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รายงานสถานการณประมงยุโรปเดือนธันวาคม 25630

1 

ปติชาติ ไชยเสนา 

เศรษฐกรปฏิบัติการ 

แนวโนมสถานการณประมงยุโรป 

ชวงเทศกาลคริสตมาสในปนี้ตางจากปอ่ืนๆ ท่ีผานมา ยุโรปมีมาตรการล็อกดาวน มีการปดรานอาหาร

ในประเทศเยอรมนี เนเธอรแลนด อังกฤษ และไอรแลนดเหนือ กระทบความตองการซ้ืออาหารทะเลลดลง 

อาหารทะเลสำหรับบริโภคท่ีบานไดรับการสงเสริม โดยเฉพาะอาหารทะเลมูลคาสูงสำหรับฉลองเทศกาลกับ

ครอบครับภายในบาน ในระยะยาวคาดวาการมีวัคซีนโควิด – 19 ออกมาในชวงป 2564 จะชวยใหเกิดความ

เชื่อม่ันใหกับภาคอุตสาหกรรมและสังคม โดยรวม และสามารถกลับเขาสูสภาวะปกติไดในไมชา ในสวนสินคาท่ี

ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจะคอยฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปในชวงปใหมนี้  

ปลาหนาดิน (Ground fish)  

 การบริโภคปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้น (wet-salted cod) ท่ีทำจากวัตถุดิบปลาคอดแชแข็ง 

(Gadus macrocephalus) และปลาคอดหมักเกลือแรเปนชิ้นท่ีทำจากปลาคอดสด (Gadus morhua) ท่ีมา

จากหมูเกาะฟาโรและไอซแลนด มีแนวโนมข้ึนกับสถานการณการระบาดของโควิด – 19 ถึงแมผูคาจะสต็อก

สินคาลวงหนา แตทำในปริมาณจำกัดและมีการติดตามสถานการณการมาตรการล็อกดาวนจากผลกระทบโควิด – 19  

สมาคมผูผลิตปลาอลาสกาพอลล็อก (The Association of Genuine Alaska Pollock Producers : 

GAPP) จะทำตลาดเพ่ิมในยุโรป สมาคมไดทำวิจัยตลาดหลักของปลาอลาสกาพ็อลล็อก ไดแกฝรั่งเศส เยอรมนี 

เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม อังกฤษ และไอรแลนดเหนือ และลงทุนกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการทำตลาด

ปลาอลาสกาพอลล็อกในยุโรป โดยนำเสนอ ปลาอลาสกาพอลล็อกจากธรรมชาติ (Wild Alaska Pollock) 

โดยท่ัวไปวัตถุดิบปลาอลาสกาพอลล็อกจะถูกสงไปแปรรูปท่ีจีน และสงออกจากจีนเขาสูตลาดยุโรป เยอรมนี

เปนตลาดหลักรองรับปลาอลาสกาพอลล็อกฟลเลแชแข็ง ในชวง 8 เดือนแรกของป 2563 เยอรมนีนำเขา 

100,000 ตัน ปริมาณเทากับป 2562 ราคา 3.45 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ 12 จีนเปนผู

สงออกหลักในสินคาชนิดนี้ และรายงานสงออกลดลงรอยละ 10 จากผลกระทบทางออมจากการระบาดของโค

วิด – 19 ในโรงงานแปรรูปท่ีจีน ในชวง 4 เดือนแรกของป 2563 ขณะทีสหรัฐอเมริกาสงออกไปเยอรมนี

เพ่ิมข้ึน 5,000 ตัน ซ่ึงเปนปริมาณเทากับท่ีจีนสงออกไดลดลง  

 
1 European Price Report Issue 1/2018, January 2018. Rome, Italy. 
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แผนภูมิท่ี1 แนวโนมราคาปลา turbot ในตลาดสเปน  

           

แผนภูมิท่ี2 แนวโนมราคาปลา Sole ในตลาดสเปน  

ปลาทูนา (Tuna-Billfishes) 

 การทำประมงทูนาในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก และแปซิฟกตอนกลาง (WCP) อยูในระดับปานกลางถึง

ดี ปริมาณวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปท่ีไทยอยูในระดับปานกลาง เรือขนถายทูนาข้ึนทาท่ีกรุงเทพฯเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากปริมาณการจับทูนาสูงข้ึน ทาเรือกรุงเทพฯ คาดวาจะหนาแนนในอีกหลายสัปดาหตอจากนี้ จากการท่ี

เรือขนถายเขามามาก และโรงงานแปรรูปปดในชวงเทศกาล อยางไรก็ตามถึงแมจะมีทูนาข้ึนมากข้ึนแตราคา 

ทูนาสคิปแจ็กสูงข้ึน  

 การจับทูนาในมหาสมุทรอินเดียไดปริมาณปานกลางคอนขางสูง แตการลงแรงประมงลดลง เนื่องจาก

โควตาทำประมงทูนาครีบเหลืองใกลหมด วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปทองถ่ินยังมีเพียงพอ การทำประมง

ทูนาสคิปแจ็กและครีบเหลืองลดลง ทำใหราคาสูงข้ึน  

 ประกาศหามจับสัตวน้ำ รอบท่ี 2 ของ IATTC2 เริ่มเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน ไปจนถึง 19 มกราคม 

2654 รอยละ 46 ของกองเรือทางฝงแปซิฟกตะวันออกจะสามารถทำประมงในชวงนีไ้ด และมีรายงานเรือท่ีทำ
 

2 IATTC  Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวีปอเมริกา  
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ประมงต่ำกวารอยละ 30 และเรือท่ีทำประมงเหลานี้ไดผลการจับเปนไปอยางชา วัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูป

ทองถ่ินยังคงท่ี ในปริมาณปานกลางเพียงพอ เรือขนถายและตูสินคากำลังอยูในชวงเดินเรือกลับจากแปซิฟก

ตะวันตก และแปซิฟกตอนกลาง (WCP) มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก ทูนาท่ีมาจากกองเรือทาง

แปซิฟกตะวันออกมีปริมาณนอย ทำใหทูนาสคิปแจ็กราคาสูงข้ึน แตครีบเหลืองยังราคาคงท่ี  

 การจับทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติกไดผลการจับไมดี วัตถุดิบคงเหลือ อยูในระดับปานกลางถึงต่ำ 

การหยุดทำประมงดวยเครื่องมือลอปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ในมหาสมุทรแอตแลนติก เปน

เวลา 3 เดือน เริ่มตนวันท่ี 1 มกราคม 2564 ราคาทูนาสคิปแจ็กคงท่ี ขณะท่ีราคาทูนาครีบเหลืองลดลง   

ราคาทูนาสคิปแจ็กในยุโรปสูงข้ึน แตราคาทูนาครีบเหลืองลดลงเนื่องจากความตองการซ้ือต่ำ สวน

ราคาทูนาปรุงสุก และเนื้อทูนาลอยน คงท่ี 

 
แผนภูมิท่ี3 แนวโนมราคาปลาทูนาทองแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร (ราคาสินคาหนาทา)  

                       
       แผนภูมิท่ี4 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก 
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          แผนภูมิท่ี5 แนวโนมราคาปลาทูนาสคิปแจ็คและทูนาครีบเหลืองในสเปน 

       
    แผนภูมิท่ี6 แนวโนมราคาเน้ือทูนาลอยนในตลาดสเปนและอิตลาลี 

ปลาผิวน้ำขนาดเล็ก (Small Pelagics) 

 คาดวานอรเวยจะจับปลาเฮอริ่งไดต่ำกวาปริมาณโควตาท่ีกำหนดไว 433,000 ตัน โดยปริมาณปลาข้ึน

ทาจนถึงตนเดือนธันวาคม 2563 มีปริมาณ 400,000 ตัน ขณะท่ีสภาพอากาศเลวรายไมนาจะทำใหจับไดอีกถึง 

