
กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ 
ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที ่18 / 2563 เดือน ตุลาคม 2563

โลก : สรุปสถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของโลก

- จีน ศุลกากรจีนตรวจพบเช้ือโรคโควิด - 19 เพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลจากรัสเซีย และอินโดนีเซีย เมื่อวันท่ี     
11 กันยายน 2563 กรมศุลกากรจีนประกาศว่า จะระงับการน าเข้าสินค้าจากบริษัทใด ๆ ท่ีตรวจพบว่าสินค้าน าเข้าจากบริษัท
ดังกล่าวมีการปนเปื้อนเช้ือโรคโควิด 19 เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และจะห้ามน าเข้าเป็นระยะเวลา 1 เดือน หากผลตรวจซ้ ายังคงพบ
เช้ือโรคดังกล่าว

- สหรัฐอเมริกา การระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อการท าประมงในชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผล
ให้ปริมาณผลจับสัตว์น้ าลดลง ราคาสัตว์น้ าส่วนใหญ่ท่ีชาวประมงจ าหน่ายให้โดยตรงแก่ผู้ซื้อ (ex - vessel price) ลดลง 
โดยเฉพาะในรัฐวอชิงตัน ออริกอน และแคลิฟอร์เนีย 

- ออสเตรเลีย บริษัทท าประมง 3 แห่ง ของออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดต้ังบริษัทแปรรูปปลาทูน่าครีบน้ าเงิน เพื่อจ าหน่าย
ภายในประเทศ หลังจากท่ียอดจ าหน่ายในตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดหลักลดลงในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19

- ชิลี สมาคมอุตสาหกรรมปลาแซลมอนของชิลีได้ออกรณรงค์ผ่านตลาดออนไลน์เพื่อให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้บริโภคในตลาด
จีน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถบริโภคปลาแซลมอนได้อย่างปลอดภัย หลังจากท่ีมีรายงานพบการปนเปื้อนของเช้ือโรค      
โควิด - 19 บนบรรจุภัณฑ์ปลาแซลมอนและอาหารทะเลอื่น ๆ ซึ่งกระทบต่อยอดขายปลาแซลมอนของชิลี 

บังกลาเทศ : ส่งออกปลา hilsa ไปอินเดีย 

รัฐบาลบังกลาเทศตัดสินใจอนุญาตให้บริษัท       
ผู้ส่งออกของอินเดีย 9 ราย ส่งออกปลา hilsa 1,475 ตัน 
ไปอินเดีย เพื่อแสดงออกถึงความปรารถนาดีในช่วงการ
เฉลิมฉลองเทศกาล Durga Puja ซึ่งเป็นเทศกาลประจ าปี
ของชาวฮินดู หลังจากท่ีบังกลาเทศห้ามส่งออกปลา hilsa 
ไปอินเดียต้ังแต่ปี 2545 โดยการอนุญาตส่งออกครั้งน้ีเป็น
การอนุญาตเฉพาะกิจ 

เวียดนาม : การส่งออกปลาสวายไปสหราชอาณาจักร
เพิ่มขึ้น 

มูลค่าการส่งออกปลาสวายทั้งหมดของเวียดนาม    
ในเดือนสิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 30 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่การส่งออกไปตลาดสหราช
อาณาจักรเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.3 สหราชอาณาจักรเป็นผู้น าเข้า
ปลาสวายรายใหญ่ของเวียดนามในปี 2563
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ซาอุดิอาระเบีย : คาดการส่งออกจะเพิ่มขึ้นหลังลง
นามความตกลงกับรัสเซีย 

หน่วยงานของรัสเซียเห็นชอบให้บริษัทเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าของซาอุดิอาระเบียจ านวน 3 ราย เข้าสู่ตลาดรัสเซีย 
หลังจากท่ีได้มีการลงนามความตกลงระหว่างกระทรวง
สิ่งแวดล้อมของซาอุดิอาระเบียและกระทรวงเกษตรของ
รัสเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการส่งออกสินค้า
อาหาร เกษตร ปศุสัตว์ และประมง สนับสนุนการลงทุน
ภาคเอกชน และแลกเปลี่ยนข้อมูล การผลิตและการค้า
ระหว่างกัน 

