปลาแม็กเคอเรลและปลาซาดีนกระปองในยุโรปสูงข้ึนจากผลของสถานการณ 
โควิด -19  เนื่องจากเปนสินคาท่ีไมเนาเสียงาย และราคาสูงข้ึนเล็กนอย 

 
แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคาปลา แม็กเคอเรลจากฝรั่งเศสในตลาดอิตลาลี 
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แผนภูมิท่ี8 แนวโนมราคาปลา Herring ในตลาดโปแลนด 

 
แผนภูมิท่ี9 แนวโนมราคาปลา Sprat ในตลาดโปแลนด 

หมึก (Cephalopods) 

 รานอาหารอิตาเลียนไดรับผลกระทบจากการปดเมืองโดยสมบูรณในอิตาลี และกระทบไปยังตลาด
หมึกดวยเชนกัน ปจจัยตางๆ ชี้วาการคาขายจะซบเซาในอีกหลายเดือนตอจากนี้ ราคาหมึกกลวย (squid) 
ลดลง และตลาดหมึกในสเปนก็ซบเซาลง การนําเขาจากญ่ีปุนลดลง ราคาหมึก (octopus) ยังคงสูง แตนาจะ
ลดลงในไมชา  

 กองเรือโมร็อกโคจับหมึกกลวยไดปริมาณมากในชวงตนป สงผลใหราคาในตลาดยุโรปลดลง และผู
จัดซ้ือรายอ่ืน มีความสนใจท่ีจะซ้ือนอยลง  

 ปจจุบันหมึก (octopus) ท่ีมาจากอินโดนีเซียยังมีปริมาณคงท่ี เดือนมีนาคมเปนชวงสิ้นสุดการผลิตท่ี
จะมีปริมาณมากท่ีสุด ราคาวัตถุดิบยังคงท่ีเม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา แตความตองการซ้ือยังคงตํ่า เนื่องจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ โควิด - 19       
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แผนภูมิท่ึ10 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี 

กุง ปู (Crustaceans) 

 กุงขนาดกลางจากอินโดนีเซียมีผลผลิตดี แตขนาดเล็ก (70/91 ตัวตอกิโลกรัม) มีปริมาณจํากัด 
เนื่องจากผูเพาะเลี้ยงรอใหกุงมีขนาดใหญข้ึน โควิด - 19 กระทบจีนเปนท่ีแรก ตอมาในยุโรป ทําใหกุงราคา
ตกต่ํา อยางไรก็ตามความตองการซ้ือในจีนแสดงใหเห็นสัญญาณการฟนตัว และจีนนาจะนําเขากุงจาก
อินโดนีเซียในสัดสวนท่ีสูง  

 กุงจากอารเจนตินาไดรับผลกระทบจาก โควิด - 19 เชนกัน เนื่องจากความตองการจากยุโรปลดลง
มาก ขณะท่ีหองเย็นมีสต็อกกุงแปรรูปคงเหลืออยูมาก เนื่องจากความตองการซ้ือจากจีนมีนอยมาตั้งแตชวงตน
ป 2563 กองเรือประมงของอารเจนตินามีแนวโนมท่ีจะเลื่อนการออกเรือไปจนถึงเดือนเมษายน เนื่องจาก
สถานการณตลาดท่ียากลําบากในขณะนี้  

 ราคาปูลดลง เนื่องจากการสงออกไปจีนลดลง ตั้งแตการระบาดของไวรัสในชวงเทศกาลตรุษจีนท่ีผาน
มา การสงออกปูไปจีนไดรับผลกระทบ ทําใหสินคาเขาสูสหภาพยุโรปเพ่ิมข้ึนและกดดันใหราคาลง 

 ล็อบสเตอรราคาสูงข้ึนในชวงปลายปท่ีผานมา และราคายังคงสูงอยูท่ีระดับนั้นในชวงตนป อยางไรก็
ตามขณะนี้ปริมาณขายเริ่มชะลอตัว เนื่องจากความตองการจากจีนลดลง  

 
แผนภูมิท่ี11 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 
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แผนภูมิท่ี12 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส 

