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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนเมษายน 25630

1 

ปติชาติ ไชยเสนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป 

 รัฐบาลประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรปไดออกมาตรการเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโควิด – 19 
ประกอบดวยการระงับการเดินทาง และการดําเนินธุรกิจ สงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆไดรับผลกระทบ 
ตลอดท้ังโซอุปทานในยุโรป ชาวประมงรายเล็กในยุโรปท่ีสงสัตวน้ําสดใหกับรานอาหารไดรับผลกระทบอยาง
หนัก จากการปดการใหบริการของรานอาหาร โดยยังไมสามารถปรับเปลี่ยนตลาดไปยังซุปเปอรมาเก็ตได 
เนื่องจากซุปเปอรมาเก็ตรับซ้ือสินคาสัตวน้ําแชแข็งมากกวา รอยละ 90 ของเรือประมงในอิตาลีไมสามารถ
ดําเนินการได เนื่องจากขอหามจากมาตรการ โควิด – 19  นอกจากนี้ ปญหาดานโลจิสติกสกระทบการคาสัตว
น้ําเปนอยางมาก เนื่องจากสนามบินปด มีการลดเท่ียวบิน โรงงานแปรรูปปลากระปอง รายงานความตองการ
ซ้ือสูงข้ึน และราคามีแนวโนมสูง  

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 ผูจัดสงสินคาเนื้อปลาฟลเล (frozen-at-sea : FAS) ประสบความยากลําบาก เนื่องจากรานฟชแอนด
ชิป ในอังกฤษตองปดบริการ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในความพยายามปองกันการแพรระบาดของ โควิด – 19 ปจจุบัน
รานฟชแอนดชิปเริ่มเปดบริการบางแลว แตสวนใหญยังคงปดอยูจนถึงชวงกลางเดือนเมษายน  

การบริโภคปลาคอดลดลง ท้ังปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod) ท่ีทําจากวัตถุดิบปลา
คอดแชแข็ง (Gadus macrocephalus) และปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้นท่ีทําจากปลาคอดสด (Gadus 
morhua) ท่ีมาจากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนด ในชวงปกติสเปนบริโภคปลาคอดหมักเกลือมากในชวงเทศกาล 
Lent ของผูนับถือคริสต แตในปนี้มีการบริโภคนอยมากจนเกือบเปนศูนย ในอิตาลีมีมาตรการล็อกดาวน และ
ขยายขอบเขตพ้ืนท่ีสีแดงออกไปนอกเหนือจากเมือง Veneto และ Lombardy ยุโรปมีการระงับใชขอตกลง
ระหวางประเทศ Schengen ทําใหเกิดปญหาดานการขนสงและโลจิสติกส ราคาปลาคอดลดลง ยกเวน
ซุปเปอรมาเก็ตท่ีมีความตองการซ้ือปลาคอดหมักเกลือสูงข้ึน  นอกจากนั้นยอดขายและคําสั่งซ้ือลดลงท่ัวท้ัง
ยุโรป  

ปลาซีกเดียว (flatfish) จากเนเธอรแลนด ไดรับผลกระทบจากโควิด – 19 ดวยเชนกัน โดยเฉพาะปลา
ชนิดท่ีมีราคาสูงในปลากลุมนี้อยางเชนปลา Dover sole ซ่ึงจะมีขายในรานอาหารยุโรปทางตอนใต ถึงแม
ความตองการซ้ือจากภาคคาปลีกยังคงสูง โดยเฉพาะปลาฟลเลแชแข็ง แตโดยภาพรวมแลวตลาดไดรับ
ผลกระทบ นอกจากนั้น โควิด – 19 ยังกระทบไปตลาดคาสงในมอสโคว ทําใหความตองการซ้ือปลา Alaska 
Pollock ลดลง 

                                                           
1 European Price Report Issue 1/2018, January 2018. Rome, Italy. 
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แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลา Haddock จากนอรเวย 

               

             แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลา sole จากเนเธอรแลนด 

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 

 การทําประมงทูนาในแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลาง (WCP) มีสถานการณเหมือนเดือนท่ี
ผานมา สวนใหญการทําประมงทูนาในพ่ืนท่ีนี้ไดปริมาณไมมาก  จํานวนเรือขนถายทูนาไปยังไทยยังคงต่ํา แต
วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปท่ีไทยยังมีเพียงพอ การขนถายทูนาในพ้ืนท่ีแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟก
ตอนกลาง ไดรับผลกระทบจากโควิด – 19 เนื่องจากทาเรือหลายแหงปดไมใหเรือขนถายและเรือประมงเขา
เทียบทา คําสั่งซ้ือสินคาแปรรูปสําเร็จสําหรับรานคาปลีกยังคงสูง ขณะท่ีทูนาขนาดสําหรับสงใหภาคบริการ
รานอาหารมีคําสั่งซ้ือลดลง เนื่องจากมาตรการล็อกดาวนในหลายประเทศ ในสวนราคาทูนาสคิปแจ็กมีราคาอยู
ในระดับเดียวกับเดือนมีนาคม 2563 
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              แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)  

 การจับทูนาในมหาสมุทรอินเดียอยูในระดับปานกลาง วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปทองถ่ินยังมี
เพียงพอ คําสั่งซ้ือสินคาแปรรูปเพ่ิมข้ึน โรงงานแปรรูปมีกําลังการผลิตลดลง เนื่องจากมาตรการปองกัน โควิด -
19 ราคาทูนาสคิปแจ็ก และทูนาครีบเหลืองสูงข้ึนตอเนื่อง  

การทําประมงทูนาในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกไดปริมาณดี วัตถุดิบสําหรับแปรรูปในโรงงาน
ทองถ่ินยังมีปริมาณเพียงพอ แตเนื่องจากมาตรการปองกัน โควิด -19 ทําใหกําลังการผลิตของโรงงานลดลง
เหลือรอยละ 50 ความตองการซ้ือจากโรงงานลดลงสงผลใหราคาทูนาสคิปแจ็กลดลงรอยละ 20 จากระดับ
ราคาท่ีกรุงเทพฯ ขณะท่ีราคาทูนาครีบเหลืองยังคงท่ี  

               
 แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 

 อัตราการจับทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกพัฒนาดีข้ึน ในระดับปานกลาง แตปริมาณวัตถุดิบใน
โรงงานทองถ่ินยังอยูในระดับต่ํา – ปานกลาง เนื่องจากสินคาขาด ทําใหทูนาสคิปแจ็กและทูนาครีบเหลืองมี
ราคาสูงข้ึน 

 ราคาทูนาสคิปแจ็กในยโุรปยังคงสูงข้ึน ขณะท่ีราคาทูนาครีบเหลืองคงท่ี ราคาทูนาลอยนสคิปแจ็กปรุง
สุกยังคงท่ี ยอดขายทูนาในน้ํามันบรรจุกระปองสูงข้ึน เนื่องจากมาตรการล็อกดาวนเพ่ือปองกันโควิด- 19 
ในชวงสองสัปดาหสุดทายของเดือนกุมภาพันธ ถึงสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม ยอดขายทูนากระปองเพ่ิมข้ึน
รอยละ 46.5 , 36.5 และ 9.6 ตามลําดับ  
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                                 แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาเน้ือทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองในตลาดสเปน 

          
            แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาเน้ือทูนาลอยนในตลาดสเปนและอิตลาลี 

ปลาผิวน้ําขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 สินคาปลาผิวน้ําขนาดเล็กไดรับความสนใจจากผูบริโภค เนื่องจากมีคุณภาพดี และราคาตํ่า การคามี
แนวโนมทิศทางท่ีดี โปแลนดมีความตองการซ้ือปลาเฮอริ่งและปลา sprat สูง แตราคาลดลงตามฤดูกาล 

 
แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคาปลา Sprat ในตลาดโปแลนด 
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แผนภูมิท่ี8 แนวโนมราคาปลา Herring ในตลาดโปแลนด 

หมึก (Cephalopods) 

