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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

หมายเหตุ: สถิติของหน่วยงาน USDA ปรับปรุงล่าช้า 2 เดือน จากเดิมที่ปกติล่าช้าเพียง 1 เดือน เนื่องจากการปิดท างานช่ัวคราวของ
หน่วยงานภาครัฐบางส่วนในสหรัฐอเมริกา (Government Shutdown) ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึง ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
• การน าเข้าในเดือน ม.ค. 62  สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 14,537 ล้านเหรียญสหรัฐ           

โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 10 มูลค่า 358.80 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของการน าเข้าสินค้า
ทั้งหมด ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. 62 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพ่ิมขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 2.69 โดยสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุด ได้แก่  
o ข้าว มูลค่า 56.14 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 ร้อยละ 10.17  

           และ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 20.34  

o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 52.51 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 ร้อยละ 
20.04  แต่ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.75 

o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลคา่ 41.67 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน ธ.ค. 61 ร้อยละ 30.51 และ 
ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีท่ีแล้วกว่าร้อยละ 32.16 

o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 28.84 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61     
ร้อยละ 22.92 และ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 28.05 

o ยางธรรมชาติ มูลค่า 23.54 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 ร้อยละ 14.70 
แต่ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 16.96 

• ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล  
o กุ้ง สหรัฐฯ น าเข้ากุ้งจากไทยในเดือน ม.ค. 62 ลดลงถึงร้อยละ 32.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีก่อนหน้านี้ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกกุ้งไทยไปสหรัฐฯ ลดอันดับลงจากอันดับที่ 1 เป็นที่ 3 
ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากสินค้าคงเหลือปลายปีมีเป็นจ านวน
มาก ผู้น าเข้าส่วนใหญ่มีจึงชะลอการน าเข้า ถึงแม้ราคาน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในเดือน 
ม.ค. 62 จะลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 8.82 เหรียญสหรัฐ จาก 9.61 เหรียญสหรัฐ ในเดือน 
ม.ค. 61 ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าอินเดีย และเวียดนาม ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
คือ ปริมาณการส่งออกลดลงเพียงร้อยละ 1.81 และ 1.92 ตามล าดับ  ในขณะที่จีนได้รับ

ปรมิาณ มลูคา่

(ตนั) (ลา้น USD) (ตนั) %∆ M/M (ลา้น USD) %∆ M/M (ตนั) %∆ Y/Y (ลา้น USD) %∆ Y/Y

สนิคา้เกษตรท ัง้หมด 144,099.40 349.40 159,231.00 10.50 358.80 2.69 156,672.10 1.63 373.40 -3.91

ขา้ว 46,495.00 50.96 52,862.50 13.70 56.14 10.17 50,245.90 5.21 46.65 20.34

ทูนา่และผลติภณัฑ์ 8,787.80 43.74 10,416.70 18.54 52.51 20.04 10,120.00 2.93 53.99 -2.75

กุง้และผลติภณัฑ์ 5,574.90 59.97 3,812.80 -31.61 41.67 -30.51 5,588.60 -31.78 61.43 -32.16

อาหารสนุขัและแมวกระป๋อง 5,768.10 23.46 7,043.60 22.11 28.84 22.92 5,844.80 20.51 22.52 28.05

ยางธรรมชาติ 13,433.60 20.52 16,080.70 19.71 23.54 14.70 16,786.60 -4.21 28.34 -16.96

สบัปะรดกระป๋อง 9,712.80 9.18 10,733.90 10.51 9.99 8.81 11,058.50 -2.94 11.49 -13.09

มะพรา้วและผลติภณัฑ์ 3,423.30 5.08 3,507.10 2.45 4.75         -6.65 3,493.50 0.39 5.22 -9.15