33,000 ตัน นอรเวยสงออกปลาเฮอริ่งแชแข็งลดลงมากในป 2563 ในชวง 10 เดือนแรกสงออกเพียง 92,000 

ตัน เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนาสงออก 122,000 ตัน ราคาเพ่ิมข้ึนจาก 0.80 เหรียญสหรัฐฯ เปน 

0.85 เหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีอุตสาหกรรมปลาแมคเคอเรลจากนอรเวยมีพัฒนาการดีมาก นอรเวยสงออกแมค

เคอเรล 200,000 ตันในชวง 10 เดือนแรกของป เพ่ิมข้ึนรอยละ 15 จากชวงเดียวกันของปกอนหนา แตจาก

การท่ีสงออกมากราคาจึงลดลงเปน 1.75 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม หรือลดลงรอยละ 11  

 เยอรมนีนำเขาปลาเฮอริ่งแปรรูปเพ่ิมขึนในชวง 8 เดือนแรกของป 2563 โดยเพ่ิมข้ึนรอยละ 16 โดย

นำเขาจากโปแลนดมากท่ีสุด 24,200 ตัน คิดเปนรอยละ 79 ของการนำเขาท้ังหมด เพ่ิมข้ึนรอยละ 20 ราคา

นำเขา 2.80 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ในชวงท่ีมีการล็อกดาวนชวงแรก ผูบริโภคเยอมันซ้ืออาหารกระปอง

ปริมาณมาก รวมท้ังปลาเฮอริ่งกระปอง      
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แผนภูมิท่ี7 แนวโนมราคาปลาแมคเคอเรลในตลาดอิตาลี 

 

 

หมึก (Cephalopods) 

 แอฟริกาใตจับหมึกกลวยไดปริมาณมาก (squid) ประกอบกับความตองการซ้ือจากยุโรปลดลง และ

หมึกกลวยจากโมร็อคโคมีปริมาณมาก สงผลใหราคาลดลง สเปนนำเขาหมึกลดลง เนื่องจากความตองการซ้ือท่ี

ลดลงจากผลของโควิด – 19  และการปดรานอาหารในหลายพ้ืนท่ีของประเทศในชวงการระบาดระลอก 1 

และระลอก 2 ในยุโรป 

ในชวง 9 เดือนแรกของป 2563 สเปนนำเขาหมึกกลวย 162,000 ตัน ลดลง 54,000 ตัน จากป 2562 

ราคาหมึก 4.40 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ 3 เนื่องจากหมึกจากหมูเกาะ Falklands / 

Malvinas มีราคาสูงข้ึน สเปนจึงนำเขาลดลงรอยละ 60 และหันไปนำเขาหมึกกลวยจากโมร็อกโคเปนหลัก  

 หมึก (octopus) เปนเชนเดียวกับหมึก เนื่องจากโมร็อกโคมีผลผลิตสูง และมาตรการล็อกดาวน สงผล

กระทบตอตลาด อินโดนีเซียมีผลจับดี เนื่องจากอยูในชวงฤดูฝน ฤดูกาลจับหมึก เริ่มในเดือนตุลาคม ไปจนถึง

เดือนมีนาคม – เมษายน แลวแตพ้ืนท่ี ชาวประมงเปลี่ยนจากจับล็อบสเตอร ไปจับหมึกแทน เนื่องจากราคาล็

อบสเตอรต่ำมาก จากการระบาดของโควิด - 19   
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                                         แผนภูมิท่ึ 8 แนวโนมราคาหมึกจากแอฟริกาใตในตลาดอิตาลี 

กุง ปู (Crustaceans) 

 ความตองการกุงในยุโรปลดลง เนื่องจากมีมาตรการจำกัดการเปดรานอาหารในสเปน และฝรั่งเศส ซ่ึง

