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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. 62  สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลกมูลคา 15,275 ลานเหรียญสหรฐั 

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.45 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 11 (ตกจากอันดับที่ 9 เม่ือ

เดือน มี.ค. 62) คิดเปนมูลคา  338.41 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ  2.22 ของการนำเขาสินคาเกษตร

ทั้งหมด โดยมูลคาการนำเขาจากไทยลดลงจากเดือน มี.ค. 62 รอยละ 9.62 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับ

แรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุด ไดแก  

o ขาว มูลคา 55.48 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีการนำเขาลดลงจากเดือน มี.ค. 62 รอยละ 9.59 แต 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 6.74  

o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 38.13 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน มี.ค. 62 รอยละ 10.85  

และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 6.64 

o ยางธรรมชาติ มูลคา 37.18 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน มี.ค. 62 รอยละ 9.65 แต 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 25.33 

o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 29.60 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน มี.ค. 62 รอยละ 14.35 

และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 28.36 

o อาหารสำหรับสุนัขและแมว มูลคา 25.65 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. 62 รอยละ 

5.57 และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 29.54 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูล จะสังเกตไดวาปริมาณและมูลคาการนำเขาสินคาเกษตรท่ีสำคัญของไทยใน

เดือนเมษายนลดลงเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ยกเวน อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว ทุเรียน

สด และกลวยไม ท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังปริมาณและมูลคา สำหรับการวิเคราะหขอมูลสินคาท่ีสำคัญสรุปไดดังนี้ 

o กุง  สหรัฐฯ นำเขากุงจากไทยลดลงโดยเฉพาะกุงแปรรูปแชแข็ง (เปนสินคากุงประเภทท่ีไทยสงออกไป

สหรัฐฯ มากที่สุด) ดวยราคานำเขา 11.23 เหรียญสหรัฐ/กก. ในขณะท่ีมีการนำเขาจากเวียดนาม

เพิ่มขึ้นในราคา 10.83 เหรียญสหรัฐ/กก. นอกจากนี้ ยังเปนที่นาสังเกตวาในเดือนเมษายนนี้ สหรัฐฯ 

นำเขากุงชุบเกล็ดขนมปงแชแข็งจากจีนเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งเทาตัว ในราคากิโลกรัมละ 6.06 เหรียญ
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สหรัฐฯ ซึ่งนับวาราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งราคานำเขาอยูระหวาง 6.81 - 9.08 

เหรียญสหรัฐ/กก. ทั้งนี้ คาดวาจะเปนการนำเขาเพื่อนำมากักตุนกอนที่ราคานำเขาจากจีนจะสูงข้ึน

เนื่องจากสหรัฐฯ ประกาศเพ่ิมภาษีนำเขาสินคาจากจีนเปนรอยละ 25 มีผลเม่ือวันท่ี 10 พ.ค. 62  

o ขาว  สหรัฐฯ นำเขาขาวในภาพรวมเพิ่มขึ้นในเดือน เม.ย. ดวยปริมาณการนำเขาท่ีเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 

17 โดยเปนการนำเขาขาวจากจีนถึง 21,412 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 136 ตัน ที่เคยนำเขาเมื่อเดือน มี.ค. 

โดยสวนใหญเปนขาวเมล็ดปานกลางในราคาเฉลี่ยตันละ 347 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังนำเขาขาว

จากเวียดนามเพ่ิมข้ึน โดยสวนใหญเปนขาวเมล็ดยาวซ่ึงมีราคาเฉลี่ยตันละ 619 เหรียญสหรัฐ ในขณะ

ท่ีมีการนำเขาจากประเทศไทยลดลง ซ่ึงสวนใหญเปนขาวเมล็ดยาวคุณภาพดี (หอมมะลิ) ในราคาเฉลี่ย 

ตันละ 1,093 เหรียญสหรัฐ   

o สับปะรดกระปอง การนำเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง โดยไทยยังคงครองตลาดสับปะรดกระปอง