ทุเรยีนสด 50 0.17 88.2 76.40 0.27 59.30 52.10 69.29 0.20 39.09

กลว้ยไม้ - 0.62 - - 0.56 -9.94 - - 0.68 -18.07

มะขามสด 134.6 0.38 125.4 -6.84 0.36 -3.47 30.7 308.47 0.11 223.21

มงัคดุสด (ฉายรงัส)ี 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

รายการ

ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ม.ค. 61

ปรมิาณ มลูคา่ ปรมิาณ มลูคา่
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ผลกระทบมากที่สุด คือ ปริมาณการส่งออกลดลงถึงร้อยละ 71.28 ซึ่งอาจมีผลมาจากนโยบาย
ของสหรัฐฯ ในการเพ่ิมภาษีน าเข้ากุ้งจากจีนร้อยละ 10 เมื่อกลางปีที่แล้ว    

o ส าหรับมังคุดสด (ฉายรังสี) ตามท่ีได้รายงานไปแล้วว่าจะไม่มีการน าเข้าจนถึงในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2562 เนื่องผู้ประสานงานการฉายรังสีของไทยได้ส่งแผนการฉายรังสีให้เจ้าหน้าที่ APHIS 
ในต้นเดือนเมษายน 2562  

• รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยว่าในเดือน มี.ค. 62 
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยของผู้ส่งออก 6 ราย จ านวนสินค้า 
6 รายการ (entry line) ได้แก ่   
o ผัก (ใบและก้าน) ไม่ทราบผู้ผลิต สาเหตุการปฏิเสธการน าเข้า เนื่องจากการปิดฉลากไม่ถูกต้องและ

แปรรูปหรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด  
o มะขาม น้ าผลไม้ นม/ครีม เครื่องดื่ม น้ าหวานจากพืช ผลไม้เมืองร้อน จากบริษัท VR Foods Co., 

Ltd. จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะ
ส าหรับการเป็นอาหาร 

o มะม่วงแปรูป จากบริษัท Woraporn Fruit Processing จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากใช้สีในอาหารแต่ไม่
แจ้งบนฉลาก และไม่แสดงชื่อสามัญหรือชื่อปกติของอาหารบนฉลาก 

o น้ าปลา จ านวน 1 ครั้ง จากบริษัท Thai Fish sauce Factory (Squid Brand) Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องจากการผลิต แปรรูป หรือบรรจุไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน HACCP โดยแม้ว่าบริษัทฯ จะยื่น
แผน HACCP ฉบับปรับปรุงให้กับ U.S.FDA พิจารณาเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา แต่ยังคงไม่มีความคืบหน้า 
จึงท าให้สินค้านี้อยู่ในรายการถูกปฏิเสธการน าเข้า  

o หัวผักกาดแปรรูป จากบริษัท Thai World Import & Export Co., Ltd จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากใช้สี
ปรุงแต่งอาหารที่ไม่ปลอดภัย 

o ถั่วเขียว จากบริษัท Oriental Marketing Co.,Ltd จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากใช้สีปรุงแต่งอาหารที่ไม่
ปลอดภัย  

ประเทศคู่แข่งส าคัญ U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิต 30 ราย จ านวน 59 ครั้ง ประกอบด้วย โปรตีนจากพืช 

เห็ด ผลไม้แห้ง สมุนไพร แครกเกอร์ สินค้าประมง (ปลาไหล ปลานิล) ผลิตภัณฑ์นม ขนมหวาน 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผึ้ง กระเทียม ขิง ลูกชิ้นปลา เนื้อกระต่าย สารให้ความหวาน ชา พริก ลูกแพร์ 
และแป้งสาลี  สาเหตุการปฏิเสธประกอบด้วย มีสิ่งเจือปนอาหารที่ไม่ปลอดภัย  ไม่เหมาะสมที่จะบริโภค
เป็นอาหาร การปนเปื้อนของสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง ปิดฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุสารก่อภูมิแพ้ สินค้า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร        
พบเชื้อซัลโมเนลา สารเมลามีน การปนเปื้อนยาชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ การปนเปื้อนสาร
ตะกั่ว ใช้สีผสมอาหารที่ไม่ปลอดภัย    