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 สเปนนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี่ฟลเลแชแข็งจากเวียดนามเพ่ิมข้ึนในป 2562  แตยังอยูในระดับท่ีต่ํา
เม่ือเทียบกับการนําเขาในอดีต อยางเชนในป 2557 สเปนนําเขา 30,900 ตัน ป 2559 นําเขา 21,000 ตัน ป 
2562 นําเขา 5,700 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 2 จากป 2561 สวนราคาตอหนวยกลับตรงกันขาม โดยท่ีมีแนวโนมท่ี
จะสูงข้ึนจากเดิมราคาในปท่ีมีการนําเขาสูง อยูท่ีประมาณ 2.2 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เพ่ิมเปน 3.1 – 3.2 
เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในปจจุบัน 

 อังกฤษนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี่ฟลเลแชแข็งมากท่ีสุดในบรรดาประเทศในยุโรป ในป 2562 โดย
นําเขาปริมาณ 12,800 ตัน ราคาตอหนวยอยูท่ี 4 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม สูงกวาท่ีสเปน และมีการนําเขา
ปลาชนิดนี้มาแทนปลาคอด เพ่ือทํา ฟชแอนดชิพ ซ่ึงเปนอาหารท่ีนิยมท่ัวไปในอังกฤษ 

 
แผนภูมิท่ี13 แนวโนมราคาปลาแพงการเซียสดอรี่จากเวียดนามในตลาดอิตาลี 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 ตลาดฝรั่งเศสมีหอยแมลงภูชนิดตางๆ อยางเชน French Bouchot and Rope , Dutch bottom 
และ Spanish rope mussels ฤดูกาลหอย Baie du Mont-Saint-Michel French Bouchot สิ้นสุดแลวเม่ือ 
25 กุมภาพันธ ท่ีผานมา และฤดูกาลหนาจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม  
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 ยอดขายหอยนางรมในปจจุบันลดลง ถึงแมจะอยูในชวงฤดูกาลของหอยชนิดนี้ เนื่องจากการระบาด
ของ Norovirus ในฝรั่งเศส ซ่ึงกอใหเกิดโรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ (gastroenteritis) พ้ืนท่ีผลิตบาง
แหงไดปดชั่วคราว เนื่องจากไมไดรับอนุญาตใหขายได 

 
แผนภูมิท่ี14 แนวโนมราคาหอยแมลงภู Mussel Bouchot ในตลาดฝรงเศส 

ปลาแซลมอน (Salmon) 
 ราคาปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงในตลาดยุโรป ในชวงหลายสัปดาหท่ีผานมา ไดรับผลกระทบ
จากปจจัยตางๆ ประการแรกคือเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลของการระบาดโรคโควิด-19 ความตองการซ้ือลดลง 
โดยเฉพาะในภาคบริการอาหาร และการดําเนินการแปรรูป สหรัฐฯระงับเท่ียวบินจากยุโรปทําใหกระทบตลาด
แซลมอนจากยุโรป เนื่องจากผูผลิตในยุโรปอยางเชนนอรเวยและสก็อตแลนด สงสินคาไปทางเครื่องบินโดยสาร 
ทําใหสินคาสดท่ีจะสงไปยังสหรัฐฯ จําเปนตองนํากลับไปยังตลาดยุโรป  

 ชวงนี้เปนชวงท่ีมีการจับนอย และสามารถบริหารจัดการผลผลิตท่ีมีอยูได ประกอบกับระดับราคาท่ี
สูงข้ึน คาเงินปอนดอังกฤษและโครนนอรเวยออนคา เม่ือเทียบกับเงินยูโร ปจจัยตางๆ เหลานี้สงผลใหดัชนี 
NASDAQ salmon index ประจําสัปดาหท่ี 10 ป 2563 อยูท่ี 67.07 นอรเวยโครน เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.3 เม่ือ
เทียบกับ 4 สัปดาหกอนหนา แตลดลงรอยละ 10 เม่ือเทียบกับชวงสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม  สวนระดับ
ราคาเทากับสัปดาหเดียวกันของปท่ีผานมา ถึงแมวาราคาตลอดชวงเดือนกุมภาพันธจะสูงข้ึนก็ตาม  

 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานสถิติรายไดจากการสงออกอาหารทะเลสูงข้ึน ในเดือน
กุมภาพันธ นอรเวยสงออกแซลมอน 81,100 ตัน มูลคา 59,000 ลานนอรเวยโครน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จากเดือน
มกราคม และเพ่ิมรอยละ 16 จากชวงเดียวกันของป 2561 ปริมาณสงออกสะสมเดือนมกรคม – กุมภาพันธ 
รวมกัน 168,000 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 มูลคา 126,000 ลานนอรเวยโครน เพ่ิมข้ึนรอยละ 18  