ในสหรัฐฯ เปนอันดับที่ 1 ตามดวยฟลิปปนสและอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม ในเดือน เม.ย. สหรัฐฯ 

นำเขาจากไทยลดลง แตนำเขาจากฟลิปปนสซ่ึงเปนคูแขงท่ีสำคัญของไทยมากข้ึน     

o มังคุดสด (ฉายรังสี)  เริ่มมีการนำเขาไปวางจำหนายในตลาดสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนเปนเดือนแรก 

ดวยปริมาณ 19.7 ตัน คิดเปนมูลคา 98,155 เหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพ่ิมข้ึนถึง 4 เทาตัวเม่ือเทียบ

กับเดือนเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีการนำเขาเพียง 3.9 ตัน มูลคา 33,299 เหรียญสหรัฐฯ ท้ังนี้ จากการ

สำรวจตลาดในเขตนครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 พบวา มีมังคุดของไทยวางจำหนายใน

ซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเชีย โดยลักษณะผลมีความสดใหม สะอาด บรรจุในถุงตาขาย จำหนายใน

ราคาปอนดละ 9.99 เหรียญสหรัฐ (695.38 บาท/กก.)  

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ

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

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 6 ราย รวมสินคา 10 รายการ (Entry line) ไดแก    

o ปลา จากบริษัท Opco Food Co.,Ltd. จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินคาผานการผลิต แปรรูป หรือบรรจุใน

สภาพท่ีไมถูกสุขลักษณะ 

o มะขาม จากบริษัท Fresh Produce Co. Ltd.  จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือบางสวน

เจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร  

o อาหารสัตวเลี ้ยงหรือสุนัข จากบริษัท Asian Alliance International Co., Ltd. จำนวน 4 ครั้ง 

เนื่องจากผลิตจากสวนผสมสองชนิดขึ้นไปและไมระบุชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดดังกลาวบน

ฉลาก และ/หรืออางวาเปนเครื่องดื่มที่ประกอบดวยน้ำผักหรือน้ำผลไม แตไมไดแสดงอัตราสวนท่ี

ชัดเจนของน้ำผลไมหรือน้ำผักดังกลาวบนฉลาก     

o ชาสมุนไพร จากบริษัท Thailand Post จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ และ

ขอมูลอ่ืนๆ เปนภาษาอังกฤษบนฉลาก 

o ถั่วเขียว จากบริษัท Pac Rim Resources Co.,Ltd. จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากพบสารพิษตกคาง  

o ขาวหอมมะลิปรุงสำเร็จบรรจุภาชนะ จากบริษัท Thanyathip Rice Co., Ltd.  เนื ่องจากสินคา

ทั้งหมดหรือบางสวนเจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร ปดฉลากไมถูกตอง

เนื่องจากไมแสดงปริมาณหรือน้ำหนักของอาหารในบรรจุภัณฑ และไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 
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ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  

o จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิต 20 ราย จำนวน 45 ครั้ง สินคาที่ถูกปฏิเสธ ไดแก ปลานิล   

ขากบ ปลาไหล พริกปาปริกา เห็ด ขนมปง ขนมปงกรอบ คุกกี้ ขนมหวาน ลูกพลัม สม ผักโขม ผลิตภัณฑ

จากมะพราว ผลไมแหง แยมผลไม ผลิตภัณฑนม/ครีม สาเหตุของการปฏิเสธเนื่องจากพบวามีการปนเปอน

สารเมลามีน สารกำจัดศัตรูพืชตกคาง เชื้อซัลโมเนลา หรือสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ การใชยาชนิดใหมท่ี

ยังไมไดรับอนุญาตใหใชในสัตว  เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร ผสม

สีในอาหารแตไมแจงบนฉลาก ใชสีที่ไมปลอดภัย ปดฉลากไมถูกตองโดยไมระบุชื่อสามัญของสวนผสมบน

