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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 62  สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลกมูลคา 14,034 ลานเหรียญสหรัฐ 

ลดลงรอยละ 8.54 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยยังคงนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 11 คิดเปนมูลคา 341

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 2.43 ของการนำเขาสินคาเกษตรทั้งหมด โดยมูลคาการนำเขาจากไทย

เดือน มิ.ย. 62 ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 รอยละ 5.28 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเขา

จากไทยสูงสุด ไดแก  

o ขาว นำเขาเปนมูลคา 48.66 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 รอยละ 9.05 แต เพิ่มข้ึน   

จากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 1  

o ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 37.97 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 รอยละ 15.76  

แต เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 15.51 

o ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 35.34 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 รอยละ 0.23       

แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 26.83 

o กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 31.62 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 รอยละ 7.28 

และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 16.11 

o อาหารสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 21.92 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 รอยละ 

15.85 แต เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 5.41 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลสินคาท่ีสำคัญสรุปไดดังนี้ 

o อาหารทะเล ถึงแมเดือน มิ.ย. สหรัฐฯ มีการนำเขากุงและทูนาจากประเทศไทยลดลง แตมีการนำเขา

ผลิตภัณฑอาหารทะเลอื่นๆ มากขึ้นถึงรอยละ 27 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา เชน ปลากระปอง 

ลูกชิ้นปลา นำ้ปลา และอาหารทะเลแปรรูปอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ปจจุบันสินคาเหลานี้มักประสบปญหา
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การถูกกักกันหรือปฏิเสธนำเขาอยูเนืองๆ เนื่องจากปญหาเรื่องการปนเปอนสิ่งสกปรก และขั้นตอน

การผลิตท่ีไมถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานขององคการอาหารและยาของสหรัฐฯ        

o ขาว การนำเขาขาวโดยภาพรวมของสหรัฐฯ จากประเทศไทยเดือน มิ.ย. ลดลง แตเปนที่นาสังเกตวา

การนำเขาขาวอินทรียกลับเพ่ิมข้ึนรอยละ 14 และแนวโนมในชวงครึ่งแรกของปนี้เพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ย

รอยละ 3.5 ตอเดือน ในขณะที่ขาวทั่วไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.7 ซึ่งแสดงใหเห็นวาความ

ตองการขาวอินทรียไทยในตลาดสหรัฐฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากกวาขาวทั่วไป สำหรับคูแขงตลาดขาว

อินทรียของไทย คือ อินเดีย แตการนำเขาจากอินเดียเดือน มิ.ย. ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของเดือนกอน

หนานี้ และในชวงครึ่งปแรกมีแนวโนมการนำเขาลดลงรอยละ 1.5 

o ผลไมแปรรูป - สับปะรดกระปอง ไทยยังคงครองตลาดเปนอันดับที่ 1 ในตลาดสหรัฐฯ โดยในเดือน 

มิ.ย. สหรัฐฯ นำเขาเพิ่มถึงรอยละ 35 ในขณะที่นำเขาจากฟลิปปนสและอินโดนีเซียซึ่งเปนคูแขงของ

ไทยลดลงรอยละ 25 และ 10 ตามลำดับ 

o ผลไมสด - มังคุดสด (ฉายรังสี)  สหรัฐฯ นำเขาในเดือน มิ.ย. 62 ในปริมาณ 110 ตัน คิดเปนมูลคา 

0.59 ลานเหรียญสหรัฐ โดยท้ังปริมาณและมูลคานำเขาลดลงรอยละ 31 และ 30 ตามลำดับ เม่ือเทียบ

กับเดือน พ.ค. 62  ท้ังนี้ เดือน มิ.ย. เปนชวงท่ีมังคุดจากเม็กซิโกเขาสูตลาดสหรัฐฯ   

- ทุเรียน ยังคงมีการนำเขาอยางตอเนื่องในปริมาณที่มากกวาเดือนกอนหนาเล็กนอย     

โดยชวงนี้สหรัฐฯ นำเขาทุเรียนจากประเทศไทยแหงเดียวเทานั้น 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ก.ค. 62       