 อุตสาหกรรมแซลมอนในอังกฤษกําลังเผชิญกับความไมแนนอน ราคามีความผันผวน จากการระบาด
ของโควิด-19 อยางไรก็ตาม การจัดการความเสี่ยงและการบรรเทาความเสียหาย ซ่ึงเปนกลยุทธสวนหนึ่งของ
การเตรียมออกจากการเปนสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ชวยลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดบาง ราคาขาย
ปลาแซลมอนแอตแลนติกเพาะเลี้ยงจากสก็อตแลนดในสัปดาหท่ี 10 อยูท่ี 6.3 - 6.6 ปอนดตอกิโลกรัม เพ่ิมข้ึน
เล็กนอยจากชวงสัปดาหเดียวกันของปท่ีผานมา 

 หุนบริษัทสงออกแซลมอนหลายแหงราคาลดลง และเศรษฐกิจไดรับผลกระทบจากการระบาดของ
ไวรัส แตบริษัทในอุตสาหกรรมนี้หลายแหงยังมีความหวังวา เศรษฐกิจจะเปนชวงขาลงในระยะสั้นๆ สัญญาซ้ือ
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ขายลวงหนา  (FishPool) สําหรับไตรมาสท่ี 2 ยังมีเสถียรภาพท่ี 64 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม และชวงครึ่งป
หลัง 57.75 โครนตอกิโลกรัม ความตองการซ้ือและความตองการขายยังคงมีความสมดุล และราคาไมนาท่ีจะ
ลดลงมาก ถึงแมจะมีความผันผวนในชวงระยะสั้น 

 
แผนภูมิท่ี15 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

 

ปลาเทราต (Trout) 
 ปริมาณผลผลิตปลาเทราตเพาะเลี้ยงจากนอรเวยยังคงเพ่ิมข้ึนตอเนื่องตามแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนมาหลายป 
ปริมาณชีวมวลปลาเพ่ิมข้ึนจากปกอนหนารอยละ 19 ในสัปดาหท่ี 9 ปลาเทราตสดจากนอรเวยราคา 61.31
นอรเวยโครน ลดลงรอยละ 8 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานการสงออกรวม 4,900 ตันในเดือน
กุมภาพันธ มูลคา 302 ลานนอรเวยโครน ปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 39 และรอยละ 24 ตามลําดับ การ
สงออกสะสมในชวง 2 เดือนแรกมีปริมาณ 10,600 ตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 41 มูลคา 148 ลานนอรเวยโครน 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 29 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre2 

 ปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดยุโรปไมไดรับผลกระทบจาก โควิด – 19 เนื่องจากยังไม
ถึงชวงท่ีมีการบริโภคสูงสําหรับปลาท้ังสองชนิดนี้ ราคาปลากะพงขาวเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา แตราคาปลา
ตะเพียนทะเลยังคงท่ี ปลาท้ังสองชนิดจะไดรับความนิยมในชวงท่ีอากาศอบอุน สําหรับรานอาหารในประเทศ
แถบเมดิเตอเรเนียน ท่ีกําลังไดรับผลกระทบจากไวรัสอยางหนักในขณะนี้ โดยเฉพาะอิตาลีและสเปน  และถา
หากสถานการณยังคงเปนอยูเชนนี้ตอไป ก็จะกระทบตอความตองการซ้ือปลาท้ังสองชนิดอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 พายุ Gloria ในสเปนทําใหการผลิตปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในสเปนลดลงเกือบครึ่ง การ
จับปลาท่ีหลุดหนีไปจากเรือประมงกลับมาไดจํานวนมาก ทําใหราคาปลาลดลง เนื่องจากมีปลาปริมาณเขาสู
ตลาดมาก ในระยะตอไปคาดวาราคาจะสูงข้ึน เนื่องจากผลผลิตเริ่มลดลง ภายใตเง่ือนไขวาการระบาดของ
ไวรัสเปนไปในชวงสั้นๆ เทานั้น  

                                                           
2 ปลา Meagre เปนปลากินเน้ือ อาศัยอยูบริเวณผิวนํ้าตามชายฝงบรเิวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแตฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และ

ทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
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                    แผนภูมิท่ี16 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            