ฉลาก และ/หรืออางวาเปนเครื่องดื่มท่ีมีน้ำผักหรือน้ำผลไมแตไมไดระบุอัตราสวนของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ี

มีอยูในอาหาร ไมระบุผูผลิต/บรรจุ/จัดจำหนายบนฉลาก   

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาจากผูผลิต 5 ราย จำนวน 11 ครั้ง สินคาที่ถูกปฏิเสธนำเขา ไดแก   

ลูกเสาวรส (passion fruit) ขากบ กุงและปลา สาเหตุการปฏิเสธคือ พบการปนเปอนสารไนโตรฟูราน 

เชื้อซัลโมเนลา ปดฉลากไมถูกตองเนื่องจากไมแสดงขอมูลเปนภาษาอังกฤษบนฉลาก    

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

o วันท่ี 7 พ.ค. 62 U.S. FDA ไดประกาศขึ ้นบัญชี Import Alert ผู ประกอบการไทย 1 ราย คือ บริษัท  

Huychun (Thailand) สำหรับสินคา 8 รายการ ไดแก เครื่องดื่มรสผลไมรสตางๆ เนื่องจากไมระบุบนฉลาก  

วามีสวนผสมของสารกอภูมิแพในอาหาร  

o วันที่ 23 พ.ค. 62  U.S. FDA ไดประกาศขึ้นบัญชี Import Alert ผูประกอบการไทย 1 ราย คือ บริษัท 

Pac Rim Resources Co.,Ltd. สำหรับสินคาถ่ัวเขียว 2 รายการ เนื่องจากพบสารพิษตกคาง 

o วันที่ 12 เม.ย. 62 U.S. FDA ไดประกาศขึ้นบัญชี Import Alert ผูประกอบการไทย 1 ราย คือ บริษัท 

Siong Hong Enterprise Co., Ltd. สำหรับสินคา 1 รายการ คือ มะมวง (อบแหงหรือบดละเอียด) 

เนื่องจากพบสารพิษตกคาง 

*การขึ้นบัญชี Import Alert ประเภท Red List หมายถึง ผูประกอบการและสินคาประเภทนั้นที่ประสงคนำเขาในอนาคต

จะตองถูกกักกัน ณ ดานนำเขา โดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพสินคากอน (Detention Without Physical Examination: 

DWPE) โดยสาเหตุในการขึ้นทะเบียน Red List ครอบคลุมการละเมิดดานผลิตภัณฑ ผูผลิต ผูจัดสง ประเทศหรือภูมิภาค  

ทั้งนี้ บริษัทสามารถยื่นขอปลดจากบัญชี Red List ไดตอเมื่อสินคาตรวจไมพบปญหา 5 shipment ติดตอกัน  

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• เวียดนามเจาะตลาดมะมวงของสหรัฐฯ ไดเปนผลสำเร็จ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ฝายการเกษตรฯ ไดสำรวจ 

ตลาดผลไม ผัก (สดและแปรรูป) ที่วางจำหนายในซูเปอรมาเก็ตของชาวเอเชียขนาดใหญในนครลอสแอนเจลิส 

พบวา มีผลไมสดจากเวียดนามวางจำหนายเปนจำนวนมาก เชน ลำไย เงาะมะพราวออน แกวมังกร และมะมวง 

ทั้งมะมวงผิวสีเหลืองและสีเขียว จำหนายในราคาปอนดละ 4.99 เหรียญสหรัฐ (347.34 บาท/กก.) โดยมะมวง



หนา 4 / 6 
 

 

ผิวสีเขียวของเวียดนามมีลักษณะผลโตมาก ผลดิบผิวมีสีเขียวแก ลักษณะสด ปราศจากรองรอยช้ำหรือสีดำคล้ำ