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 5 ราย รวมสินคา 10 รายการ (entry line) ไดแก    

o ปลาทูนา จากบริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. จำนวน 2 รายการ เนื ่องจากสินคาทั ้งหมดหรือ

บางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร (filthy) 

o กะป ผลิตภัณฑจากปลา จากบริษัท UE Choon Lee Co., Ltd จำนวน 5 รายการ เนื่องจากจัดเตรียม 

บรรจ ุและเก็บรักษาในสภาพท่ีไมถูกสุขอนามัยซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

o ซอสพริก จากบริษัท Chaiphatana Limited จำนวน 1 รายการ เนื่องจากใชสีปรุงแตงอาหารที่ไม

ปลอดภัย 

o พริก จากบริษัท New Lamthong Foods Industries Co., Ltd. จำนวน 1 รายการ เนื่องจากการติด

ฉลาก รูปแบบและขอมูลบนฉลากไมถูกตอง ไมแจงชื่อและที่อยูของธุรกิจผูผลิต/บรรจุ/จัดจำหนาย และ

พบสารกำจัดศัตรูพืชตกคาง  

o ผลิตภัณฑสมุนไพรเสริมอาหาร จากบริษัท Tippayakiat co Ltd จำนวน 1 รายการ การติดฉลากไม

ถูกตอง เนื่องจากไมระบุรายชื่อและปริมาณแตละชนิดและปริมาณรวมทั้งหมดของสวนประกอบของ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และไมระบุวิธีการใชท่ีชัดเจน    

ประเทศคูแขงสำคัญ ซ่ึง U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  

o จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิต 23 ราย จำนวน 52 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัวเมื่อเทียบกับ

เดือน มิ.ย. โดยสินคาที่ถูกปฏิเสธ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารทะเล ผลิตภัณฑขนมอบ น้ำผลไม ผลไมแหง เห็ด 

ผลิตภัณฑสมุนไพรเสริมอาหาร ชา ขิง และแปงทำจากขาว   
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สาเหตุการปฏิเสธ คือ พบการใชยาสัตวชนิดใหมที่ไมยังอนุญาตใหใชในผลิตภัณฑสัตวน้ำ ไดแก กุงและ

ปลา ปนเปอนสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ไดแก สารเมลามีน สารกำจัดศัตรูพืชตกคาง หรือสาร/สีเจือ

ปนอาหารท่ีไมปลอดภัยตอสุขภาพ) มีสิ่งสกปรก/เนาเสียหรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร สินคา

ผานการผลิต แปรรูป หรือบรรจุในสภาพที่ไมถูกสุขลักษณะซึ ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ สถาน

ประกอบการไมไดข้ึนทะเบียนโรงงานผลิตอาหารกระปองประเภทกรดต่ำ ติดฉลากไมถูกตอง (ไมระบุปริมาณ

หรือน้ำหนัก ไมมีภาษาอังกฤษ ไมระบุชื่อสามัญของสวนผสม ไมระบุขอมูลทางโภชนาการ ใชสารใหความ

หวานแตไมระบุบนฉลาก) 

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 16 ราย จำนวน 30 ครั้ง สินคาที่ถูกปฏิเสธนำเขา ไดแก 

อาหารทะเล (ไดแก ปลาทูนา ปลาซารดีน ปลานิล ปลา scad กุง และกบ) สมุนไพร ขนมหวาน และถ่ัว 

สาเหตุการปฏิเสธ คือ พบการใชยาสัตวชนิดใหมที่ไมยังอนุญาตใหใชในผลิตภัณฑสัตวน้ำ (ไดแก กบ และ

ปลานิล) มีสิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร และพบการปนเปอนสารที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ (ไดแก สารฮีสตามีน สารกำจัดศัตรูพืช เชื้อซัลโมเนลา เชื้อลิสเทอเรีย (listeria)) และใช

สีเจือปนอาหารท่ีไมปลอดภัย 

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  สำหรับสินคาและผูประกอบการของไทย 

ดังนี้ 

o 17 ก.ค. 62  -  บริษัท New Lamthong Foods Industries Co., Ltd. สำหรับสินคา 3 รายการ คือ 

