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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน กันยายน 2562 
ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. 62  นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกมูลคา 13,933.6 ลานเหรียญสหรัฐ 
ลดลงรอยละ 3.56 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 10 คิดเปนมูลคา 379.3 
ลานเหรียญสหรัฐ ครองสัดสวนในตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 2.72  สำหรับมูลคาการนำเขา
จากไทยเดือน ส.ค. 62 เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 รอยละ 2.80 สงผลใหสัดสวนการตลาดของไทยเพิ่มข้ึน
เปนอันดับท่ี 10 เลื่อนจากอันดับท่ี 11 เม่ือเดือนกอนหนา  
สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน ส.ค. 62 ไดแก  
o ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 53.48 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 รอยละ 

3.26 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนาคิดเปนรอยละ 29.86  
o กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 47.68 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 รอยละ 

28.40 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 26.73 
o ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 46.16 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 รอยละ 

19.06  และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 47.39 
o ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 32.53 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 รอยละ 26.97       

และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 27.07 
o อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 25.50 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ก.ค. 62 

รอยละ 5.04 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 5.87 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลสินคาท่ีสำคัญสรุปไดดังนี้ 
o สินคาท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยลดลง    

- อาหารกระปองสำหรับแมวและสุนัข ประเทศไทยครองตลาดสินคาอาหารกระปองสำหรับสุนัข
และแมวเปนอันดับที่ 1 โดยมีสัดสวนการตลาดรอยละ 77 อยางไรก็ตาม การนำเขาในเดือน  
สิงหาคมลดลงเนื่องจากความตองการนำเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง  

- มะพราวและผลิตภัณฑ ประเทศไทยถือเปนประเทศผูสงออกรายใหญสำหรับผลิตภัณฑมะพราว
แปรรูป มะพราวออนผลสด และเนื ้อมะพราว ตามลำดับ คู แขงมะพราวแปรรูปของไทยคือ
ฟลิปปนส และคูแขงมะพราวออนผลสดของไทยคือเม็กซิโก อยางไรก็ตาม การนำเขาจากประเทศ
ไทยเดือนสิงหาคมลดลงเนื่องจากการนำเขาในภาพรวมลดลง แตเม่ือพิจารณาการนำเขาผลิตภัณฑ
มะพราวแปรรูปของไทยกลับเพ่ิมข้ึน  
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o สินคาท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ   
- ขาว เปนการนำเขาเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 3 เดือนติดตอกัน เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้น โดยมีการนำเขาอินเดียซึ่งเปนคูแขงตลาดของขาวคุณภาพดีของไทยในตลาดสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน สงผลใหสวนแบงการตลาดของไทยลดลงเหลือรอยละ 62 จากรอยละ 64 
เม่ือเดือนกอนหนา ในขณะท่ีอินเดียไดสวนแบงการตลาดเพ่ิมเปนรอยละ 24 จากเดิมรอยละ 21 
ของเมื่อเดือนที่ผานมา อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังครองตลาดขาวในตลาดสหรัฐฯ เปนอันดับ 
ที่ 1 นอกจากนี้ สหรัฐฯ นำเขาขาวอินทรียจากประเทศไทยลดลงเนื่องจากการนำเขาในภาพรวม
ลดลง 

- กุง สหรัฐฯ นำเขากุงจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 3 เดือนติดตอกัน โดยในเดือน
สิงหาคมเปนการนำเขาเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดดจากเดือนกอนหนา สำหรับในชวง 8 เดือนแรก
ของป 2562 ไทยสงออกกุงไปสหรัฐฯ คิดเปนปริมาณทั้งหมด 25,854.7 ตัน คิดเปนมูลคา 
279.48 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมูลคาลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนหนารอยละ 12.5 สงผล
ใหสวนแบงการตลาดของไทยลดลงเหลือรอยละ 8 จากรอยละ 9 ของชวงเดียวกันของปกอนหนา   

- ทูนา ประเทศไทยยังคงครองตลาดเปนอันดับที่ 1 ดวยสวนแบงการตลาดรอยละ 39 โดยใน
เดือนสิงหาคมนับเปนเดือนที่ 3 ท่ีสหรัฐฯ นำเขาทูนาจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึง
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการนำเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ ในขณะที่การนำเขาจากประเทศ
คูแขงท่ีสำคัญของไทย เชน เวียดนาม เอกวาดอร และอินโดนีเซีย กลับลดลงท้ังปริมาณและมูลคา 