โมซัมบิก : ห้ามน าเข้าปลาจากมาลาวี 

รัฐบาลโมซัมบิกห้ามการน าเข้าปลาจากมาลาวี    
ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการระบาดของโรคแผล-
เน่าเปื่อย หรือโรคอียูเอส (EUS : Epizootic Ulcerative 
Syndrome) ท้ังน้ี ยังไม่มีรายงานว่าพบการระบาดของโรค
ดังกล่าวในโมซัมบิก อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของโมซัมบิกได้จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์
น้ าดังกล่าว 

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 19 / 2563 เดือน ตุลาคม 2563

โลก : สรุปสถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมประมงของโลก

- เกาหลีใต้ ใช้ผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าท่ีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19        
โดยน าไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ด้อยโอกาสด้วย ปัจจุบันท่ัวโลกมีความต้องการอาหารกระป๋องเพิ่มข้ึน 
บริษัทผู้ผลิตทูน่ากระป๋องและทูน่าบรรจุซองในเกาหลีใต้มียอดขายเพิ่มข้ึน ร้อยละ 30

- จีน งดน าเข้าอาหารทะเลจากประเทศท่ีได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 เน่ืองจากกระทบความปลอดภัยและสุขภาพ
ของคนในชาติ ก่อนหน้าน้ีศุลกากรจีนตรวจพบไวรัสโคโรน่าในซัพพลายเชนจากการน าเข้าอาหารแช่เย็น อินเดียและ
สหรัฐอเมริกาอาจได้รับผลกระทบจากการระงับการน าเข้า เน่ืองจากทั้งสองประเทศมีผู้ติดเช้ือโควิดจ านวนมาก และร้านอาหาร
ในจีนลังเลท่ีจะขายอาหารทะเลน าเข้าเน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน คาดว่าช่วงคริสต์มาส ตรุษจีน จนถึงอีส เตอร์สถานกาณ์
จะดีข้ึน แต่ก็ข้ึนกับการระบาดของโควิด –19 ด้วย บริษัทค้าอาหารทะเลใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่นอินสตาแกรม เพื่อด าเนิน
ธุรกิจผ่านทางดิจิทัลเพิ่มข้ึน  เป็นการปรับตัวจากผลของการระบาดโรคโควิด – 19

- การส่งออกสินค้าประมงของเวียดนาม มีรายได้ถึง 820 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.6 จากปีก่อนหน้า 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน และ เกาหลีใต้ เป็นผู้น าเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ของสินค้าประมงเวียดนาม  ความตกลง
การค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนาม EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคม 
การส่งออกไป ท าให้การส่งออกไป EU เพิ่มข้ึนเล็กน้อย โดยส่งออกกุ้ง หมึก squid และ octopus เพิ่มข้ึน 
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ไทย : เร่งส่งออกปลากะพงขาวไปจีน 

กรมประมงไทยหารือถึงความเป็นไปได้กับ
พันธมิตรต่างชาติท่ีจะส่งออกปลากะพงขาวไปตลาดจีน 
เพื่อบรรเทาปัญหาสินค้าล้นตลาด โดยจีนจะส่งเจ้าหน้าท่ี
ม า ต ร ว จ ส อ บ ด้ า น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ในกระบวนการผลิตปลากะพงขาวของไทย  ไทยส่งออก
ปลากะพงขาวในรูปแบบเน้ือปลาแช่แข็ง เพื่อให้ไม่แข่งกับ
ปลากะพงขาวของจีนในรูปแบบปลาท้ังตัว คาดว่าหากปลา
กะพงขาวไทยเข้าตลาดจีนได้ จะท าให้ราคาสูงข้ึนเป็น 80 
บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบัน 60 บาทต่อกิโลกรัม ไทย
ส่งออกปลากะพงขาว 20,000 ตัน มูลค่า 2,600 ล้านบาท 
ตลาดหลักได้แก่ เมียนมาร์ สหรัฐ์อเมริกา ญี่ปุ่น สหรัฐ
อ า ห รั บ เ อ มิ เ ร ต กั ม พู ช า  สิ ง ค โ ป ร์  ฮ่ อ ง ก ง  แล ะ 
ซาอุดิอาระเบีย 