พริกแดงแชแข็ง เนื่องจากพบสารกำจัดศัตรูพืชตกคางชื่อ Pyrimethanil บริษัทนี้เคยถูกข้ึนบัญชี Import 

Alert สินคามะมวงสุก เม่ือวันท่ี 7 มิ.ย. 54 

o 19 ก.ค. 62  -   บริษัท Asian Supreme Food Co., Ltd. สำหรับสินคา 2 รายการ คือ หนอไมและผัก

ดองในน้ำเกลือ เนื่องจากพบสารซัลเฟอรไดออกไซด (sulfur dioxide) 

o 23 ก.ค. 62  - บริษัท F.A.I.T. Corporation Limited สำหรับสินคา 1 รายการ คือ พริกปน เนื่องจาก

พบเชื้อซัลโมเนลา  บริษัทนี้เคยถูกขึ้นบัญชี Import Alert สำหรับสินคาผลิตภัณฑจากแปงมันสำปะหลัง 

เม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 52, พริกปน เม่ือวันท่ี 2 ต.ค. 52 และใบโหระพา เม่ือวันท่ี 3 ก.ค. 61 เนื่องจากตรวจพบ

เชื้อซัลโมเนลา 

o 30 ก.ค. 62  - บริษัท Chaiphatana Limited สำหรับสินคา 2 รายการ คือ น้ำพริกและซอสพริก 

เนื่องจากการใชสีเจือปนอาหารที่ไมอนุญาตใหใชและไมแจงบนฉลาก บริษัทนี้เคยถูกขึ้นบัญชี Import 

Alert สินคาผลิตภัณฑจากแปงมันสำปะหลัง เม่ือวันท่ี 27 พ.ค. 57 

อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจงใหแกเจาหนาที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบวา FDA 

อนุญาตใหกักกันสินคาที่ละเมิดกฎหมายและขอบังคับของ FDA โดยไมตองมีการตรวจทางกายภาพสินคา 

(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหลานี้อาจเก่ียวของกับ ผลิตภัณฑ ผูผลิต 

ผูจัดสง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินคาถูกข้ึนบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจสงผลให

สินคาท้ังหมดท่ีจะนำเขาสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการนำเขาโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที  

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

- 
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4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• FDA เผยสถิติการปฏิเสธการนำเขาอาหารทะเลเดือนมิถุนายน 2562 ต่ำสุดในประวัติศาสตร องคการ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) มีรายงานวา การปฏิเสธการนำเขาอาหารทะเลในเดือน มิ.ย.

62 มีเพียง 55 รายการ นับวานอยที่สุดนับแตเดือน ต.ค. 44 ซึ่งเปนเดือนแรกที่มีการรายงานขอมูลการ

ปฏิเสธการนำเขาสินคาบนเว็บไซตของหนวยงาน U.S.FDA ทั้งนี้ สาเหตุของการปฏิเสธเนื่องจากการพบ

สารไนโตรฟูรานตกคางในสินคากุง 3 รายการ ประกอบดวย สินคากุงท่ีสงออกมาจากประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส 2 รายการ และจากเวเนซุเอลา 1 รายการ      

• EPA อนุญาตการใชสาร sulfoxaflor ในการกำจัดศัตรูพืช เมื ่อวันที่ 12 ก.ค. 62 หนวยงานคุมครอง

สิ่งแวดลอมของสหรัฐฯ (EPA) ไดประกาศขึ้นทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืช ซัลฟอกซาฟลอร (sulfoxaflor) ใหเปน

สารที่อนุญาตใหใชในการเพาะปลูกพืชชนิดใหมเพิ่มขึ้น และนำไปใชกับพืชเดิมที่เคยถูกยกเลิกการอนุญาตใหใช 

พรอมกับการยกเลิกขอจำกัดเกี่ยวกับการใชบางประการ และปรับปรุงขอกำหนดลาสุดบนฉลากผลิตภัณฑ        

ซึ่งประกอบดวย ขอจำกัดเฉพาะสำหรับพืช และขอความเกี่ยวกับการคุมครองแมลงท่ีชวยผสมเกสรพืชไดในระยะ