เปนตลาดสำคัญ ประกอบกับกุงแวนาไมดจากเอกวาดอรมีราคาสูง และเริ่มมีกุงแชแข็งจากอารเจนตินาเขามา 

กุงเอกวาดอรมีราคาสูงข้ึน 0.1 – 0.2 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัมในทุกขนาด หลังจากราคาลดลงมาหลาย

สัปดาห แตจากสถานการณโควิด – 19 สงผลตอความตองการซ้ือในชวงเทศกาล ท่ีปกติจะมีความตองการซ้ือสูง  

 สเปนซ่ึงเปนผูบริโภคกุงรายหลักในยุโรป ลดการนำเขารอยละ 10 ในชวง 9 เดือนแรก เม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2562 กุงท่ีสเปนนำเขาราคา 6.70 เหรียญสหรัฐฯตอกิโลกรัม ลดลงรอยละ 7 จากป 2562 

เอกวาดอรสงออกกุงไปยังสเปนแซงหนาอารเจนตินา โดยเพ่ิมการสงออกในชวง 9 เดือนแรกจาก 24,100 ตัน 

เปน 33,000 ตัน ขณะท่ีอารเจนตินาสงออกลดลงจาก 33,500 ในป 2562 เปน 23,000 ตันในป 2563 กุง

สงออกจากเอกวาดอรไปสเปนราคาลดลงรอยละ 12 ขณะท่ีกุงจากอารเจนตินาราคาลดลงรอยละ 7 

 กุงอินโดนีเซียราคาลดลง ระดับราคาต่ำสุดตั้งแตรายงานในชวงเดือนธันวาคม ผูเพาะเลี้ยงสต็อกกุง

นอยลง เนื่องจากวัตถุดิบกุงมีเพียงพอสำหรับขายชวงเดือนธันวาคม – มกราคม  

 ผลผลิตปู และล็อบสเตอรในยุโรปอยูในชวงลดลงตามฤดูกาล ขณะท่ียอดขายข้ึนอยูกับภาคบริการ

รานอาหาร ซ่ึงยังคงไดรับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน และไมคอยมีปูและล็อบสเตอรวางจำหนายใน

รานคาปลีกมากนัก ปจจุบันปูและล็อบสเตอรราคาตกมาก และไมมีทีทาวาราคาสูงข้ึนในเร็วๆ นี้ โดยรวม กอน

หนานี้มีการคาดวาผลผลิตล็อบสเตอรจะมีนอยในปนี้ และราคาจะสูงข้ึนไปจนจบฤดูกาล เนื่องจากสภาพ

อากาศสงผลกระทบตอผลผลิตตลอดชวงฤดูใบไมรวง และฤดูหนาว 
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แผนภูมิท่ี9 แนวโนมราคากุง red shrimp จากอารเจนตินา 

                      
แผนภูมิท่ี10 แนวโนมราคาปูจากยุโรปในตลาดฝรั่งเศส 

หอยสองฝา (Bivalves) 

 ในชวงครึ่งปแรกของป 2563 รายไดจากภาคบริการรานอาหารในฝรั่งเศสลดลงรอยละ 52.3 และ

สงผลอยางมากตอสัตวน้ำท่ีนิยมในการเฉลิมฉลอง อยางหอยและสัตวจำพวกครัสเตเชี่ยน ในชวงฤดูใบไมรวง

จำนวนผูติดเชื้อโควิด – 19 ในฝรั่งเศสสูงข้ึน ฝรั้งเศสประกาศปดรานอาหารและบารตั้งแต 30 ตุลาคม – 20 

มกราคม ยิ่งทำใหสัตวน้ำสำหรับเฉลิมฉลองชวงเทศกาลยอดขายลดลงมาก อยางไรก็ตามการจำกัดการเดินทาง

ถูกยกเลิกเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม เพ่ือใหผูคนฉลองคริสตมาส และคาดวายอดขายอาหารทะเลจะกลับเปนบวก  

หอยแมลงภูฝรั่งเศส (French Bouchot) มีผลผลิตมากเพราะอยูในชวงฤดูกาล ขณะท่ีหอยนางรมมียอดขาย