กัมพูชา : ส่งออกสินคา้ประมงลดลงกว่าร้อยละ 84 

โดยส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ในช่วง 9 เดือน
แรกปริมาณท้ังหมด 1,730 ตัน จากปีก่อนหน้าส่งออก 
10,980 ตัน การส่งออกสัตว์น้ าสดลดลงร้อยละ 78 สัตว์น้ า
แปรรูปลดลงร้อยละ 94 กัมพูชาส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า
ส่วนใหญ่ไปเวียดนาม และไทย ท้ังน้ีการส่งออกลดลง 
เน่ืองจากความต้องการซื้อในประเทศลดลง และผลการจับ
ลดลง ระดับน้ าในโตนเลสาปซึ่งเป็นแหล่งปลาน้ าจืด
ธรรมชาติขนาดใหญ่มีระดับลดลงมาก อย่างไรก็ตาม
กัมพูชามีโครงการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อ
ช่วยเหลือเศรษฐกิจภาคครัวเรือน และช่วยด้านความมั่นคง
ทางอาหารของประเทศ 

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 20 / 2563 เดือน พฤศจิกายน 2563

โลก : สรุปสถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมประมง

- จีน ผลจากการระบาดของโรคโควิค - 19 ท าให้ผู้ประกอบการในจีนหันมาส่งเสริมการท่องเท่ียว ในภาคการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามากข้ึน วันชาติจีน ซึ่งเป็นวันหยุดประจ าชาติ ตรงกับวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 มีชาวจีนออกมาท่องเท่ียว
ภายในประเทศจ านวนมาก ท าให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหลายรายเปิดให้นักท่องเท่ียวเข้าเย่ียมชมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
นอกชายฝั่ง โดยเก็บค่าเข้าเย่ียมชมกิจกรรมดังกล่าว 

- จีน การค้าออนไลน์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าส่งของจีนในช่วงการระบาดของโควิด - 19 JD.com ผู้ให้บริการ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนลงสนามแข่งขันการค้าอาหารทะเลออนไลน์ โดยได้ท าสัญญากับผู้จ าหน่ายอาหารทะเล      
หลายราย เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มและบริการขนส่งสินค้าไปยังเมืองต่าง ๆ ในแถบชายฝั่งตะวันออกของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้    
หนิงโป หนานจิง และเวินโจว

- จีน จากความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนเช้ือโรคโควิค - 19 ในสินค้าอาหารทะเลน าเข้า ท าให้ผู้น าเข้าอาหารทะเล
ของจีน ซึ่งเดิมเน้นค้าส่งให้กับธุรกิจร้านอาหารเป็นหลัก หันมาแปรรูปสินค้าเพื่อจ าหน่ายปลีกผ่านช่องทางออนไลน์อีกทางหน่ึง 

- เนเธอร์แลนด์ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 หน่วยงานด้านสุขอนามัยของเนเธอร์แลนด์ฃได้ประกาศหยุดการออก
ใบรับรองสุขอนามัยส าหรับสินค้าอาหารทะเลส่งออกไปจีนในกรณีที่มีแหล่งก าเนิดจากประเทศท่ีสาม หลังจากท่ีจีนตรวจพบเช้ือ
โคโรนาไวรัสบนบรรจุภัณฑ์ปลาพอลล็อคน าเข้าจากรัสเซีย 