ยาว โดยมีขอมูลทางวิทยาศาสตรสนับสนุนจำนวนมากวาเปนสารมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช และมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย หากปฏิบัติตามขอบงใชบนฉลากอยางเครงครัด  

• FDA ออกรางคำแนะนำทางเลือกการใชชื ่อ “โพแทสเซียมคลอไรด” บนฉลากโภชนาการอาหาร 

U.S.FDA ไดจัดทำรางคำแนะนำสำหรับผู ผลิตอาหารวาดวยการใชชื ่อ “เกลือโพแทสเซียมคลอไรด”หรือ 

“potassium chloride salt” ในการแจงสวนผสมบนฉลากอาหารแทนการใชชื่อสามัญ “โพแทสเซียมคลอไรด” 

เพื่อสงเสริมใหผูบริโภครับรูขอมูลทางโภชนาการ และสนับสนุนใหผูผลิตลดการใชเกลือโซเดียมคลอไรดท่ี

ประชากรในสหรัฐฯ บริโภคมากเกินไป และเพิ่มปริมาณการใชโพแทสเซียมซึ่งมีการบริโภคนอยเกินไป        

โดย U.S.FDA ไดเผยแพรรางคำแนะนำเพ่ือรับฟงความคิดเห็นสาธารณะถึงวันท่ี 19 ก.ค. 62 และตอมาเม่ือวันท่ี 

9 ก.ค. 62 ไดขยายระยะเวลาการรับฟงความคิดเห็นออกไปอีก 60 วัน จนถึงวันท่ี 17 ก.ย. 62  

• สถานการณกันชง : ความคืบหนาภายใตกฎหมายฟารมบิล 2018 ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 นาย

ซอนนี่ เพอรดู รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ไดแถลงความคืบหนาการจัดทำโครงการ

และกฎระเบียบภายใตกฎหมายฟารมบิล 2018 โดยในสวนที่เกี่ยวกับการผลิตพืชกันชง (hemp) ไดระบุวา 

ขณะนี้ USDA ไดกำหนดระเบียบการนำเขาเมล็ดพันธุพืชกันชงเพื่อการเพาะปลูกในสหรัฐฯ และอยูระหวาง

การรางระเบียบการผลิตกันชงในประเทศ เพ่ือเผยแพรและเปดรับการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

•  การตอตานการใชยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี ้ยงกุ งในตางประเทศของกลุ มผู เลี ้ยงกุ งในสหรัฐฯ 

Southern Shrimp Alliance ซึ่งเปนกลุมพันธมิตรอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุงใน 8 มลรัฐ ทางภาคใตของ

สหรัฐฯ ใชวันความปลอดภัยอาหารโลก ซึ ่งประกาศเปนครั ้งแรกเมื ่อวันที ่ 7 มิ.ย. 62 โดยองคการ

สหประชาชาติ (UN) เพ่ือเปนแรงบันดาลใจในการรณรงคเพ่ือตอตานการใชยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุง

ในตางประเทศ โดยไดพัฒนาและจัดทำเว็บไซตชื่อวา “Check Your Supplier” เพื่อชวยใหผูบริโภคและ

ผูคาปลีกกุงในสหรัฐฯ ไดทราบเกี่ยวกับแหลงผลิตที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการนำเขากุง โดยเว็บไซตจะมี

ฐานขอมูลผูที่ถูกปฏิเสธการนำเขาโดยหนวยงานความปลอดภัยดานอาหารในสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและ
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ญี่ปุน และลิงคไปยังหนวยงานความปลอดภัยดานอาหารอื่นๆ รวมถึงศูนยศึกษาการดื้อยาปฏิชีวนะและ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ พรอมฐานขอมูลการใชแรงงานผิดกฎหมาย    

ลาตินอเมริกา 

• ฮองกงระงับนําเขาไกจากเม็กซิโกเนื่องจากการระบาดของโรคไขหวัดนก เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒ สํานักงาน

อาหาร และสุขอนามัยสิ่งแวดลอมฮองกงไดประกาศระงับการนําเขาเนื้อไก ไขไก และสินคาสัตวปกอ่ืนๆ จาก

รัฐกวานาวาโต (Guanajuato) ของเม็กซิโก โดยใหมีผลบังคับใชโดยทันทีภายหลังองคการโรคระบาดสัตว

ระหวางประเทศ (OIE) แจงเตือนการระบาดของเชื้อไขหวัดนกสายพันธุ H7N3 ในพื้นที่ดังกลาว ทั้งนี้ นับเปน

การประกาศครั้งที่ 2 หลังจากที่ไดมีการประกาศไปเมื่อเดือน มี.ค. ๖๑ ซึ่งมีการระบาดในรัฐกวานาวาโตและ

เกเรตาโร (Queretaro)    

• กลุมประเทศ MERCOSUR และ EU ผลักดันขอตกลงทางการคาเพื่อยกเวนภาษีการนำเขาสินคาเกษตร

บางประเภทระหวางกันในอีก 2 ป โดยผลประโยชนหลักที่จะเกิดขึ้นจากขอตกลงทางการคาระหวางกลุม

ประเทศตลาดรวมอเมริกาใตตอนลาง หรือ MERCOSUR (ประกอบดวย อารเจนตินา บราซิล ปารากวัย และ

อุรุกวัย) กับสหภาพยุโรป (EU) คือ การยกเวนภาษีนำเขาโดยทันทีหลังจากที่ขอตกลงมีผลบังคับใชสำหรับ

สินคารอยละ ๗๖ ที่สหภาพยุโรปนำเขาจากกลุมประเทศ MERCOSUR เชน ถั่วเหลือง เนื้อสัตว ปลา และ 

ผลไม และจะครอบคลุมสินคาสวนท่ีเหลือภายใน ๔ ป ๗ ป และ ๑๐ ป ท้ังนี้ คาดวาขอตกลงจะเสร็จสิ้นและมี

ผลบังคับใชไดในอีกหนึ่งปครึ่งถึงสองปขางหนา 

• อุรุกวัย อารเจนตินา และโคลอมเบีย ผลิตกาซเรือนกระจกมากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา  รายงาน

การศึกษารวม OECD-FAO Agricultural Outlook ประจำป ๒๕๖๒ - ๒๕๗๑ อันเกิดจากความรวมมือ 

ระหวางองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และองคการเพื่อความรวมมือและพัฒนา

เศรษฐกิจ (OECD) เผยขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกจากการทำเกษตรกรรมและปศุสัตวของแตละประเทศ

ในภูมิภาคลาติน อเมริกา โดยอุรุกวัยเปนประเทศที่มีกิจกรรมทางการเกษตรและปศุสัตวท่ีผลิตกาซดังกลาว

มากที่สุดถึงรอยละ ๗๕ ของ กิจกรรมประเภทดังกลาวทั ้งหมดภายในประเทศ ตามมาดวยอารเจนตินา      

(รอยละ ๔๔.๓) และโคลอมเบีย (รอยละ ๓๘)  

• อาหาร Super Food ของเปรูไดรับความสนใจในหมูผูนำเขาจีนและไตหวัน ผลการเยือนประเทศจีนและ 

ไตหวันของคณะผูแทนทางการคาเปรูเพื่อนำเสนอสินคาอาหารที่สำคัญของเปรูใหกับผูนำเขาของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและไตหวัน เชน ควินัว ในรูปแบบคุกก้ี เสนกวยเตี๋ยว พิซซา และซีเรียล ช็อกโกแลต น้ำมันสกัด

ถ่ัวดาวอินคา (Sacha Inchi Oil) อาหารวาง และแปง เปนตน โดยมีการเขารวมสัมมนาทางธุรกิจ กิจกรรมสอน

การปรุงอาหารเปรู การตั้งซุมจำหนายอาหาร และกิจกรรมสรางเครือขายทางการคา โดยสินคาไดรับความ

สนใจจากผู นำเขาทั ้งสองแหงเปนอยางมาก โดยเฉพาะอาหารประเภท Super Food ของเปรูที ่มีความ

