
รายงานการบริโภคปลาและอาหารทะเลในออสเตรเลีย 

1. สถานการณ์ตลาด 

ชาวออสเตรเลียนิยมรับประทานปลาและอาหารทะเลส่วนหนึ่งมาจากวัฒนธรรมการกินและคุณค่า
ทางโภชนาการ โดยในปี 2558 ชาวออสเตรเลียบริโภคปลาและอาหารทะเลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 
2557 เนื่องจากเชื่อว่าปลาและอาหารทะเลเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีกับสุขภาพมากกว่าเนื้อสัตว์อ่ืนๆจากกระแส
การใส่ใจต่อสุขภาพและสุขอนามัย ท าให้ยอดขายเนื้อปลามีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 72 ของยอดขายปลาและ
อาหารทะเลทั้งหมด หรือจ านวน 201,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นยอดขายของปลา  Patagonian toothfish และ 
ปลา trout แต่ยอดขายปลายอดนิยม อาทิ salmon, snapper, ling, barramundi และ flathead ยังคงที่ 
ในขณะทีย่อดขายอาหารทะเลประเภทครัสตาเซียก็ขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 4  เช่นกันส่วนใหญ่เป็นยอดขาย
ของกุ้ง Tiger ออสเตรเลียและ กุ้งขาว (banana prawn) ที่มีหลากหลายให้เลือกประกอบกับแผนรณรงค์ 
“Love Australian Prawn Campaign” สนับสนุนให้บริโภคกุ้งออสเตรเลียของ Australian Council of 
Prawn Fishers (ACPF) และ Australian Prawn Farmers Association (APFA) เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศ อีกทั้ง ชาวออสเตรเลียยังนิยมบริโภคกุ้งในวาระส าคัญต่างๆ และช่วง
เทศกาลเฉลิมฉลองอีกด้วย 

2. การผลิตในประเทศ  
2.1 อุตสาหกรรมประมง 
แหล่งจับสัตว์น้ าที่ลดลงต่อเนื่อง การเพ่ิมขึ้นของสินค้าน าเข้าและแหล่งเพาะเลี้ยงอาหารทะเล ต้นทุน

การผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นและระบบโควต้าการจับสัตว์น้ าที่จ ากัด กระทบต่อมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมประมง
ออสเตรเลีย IBISWorld คาดการณ์ว่า ปี 2559 มูลค่าของอุตสาหกรรมประมงจะอยู่ที่ 1.46 พันล้านเหรียญฯ 
และจะเพ่ิมข้ึนเป็น 1.52 พันล้านเหรียญฯในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยมี rock lobsters ครองสัดส่วนตลาดถึงร้อย
ละ 32.6 รองลงมาคือ ปลา ร้อยละ 32.4 สัตว์น้ าประเภทครัสตาเซียซึ่งประกอบด้วย ปู ชนิดต่างๆ มีสัดส่วน
ร้อยละ 20.1 สัตว์น้ าจ าพวกหอยและปลาหมึก รวมไปถึงหอยเป๋าฮื้อและ octopus, scallops ร้อยละ 14.9  

2.2 อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างผลก าไรมากที่สุดของออสเตรเลีย  มีสัดส่วน

ตลาดร้อยละ 45 ของมูลค่าตลาดประมงทั้งหมด IBISWorld คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจะ
ขยายตัวร้อยละ 2.7 ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีมูลค่าตลาด 1.3 พันล้านเหรียญฯ ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต อาทิ 
ค่าน้ ามัน ค่าแรงงาน กระทบต่อผลก าไรของผู้ประกอบการ  ผลก าไรส่วนใหญ่มาจากการรักษาระดับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่เป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปลา salmon และปลา trout โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 
50 รองลงมาคือ ปลาทูน่า หอยนางรม หอยมุก และปลาชนิดอ่ืนๆ รวมไปถึงสัตว์น้ าประเภทครัสตาเชียนและ
สัตว์น้ าจ าพวกหอยและปลาหมึก เป็นต้น 
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3. พฤติกรรมการบริโภคในประเทศ 
ชาวออสเตรเลียนิยมอุดหนุนสินค้าท่ีผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม รายงานจาก Seafood Importers 