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าจากผู้ผลิต 13 ราย จ านวน 25 ครั้ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธน าเข้า 
ได้แก่ ปลา ข้าวโพดฝักอ่อน ผักแปรรูป น้ าผลไม้ ข้าวสาร ขมิ้น กุ้ง เครื่องเทศ ซึ่งสาเหตุที่ถูกปฏิเสธ
เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภค
เป็นอาหาร ปนเปื้อนสิ่งสกปรก โรงงานไม่ได้ขึ้นทะเบียนโรงงานอาหารกระป๋องประเภทกรดต่ ากับ 
FDA  การผลิตหรือบรรจุภายใต้ภาวะที่ไม่ถูกสุขอนามัย การปิดฉลากไม่ถูกต้อง ใช้สีผสมอาหารที่ไม่
ปลอดภัย เชื้อซัลโมเนลา สารฮิสตามิน การปนเปื้อนยาชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ และสาร
ก าจัดศัตรูพืช  
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3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

• สินค้าถูกปฏิเสธการน าเข้าหลายครั้ง โดยเฉพาะน้ าปลา จากบริษัท Thai Fish sauce Factory (Squid 
Brand) Co., Ltd. ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกปฏิเสธ 6 ครั้ง และในเดือนมีนาคมอีก 1 ครั้ง ซึ่งเป็นผลมา
จากความล่าช้าของ U.S.FDA ในการพิจารณาแผนการผลิต HACCP ที่บริษัทฯ ได้ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและข้อก าหนดของสหรัฐฯ และยื่นให้เมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
สหรัฐฯ 

• สถานการณ์ Hemp และสารสกัด CBD ในสหรัฐฯ  CBD (Cannabidiol) เป็นสารสกัดจากกัญชง 
(Hemp) ซึ่งเป็นพืชในตระกูลกัญชา (Marihuana) ปัจจุบันมีการน าสารสกัด CBD มาใช้ในการรักษา
และบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารกันอย่างแพร่หลายในสหรัฐฯ โดยปัจจุบันได้รับการสนับสนุนให้ผลิตในเชิงเศรษฐกิจภายใต้
กฎหมาย Farm Bill 2018 ซึ่งมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายอ่ืนๆ เพ่ือรองรับ รวมถึงการสนับสนุน
เงินทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และการเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผล ในขณะที ่FDA วางแผนในการ
ออกกฎระเบียบเพ่ือรองรับการน าผลิตภัณฑ์ Hemp และ CBD มาใช้ในอาหารและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารได้โดยมีเงื่อนไขเนื่องจากปัจจุบันถึงแม้จะมีกฎหมายในระดับมลรัฐรองรองแต่ยังคงขัดกับกฎหมาย
ระดับรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ มีการน าเข้า Hemp มากที่สุดในโลก โดยในปี 2554 น าเข้า
เป็นมูลค่า 425 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพ่ิมขึ้นเป็น 820 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 ด้วยอัตราการ
เติบโตร้อยละ 16 และคาดว่ามูลค่าทางการตลาดเพ่ิมขึ้นเป็น 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2565 
ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 14.4   

• สถานการณ์และแนวโน้มการตลาดสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ในสหรัฐฯ ในปี 2561 สินค้าธรรมชาติ
และอินทรีย์มีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 219 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.79 ล้านล้านบาท) โดยมี
การเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.9  อาหารและเครื่องดื่มครองตลาดสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์มากที่สุด ด้วย
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 70 รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน     
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ใน
ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้คือ ผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD จากกันชง (hemp) ส าหรับช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ที่ส าคัญที่สุดได้แก่ ร้านค้าทั่วไป มีสัดส่วนในช่องทางจ าหน่ายร้อยละ 
60 รองลงมาเป็นร้านสินค้าเฉพาะ (Specialty store) ร้อยละ 26 โดยช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์ ซึ่ง
มีส่วนแบ่งในช่องทางการจ าหน่ายร้อยละ 4 ก าลังเป็นที่นิยมมากที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจรายใหม่ ถึงแม้
ช่องทางตลาดออนไลน์จะยังคงมีสัดส่วนน้อยกว่างช่องทางอ่ืนๆ แต่ก็มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 