หลากหลายและมีคุณคาทางโภชนาการสูง     

• ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจะครองสัดสวน 1 ใน 4 ของการผลิต/สงออกสินคาเกษตรและปศุสัตวโลก

ในทศวรรษหนา จากรายงานการศึกษารวม OECD-FAO Agricultural Outlook ประจำป ๒๕๖๒ - ๒๕๗๑   

เปดเผยวา สัดสวนการสงออกสินคาเกษตรและประมงในตลาดโลกของภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

จะเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๒๓ เปนรอยละ ๒๕ ภายในป ๒๕๗๑ และแมวาอัตราการเติบโตในการผลิตจะเพิ่มข้ึน

อยางเชื่องชาแตในชวงสิบปขางหนาจะสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตสินคาพืชไดถึงรอยละ ๒๒ ปศุสัตวรอยละ 
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๑๖ และประมงรอยละ ๑๒ ของผลผลิตโลก รายงานยังไดระบุวาปริมาณการผลิตธัญพืชจะมีอัตราการเติบโต

ลดลง ความตองการเนื้อสัตว ผลไม และผักเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีอาหารพ้ืนฐานจะลดลง และการเกษตรยั่งยืนและ

ระบบอาหารท่ีดีข้ึน 

• องคการเพื ่อความรวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) เผยนโยบายทางการเกษตร และปศุสัตว

อารเจนตินาขูดรีดมากที่สุดในโลก  โดยชี้วามีการเก็บภาษีจากภาคการเกษตรและปศุสัตวในชวงระหวางป 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โดยเฉลี่ยสูงถึงรอยละ ๑๕.๓ และเก็บคาธรรมเนียมในการสงออกในอัตราท่ีสูงและไมแนนอน 

ถึงแมวาจะมีการปรับลดในชวงปลายป ๒๕๕๘ แลวก็ตาม แตไดปรับขึ้นภาษีสงออกอีกครั้งเมื่อเดือน ก.ย. 61 

เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอผูประกอบการถั่วเหลือง เนื่องจากทำใหตนทุน

คาใชจายในการสงสินคาดังกลาวจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูจัดจำหนายในอารเจนตินาสูงมากถึงรอยละ 

๓๘ ของรายไดสุทธิของเหลาเกษตรกร 

• เบอรร ี ่ : สินคาเกษตรสงออกมากที ่สุดลําดับที ่สามของเม็กซิโก รองลงมาจากเบียร และอะโวกาโด            

โดยรอยละ ๙๗.๖ ของการผลิตถูกสงออกไปยังสหรัฐฯ และแคนาดา สำหรับเบอรรี ่ที ่ผลิตและสงออก

ประกอบดวย สตอรเบอรรี่ แบล็คเบอรรี่ เชอรรี่ และราสเบอรรี่ ดวยปริมาณการผลิตกวา ๘ แสนตัน บนพ้ืนท่ี 

๔๔,๐๐๐ เฮกตาร ใน ๒๑ รัฐ คิดเปนมูลคาตลาดภายในประเทศกวา ๔๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีการเติบโต

รอยละ ๑๖ เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซ่ึงนับเปนการชวยสงเสริมการจางงานภายในประเทศ 

• เม็กซิโกและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสรวมตกลงเสริมสรางความสัมพันธทางดานการคาสินคาเกษตรและ

อาหาร โดยจัดทําขอตกลงแสดงเจตจํานงเพื่อยกระดับความสัมพันธระหวางสองประเทศทางดานเทคโนโลยี

และการคา สินคาเกษตรและอาหาร โดยท้ังสองฝายตกลงท่ีจะยกระดับกระบวนการดําเนินงานดานตางๆ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย การรับรอง และการขนสงสินคาระหวางกันทั้งทาง

อากาศและทางทะเล โดยเม็กซิโกสนใจที่จะขยายตลาดสินคาเกษตรมาตรฐานฮาลาลทั้งปศุสัตวและประมงใน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส   

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• คาดการณผลกระทบขอขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน  การท่ีประธานาธิบดีของสหรัฐฯ          