- สหรัฐอเมริกา ขณะท่ียอดขายอาหารทะเลค้าปลีกของสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนมากในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19      
ผลการส ารวจ Food and Health Survey ปี 2563 แสดงให้เห็นว่า ชาวอเมริกันร้อยละ 85 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม      
การเลือกซื้อและการประกอบอาหาร โดยร้อยละ 60 หันมาประกอบอาหารท่ีบ้านมากข้ึนในช่วงการระบาดฯ จากผลการส ารวจ
พบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 70) เห็นว่าปลาเป็นแหล่งอาหารโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า - 3 ท่ีส าคัญ ขณะเดียวกัน   
ก็มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารทะเล และการปนเป้ือนของสารปรอท
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ฟิลิปปินส์ :

รัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตน าเข้าปลา    
ผิวน้ า รวมถึงปลาทูแขกและปลาแมคเคอเรล เน่ืองจาก
ขณะน้ีประสบปัญหาขาดแคลนปลาดังกล่าวและมีราคาสูง        
ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรก โดยเมื่อปี 2562 ฟิลิปปินส์อนุญาตให้
น าเข้าปลาดังกล่าว จ านวน 45,000 ตัน ด้วยเหตุผล
เดียวกัน 

ซาอุดิอาระเบีย : 

อนุญาตน า เข้าอาหารทะเลจากเวียดนามได้      
อีกครั้ง หลังจากท่ีซาอุดิอาระเบียห้ามอนุญาตการน าเข้า
อาหารทะเลจากเวียดนามเมื่อ 2 ปีท่ีผ่านมา โดยเมื่อเดือน
กันยายน 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของ
ซาอุดิอาระเบียได้อนุญาตให้ผู้ผลิตอาหารทะเลของ
เวียดนาม 12 ราย กลับมาส่งออกได้อีกครั้ง 

เปรู :

กระทรวงการผลิตของเปรูต้ังเป้าเพิ่มการบริโภคสัตว์น้ าภายในประเทศให้ได้ 27.6 กก./คน/ปี ภายในปี 2568 ตามท่ี 
FAO ต้ังเป้าไว้ ขณะท่ีการบริโภคสัตว์น้ าของเปรูในปัจจุบันน้อยกว่า 20 กก./คน/ปี โครงการ Let’s Eat Fish ของเปรูเป็นปัจจัย
หลักท่ีช่วยให้ประสบความส าเร็จ เห็นได้จากแนวโน้มการบริโภคสัตว์น้ าภายในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนจาก 14.6 กก ในปี 2556     
เป็น 17.4 ในปี 2562 

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 21 / 2563 เดือน พฤศจกิายน 2563

โลก : สรุปสถานการณ์ผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อภาคอุตสาหกรรมประมง

- สมาคมการประมงแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกตอนกลาง (WCPFC) ระงับการมีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงไปจนถึง
กุมภาพันธ์ 2564 เน่ืองจากการระบาดของโควิด –19 ท าให้มีข้อจ ากัดด้านการเดินทาง และเป็นการป้องกันสุขภาพให้            
ผู้สังเกตการณ์ ลูกเรือ และบุคลากรด้านประมง ท้ังน้ีในช่วงท่ีก าหนดไม่ให้เรืออวนล้อมจับใช้เครื่องมือ FAD จะใช้ระบบเฝ้าระวัง 
VMS ในการควบคุมเรือท่ีไม่มีผู้สังเกตการณ์

- จีน ยังคงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดจากการท่ีตรวจพบโควิด -19 บนบรรจุภัณฑ์น าเข้าอาหารทะเล โดยรัฐบาลกรุงปักกิ่ง
ออกมาตรการให้ตลาดท่ีมีน าเข้าอาหารทะเลต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอาหารและผู้ขนส่งต้อง
ติด QR Code ท่ีตู้สินค้าท่ีน าเข้าและผ่านการตรวจด้านสุขอนามัยแล้ว 