แมจะผานการฉายรังสี     

• ปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรในมลรัฐแคลิฟอรเนีย เกษตรกรในมลรัฐแคลิฟอรเนียประสบ

ปญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร แมวาคาแรงและผลประโยชนตางๆ จะเพิ่มข้ึน 

สงผลใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชประหยัดแรงงาน และใชเครื่องจักรกลทดแทน และไดนำไปสูการเรียกรอง

ใหสภาคองเกรสออกกฎหมายปฏิรูปการจางงานดานการเกษตรเพื่อใหผูอพยพสามารถเขามาทำงานใน

สหรัฐฯ ไดอยางถูกกฎหมายเปนการชั่วคราว  

• FDA ขยายระยะเวลาการเปดรับสมัครเขารวมโปรแกรม VQIP องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 

(U.S.FDA) ขยายระยะเวลาการเปดรับสมัครเขารวมโปรแกรม Voluntary Qualified Importer Program หรือ 

VQIP สำหรับผูนำเขาที่ตองการสมัครเขารวมโปรแกรมดังกลาว ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 

2562 - 30 กันยายน 2563) โดยจะเปดชองทางในการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลังจากนั้น

จะเริ่มระยะเวลาสิทธิประโยชนประจำป 2563 ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

• USDA เพิ่มมาตรการเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) โดยใชแผนการเฝาระวังซึ่งกำหนดให

หนวยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตวและพืช (APHIS) รวมกับภาคอุตสาหกรรมสุกร หนวยงานระดับมล

รัฐ และหองปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทยเพื่อการทดสอบโรค ASF การยกระดับการเฝาระวังนี้จะเปน

ระบบเตือนภัยลวงหนาซึ่งจะชวยใหตรวจพบโรคไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังชวยลดการแพรกระจายของโรค 

รวมถึงการฟนฟูตลาดการคา และการเคลื่อนยายสัตวใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทำไดในกรณีท่ีตรวจพบโรค 

• สหรัฐฯ ผลักดันเนื้อโคเขาสูตลาดญี่ปุนไดเต็มรูปแบบ  เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแหง

สหรัฐฯ แถลงความสำเร็จเรื่องการผลักดันใหรัฐบาลญี่ปุนยอมรับหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ

โรค BSE และยกเลิกขอจำกัดอายุเนื ้อโคที่นำเขาจากสหรัฐฯ ซึ่งมีผลบังคับใชทันหลังการประกาศหามมา

ยาวนานตั้งแตป 2546 โดยสามารถนำเขาเนื้อโคไดทุกชวงวัย ท้ังนี้ คาดวาจะสงผลใหการสงออกเนื้อโคไปญี่ปุน

ขยายตัวถึง 200 ลานเหรียญสหรัฐ/ป 

• ปญหาการเรียกคืนปลาวงศ Siluriformes ที่นำเขามายังสหรัฐฯ  เนื่องจากความสับสนหรือไมทราบถึงการ

เปลี่ยนหนวยงานรับผิดชอบและกำกับดูแลการตรวจสอบสินคาดังกลาว จึงทำใหเกิดการเรียกคืนสินคาจำนวน

มาก โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 บริษัท Crab House  Trading  Corp. ผูจัดจำหนายสินคาอาหารทะเลซึ่งตั้งอยู

ในนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดเรียกคืนปลาแชแข็งพันธุ Yellow walking  fish ซ่ึงเปนปลาในวงศ 

Siluriformes ปริมาณ 36,040 ปอนด (16,382 กก.) เนื่องจากไมผานการตรวจสอบของหนวยความปลอดภัย

อาหารและบริการตรวจสอบ (FSIS) ของ USDA  

• สหรัฐฯ เพิ่มภาษีนำเขากุงและอาหารทะเลจากจีนเปนรอยละ 25  เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62  สหรัฐฯ ประกาศ

เพิ่มภาษีศุลกากรอาหารทะเล ซึ่งรวมถึง ปลานิล, ปลา Haddock, ปลา flatfish,  ปลาทูนา และกุงทุกประเภท 

