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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. 62  นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกมูลคา 14,448.0 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.95 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยยังคงนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 11 คิดเปนมูลคา 369 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 2.55 ของการนำเขาสินคาเกษตรท้ังหมดจากท่ัวโลก โดยมูลคาการนำเขา

จากไทยเดือน ก.ค. 62 เพ่ิมข้ึนจากเดือน มิ.ย. 62 รอยละ 8.21 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ 

นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน ก.ค. 62 ไดแก  

o ขาว นำเขาเปนมูลคา 51.79 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 62 รอยละ 6.44 และเพิ่มข้ึน   

จากเดือนเดียวกันของปกอนหนาคิดเปนรอยละ 2.01  

o ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 38.77 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือน มิ.ย. 62 รอยละ 2.13  

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 2.51 

o กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 37.14 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือน มิ.ย. 62 รอยละ 17.45 

และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 1.74 

o อาหารสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 26.85 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 62 รอยละ 

22.51 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 6.43 

o ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 25.62 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน มิ.ย. 62 รอยละ 27.50       

แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 32.10 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลสินคาท่ีสำคัญสรุปไดดังนี้ 

o สินคาท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยลดลง    

- ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยลดลงในเดือน ก.ค. 62 เนื่องจากการนำเขาใน

ภาพรวมลดลง สงผลใหยางธรรมชาติลดลงจากอันดับท่ี 3 มาอยูในลำดับท่ี 5 ของสินคาเกษตรไทย

ที่สหรัฐฯ นำเขาสูงสุด สำหรับผลิตภัณฑยางท่ีสหรัฐฯ ตองการนำเขามากที่สุดคือ ยางแทงชั้น 20 
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ซึ่งมีการนำเขารอยละ 62 ของการนำเขาผลิตภัณฑยางทั้งหมด โดยมีการนำเขาจากอินโดนีเซีย

เปนอันดับ 1 และนำเขาจากไทยเปนอันดับ 2  รองลงมาเปนการนำเขายางแทงชั้น CV และยาง

แผนรมควันชั้น 3 ตามลำดับ 

- ทุเรียนสด และมังคุดฉายรังสี สหรัฐฯ นำเขาลดเนื่องจากเปนชวงปลายฤดู ประกอบกับมีการ

นำเขามังคุดจากเม็กซิโกมาวางจำหนายมากข้ึน  

o สินคาท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึน   

- ขาว ประเทศไทยยังครองตลาดขาวในตลาดสหรัฐฯ เปนอันดับที่ 1 โดยมีสวนแบงการตลาดถึง

รอยละ 64 รองลงมาเปนอินเดียซึ่งมีสวนแบงการตลาดรอยละ 21 และเปนที่นาสังเกตวาเดือน 

ก.ค. 62 สหรัฐฯ นำเขาขาวจากไทยเพิ่มขึ้นในขณะที่นำเขาจากอินเดียลดลง โดยราคานำเขาขาว

ไทยโดยเฉลี่ยอยูที ่ตันละ 1,114 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ำกวาราคานำเขาจากอินเดียท่ีเฉลี่ยตันละ 

1,205 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ การนำเขาขาวอินทรียจากประเทศไทยยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

- สินคาประมง (กุง ทูนา) สหรัฐฯ นำเขาอาหารทะเลในภาพรวมมากขึ้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกุงซ่ึง

การนำเขาในเดือน ก.ค. 62 นับเปนเดือนที่ 5 ของการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเปนการนำเขา

เพิ่มจากเวียดนามและอารเจนตินามากที่สุดถึงรอยละ 55 และ 60 ตามลำดับ สำหรับการนำเขา

จากประเทศไทยเพิ่มขึ้นทั้งกุงและทูนา อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาการนำเขากุงจากจีนซึ่งสวนใหญ

เปนกุงแปรรูปเพ่ิมขึ้นเชนกันถึงแมจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนับตั้งแตปที่แลวและเมื่อวันที่ 10 

พ.ค. ที่ผานมา โดยราคานำเขากุงจากจีนอยูในระดับต่ำมากเฉลี่ยอยูที ่ 4.98 เหรียญสหรัฐฯ 

ในขณะท่ีราคานำเขากุงประเภทเดียวกันในภาพรวมเฉลี่ยอยูท่ีกิโลกรัมละ 9.90 เหรียญสหรัฐ 

- สับปะรดกระปอง สหรัฐฯ ยังคงนำเขาจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา 

ในขณะที่นำเขาจากฟลิปปนสและอินโดนีเซียซึ่งประเทศคูแขงที่สำคัญลดลงอยางตอเนื่องถึงแม

จะมีราคาต่ำกวาสับปะรดกระปองของไทย โดยสหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยในราคาตันละ 985 

เหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีนำเขาจากฟลิปปนสและอินโดนีเซียในราคาตันละ 913 และ 704 เหรียญ