Association of Australasia Inc. ระบุว่า ปลาและอาหารทะเลที่บริโภคในออสเตรเลียส่วนมากร้อยละ 72 
เป็นสินค้าน าเข้า โดยเฉพาะเนื้อปลานอกจากจะน าเข้าจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ไทยและ
เวียดนาม) แล้วยังน าเข้าจากแอฟริกาใต้ นอร์เวย์ อเมริกาใต้ สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ สเปน อังกฤษและ
นิวซีแลนด์อีกด้วยโดยมีราคาเป็นปัจจัยส าคัญในการน าเข้า 

การบริโภคปลาและอาหารทะเลในออสเตรเลียขยายตัวในระดับคงที่ โดยมีอัตราการบริโภคเฉลี่ย 12 
กิโลกรัมต่อคน ปลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ ปลา snapper, ปลา blue grenadier, ปลา ling, ปลา 
barramundi และปลา Atlantic salmon ส าหรับสัตว์น้ าประเภทครัสตาเซีย ได้แก่ กุ้ง Tiger, กุ้งขาว และกุ้ง
มังกร เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคออสเตรเลียนิยมรับประทานอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งในช่วงเทศกาล
คริสต์มาส ปีใหม่และช่วงอีสเตอร์ อีกด้วย 

4. ภาวะการแข่งขันในตลาด 

 ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ๆเน้นการส่งเสริมการขาย
ภายในร้าน โดยเฉพาะ Woolworths ได้จัดให้มีเคาน์เตอร์ 
Fresh Zone ซ่ึงช่วยกระตุ้นผลก าไรเพ่ิมข้ึนถึง 2 เท่า  

 Sydney Fish Market ได้จัดท า Australian Seafood 
Quality Index application ขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลช่วยในการ
ประเมินคุณภาพของอาหารทะเลอย่างละเอียด อาทิ ปลา 
ใช้ประเมินรูปร่างลักษณะ กลิ่น และคุณภาพเนื้อ ซึ่งผล
ค านวณคะแนนรวมทั้งหมดจะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของ
อาหารทะเลที่วางขายอยู่บนชั้นวางเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ
ซ้ือของผู้บริโภค 

 
5. ช่องทางการจ าหน่าย 

 
Source: Euromonitor 

 ปลาและอาหารทะเลส่วนใหญ่จะจ าหน่ายตามร้านค้าปลีก
ทั่วไปมากที่สุด และร้อยละ 80 เป็นการจ าหน่ายใน
รูปแบบ Unpackaged โดยเน้นกลยุทธ์การสร้างความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าพร้อมอ านวย
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค อาทิ 
ผู้บริโภคนิยมหาซื้อเนื้อปลาแบบไม่มีก้างที่บรรจุหีบห่อ
แบบแช่เย็น ท าให้ร้านค้าปลีกเริ่มน าเสนอสินค้าแบบ 
pre-packed เพิ่มมากขึ้น  

 ผู้จ าหน่ายปลาและอาหารทะเลรายใหญ่ในออสเตรเลีย 
ได้แก่  Tassal, Catalano’s Seafood และ Australian 
Tropical Foods เป็นต้น 
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ตารางที่ 1 แสดงยอดขายปลาและอาหารทะเลแบ่งตามประเภทในปี 2558 
Category Volume : tonnes Growth (%) 

Crustaceans 59,000 3.6 
Fish 200,600 2.6 
Molluscs and Cephalopods 19,800 2.2 
Fish and Seafood 279,400 2.8 
Source: Euromonitor 

  
6. แนวโน้มตลาด 

ตลาดสินค้าปลาและอาหารทะเลในออสเตรเลียโดยรวมยังขยายตัวได้ดี เนื่องจากอัตราการบริโภคใน
ประเทศยังขยายตัวต่อเนื่อง รายงานโดย IBISWorld คาดการณ์ว่า ชาวออสเตรเลียจะบริโภคอาหารทะเล
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 หรือ 19.7 กิโลกรัมต่อคนและมูลค่าตลาดจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.7 ในอีก 5 ปี
ข้างหน้า เนื่องจากรายได้สุทธิของประชากรและความใส่ใจต่อสุขภาพที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ตารางที่ 2 คาดการณ์ยอดขายปลาและอาหารทะเลแบ่งตามประเภทช่วงปี 2563 
Category Volume : tonnes Growth (%) 

Crustaceans 70,300 3.6 
Fish 221,300 2.0 
Molluscs and Cephalopods 21,000 1.2 
Fish and Seafood 312,600 2.3 
Source: Euromonitor 