ตกต่ำ เนื่องจากรานอาหารปด แทนท่ีจะไดเพ่ิมยอดขายชวงปลายปเหมือนท่ีผานมา จึงตองแสวงหาชองทาง

จำหนายในรานคาปลีกแทน 
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แผนภูมิท่ี11 แนวโนมราคาหอยแมลงภู Mussel Bouchot ในตลาดฝรงเศส 

ปลาแซลมอน (Salmon) 

 ผูคาแซลมอนในยุโรปเผชิญความยากลำบากในชวงเดือนธันวาคม จากท่ีคาดการณจะเรงยอดขาย

แซลมอนในชวงเทศกาล แตก็ไมสามารถชดเชยผลกระทบจากมาตรการปองกันโควิดท่ีระบาดในระลอกท่ี 2 

ปกติชวงนี้จะมีความตองการซ้ือแซลมอนสูง และทำใหราคามีแนวโนมสูงตามตลอดเดือนธันวาคม  

 ปจจุบันราคาปลาแซลมอนเพาะเลี้ยงจากนอรเวยอยูในระดับต่ำ NASDAQ salmon index ประจำ

สัปดาหท่ี 49 ป 2563 รายงานราคาแซลมอนเพาะเลี้ยงสงออกจากนอรเวย 40.99 นอรเวยโครนตอกิโลกรัม 

ราคาลดลงมากกวา 20 นอรเวยโครน เม่ือเทียบกับสัปดาหเดียวกันของปกอนหนา และลดลงรอยละ 11 เม่ือ

เทียบกับ 3 เดือนกอนหนา ซ่ึงราคานี้เปนราคาท่ีใกลเคียง หรือต่ำกวาตนทุนการผลิต สำหรับผูเพาะเลี้ยงชาว

นอรเวยบางราย เปนการสิ้นสุดชวงท่ีทำกำไรไดอยางแนนอนมาเปนเวลานาน สภาวะตลาดแซลมอนอยูในชวง

ซบเซา เนื่องจากรานอาหารปด จึงไมมีการสต็อกแซลมอนสด ประกอบกับตนทุนการขนสงทางอากาศสูง คน

จึงสนใจผลิตสินคาแปรรูปเพ่ิมมูลคามากกวา สงผลกระทบราคาปลาขนาดใหญ ขนาดมากกวา 6 กิโลกรัม เม่ือ

เทียบกับปลาขนาดเล็ก อยางไรก็ตามคาเงินนอรเวยออนคาเม่ือเทียบกับคาเงินยูโร และดอลลารสหรัฐฯ จึง

ชวยปองกันผลกระทบจากราคาท่ีต่ำ รายไดจากการสงออกแซลมอนลดลงเม่ือเทียบปกอนหนา  

 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานการสงออก

แซลมอนในเดือนพฤศจิกายน 2563 ปริมาณ 108,000 ตัน มูลคา 5,800 ลานนอรเวยโครน ปริมาณเพ่ิมข้ึน

รอยละ 1 มูลคาลดลงรอยละ 15 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป 2562 ในชวง 11 เดือนแรกของป 2563 

นอรเวยสงออกแซลมอนแอตแลนติก 1 ลานตัน มูลคา 64,000 ลานนอรเวยโครน ราคาแซลมอนเม่ือตนปยังคง

ดีทำใหมูลคาโดยรวมลดลงเพียงรอยละ 2 เม่ือเทียบป 2562 ขณะท่ีปริมาณยังคงเทาปท่ีผานมา  

สก็อตแลนดการสงออกแซลมอนยังคงไมแนนอน หลังจากท่ีสหราชอาณาจักรออกจากการเปนสมาชิก

สหภาพยุโรป และอยูระหวางเจรจากับสหภาพยุโรป สถานการณตลาดขณะนี้ยังคงทาทาย ราคาแซลมอน