- ศรีลังกาส่งออกอาหารทะเลช่วง 9 เดือนแรกลดลงมาก โดยส่งออกมูลค่า 169 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 22.5 
จากปี 2562 โดยเฉพาะล็อบสเตอร์ และอาหารทะเลราคาสูงอื่น ๆ เช่น ปู กุ้ง ครีบฉลาม ศรีลังกามีโรงงานแปรรูป 34 แห่ง       
ท่ีได้รับการรับรองจากสหภาพยุโรป ตลาดหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฮ่องกง อังกฤษ จีน 

- ยอดค้าปลีกอาหารทะเลในละตินอเมริกาสูงข้ึน ส่งผลดีต่อผู้ผลิตและตลาดภายในประเทศ แต่ภาคร้านอาหารถูก
กระทบเน่ืองจากมาตรการล็อกดาวน์ สินค้ากระป๋อง สินค้าแช่แข็ง ได้รับความนิยม ผู้บริโภคนิยมซื้อไปรับประทานท่ีบ้าน รวมถึง
ค้าออนไลน์ ผู้บริโภคซื้อแซลมอนชิลีเป็นช้ินเล็กมากกว่าแบบฟิลเล่ ตลาดอาหารแช่แข็งมีความน่าสนใจกว่าสินค้าสด เน่ืองจาก
ความต้องการซื้อจากโรงแรม และร้านอาหาร ลดลง  

- สหภาพยุโรปมีการระบาดระลอก 2 ท าให้มีมาตรการและกระทบต่อราคาอาหารทะเล โดยเฉพาะปลากะพงขาว 
ค าสั่งซื้อจากร้านอาหารและโรงแรมลดลง บริการซื้อกลับบ้านและส่งถึงบ้านยังให้ท าได้ ผู้ผลิตคาดว่ายอดค้าปลีกจะเพิ่มข้ึน
เหมือนตอนระบาดระลอก 1 อิตาลีซึ่งนิยมบริโภคปลากะพงขาวประกาศล็อกดาวน์ต้ังแต่ 5 พฤศจิกายน –3 ธันวาคม 2563
สเปนประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์หลายพื้นท่ี และฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกท่ีประกาศล็อกดาวน์ท้ังประเทศเป็นครั้งท่ี 2
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ฟิลิปปินส์ :

หน่วยงาน The Philippine Tuna Handline 
Partnership ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาวประมงรายย่อยท่ีท า
ประมงทูน่าครีบเหลืองของฟิลิปปินส์ ได้สมัครใช้ฉลาก
สิ่ งแวดล้อม (Ecolabel) กับ Marine Stewardship 
Council (MSC) เพื่อเข้าถึงตลาดส่งออกระดับบน ก่อนหน้า
นี้มีเพียงบริษัทแปรรูปขนาดใหญ่ท่ีสมัครใช้ ฉลาก Ecolabel 
ของ MSC เนื่องจากมีขั้นตอนเข้มงวด และค่าใช้จ่ายสูง 

ออสเตรเลีย :

มีเป้าหมายขยายตลาดไปยังเอเชีย และคาดว่าจะ
ส่งออกอาหารทะเลไปไต้หวันเพิ่มขึ้น ในเดือนตุลาคม ผู้น า
เข้าอาหารทะเลจากไต้หวัน บริษัทขนส่งและร้านอาหาร 
และจัดซื้อซุปเปอร์มาเก็ตเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจท่ีส านักงาน 
Austrade’s Taipei มีผู้ส่งออกอาหารทะเลคุณภาพจาก
ออสเตรเลียตะวันตกเข้าร่วม 8 ราย 

ที่มา : INFOFISH Trade News ฉบับที่ 21 / 2563 เดือน ธันวาคม 2563

โลก : อัพเดทผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ต่อภาคอาหารทะเลโลก