รวมถึงการชุบเกล็ดขนมปง (Breaded shrimp) ท่ีนำเขาจากจีน เปนรอยละ 25  จากเดิมท่ีเรียกเก็บรอยละ 10 

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ยังไดประกาศวามีแผนการเพิ่มภาษีเปนรอยละ 25 กับสินคาที่นำเขา

จากจีนอีกคิดเปนมูลคา 325 พันลานเหรียญสหรัฐ (คาดวาจะรวมถึงปลาคอด ปลาพอลลอค และปลาแซลมอน) 

ซึ่งยังไมไดรวมอยูในบัญชีสินคาที่เพิ่มภาษีเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62  หากสหรัฐฯ และจีนยังไมสามารถบรรลุ

ขอตกลงในการเจรจาทางการคา  
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• สหรัฐฯ อยูระหวางพิจารณาอนุญาตนำเขาพืชตระกูลสมจากจีน  เมื ่อวันที่ 30 เม.ย 62 หนวยงาน 

APHIS ภายใต USDA ไดจัดทำวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชและประกาศรับฟงขอติดเห็นตอคำรองการขอ

นำเขาผลสดของพืชตระกูลสมจากจีนไดแก สมโอ สม Nanfeng honey mandarin, Ponkan, Sweet 

orange, and Satsuma mandarin โดยตองดำเนินการตามขั้นตอนของ USDA ตั้งแตการขึ้นทะเบียน

แหลงปลูกและโรงคัดบรรจุ การตรวจแปลงปลูกและวธิีการกำจัดศัตรูพืชกอนสงออก และยังกำหนดใหหอ

ผลสมโอเปนระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไปจึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได ทั้งนี้ หมดเขตรับฟงความคิดเห็นวันที่ 1 

ก.ค. 62 อนึ่ง สมโอจากไทยก็อยูระหวางการพิจารณาข้ันสุดทายของ APHIS เพ่ือการนำเขาสหรัฐฯ เชนกัน 

ลาตนิอเมริกา 

•  วิกฤตราคากาแฟในลาตินอเมริกา กาแฟซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณการคามากเปนอันดับ 2 

ของโลก ดวยมูลคา ๑๕,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ/ป กำลังประสบภาวะราคาที่ตกต่ำที่สุดเปนประวัติการณ 

สงผลกระทบตอเกษตรกร  โดยเฉพาะผูผลิตกาแฟรายยอยทั่วทั้งภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งมี

จำนวนกวา ๑๔ ลานราย โดยในป ๒๕๖๑ ราคาเฉลี่ยของกาแฟอาราบิกาคุณภาพดีเยี่ยมอยูที่ ๑.๐๑ เหรียญ

สหรัฐ/ปอนด  โดยลดลงต่ำสุดในเดือน เม.ย. เหลืออยูที่ ๐.๙๕ เหรียญสหรัฐ/ปอนด ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ ๑๓ ป 

สวนราคากาแฟโรบัสตาก็ลดลงต่ำสุดในรอบ ๙ ป เม่ือสัปดาหกอนเชนกัน 

• ชิลีและเวียดนามบรรลุขอตกลงดานสุขอนามัยพืชเพื่อนำเขาผลไมระหวางกัน โดยไดประกาศความสำเร็จ 

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ซึ่งจะชวยอำนวยความสะดวกการคาผลไมระหวางชิลีและเวียดนาม โดยชิลีจะสามารถ

สงออกแอปเปลในปลายเดือน พ.ค. และเชอรรีในเดือน ส.ค. นี้ หลังจากที่เวียดนามไดระงับการนำเขาผลไม

หลายชนิดจากชิลีตั้งแตป 2558 ในขณะเดียวกัน เวียดนามก็จะสงออกสมโอและมะมวงมายังชิลีไดภายในปนี้  