 ความตองการหมึก (octopus) และหมึกกลวย (squid) ไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกัน โควิด – 
19 โดยเฉพาะการปดรานอาหารในสเปน ซ่ึงเปนตลาดหมึกตลาดหลักในยุโรป ผูซ้ือบางรายขอเลื่อนการขนสง
สินคาออกไป 2 -3 เดือน และหวังวาสภานการณจะคลี่คลายในชวงฤดูรอนของยุโรป สงผลใหความตองการซ้ือ
ลดลง และราคาลดลงตามถึงแมจะมีสินคาปริมาณจํากัดก็ตาม สถานการณหมึกในชวงท่ีเหลือของปข้ึนอยูกับ
วามาตรการปองกันโควิด – 19 จะกระทบฤดูกาลทองเท่ียวในยุโรปชวงหนารอน มากนอยแคไหน  

   
                                  แผนภูมิท่ึ 9 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี 

กุง ปู (Crustaceans) 

 ตลาดกุงในสหภาพยุโรปไดรับผลกระทบจากโควิด -19 และเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว รานอาหารตางๆ ปด
ทําใหความตองการซ้ือกุงในภาคบริการอาหารอยูในภาวะหยุดนิ่ง แตยอดขายกุงแชแข็งในซุปเปอรมาเก็ตกลับ
สูงข้ึน และทําใหสินคาขาด ประกอบกับโรงงานผลิตกุงของอินเดียปดชั่วคราว และมาตรการท่ีสงผลตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงผลใหราคากุงแชแข็งสูงข้ึน ตอมาชวงกลางเดือนเมษายน โรงงานแปรรูปกุงของ
อินเดียเปดทําการ และอินเดียประกาศยกเวนการล็อกดาวนกับภาคการผลิตสินคาประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา เพ่ือปกปองอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ รัฐมนตรีมหาดไทยของอินเดียประกาศใหการดําเนินงานดานประมง
และเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนไปตามปกติ แตตองปฏิบัติตามมาตรการเวนระยะหางทางสังคม และขอปฏิบัติทาง
สุขอนามัย  
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 ผูผลิตกุงอินโดนีเซียรายงานความตองการซ้ือต่ํา และแจงวาผลผลิตในเดือนพฤษภาคมจะมีเพียง
ครึ่งหนึ่งจากชวงปกติ ซ่ึงเปนชวงวันหยุดยาวหลังรอมดอน เนื่องจากผูแปรรูปกุงตองปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกัน โควิด -19 กับพนักงานทุกคน ทําใหกระทบตอกําลังการผลิต  

 สถานการณตลาดกุงในยุโรปโดยเฉพาะท่ีสเปน นําเขากุงลดลง จากท่ีเคยเขากุงจากอารเจนตินา แต
ปจจุบันกลับมียอดขายต่ํา และไปยังภาคคาปลีกท้ังหมด กุงทุกขนาดมีราคาเทากัน กุงจากอารเจนตินาไปยัง
ซุปเปอรมาเก็ตในราคา 9.99 ยูโรตอกิโลกรัม ซ่ึงเปนราคาท่ีลดลง การทําประมงบริเวณทางตอนเหนือของเสน
ขนานท่ี 41 ในอารเจนตินาจะเริ่มวันท่ี 18 เมษายน ซ่ึงลาชาไป 2 เดือน เม่ือเทียบกับป 2562 อยางไรก็ตาม
เรือประมงสวนใหญไมนาจะทําประมง เนื่องจากตลาดหลักมีความตองการซ้ือนอย 

 
แผนภูมิท่ี10 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

 ปริมาณปูท่ีข้ึนทามีปริมาณนอยเปนปกติสําหรับชวงเวลานี้ของป ราคาปูลดลงเนื่องจากมีการสงออก
ไปจีนลดลง จากผลของโควิด -19 ยุโรปปดการใหบริการอาหารทะเล สงผลใหยอดขายสินคาสําหรับชวง
เทศกาลไดรับผลกระทบ ยอดขายกุงล็อบสเตอรซ่ึงเปนอาหารทะเลราคาแพง ไดรับผลกระทบจากการปด
รานอาหารเชนกัน และกระทบไปถึงรานคาปลีกอาหารทะเลดวย 