 
7. การน าเข้าปลาและอาหารทะเลของออสเตรเลีย 

 
ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2559 ออสเตรเลียน าเข้าปลาและอาหารทะเลจากทั่วโลกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.4 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 มีมูลค่า 436 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าที่ออสเตรเลียน าเข้ามากที่สุด 5 
อันดับแรกคือ เนื้อปลาแบบ Fillet และปลาอ่ืนๆทั้งสด แช่เย็นและแช่แข็ง จ านวน 30,851 ตัน รองลงมาคือ 
สัตว์น้ าประเภทครัสตาเซีย สด แช่เย็นและแช่แข็ง อาทิ กุ้งมังกร และกุ้ งประเภทต่างๆ จ านวน 11,379 ตัน 
สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์ อาทิ หอยและปลาหมึก ทั้งสด แช่เย็นและแช่แข็ง จ านวน 15,272 ตัน ปลาแห้งที่ใส่
เกลือหรือแช่น้ าเกลือ รวมถึงปลาป่นและที่ท าเป็นเพลเลตส าหรับบริโภค จ านวน 2,363 ตัน และปลาทั้งสด
หรือแช่เย็นไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบ Fillet และเนื้อปลาแบบอ่ืน จ านวน 4,022 ตัน แหล่งน าเข้าส าคัญ 5 อันดับ
แรก คือ จีน มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 21.2 นิวซีแลนด์ร้อยละ 17.2 เวียดนามร้อยละ 14.3 ไทยร้อยละ 6.8 และ
นอร์เวย์ร้อยละ 6.3 โดยออสเตรเลียเพ่ิมการน าเข้าจากจีน เวียดนามและนอร์เวย์ขยายตัวร้อยละ 11.2, 6.7
และ 4.6 ตามล าดับ ในขณะที่การน าเข้าจากนิวซีแลนด์และไทยหดตัวลงร้อยละ 4.8 และ 1.1 รายละเอียดการ
น าเข้าปลาและอาหารทะเลประเภทต่างๆแสดงตามตารางที่ 3 และ 4 
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ตารางที่ 3 แหล่งน าเข้าปลาและอาหารทะเลของออสเตรเลียในช่วง 7 เดือนแรกปี 2559 
 

 

 

 

 

 

 

         Source: World Trade Atlas 

ตารางที่ 4 แหล่งน าเข้าปลาและอาหารทะเลของออสเตรเลียแยกตามประเภท ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2559 

 

Source: World Trade Atlas 
 

Fish and Seafood import Value (USD) Share (%) Change (%) Import countries (Share %)

Fillet,Othr Fish Meat 156.24 35.83 -0.97
1.New Zealand (22%) 2. Vietnam (21.4%) 
3. Norway (12%) 4. Taiwan (9.6%) 5.Indonesia (7.5%) 11. 
Thailand (1.8%)

Crustaceans 117.61 26.97 -7.63
1. China (32%) 2. Vietnam (22%) 3. Thailand (17%)
4. Malaysia (11%) 5. Indonesia (4%)

Other Seafood 84.67 19.42 29.43
1. China (49.4%) 2. New Zealand (14.4%) 3. Thailand 
(7.4%) 4. Japan (5.2%) 5. Indonesia (5.12%)

Fish,Dried,Salted Etc 30.44 6.98 2.82
1. Denmark (53.6%) 2. Norway (25.7%) 3. South Africa 
(3.9%) 4. New Zealand (2.3%) 5. Sweden (1.7%) 17. 
Thailand (0.41%)

Fresh Fish,Not Fillet 25.34 5.81 -5.84
1. New Zealand (92%) 2. Indonesia (3.7%) 3. Norway 
(3.14%) 4. Myanmar (8.05%) 5. Fiji (0.23%)

Frzn Fish,Not Fillets 16.72 3.84 -10.03
1. Taiwan (18.6%) 2. New Zealand (17%) 3. China 
(9.4%) 4. Malaysia (8.14%) 5.Myanmar (8.05%) 15. 
Thailand (1.4%)

Aquatic Invertebrates Other Th 3.01 0.69 25.81
1. China (35%) 2. Singapore (20.8%) 3. Taiwan (11%) 4. 
Indonesia (10.7%) 5. New Zealand (8.6%)