• โคลอมเบียตั้งเปาปลอดโรคปากและเทาเปอยภายในเดือนสิงหาคม โดยใหการกูสถานะปลอดโรคปากและ

เทาเปอย (FMD) เปนภารกิจหลักประจำแผนการดำเนินงานป ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรโคลอมเบีย 

รวมกับสถาบันเกษตรและปศุสัตวโคลอมเบีย (ICA) ไดดำเนินโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย 

และโรคแทงติดตอมาแลวสองครั้งในชวงระหวางป ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โดยไดมีการฉีดวัคซีนซ้ำอีกครั้งในชวง

ตนปท่ีผานมา เพ่ือใหเปนไปตามขอกำหนดของ OIE ท่ีจะรักษาระดับการปองกันโรคในโคและกระบือใหอยูใน

ระดับสูง โดยไดนำไปรายงานตอท่ีประชุม OIE ท่ีกรุงปารีส ในระหวางวันท่ี ๒๖ - ๓๑ พ.ค. 

• เม็กซิโกเริ่มสงออกกลวยไปจีนเปนครั้งแรก  หลังจากประสบความสำเร็จในการเยือนและบรรลุขอตกลงดาน

สุขอนามัยพืชเพื่อการนำเขากลวย โดยจะเริ่มสงออกกลวยจำนวน ๑๕๐ ตูคอนเทนเนอรแรกไปยังสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนภายในอีกหนึ่งเดือน รวมท้ังหมดประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน โดยสงสินคาออกทางเรือ  ท้ังนี้ กลวยตอง

ไดรับการรับรองมาตรฐานเพื่อการสงออกจากสำนักงานแหงชาติดานสุขอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพ

ของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA) และคณะกรรมการปองกันความเสี่ยงดานสุขอนามัย

แหงชาติ (COFEPRIS) รวมท้ัง ผูประกอบการตองสามารถพิสูจนไดวามีศักยภาพในการผลิตสินคาคุณภาพสูง 

• อารเจนตินาเปดตลาดสงออกเนื้อสุกรไปจีนไดเปนผลสำเร็จ โดยจีนอนุญาตการนำเขาเนื้อสุกรจากโรงงาน   

แชแข็ง ๓ แหงแรกของอารเจนตินา ในระหวางการไปเยือนของ รมว. กระทรวงอุตสาหกรรมการเกษตร

อารเจนตินา เม่ือวันท่ี ๒๓ เม.ย. ๖๒ ปจจุบันจีนตองการนำเขาเนื้อสุกรอยางเรงดวนเพ่ือใหเพียงพอตอปริมาณ

ความตองการในประเทศหลังจากท่ีตองฆาสุกรไปหลายลานตัว (รอยละ ๑๘ ของจำนวนสุกรท้ังหมดในประเทศ) 



หนา 6 / 6 
 

 

เนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  ทั้งนี้ ป ๒๕๖๑ จีนผลิตเนื้อหมูได ๕๔ ลานตัน ในขณะท่ี

การบริโภคในประเทศมีมากกวา ๕๕ ลานตัน โดยมีอัตราการบริโภค ๔๐ กิโลกรัม/หัว/ตอป 

• เม็กซิโกดำเนินมาตรการปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท 

(SADER) ของเม็กซิโกไดเริ่มดำเนินมาตรการเพิ่มความเขมงวดกระบวนการตรวจสอบสินคานำเขาเพื่อปองกัน

การแพรระบาดของโรค ASF เขาไปยังเม็กซิโก เชน จำกัดการนำเขาผลิตภัณฑที ่มีความเสี่ยง ฝกอบรม

เจาหนาที่อยู เสมอและเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบดานสุขอนามัยในผลิตภัณฑทั้งที่นำเขามาโดย

ผูประกอบการธุรกิจเพื่อการคาและโดยนักทองเที่ยว ในขณะเดียวกันไดจัดทำขอตกลงกับภาคการผลิตเพ่ือ

ยกระดับความเขมขนดานความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการท่ัวประเทศ 

• กระทรวงเกษตรชิลีเปดตัวแอพพลิเคชั ่นสำหรับตรวจสอบราคาสินคาเกษตรในประเทศ  สำนักงาน

การศึกษาและนโยบายทางการเกษตร (ODEPA) สังกัดกระทรวงเกษตรของชิลี (MINAGRI) ไดพัฒนา

แอพพลิเคชั่น“¿Acuánto?” (ราคาเทาไร) ที่สามารถตรวจสอบราคาสินคาผักและผลไมในตลาดคาสงหลักท่ัว

ประเทศได ทำใหผูซ้ือสามารถซ้ือสินคาไดในราคาถูกและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแขงขันของผูผลิตและผูคา  

• “ล้ินจี่” สินคาสงออกใหมของเม็กซิโกไปสหรัฐฯ การสงออกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง นับแตป ๒๕๕๖ 

โดยเมื่อป 2561 สงออกไปสหรัฐฯ มากที่สุดดวยปริมาณ ๑,๘๕๗ ตัน คิดเปนรอยละ ๘๘.๙๔ ของการสงออก

ลิ้นจี่ไปตางประเทศ และยังไดสงออกในรูปคัดเฉพาะเนื้อไปยังอังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา เนเธอรแลนด ญี่ปุน 

และสเปน รวม ๒,๐๘๘ ตัน มูลคา ๓.๕๙๖ ลานเหรียญสหรัฐ ปจจุบันพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ของเม็กซิโกมีประมาณ 

๔,๒๕๐ เฮกตาร และผลผลิต ๒๘,๐๐๐ ตันตอป อัตราการเติบโตชวงป ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ อยูท่ีรอยละ ๗.๗ คิด

เปนผลผลิตท่ีพ่ิมข้ึน ๑,๕๕๐ ตัน 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 หนวยงาน Economic Research Service (ERS) ภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรแหง

สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรการคาดการณการคาสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ปงบประมาณ 2562 วามูลคาการ

สงออกจะลดลง ในขณะที่การนำเขาจะเพิ่มขึ้น โดยมูลคาการสงออกจะอยูที่ 137 พันลานเหรียญสหรัฐ 

ลดลงจากที่คาดการณไวเมื่อเดือน ก.พ. 62 เปนมูลคา 4.5 พันลานเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการสงออก

ธัญพืช พืชน้ำมัน และปศุสัตวและผลิตภัณฑลดลง การนำเขาคาดวาจะอยูที่ 129 พันลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้นจากการคาดการณเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผานมา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยสวนใหญเปนการนำเขา

ผลิตภัณฑพืชสวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะเกินดุลการคา 8 พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากที่คาดการณไว

เม่ือเดือน ก.พ. 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐ 

• เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ประกาศวาจะเรียกเก็บภาษีนำเขาสินคาจากเม็กซิโกใน

อัตรารอยละ 5 ภายในวันที ่ 10 มิถุนายน 2562 และเพิ ่มขึ ้นเปนรอยละ 25 ในวันที ่ 1 ตุลาคม 2562           

หากเม็กซิโกไมสามารถแกปญหาผูอพยพที่เขาสูสหรัฐฯ อยางผิดกฎหมายโดยผานเม็กซิโก หากการเจรจาไม

บรรลุขอตกลง ก็อาจจะสงผลใหสินคาเกษตรและอาหารท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากเม็กซิโกมีราคาสูงข้ึน เชน น้ำตาล 

ผักและผลไมแปรรูป ขนมขบเคี้ยว และอาหารทะเล โดยเฉพาะกุง ซึ่งเมื่อป 2561 สหรัฐฯ นำเขาจากเม็กซิโก

เปนมูลคา 283 ลานเหรียญสหรัฐ (8,827 ลานบาท)    

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 