 
แผนภูมิท่ี11 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส 
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ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) 

 ราน fish and chips 10,000 แหงปดลงทําใหกระทบการนําเขาปลาแพงกาเซียสดอรี ฟลเล 
เนื่องจากชวงกอนหนานี้มีการใชปลาชนิดนี้ในราน fish and chips แทนปลาคอดซ่ึงมีราคาแพง   

 
แผนภูมิท่ี12 แนวโนมราคาปลาแพงการเซียสดอรี่จากเวียดนามในตลาดอิตาลี 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 วิกฤติโควิด ไดสงผลตอยอดขายอาหารทะเลโดยรวมและโดยเฉพาะตอสินคาหอยสองฝาซ่ึงเปนสินคา
สําหรับชวงเทศกาลดวย ความตองการซ้ือจากรานอาหารตางๆลดลง เนื่องจากรานถูกปดราน และรวมไปถึง
ยอดคาปลีดลดลงเชนกัน  ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ไมอนุญาตใหมีการเดินทางชวงวันหยุดอีสเตอร ครอบครัวไมมี
การมารวมตัวกัน ท่ีเคยทําใหยอดขายสูง เหมือนอยางเคย 

 ยอดขายหอยนางรมต่ํามาก เนื่องจากผูสูงอายุอยูกับบาน และผูบริโภคไมใหความสนใจอาหารทะเล
ราคาแพง สงผลตอผูเลี้ยงชาวฝรั่งเศส จากท่ีประสบปญหา Norovirus มาตั้งแตชวงปลายป 2562 กอนหนานี้
แลว  

 
แผนภูมิท่ี13 แนวโนมราคาหอยแมลงภู Mussel Bouchot ในตลาดฝรงเศส 
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ปลาแซลมอน (Salmon) 
 สถานการณปลาแซลมอนป 2562 ถึงตนป 2563 เปนไปดวยดี แตตอมาปจจุบัน ตลาดอยูในชวงขาลง 
เนื่องจากความตองการซ้ือลดลง จากผลกระทบของโควิด – 19 ท่ีกระทบตลาดเปนวงกวาง  

 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (NSC) รายงานวา ในป 2563 ผลผลิตปลาแซลมอนแอตแลนติกจะเติบโต
รอยละ 2 -3 ปกอนหนาเติบโตรอยละ 7 ถึงแมปริมาณผลผลิตปลาแซลมอนจะนอย แตราคาในปนี้ยังคงไม
ลดลง ราคาสงออกเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 64.98 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม ลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนหนา   

 นอรเวยสงออกแซลมอนเดือนเมษายน 85,000 ตัน มูลคา 6,100 ลานนอรเวยโครน ปริมาณเพ่ิมข้ึน
รอยละ 4 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 NASDAQ salmon index ประจําสัปดาหท่ี 15 ป 2563 แซลมอนนอรเวย
ราคาอยูท่ี 52.74 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 20 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา  และ
ลดลงรอยละ 21 เม่ือเทียบกับชวง 4 สัปดาหกอนหนา    

 ภาครานอาหารและบริการจัดเลี้ยง ซ่ึงเปนผูซ้ือแซลมอนจากฟารมเพาะเลี้ยง ปริมาณมาก และเปน
ตลาดหลัก ตลาดหลักทุกแหงไดรับผลกระทบจากโควิด -19 ทําใหตองปดชั่วคราว นักวิเคราะหคาดวาความ
ตองการแซลมอนของโลกจะลดลงอยางนอยรอยละ 15 รวมถึงการท่ีผูบริโภคหันไปซ้ือผลิตภัณฑแปรรูปแชแข็ง
เพ่ิมข้ึน และมาตรการดานการเดินทางและขนสง สินคาไปกับสายการบินท่ีมีผูโดยสารทําไดยากข้ึน ทําให
กระทบภาคคาปลีกปลาสดท้ังแซลมอน และปลาเทราต  ในสวนของหนวยงานดานการปองกันสิ่งแวดลอม
ของสก็อตแลนด (SEPA) ไดผอนปรนกฎระเบียบ ท้ังเรื่องการจํากัดการผลิต เนื่องจากเห็นถึงความยากลําบาก
ในสภานการณขณะนี้  