• U.S. FDA ประกาศยุทธศาสตร์กลยุทธ์ใหม่เพื่อยกระดับภารกิจด้านความปลอดภัยด้านอาหารและ
ปรับปรุงการก ากับดูแลอาหารน าเข้าให้ทันสมัย  สหรัฐฯ มีการน าเข้าอาหารประมาณร้อยละ 15 ของอาหาร
ที่บริโภคทั้งหมดภายในประเทศ ประกอบกับอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับแหล่งอาหาร
จากทั่วโลกและเกิดห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น U.S FDA จึงยกระดับภารกิจด้านความ
ปลอดภัยอาหารและการก ากับดูแลการน าเข้าอาหารให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการควบคุมเชิงป้องกันด้วย
การกระจายอ านาจ และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการคัดกรองและตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารแบบ
หลายชั้นโดยอาศัยฐานข้อมูลเป็นกลไกขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่ 1) การป้องกัน
ปัญหาความไม่ปลอดภัยของอาหารในห่วงโซ่อุปทานต่างประเทศก่อนเข้าสู่สหรัฐฯ 2) การตรวจจับและปฏิเสธ
การน าเข้าอาหารที่ไม่ปลอดภัย ณ ด่านน าเข้าของสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การตอบสนองอย่าง
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รวดเร็วกรณีพบปัญหาอาหารน าเข้าที่ไม่ปลอดภัย 4) การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมความปลอดภัยด้าน
อาหารน าเข้าโดยพัฒนาระบบคลังข้อมูลแหล่งผลิตอาหารและฟาร์มทั่วโลก 

• นายทุนจากอเมริกาเหนือเริ่มหันไปซ้ือกิจการฟาร์มกุ้งในละตินอเมริกา บริษัท Cooke Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของแคนาดาซึ่งมีฟาร์มปลาแซลมอนและโรงเพาะฟักในมลรัฐเมน สหรัฐอเมริกา ได้แถลงเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม2562 เพ่ือยืนยันการเข้าซื้อกิจการ Farallon Aquaculture  de  Nicaragua ซึ่งเป็นฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งแบบครบวงจรของนิการากัวและเป็นผู้จัดหากุ้งแช่แข็งให้กับตลาดในเอเชียยุโรปและสหรัฐฯ หลังจากที่
ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท Seajoy  Seafood  Corp.  Group ของเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟาร์มเลี้ยงกุ้งแบบครบ
วงจรที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกาและมีฟาร์มกุ้งขาวอินทรีย์อยู่ในฮอนดูรัสและนิการากัว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2561 โดยหวังว่าจะใช้มาตรฐานอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมบริษัท Seajoy 
Seafood Corp. Group เมื่อมีการควบรวมกิจการ 

ลาตินอเมริกา 
• เปรูขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกองุ่นสดอันดับท่ีสามของโลก กระทรวงการส่งออกและการท่องเที่ยวเปรู 

ประกาศความส าเร็จในการส่งออกองุ่นสดของประเทศในปี ๒๕๖๑ ว่ามีการเติบโตขึ้นถึงร้อยละ๒๗ ด้วยมูลค่า
การส่งออก ๘๑๙ ล้านเหรียญสหรัฐ ท าให้เปรูขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกองุ่นสดมากเป็นอันดับ3 ของโลก รอง
จากชิลีและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก ๑,๐๗๔ ล้านเหรียญสหรัฐ และ ๙๒๖ ล้านเหรียญสหรัฐ 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความพยายามของผู้ส่งออกองุ่นชาวเปรู และความพยายามของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ของเปรูไปยังตลาดโลกผ่านโครงการต่างๆ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้เปรูขึ้นมาเป็นผู้
ส่งออกองุ่นสดอันดับหนึ่งของโลกให้ได้ในอนาคตอันใกล้ 