Live Fish 2.00 0.46 -2.91
1. Indonesia (24.8%) 2. Singapore (23.4%) 3. Thailand 
(10.4%) 4. China (10.2%) 5. Malaysia (8.9%)
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8. การส่งออก 
ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2559 ออสเตรเลียส่งออกปลาและอาหารทะเลไปทั่วโลกลดลงร้อยละ 0.89 เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 มีมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกสินค้าหลายประเภทขยายตัว
เพ่ิมขึ้นยกเว้นสินค้าประเภทเนื้อปลาแบบ Fillet และเนื้อปลาแบบอ่ืนทั้งสด แช่เย็นและแช่แข็งและสัตว์น้ า
ประเภท ครัสตาเซีย สด แช่เย็นและแช่แข็ง อาทิ กุ้งมังกร และกุ้งประเภทต่างๆ ที่หดตัวลงร้อยละ 6.5 และ 
8.4 ตามล าดับ เนื่องจากผลผลิตในประเทศค่อนข้างจ ากัดและส่วนใหญ่เป็นสินค้าน าเข้า ตลาดส่งออกส าคัญ
ของออสเตรเลีย 5 อันดับแรก คือ เวียดนาม ฮ่องกง ญี่ปุ่น จีนและอเมริกา ตามล าดับ 

9. การค้าระหว่างออสเตรเลียกับไทย 
ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2559 ออสเตรเลียน าเข้าปลาและอาหารทะเลจากไทยมีมูลค่า 29.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หดตัวลงร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของการน าเข้า
สินค้าจากไทยทั้งหมด การน าเข้าปลาและอาหารทะเลจากไทยที่ส าคัญ 3 อันดับแรก คือ สัตว์น้ าประเภทค
รัสตาเซีย แบบสด แช่เย็นและแช่แข็ง อาทิ กุ้งมังกร และกุ้งประเภทต่างๆ มีสัดส่วนร้อยละ 67.4 รองลงมาคือ 
สัตว์น้ าจ าพวกโมลลุสก์ อาทิ หอยและปลาหมึก ทั้งสด แช่เย็นและแช่แข็งมีสัดส่วนร้อยละ 21.23 และเนื้อปลา
แบบ Fillet และเนื้อปลาแบบอ่ืนทั้งสด แช่เย็นและแช่แข็งมีสัดส่วนร้อยละ 9.5 สินค้าที่ออสเตรเลียน าเข้าจาก
ไทยขยายตัวมากที่สุดคือปลาแช่เย็นจนแข็งไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบ Fillet และเนื้อปลาแบบอ่ืน รองลงมาคือ
หอยและปลาหมึก ทั้งสด แช่เย็นแช่แข็งและกุ้งมังกร และกุ้งประเภทต่างๆ ขยายตัวร้อยละ 44, 17 และ 4 
ตามล าดับ ในขณะที่การน าเข้าปลาและอาหารทะเลประเภทอ่ืนๆหดตัวลง เนื่องจากออสเตรเลียหันไปน าเข้า
จากเวียดนาม นอร์เวย์และอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น  

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนการน าเข้าปลาและอาหารทะเลของออสเตรเลียที่น าเข้าจากไทยแบ่งตามประเภท ช่วง 
7 เดือนแรกของปี 2559 

 

Source: World Trade Atlas 
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10. ระเบียบการน าเข้า 
The Australian Government Department of Agriculture มีหน้าที่ในการตรวจสอบการน าเข้า

สินค้าอาหาร เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าอาหารที่น าเข้าในออสเตรเลียปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านการกักกัน
สินค้า (Quarantine requirement) และข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหาร Food Safety 
ภายใต้กฏหมาย Import Food Control Act 1992 ดังนั้น ผู้น าเข้าจะต้องมั่นใจว่าสินค้าน าเข้าสอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของออสเตรเลีย เนื่องจากสินค้าอาหารถูกจัดให้เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยง 

 สินค้าท่ีจะน าเข้า จะต้องได้รับการตรวจสอบจากประเทศที่ส่งออกและได้รับใบรับรองการตรวจสอบ
จากกรมประมง ซึ่งระบุเงื่อนไขในการผ่านการตรวจสอบต่างๆ ถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าว เมื่อสินค้ามาถึง
ออสเตรเลียจะถูกส่งกลับหรือถูกท าลายทันที ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการน าเข้าสินค้าผ่าน
ทางเวปไซต์ https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0   อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารต้องผ่านการ
ตรวจสอบทุกครั้งเมื่อสินค้ามาถึง  