 ในชวงกลางเดือนเมษายน สัญญาซ้ือขายลวงหนา  (FishPool) อยูท่ี 50 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม 
(4.77 เหรียญสหรัฐอเมริกา) สําหรับชวงท่ีเหลือของป ถึงแมตลาดท่ีสําคัญของแซลมอนอยางเชนจีน เริ่มผอน
คลายมาตรการปองกันโควิด-19 บางแลว แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงลดลงอยูตอไปอีกหลายเดือน การ
ผลิตแซลมอนของนอรเวยและชิลีคาดวาจะลดลงรอยละ 2 และรอยละ 5 ตามลําดับ และนอรเวยมีตนทุนการ
ผลิตสูง และถึงแมผลผลิตนอยจะสงผลใหราคาสูงข้ึนบาง แตก็จะลดลงสูระดับเทาทุน ถาหากสภาพตลาดยังคง
เปนอยูเชนนี้ และจะกระทบตอผูเพาะเลี้ยงแซลมอนและรายไดจากการสงออกท่ีจะลดลง 

 
แผนภมิูท่ี14 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 
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ปลาเทราต (Trout) 
 ในชวงหลายปท่ีผานมานี้ผลผลิตปลาเทราตจากนอรเวยเติบโตอยางมากและตอเนื่องมาจนถึงไตรมาส
แรกป 2563 ปริมาณผลผลิตในเดือนมีนาคม 2563 เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 จากชวงเดือนเดียวกันของป 2562 
ปริมาณสงออกเพ่ิมข้ึนรอยละ 46 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ราคาปลาเทราตมีความสอดคลองกับราคา
ปลาแซลมอนในทิศทางเดียวกัน โดยท่ีราคาแซลมอนยังคงสูงท้ังท่ีการผลิตก็มีการเติบโต อยางไรก็ตามตั้งแตมี
การระบาดของโควิด -19 ราคาปลาเทราตลดลงเหลือ 50.41 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม ในชวงสัปดาหท่ี 15 
ของป 2563 ลดลงรอยละ 28 จากชวงสัปดาหเดียวกันของปกอนหนา  

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream)  

 โดยปกติปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดยุโรป จะเริ่มมียอดขายท่ีสูงข้ึนตามฤดูกาล
ในชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม เนื่องจากความตองการจากรานอาหารจะเขามาในชวงนี้ แตปนี้มาตรการ
ปองกันโควิด -19 ไดเปลี่ยนภาพนี้ไปสิ้นเชิง ตั้งแตเริ่มมีมาตรการล็อกดาวนภาคคาปลีกปลากะพงขาวและปลา
ตะเพียนทะเลมียอดขายเพ่ิมข้ึนบาง แตตลาดหลักยังคงเปนภาคบริการรานอาหารในยุโรปซ่ึงไดรับผลกระทบ
ตองปดเกือบหมดท้ังในอิตาลีและสเปน  

 ในเดือนเมษายนราคาขายปลาท้ังสองชนิดสูงข้ึน แตตนทุนโลจิสติกสและตนทุนขายสูงมาก  ปริมาณ
ผลผลิตปลาในบอเลี้ยง และสินคาคงเหลือในบริษัทผูผลิตเริ่มไดรับผลกระทบจากราคาท่ีตกตํ่า  และประสบ
ภาวะขาดทุนอยางหนัก ตัวแทนจากอุตสาหกรรมปลากะพงขาวในกรีซแจงวา ความกดดันดานสภาวะทาง
การเงินอยูในระดับท่ีอันตราย และมีการเรียกรองใหรัฐบาลใหการชวยเหลือแลว 
 

 
แผนภูมิท่ี15 สถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            