- ยางพารา สหรัฐฯ นำเขายางพาราเพ่ิมข้ึนในเดือนสิงหาคมถึงรอยละ 47 สวนใหญนำเขายางแทง
ชั้น 20 โดยนำเขาจากอินโดนีเซียซึ่งเปนผูสงออกรายใหญที่สุดเพิ่มขึ้นรอยละ 62 และนำเขา
จากไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 27 นอกจากนี้ เปนการนำเขายางแผนรมควันชั้น 3 ซ่ึงประเทศไทยเปนผู
สงออกรายใหญที่สุดของสหรัฐฯ โดยมีคู แขงที่สำคัญที่นาจับตามองคือประเทศโกตดิวัวรซ่ึง
สหรัฐฯ นำเขาในเดือนสิงหาคมเปนปริมาณ 2,234 ตัน เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนเกือบ 2.5 เทาตัว 

o ผลไมฉายรังสี     
- มังคุด การนำเขาคงท่ีอยูในระดับเดียวกับเดือนท่ีผานมา  
- ทุเรียนสด ปริมาณการนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนาถึงรอยละ 47.34 ในขณะท่ีมูลคาเพ่ิมข้ึน

เพียงรอยละ 28.55 และปริมาณการนำเขาเพิ่มขึ้นมากเกือบ 1 เทาตัวเมื่อเทียบกับในชวง
เดียวกันของปท่ีแลว โดยปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวามูลคาเชนกัน    

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ก.ย. 62       
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 8 ราย รวมสินคา 15 รายการ (entry line) ไดแก    
o บริษัท Ue Choon Lee Co.,Ltd.  สินคากะป, ผลิตภัณฑอาหารทะเล จำนวน 3 รายการ 

เนื่องจากมีการเตรียม บรรจุหรือเก็บไวภายใตสภาพท่ีไมสะอาดซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพได  
o บริษัท Thai Victor Food. สินคาน้ำผลไม/น้ำผลไมเขมจากทำจากสตรอเบอรรี ่/ลูกเบอรรี่ 

จำนวน 2 รายการ เนื่องจากใชสีผสมอาหารท่ีไมปลอดภัย 
o บริษัท Asia Exotic สินคา ทุเรียน จำนวน 1 รายการ เนื่องจากพบสารกำจัดศัตรูพืชตกคาง 
o บริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. สินคาปลาทูนา จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคาท้ังหมดหรือ

บางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร (filthy) 
o บริษัท Devpro Thailand Cp Ltd. สินคาลูกพลัมแปรรูป จำนวน 1 รายการ เนื่องจากไมระบุชื่อที่อยู

ของผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย ดูเหมือนวาผูผลิตไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองท่ีเปน
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กรดต่ำหรือผูผลิตอาหารที่เปนกรด ไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือ
บรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 

o บริษัท Fresh Produce Co. Ltd. สินคามะขาม จำนวน 1 รายการ เนื ่องจากสินคาทั ้งหมดหรือ
บางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

o บริษัท Thai Ocean Venture Co., Ltd. สินคาปลาทูนา จำนวน 5 รายการ เนื่องจากสินคาทั้งหมด
หรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร และพบสารฮิสตามีน 

o บริษัท Ggc Twn. Co.,Ltd. สินคาปลาทูนา จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคาท้ังหมดหรือบางสวนเจือ
ปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  
o จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิต 21 ราย จำนวนสินคา 85 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑอาหาร

ทะเล (ปลา ปลาหมึก) เสนกวยเตี๋ยว ผลิตภัณฑขนมอบ (เคก ขนมปง บิสกิต)  ผัก (สปแนช รากบัว หนอไม) 
ผลไมแหง/แปรรูป (ทุเรียนกวน พรุน พุทราจีน เม็ดมะมวงหิมพานต) เห็ด เครื่องเทศและพืชสมุนไพร (พริก   
และเครื่องดื่ม      
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ปนเปอนสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (สาร cyclamate สารเมลามีน สาร Dulcin 
เชื้อซัลโมเนลา สารกำจัดศัตรูพืชตกคาง หรือสาร/สเีจือปนอาหารท่ีไมปลอดภัยตอสุขภาพ) มีสิ่งสกปรก/เนา
เสียหรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร ผูผลิตไมไดลงทะเบียนสถานประกอบการอาหารกระปองท่ี
เปนกรดต่ำหรือเปนกรด การผลิต/แปรรูปหรือบรรจุในสภาพที่ไมถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ แสดงฉลากไมถูกตอง (ใชสารซัลไฟตแตไมแสดงบนฉลาก มีสวนผสม 2 ชนิดขึ้นไป แตไมแสดงชื่อ
สามัญของแตละสวนผสม ไมระบุปริมาณ/น้ำหนักที่ถูกตอง ไมมีภาษาอังกฤษ ไมระบุขอมูลทางโภชนาการ 
ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต/บรรจุ/จัดจำหนาย ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ/
หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักที่มีอยูใน
อาหาร ใชสาร Saccharin สารใหความหวานโดยไมระบุในฉลาก และไมแจงวามีสารกอภูมิแพในผลิตภัณฑ)    

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 6 ราย จำนวนสินคา 6 รายการ สินคาที่ถูกปฏิเสธนำเขา 
ไดแก อาหารทะเล (ทูนา กุง และปลา scad) และขนมอบประเภทคุกก้ี 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ พบสิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร พบเชื้อซัลโมเนลา   
มีการใชยาสัตวชนิดใหมที่โดยไมไดรับอนุญาต สินคาเจือสีสังเคราะหแตไมแจงบนฉลาก และไมยื่น
กระบวนการผลิตจึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมถูกสุขลักษณะ 

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  ไมพบวามีสินคาและผูประกอบการของ
ไทยท่ีถูกแจงเตือนการนำเขาในเดือนสิงหาคม  

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

-  
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• USDA ปรับปรุงการตรวจสอบโรงฆาสัตวใหทันสมัยเปนครั้งแรกในรอบกวา 50 ป  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 
กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ไดประกาศกฎระเบียบฉบับสุดทายเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบ
การเชือดสุกรและนำเขาสูศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงนับเปนครั้งแรกในรอบกวาหาทศวรรษท่ีหนวยงานบริการดานความ
ปลอดภัยและตรวจสอบอาหาร (FSIS) ของ USDA มีการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบสถานประกอบการ
เชือดสุกร โดยมีเปาหมายเพื่อปกปองสุขภาพของประชาชน ในขณะเดียวกันก็ชวยใหผูประกอบการสามารถ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ดานความปลอดภัยของอาหาร โดยการยกเลิกกฎระเบียบที่ลาสมัย และใหความสำคัญ
ดานการตรวจสอบความปลอดภยัอาหารและการจัดการอยางมีมนุษยธรรมมากข้ึน 
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• จีนยกเวนการเพิ่มภาษีนำเขาปลาปนและพอแมพันธุกุงจากสหรัฐฯ  ผลการเจรจาทางการคาระหวาง
สหรัฐฯ และจีนซึ่งเริ่มตนอีกครั้งเมื ่อตนเดือน ก.ย. 62 ไดบรรลุขอตกลงโดยจีนจะยกเวนการเพิ่มการ
จัดเก็บภาษีศุลกากร สำหรับสินคาปลาปนและพอแมพันธุกุง ซึ่งอยูภายใตพิกัด HS codes 23012010 
และ 03063610 พรอมกับสินคาอ่ืนๆ อีก 14 ชนิดท่ีนำเขาจากสหรัฐฯ เปนระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ี 
17 ก.ย. 62 เปนตนไป ซ่ึงนับเปนการยกเวนภาษีเปนครั้งแรก ตั้งแตการเริ่มตนความขัดแยงทางการคา
ระหวางสหรัฐฯ และจีน 

• สถานการณการผลิตและการคาขาวโลก ป 2562/63 กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA)             
ไดรายงานสถานการณการผลิตและการคาขาวโลก ป 2562/63 ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยคาด
วาผลผลิตขาวทั่วโลกจะลดลงอยางมีนัยสำคัญ การคาขาวในตลาดโลกคาดวาจะลดลงดวยเชนกันสงผลให
สต็อกขาวโลกลดลง ในขณะที่ราคาสงออกขาวของสหรัฐอเมริกาและไทยเพิ่มสูงขึ้น แตราคาสงออกขาว
เวียดนามลดลง 

• สถานการณความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนของสหรัฐอเมริกา ถึงแมสหรัฐฯ จะเปนหนึ่งในประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรอยูในระดับสูง แตก็ยังคงมีปญหาเรื่องความมั่นคง
ดานอาหารของครัวเรือนในประเทศ โดยเมื่อเดือน ก.ย. 62 หนวยงาน Economic Research Service (ERS) 
ภายใตกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ไดเผยแพรรายงานสถานการณดานความมั่นคงดานอาหารของ
ครัวเรือนในสหรัฐฯ ในป 2561 วาประมาณรอยละ 11.1 ของครัวเรือนในสหรัฐฯ มีความไมม่ันคงดานอาหาร 
โดยสมาชิกในครัวเรือนไดรับอาหารเพื่อการบริโภคไมเพียงพอสำหรับการเลี้ยงชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี
เนื่องจากการขาดแคลนเงินและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือการหาซ้ืออาหารมาบริโภคในครัวเรือน 

• FDA ประกาศการจัดประชุมสาธารณะเรื่องการปรับปรุงมาตรฐานเอกลักษณดานอาหาร  องคการ
อาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S.FDA) ประกาศเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 วาจะจัดประชุมสาธารณะในวันท่ี 
27 ก.ย. 62 เพื่อเปดโอกาสใหแกผูมีสวนไดเสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามในการปรับปรุง
มาตรฐานเอกลักษณดานอาหาร (Food Standards of Identity) ของ U.S.FDA และระดมขอมูลเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานเฉพาะสำหรับอาหารซึ่งไดบัญญัติไวเมื่อหลายสิบปที่ผานมาซึ่งผูมีสวนไดสวนเสีย
หลายรายมีความกังวลวาบางมาตรฐานลาสมัยและอาจเปนอุปสรรคตอนวัตกรรมดานการพัฒนาอาหาร
เพื่อสุขภาพ ในขณะที่ปจจุบันผูบริโภคมีการแสวงหาทางเลือกเพื่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากข้ึน
อยางตอเนื่อง 

ลาตนิอเมริกา 

• Tumaini: แอพพลิเคชั่นชวยตรวจโรคกลวยในโคลอมเบีย ทีมนักวิทยาศาสตรจากโคลอมเบีย อินเดียและ
สหรัฐฯ รวมมือกันออกแบบแอพพลิเคชั่นที่สามารถระบุอาการของโรคในกลวยระยะเริ่มแรกไดโดยสามารถ
จำแนกโรคในกลวยไดถึงหาประเภทดวยการตรวจสอบอาการของตนกลวยจากโทรศัพทมือถือ ทำใหเกษตรกร
สามารถหยดุยั้งการระบาดของโรคไดทันทวงที ปจจุบันไดมีการทดลองใชแอพพลิเคชั่นดังกลาวแลวในประเทศ
โคลอมเบีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อินเดีย เบนิน จีน และอูกานดา โดยผูใชสามารถดาวนโหลดได
โดยไมมีคาใชจายบนอุปกรณ Android และมีภาษารับรองถึง ๕ ภาษา ไดแก สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส ภาษา
สวาฮีลี และทมิฬ   