• เม็กซิโกและกาตาร์ตกลงเปิดเส้นทางการบินตรงเพื่อขนส่งสินค้าเกษตร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและการพัฒนาชนบทเม็กซิโก และเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจ าเม็กซิโก ได้ร่วมหารือแผนการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือและการเพ่ิมโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและประมงระหว่าง
สองประเทศ โดยเน้นประเด็นหลักในเรื่องการเปิดเส้นทางการบินตรงระหว่างเม็กซิโกและกาตาร์เพ่ือ
ขนส่งสินค้าเกษตรของเม็กซิโกที่ก าลังได้รับความนิยมในตะวันออกกลาง ได้แก่ เนื้ อวัว ถั่วลูกไก่ ข้าวโพด
ขาว ผักใบเขียว อะโวกาโด เบอร์รี่ น้ าตาล กาแฟ น้ าผึ้ง กุ้ง ทูน่า ปลานิล และสินค้าเกษตรอ่ืนๆ ที่ผ่าน
มาตรฐานฮาลาล เพ่ือรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ๒๕๖๕ ของกาตาร์ 

• รัฐมนตรีเกษตรชิลีและเปรูร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางการเกษตร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรชิลี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและชลประทานเปรู ได้เข้าร่วมประชุม ณ กรุงลิมา ประเทศ
เปรูเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาและ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทั้งสองประเทศโดยมีเป้าหมายเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก และเปิดตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังเอเชีย โดยจะ
ครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยพืชและนวัตกรรมทางการเกษตร  

• รัฐบาลเม็กซิโกวางแผนห้ามการเพาะปลูกพืชตัดต่อพันธุกรรม อธิบดีกรมการพ่ึงพาตนเองทางอาหาร     
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเม็กซิโกประกาศความมุ่งมั่นเรื่องการห้ามปลูกพืชตัดต่อพันธุกรรมได้แก่ 
ข้าวโพด ถั่วเหลือง รวมถึงการใช้สารพิษและสารก าจัดศัตรูพืชที่มีอันตราย หลังจากท่ีรัฐบาลชุดก่อนไม่ได้
มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทางชีวภาพส าหรับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด 
โดยได้มีการฝ่าฝืนและสนับสนุนการใช้ผลผลิตที่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรมแทนที่จะส่งเสริมความมั่นคง
ทางชีวภาพ 

• ปริมาณการส่งออกกล้วยโคลอมเบียเพิ่มขึ้น ๒.๕%ในปี ๒๕๖๑  แม้ว่าในปี ๒๕๖๑ ผู้ผลิตกล้วยใน
โคลอมเบียต้องประสบปัญหาสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยจนท าให้ปริมาณผลผลิตลดลงเป็นเวลาหลาย
เดือนรวมทั้งปัญหากล้วยราคาตกอันเนื่องมาจากสภาวะสินค้าล้นตลาดในต่างประเทศ แต่การส่งออกกล้วย
ของโคลอมเบียกลับเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๖๐ ถึงร้อยละ ๒.๕ ด้วยมูลค่ารวม ๘๕๙.๒ ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี



หน้า 5 / 5 

 
 

สหภาพยุโรปเป็นตลาดส่งออกหลัก ส าหรับในปี ๒๕๖๒ สมาคมผู้ผลิตกล้วยแห่งโคลอมเบียเผยกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการส่งออก คือ การผลักดันการใช้ตราประจ าชาติ หรือใบรับรองถ่ินก าเนิดในโคลอมเบียเพื่อเพ่ิม
ปริมาณการส่งออกในตลาดเดิมและโอกาสในการเปิดตลาดส่งออกใหม่ 

• เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในชิลี เกษตรกรในชิลีอาศัยแอพพลิเคชั่น Trackit ซึ่งคิดค้นโดยชาวชิลีเมื่อสองปี
ก่อน ในการเฝ้าสังเกตพืชผลที่ปลูก ลดความเสี่ยง และเพ่ิมคุณภาพให้ผลผลิตของตนเองได้โดยตรงจาก
โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพา โดย Trackit จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ และการคาดการณ์ 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับดิน สภาพอากาศ อุณหภูมิ หรือแสงสว่าง แล้วน ามาประมวลผลเป็นรายงานประจ าวัน 
สถิติ และแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์นอกเหนือไปจากที่ตั้งค่าไว้ และยังใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมอุณหภูมิ 
ความชื้น รวมทั้งปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส าคัญต่อการเพาะปลูกจากทางไกล ซึ่งเกษตรกรสามารถน ามาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์และตัดสินใจวางแผนการจัดการการผลิตได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะเกิดความเสียหาย     

• เปรูตั้งเป้าส่งออกอะโวกาโดไปยังเอเชียในปี ๒๕๖๒ หน่วยงานบริการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทาง
การเกษตรแห่งชาติเปรู ประกาศแสดงความมั่นใจในความส าเร็จของการส่งออกผลผลิตอะโวกาโดสายพันธุ์แฮส 
(Hass) ของประเทศไปยังตลาดเอเชีย ได้แก่ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และไทย รวมทั้งโคลอมเบียซึ่งเป็น
ตลาดลาตินอเมริกาด้วย โดยตั้งเป้าการส่งออกในปี ๒๕๖๒ ไว้ที่ ๓๕๕,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ โดยการร่วมมือกับ
สหพันธ์ผู้ผลิตอาโวกาโด (ProHass) ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือลดปัญหาการสุกงอมของอาโวกาโดใน
กระบวนการอบแห้ง และมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันโรคระบาดที่ยังไม่พบในเปรู ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
• กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์การน าเข้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ในปี 2562 ว่าจะอยู่ที่ 128.0 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ  เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เป็นมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พืชสวน (ได้แก่ ผักและผลไม้แปรรูป) ปศุสัตว์ เนื้อสัตว์ ธัญพืช และอาหารสัตว์ โดยยอด
เกินดุลการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ คาดว่าจะอยู่ที่ 13.5 พันล้านดอลลาร์ 

• หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลืองให้กับประเทศไทย กรณีการท าประมงผิดกฎหมาย ไร้ขาดกา
รารายงาน และไร้การควบคุม (IUU) คาดว่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมประมงและสินค้าประมงไทยมีภาพลักษณ์
ที่ดีข้ึน รวมถึงอาจเพ่ิมปริมาณการน าเข้าในไดรมาสถัดไปได้ 

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
• 7 - 9 มีนาคม 2562  ฝ่ายการเกษตรฯ ร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติฝั่งตะวันตก หรือ Natural Products Expo West 2019 
(NPEW 2019) ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมอนาไฮม์ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้มีการร่วมจัดบูธแสดง
สินค้าโดยใช้ชื่อคูหาว่า “Natural Products of Thailand”  โดยได้เชิญผู้ประกอบการจากประเทศไทยเข้า
ร่วมจ านวน 7 บริษัท ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดีจากทั้งผู้น าเข้า       
ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้า โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับการติดต่อเจรจาธุรกิจ หรือการสั่งซื้อสินค้าที่น าไป
แสดงจากท้ังลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ ซึ่งถือเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและการขยายช่องทางตลาดใหม่ๆ 
รวมทั้งเป็นการเผยแพร่สินค้าเกษตรและอาหารธรรมชาติและอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายใน
ระดับสากล  นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมการฟังบรรยายทางวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้ม
การตลาดสินค้าธรรมชาติและอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากกันชง (Hemp) และสารสกัด CBD 

 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 
 