แอตแลนติกเพาะเลี้ยงในสัปดาหท่ี 50 เฉลี่ย 4 ปอนดตอกิโลกรัม ลดลง 3.2 ปอนด เม่ือเทียบกับสัปดาห

เดียวกันของป 2562  
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 การระบาดของโควิด – 19 ระลอก 2 ในยุโรปสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมปลาแซลมอน รวมถึง

กระทบชวงเทศกาล สัญญาซ้ือขายลวงหนา  (FishPool) ในชวงเดือนธันวาคม  2563 อยู ท่ี  44.50 

อุตสาหกรรมแซลมอนเพาะเลี้ยงหวังนำผลิตภัณฑใหมออกสูภาครายยอย และเพ่ิมการบริโภคภายในตลาด

หลักๆ ในสหภาพยุโรป รวมท้ังฝรั่งเศส และ เยอรมนี เพ่ือใหราคาสูงข้ึนในชวงปลายป ตอเนื่องไปถึงป 2564 

ขาวเรื่องวัคซีนโควิด – 19 ในระยะยาวจะเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน แตระดับราคาจะยังคงอยูในระดับนี้ไปอีก

หลายเดือน ชวงครึ่งปหลังราคานาจะฟนตัว โดยเฉพาะจากการผลิตในชิลีท่ีลดลงมาก  

 
แผนภูมิท่ี12 สถานการณราคาแซลมอนจากนอรเวย 

ปลาเทราต (Trout) 

 ปลาเทราตสงออกจากนอรเวยราคาสอดคลองกับแซลมอน สะทอนระดับราคาท่ีต่ำกวาปกอนหนา 

ถึงแมในชวงปลายปผลผลิตจะต่ำก็ตาม  ในสัปดาหท่ี 48 ปลาเทราตนอรเวยสงออกราคา 48.60 นอรเวยโครน

ตอกิโลกรัมลดลงรอยละ 15 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 สมาคมอาหารทะเลนอรเวย (The 

Norwegian Seafood Council : NSC) รายงานการสงออกปลาเทราตนอรเวยเพาะเลี้ยงในเดือนตุลาคม

ปริมาณ 7,100 ตัน มูลคา 371 ลานนอรเวยโครน ตั้งแตเดือนมกราคาถึงพฤศจิกายน นอรเวยสงออกปลาเท

ราต 60,000 ตัน มูลคา 3,200 ลานโครน ปริมาณเพ่ิมข้ึนรอยละ 7 มูลคาเพ่ิมข้ึนรอยละ 9 ตามลำดับ 

ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream)  

 ราคาปลากะพงขาวเพาะเลี้ยงในยุโรปคงท่ี ขณะท่ีราคาปลาตะเพียนทะเลเพ่ิมข้ึนในเดือนธันวาคม 

ปลาตะเพียนทะเลจากกรีซขนาด 300 – 450 กรัม ในตลาดอิตาลี ราคา 4.20 ยูโรตอกิโลกรัม ราคาสูงข้ึน 0.5 

ยูโรจากปกอนหนา ผลผลิตในปนี้ลดลงมาก ทำใหราคาไมลดลงมากตาม ถึงแมวาภาคบริการรานอาหารจะถูก

ปด และการทองเท่ียวถูกกระทบ  ประกาศมาตรการล็อกดาวนจากการระบาดโควิด – 19 ระลอก 2 ในยุโรป 

ครั้งใหมจะกระทบราคาปลา แตตลาดของปลาท้ังสองชนิดนี้ไมคอยมีความเคลื่อนไหวมากในชวงนี้ของปอยู

แลว ท้ังนี้ผูคาบางรายใหความสนใจตลาดคาปลีกเปนโอกาสในการเสนอปลากะพงขาว และปลาตะเพียนทะเล

เปนสินคาประจำฤดูหนาวสำหรับซุปเปอรมาเก็ต  
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แผนภูมิท่ี12 แสดงสถานการณราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลในตลาดประเทศอิตาลี 

 
            