• เปรูนำเขาขาวจากไทยมากที่สุดเปนลำดับสาม รองจากอุรุกวัยและบราซิล  โดยในชวงเดือน ม.ค. ถึง ส.ค. 
๖๒ ไดนำเขาขาวจากอุรุกวัย เปนมูลคา ๕๘.๔๒ ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ ๕๗ ของมูลคาการ
นำเขาขาวทั้งหมดของเปรู ตามมาดวยบราซิล ๓๗.๖๘ ลานเหรียญสหรัฐ ไทย ๒.๔8 ลานเหรียญสหรัฐ และ
ปารากวัย ๑.๖๖ ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ชาวเปรูนิยมบริโภคขาวแข็งและเม็ดรวนมากกวาขาวที่มีความนุม
เหนียว เชน ขาวหอมมะลิ ทำใหผูนำเขาขาวเปรูสวนใหญนิยมนำเขาขาวเกรดบีของไทยซึ่งมีราคาถูกกวาเพ่ือ
นำมาผสมกับขาวท่ีผลิตในเปรูซ่ึงมีราคาสูงเพ่ือลดตนทุนการจำหนาย  
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• สับปะรด: อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในโคลอมเบีย โดยในชวงระหวางป ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑ ปริมาณการ
ผลติสบัปะรดในโคลอมเบียเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ ๑๒ หรือ จาก ๖๕๒,๗๕๙ ตัน เปน ๑.๐๕ ลานตัน/ป และคาดวา
ในป ๒๕๖๒ จะเพิ่มขึ้นเปน ๑.๑๘ ลานตัน  โดยจะเนนการเพิ่มปริมาณการบริโภคภายในประเทศซึ่งปจจุบัน
อยูท่ี ๕๘.๗ กรัม/หัว/วัน และสงเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ MD2 และพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยและ
คุณภาพเพ่ือใหสามารถเพ่ิมมูลคาและสงออกไปยังตลาดใหมในตางประเทศได โดยตั้งเปาสงออกสับปะรดใหได 
๒๑๖ ลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป ๒๕๗๕   

• FDA ขึ้นบัญชีแดง ๗๐ บริษัทสัญชาติเปรู แบงเปนบริษัทการเกษตรและปศุสัตว ๓๓ บริษัท (รอยละ 
๔๗.๑๔) บริษัทประมง ๒๘ บริษัท (รอยละ ๔๐) และบริษัทยา ๙ บริษัท (รอยละ ๑๒.๘๖) เนื่องจากผิด
กฎระเบียบดานสุขอนามัย เชน มีการใชสารเคมีฆาแมลงตองหาม การติดเชื้อซัลโมเนลลา การติดฉลากที่ไม
ถูกตอง ผิดกฎระเบียบอาหารกระปองท่ีเปนกรดหรือกรดต่ำ  การผสมสีท่ีผิดกฎหมาย และ/หรือ ไมไดรับการ
สำแดงวาเปนทารทราซีน อยูในสภาพเนาเสีย หรือมีสารฮีสตามีน ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP และ
พบวามีเชื้อแบคทีเรียลิสเตอเรียสายพันธุโมโนไซโตจิเนส   

• ชิลีประกาศสภาวะฉุกเฉินทางการเกษตรจากภัยแลงเพิ่มเติมครอบคลุม ๕ ภูมิภาค กระทรวงเกษตรชิลีได
ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำใน ๙ ชุมชน ทางตอนกลางของภูมิภาค Maule 
หลังจากที ่ไดประกาศสภาวะดังกลาวมาแลวกอนหนานี ้ใน 4 ภูมิภาค ไดแก Coquimbo, Valparaíso, 
O’Higgins, และ Región Metropolitana รวมประกาศครั้งลาสุดนี้ก็จะครอบคลุมถึง ๕ ภูมิภาค ซ่ึงนับเปนภัย
แลงท่ีรุนแรงมากท่ีสุดในรอบ ๖๐ ป โดยผูท่ีไดรับผลกระทบ ไดแก เกษตรกรจำนวน ๒,๐๐๘ ราย ซ่ึงสวนใหญ
ทำอาชีพเลี้ยงแกะในฟารมขนาดเล็ก และสัตวอื่น เชน แกะ โค แพะ มา และผูเลี้ยงผึ้ง ๒๒๖ ราย โดยรัฐบาล
ทองถ่ินของภูมิภาค Maule ไดตั้งงบประมาณกวา ๑.๑ ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉินนี้  

• เปรูและจีนวางแผนจัดทำขอตกลงความรวมมือทวิภาคี เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  สำหรับปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุพืชในบริเวณเทือกเขาแอนดีสและปาแอมะซอนของเปรู 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลักดันใหเปรูเปนประเทศแหง “การเกษตรอัจฉริยะ” ดวยการนำเทคโนโลยีเขามาใช
ในการปลูกพืชเพื่อยกระดับความยั่งยืน ความสามารถทางการผลิตและการแขงขันของผูผลิตขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โดยจะใหความสำคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพ เชน ควินัวและมันฝรั่ง เปนลำดับแรก หลังจากนั้นจะ
เริ่มการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑในบริเวณพื้นที่ปาแอมะซอนของเปรู  จีนแสดงความประสงคจะนำเขา
สินคาเพ่ือสุขภาพจากเปรูเพ่ิมเติม และจะเรงกระบวนการอนุญาตนำเขาอะโวกาโดจากเปรูใหไดภายในปนี้ 