- สหรัฐอเมริกา การศึกษาผลกระทบของโรคโควิด - 19 ต่อการบริโภคอาหารทะเลของสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ น้ี พบว่า 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 การส่งออกอาหารทะเลของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20 ขณะท่ีการน าเข้าลดลงร้อยละ 6         
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจับสัตว์น้ าของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 40 ขณะท่ีอุปสงค์การบริโภคอาหารทะเล     
ในร้านอาหารลดลงมากถึงร้อยละ 70 โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ ของการใช้มาตรการล็อคดาวน์ อย่างไรก็ตาม ยอดค าสั่งซื้อ
อาหารทะเลทางเดลิเวอรี่เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 270 ขณะท่ีในภาพรวมตลาดอาหารทะเลในสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 30 จากผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด 

- สหรัฐอเมริกา ยอดค้าปลีกในสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มข้ึนอีกครั้ง เน่ืองจากผู้บริโภคกักตุนสินค้าอาหาร หลังจากท่ี
จ านวนผู้ติดเช้ือโควิด - 19 ท่ัวประเทศเพิ่มข้ึน มีรายงานว่ายอดจ าหน่ายร้านค้าปลีก โดยเฉพาะการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซเพิ่มสูงข้ึน 
ยอดจ าหน่ายอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแช่แข็งในเดือนตุลาคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 27 และ 34.5 ตามล าดับ

- ชิลี สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกปลาแซมอนและปลาเทราท์ของชิลีในช่วง 10 
เดือนแรกของปี 2563 ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากราคาท่ีต่ า ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ บราซิล ญี่ปุ่น รัสเซีย และจีน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82 ของการส่งออก

- ออสเตรเลีย หน่วยงาน Seafood Industry Australia (SIA) ได้ออกรณรงค์ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมให้ชาว
ออสเตรเลียบริโภคอาหารทะเลภายในประเทศเพิ่มข้ึนในช่วงการระบาดของโควิด - 19 เน่ืองจากภาคอาหารทะเลของ
ออสเตรเลียได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
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ปาปัวนิวกินี :

รัฐบาลปาปัวนิวกินีได้ลงนามข้อตกลงด้านการ
ลงทุนกับ Fujian ZhongHong Fishery ซึ่งเป็นบริษัทท า
การประมงในเมืองฝูโจวของจีน เพื่อสร้างคอมเพล็กซ์ด้าน
การประมงแห่งใหม่บนเกาะ Dalu Island ทางตอนใต้ของ
ปาปัวนิวกินี โดยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้านการประมง
ครบวงจร คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยขยายตลาด
อาหารทะเล และสร้างการจ้างงานภายในประเทศ โดย
เบ้ืองต้นมุ่งเน้นท่ีสินค้าปลาทูน่า 

เอกวาดอร์ :

ระบบช่องทางการตลาดแห่งใหม่พัฒนาโดย 
XpertSea เช่ือมโยงผู้เพาะเลี้ยงกุ้งกับผู้ซื้อโดยตรง ซึ่งช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ซื้ อแลผู้ขาย และขยายการ
จ าหน่ายกุ้งคุณภาพดีไปตลาดต่าง ๆ ท่ัวโลก ระบบดังกล่าว
จะช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดของผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งมั่นใจ
ได้ว่าจะได้รับการช าระเงินเต็มจ านวนทันทีท่ีมีการซื้อขาย
หรือส่งมอบสินค้า ในระยะแรกระบบดังกล่าวจะเริ่มใช้ใน
เอกวาดอร์และอินเดีย 

เปรู :

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นภาคส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเปรู รัฐมนตรีกระทรวงการผลิตของเปรูได้กล่าว
ในการประชุม Latin American Summit for Fisheries and Aquaculture Sustainability ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 
ตุลาคม 2563 (การประชุมออนไลน์) ว่าเปรูมีความพยายามในการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ โดยเฉพาะการ
ลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัด Alto Amazonas ซึ่งมีผู้ประกอบการท่ีได้รับประโยชน์กว่า 1,100 ราย รวมท้ังมีแผนโครงการ
ต่าง ๆ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อเพิ่มการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การจ้างงาน และสร้างรายได้เป็น
เงินตราต่างประเทศ ปีละ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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