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ออสเตรเลียได้เริ่มใช้ระบบการปิดฉลากแสดงที่มาของถิ่นก าเนิดสินค้า
อาหารระบบใหม่ โดยสินค้าอาหารที่จ าหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่วออสเตรเลียจะต้องแสดงแหล่งที่มาของสินค้า
บนฉลากเพ่ือความกระจ่างและชัดเจนต่อผู้บริโภคต่อสินค้าอาหาร ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปตรวจสอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการปิดฉลากแบบใหม่ได้จากเว็ปไซต์ของ Department of Industry, Innovation and 
Science (www.foodlabels.industry.gov.au)  และข้อมูลทั่วไปทางเว็ปไซต์ของ Australian Competition 
and Consumer Commission (ACCC) www.accc.gov.au/consumers/groceries/country-of-origin 
ส าหรับการขอใบรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า และตรวจสอบอัตราภาษีอากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี TAFTA 
ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้จากกรมการค้าต่างประเทศหรือผ่านทางเวปไซต์ www.dft.go.th 

11. ปัญหาอุปสรรค 
- การออกกฎหมายของออสเตรเลียที่ก าหนดให้ผู้ค้าปลีก-ค้าส่งอาหารทะเลทุกรายทั้งที่บรรจุหีบห่อ

และไม่ได้บรรจุหีบห่อต้องติดฉลากแสดงถิ่นก าเนิดสินค้า Country of Origin Labelling (แสดง
รายละเอียดของแหล่งวัตถุดิบของสินค้าให้ชัดเจน) เพ่ือให้ผู้บริโภคทราบแหล่งที่มาของสินค้าที่
จ าหน่ายในออสเตรเลีย ประกอบกับชาวออสเตรเลียร้อยละ 46 นิยมซื้อสินค้า Australian made 
เนื่องจากมีคุณภาพท่ีเชื่อถือได้ท าให้สินค้าน าเข้าเสียเปรียบสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น 

- การตรวจสอบสินค้าอาหารน าเข้าที่เข้มงวดเพ่ือความปลอดภัยจากโรคพืชและสัตว์ของออสเตรเลีย
ท าให้การส่งออกสินค้าค่อนข้างจ ากัด มีต้นทุนสูง 

- ชาวออสเตรเลียใส่ใจและให้ความส าคัญต่อการท าประมงที่ยั่งยืนเพ่ือรักษาระบบนิเวศและ
สภาพแวดล้อมตลอดจนให้ความส าคัญต่อสิทธิเสรีภาพด้านการใช้แรงงานและต่อต้านการใช้แรงงาน
ที่ผิดกฏหมายซึ่งท าให้สินค้าส่งออกจากไทยเสียเปรียบสินค้าคู่แข่ง 

 
 

https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0%20อย่างไร
http://www.foodlabels.industry.gov.au/
http://www.accc.gov.au/consumers/groceries/country-of-origin
http://www.dft.go.th/
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12. ข้อเสนอแนะ 
- ชาวออสเตรเลียให้ความส าคัญต่อสิทธิและมนุษยธรรมด้านแรงงาน ผู้ส่งออกสินค้าอาหารควร

สมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานสากล (SEDEX และ SGS) เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากผู้น าเข้า โดยเฉพาะห้างซุปเปอร์
มาเก็ตเพ่ือขยายโอกาสในการส่งออกสินค้า  

- ผู้บริโภคอาหารทะเลและผู้ค้าปลีกรายใหญ่จะให้ความส าคัญต่อการท าประมงที่ยั่งยืน ดังนั้น 
สินค้าอาหารทะเลและแปรรูปที่ส่งออกมาจ าหน่ายในออสเตรเลียควรผ่านการรับรองจาก Marine 
Stewardship Council (MSC) เพ่ือสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้าในออสเตรเลียเพิ่มมากข้ึน 

- ผู้ส่งออกควรน าเสนอสินค้าเพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม  (Niche) อาทิ กลุ่ม
ผู้ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบต้องการสินค้าส าเร็จรูปพร้อมรับประทานและกลุ่มแม่บ้านที่ต้องการสินค้า 
pre-packaged เพ่ือความสะดวกในการน ามาปรุงอาหาร ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน 

- ปีที่ผ่านมา ชาวออสแตรเลียบริโภคปลาและอาหารทะเลในช่วงคริสต์มาสประมาณ 660 ตัน กุ้ง 
130 ตันและหอยนางรม 924,000 ตัว คาดว่าช่วงคริสต์มาสปี 2559 ยอดน าเข้ากุ้งจากไทยจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น 4,500 ตัน 
 

...............................................................................................  

 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ 

ตุลาคม 2559 
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