• สินคาเกษตรจากลาตินอเมริกาบุกตลาดจีน จีนเปนหนึ่งในตลาดที่หลายประเทศมุงใหความสนใจในการเปด
ตลาดสงออกสินคาของตน รวมถึงกลุมประเทศลาตินอเมริกา เชน เม็กซิโก ท่ีเริ่มสงออกกลวยไปยังจีนเปนครั้ง
แรกเมื่อชวงตนปที่ผานมา เปรูที่ไดเดินทางเยือนจีนและไตหวันเพื่อแสวงหาตลาดใหมใหกับสินคาอาหาร
ประเภท super food ของตน รวมทั้งอารเจนตินาซึ่งสงออกสินคาเปนมูลคารวม ๑,๕๐๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ทำใหจีนเปนตลาดการสงออกสินคาเกษตรลำดับแรกของอารเจนตินา และโคลอมเบีย สงออกกลวยไปจีนรวม 
๓๙๘ ตัน ในป 2560 และเพ่ิมข้ึนเปน ๑,๖๐๐ ตันในป ๒๕๖๑ 

• อารเจนตินาคาดวาผลผลิตเนื้อสุกรของประเทศจะเพิ่มขึ้นรอยละ ๗๗ และสงออกเพิ่ม 6 เทาภายในป 
๒๕๗๓ โดยคาดการณวาปริมาณการผลิตเนื้อสุกรของอารเจนตินาจะเพิ่มขึ้นสูงกวาหนึ่งลานตัน หรือรอยละ 
๗๗ เมื่อเทียบกับปจจุบัน และปริมาณการสงออกจะเพิ่มขึ้นหกเทาภายในป ๒๕๗๓ หากมีการสงเสริมปจจัย
ตางๆ เชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการผลิต การลดอัตราภาษี และการเพิ่มตลาดสงออก ปจจุบัน
อารเจนตินาผลิตเนื้อสุกรได ๖๒๑,๐๐๐ ตัน คาดวาจะผลิตเพิ่มไดเปน 1.1 ลานตัน ภายในป 2573 สำหรับ
การสงออกในปจจุบันมีปริมาณ ๒๓,๐๐๐ ตัน คาดวาจะเพ่ิมเปน ๑๖๕,๐๐๐ ตัน ภายในป ๒๕๗๓ เชนกัน  

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 



หนา 6 / 6 
 

 

• การผลิตและการคาขาวโลก ป 2562/63 คาดวาจะลดลง กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ ไดรายงานการ
คาดการณการผลิตขาวทั่วโลกวาผลผลิตจะลดลงอยางมีนัยสำคัญ สวนใหญสืบเนื่องมาจากการลดลงของ
ผลผลิตในประเทศอินเดียและสหรัฐฯ สำหรับการคาโลกคาดวาจะลดลงดวย โดยคาดการณวาจีนจะนำเขา
ลดลง รวมถึงการที่ไทย อินเดียและสหรัฐฯ สงออกไดลดลง สำหรับสต็อกขาวโลกคาดวาจะลดลงเชนกัน
เนื่องจากการผลิตท่ีลดลง 

• การสงออกสินคาเกษตรของสหรัฐฯ คาดวาจะเพิ่มขึ้นในป 2563  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณวา
สหรัฐฯ จะสามารถสงออกสินคาเกษตรได 137 พันลานเหรียญสหรัฐ ในปงบประมาณ 2563 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของการสงออกเนื้อสุกร เนื้อวัว ถั่วเหลือง และผลผลิตพืชสวน สวนการนำเขาคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 
129 พันลานเหรียญสหรัฐ สงผลใหสหรัฐฯ ไดเปรียบดุลการคาระหวางประเทศคิดเปนมูลคา 8 พันลาน
เหรียญสหรัฐ โดยเพ่ิมข้ึนจากในป 2562 ท่ีคาดวาจะไดเปรียบดุลการคาท่ี 5.2 พันลานเหรียญ แตลดลงจาก 
15.8 พันลานเหรียญสหรัฐ ของป 2561 เนื่องจากการสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลงและการนำเขาท่ี
เพ่ิมข้ึน   

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กันยายน 2562 