ไดประกาศจะตั้งกำแพงภาษีรอยละ 10 แกสินคานำเขาจากจีนชุดใหมซึ ่งมูลคากวา 3 แสนลานดอลลาร

สหรัฐฯ (ประมาณ 9.26 ลานลานบาท) โดยจะเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ก.ย. 62 อาจทำใหสินคาของจีนมีราคาสูงข้ึน

โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคารอบนี้สวนใหญจะเปนเครื่องนุงหม รองเทา ของเด็กเลน และเครื่องใชอิเล็กทรอนิกส 

เชน โทรศัพทมือถือและอุปกรณ ซึ่งสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีเพิ่มในรอบที่ผานมา ดังนั้น การเพ่ิม

ภาษีในรอบนี้จึงอาจไมมีผลกระทบตอสินคาเกษตรและอาหารมากนัก อยางไรก็ตาม อาจมีผลกระทบตอสินคา

ประมงบางชนิด (ปลาคอด พอลลอค และปลาแซลมอน) และสินคาเกษตร เชน ชา กาแฟ โกโก และสิ่ง

สกัดอื่นๆ จากพืช ซึ่งจีนอาจถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในรอบนี้ ซึ่งอาจสรางโอกาสในการสงออกของประเทศ

ไทย หากจีนไมใชนโยบายลดราคาใหแกผูนำเขาของสหรัฐฯ เพ่ือเปนการชดเชยภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจาก

การสังเกตขอมูลปริมาณการนำเขาผลิตภัณฑกุงแปรรูปของสหรัฐฯ จากจีนในชวง 6 เดือนแรกของป 2562    

ที่กลับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในอัตรารอยละ 1.7 ถึงแมมีการเรียกเก็บภาษีในอัตรารอยละ 25 ในรอบที่ผานมาก็ตาม 

เพียงแตมูลคาและราคาลดลงรอยละ 0.6 และ 2.3 ตามลำดับเทานั้น ซึ่งอาจแสดงใหเห็นถึงการยอมตัดราคา
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เพื่อรักษาตลาดในสหรัฐฯ ในขณะท่ีเมื่อพิจารณาการสงออกกุงจากประเทศไทยในชวงเดียวกันไมไดเพิ่มข้ึน

ตามความคาดหวังแตกลับลดลงในอัตรารอยละ 0.1  

• คาดการณการสงออกขาวของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน  หนวยงาน  Economic Research Service ภายใตกระทรวง

เกษตรสหรัฐฯ ไดเผยแพรผลการคาดการณสถานการณขาวของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 วา ในปการคา 

2562/63 สหรัฐฯ จะสงออกขาวเพิ่มขึ้นเปน 5.66 ลานตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10 เมื่อเทียบกับปการคากอน

หนานี้ เนื่องจากการเพ่ิมขึ ้นของผลผลิตภายในประเทศและยอดสงออกที ่เพิ ่มขึ้นอยางมากจากปการคา 

2561/62 โดยเฉพาะในตลาดเม็กซิโก และอิรัก ซึ่งจะมีการสงมอบในปการคา 2562/63  นอกจากนี้ สหรัฐฯ 

คาดวาจะไดสวนแบงในตลาดเม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใตตอนเหนือมากข้ึน เนื่องจากความไดเปรียบ

ดานราคาเหนือผูสงออกในอเมริกาใต ที่ขาวมีราคาสูงเนื่องจากผลผลิตลดลง สำหรับตลาดขาวที่สำคัญของ

สหรัฐฯ ประกอบดวยประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (เชน ญี่ปุน) ซ่ึงเปนตลาดขาวเมล็ดปานกลาง

และเมล็ดสั้นจากมลรัฐแคลิฟอรเนีย และไฮติเปนตลาดขาวสารเมล็ดยาวที่ใหญที่สุดของสหรัฐฯ นอกจากนี้   

ยังมีตลาดรายใหญอ่ืนๆ ไดแก แคนาดา ซาอุดิอาระเบีย และจอรแดน ซ่ึงนำเขาขาวจากสหรัฐฯ อยางสม่ำเสมอ   

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

สิงหาคม 2562 