สหรัฐ ตามลำดับ 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ

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

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 4 ราย รวมสินคา 7 รายการ (entry line) ไดแก    

o ขิงผง/เครื่องเทศบด จากบริษัท SIONG HONG ENTERPRISE CO., LTD. จำนวน 2 รายการ 
เนื่องจากมีสวนผสมของ sulfites แตไมแจงบนฉลาก และไมแจงชื่อสามัญของสวนผสมซ่ึงมีมากกวา 
2 ชนิด  

o กุงแปรรูป จากบริษัท N R Instant Produce Co Ltd จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคาท้ังหมด
หรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร (filthy) 

o มะขาม จากบริษัท FRESH PRODUCE CO. LTD. จำนวน 3 รายการ เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือ
บางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร  

o โปรตีนเสริมอาหาร จากบริษัท NUNTAPHOL CO LTD เนื่องจากรูปแบบฉลากไมถูกตอง ฉลากมี 
2 ภาษาแตขอมูลไมสอดคลองกันและมีไมครบถวนตามระเบียบ ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการ
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ผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย ไมระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบและเบอรโทรศัพทติดตอกรณีมีการแจง
เรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหารมีปญหาตอสุขภาพ และไมระบุขอมูลทางโภชนาการตามท่ีกำหนด 

ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  

o จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิต 23 ราย จำนวนสินคา 54 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑอาหาร

ทะเล (ปลา กุงแปรรูป ปลาไหล ปลาหมึก) ผลิตภัณฑขนมอบ ผลิตภัณฑจากขาว ผักและผลไมแหง/แปรรูป 

เห็ด และชา      

สาเหตุการถูกปฏิเสธ คือ พบการใชยาสัตวชนิดใหมที่ไมยังอนุญาตใหใช ปนเปอนสารที่เปนอันตรายตอ

สุขภาพ (ไดแก ไนโตรฟูราน สารเมลามีน ซัลโมเนลา สารกำจัดศัตรูพืชตกคาง หรือสาร/สเีจือปนอาหารท่ีไม

ปลอดภัยตอสุขภาพ) มีสิ่งสกปรก/เนาเสียหรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร การผลิต แปรรูปหรือ

บรรจุในสภาพท่ีไมถูกสุขลักษณะซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ติดฉลากไมถูกตอง (ไมระบุปริมาณ/น้ำหนัก

ท่ีถูกตอง ไมมีภาษาอังกฤษ ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสม ไมระบุขอมูลทางโภชนาการ ไมระบุชื่อท่ีอยูของ

ผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ/หรือ อางวาเปน

เครื่องดื่มท่ีมีผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร ไมแจงวามี

สารกอภูมิแพในผลิตภัณฑ) ปฏิเสธผูตรวจสอบหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก FDA ในการเขา

ตรวจสอบโรงงานคลังสินคาหรือสถานประกอบการอ่ืน ๆ  

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 5 ราย จำนวนสินคา 16 รายการ สินคาท่ีถูกปฏิเสธนำเขา 

ไดแก อาหารทะเล (ทูนา) โปรตีนอาหารเสริม และถ่ัว 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ คือ มีสิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร และพบการ

ปนเปอนสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ไดแก สารฮีสตามีน และสารท่ีเปนพิษอ่ืนๆ) และติดฉลากไมถูกตอง 

(ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 

และไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสม)  

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

ดังนี้ 

o บริษัท Global Food Trading Co. Ltd.  เมื ่อวันที่ 5 ส.ค. 62 – Import Alert 99-19 สำหรับ

สินคา 1 รายการ คือ พริกแหง เนื่องจากตรวจพบเชื้อซัลโมเนลา   

o บริษัท T.S.T. Superfood Limited Partnership  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 – Import Alert 99-19 

สำหรับสินคา 1 รายการ คือ ก้ิงกา หรือกะปอม (tree lizard) เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลา บริษัทนี้เคย

ข้ึนบัญชี Import Alert สินคากบ เม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 52  

o University Of Mae Fah Luang  เม่ือวันท่ี 19 ส.ค. 62 - Import Alert 99-39 สำหรับ ผลิตภัณฑ

วิตามิน แรธาตุ โปรตีนและผลิตภัณฑเสริมอาหารเฉพาะสำหรับมนุษยและสัตว จำนวน 9 รายการ 

ประกอบดวย ผลิตภัณฑสมุนไพรลดความดันและน้ำตาลในเลือด ลดความพิษ บำรุงหัวใจ ปองกันโรค

เกาต บำรุงกำลังและสุขภาพ รักษาการปวดของเสนประสาท ทำความสะอาดลำไส บรรเทาอาการ

ริดสีดวงทวาร บรรเทาหลายโรคและควบคุมสมดุลของรางกาย สาเหตุของการถูกขึ้นบัญชีเนื่องจากมี

ขอมูลหลายภาษาแตไมแสดงขอมูลท่ีจำเปนตามท่ีกำหนดในทุกภาษา  ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสม

แตละตัวท่ีใช ไมระบุสวนของพืชสมุนไพรท่ีใชเปนสวนประกอบในผลิตภัณฑ  



หนา 4 / 7 
 

 

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 

 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• ประธานาธิบดีทรัมปประกาศจะเรียกเก็บภาษีนำเขาสินคาจากจีนเพ่ิมข้ึนอีก 10%  เม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 62 

นายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ประกาศผานทางทวิตเตอรวา สหรัฐฯ จะกำหนดอัตราภาษี

จากการนำเขาสินคาชุดใหมจากจีนเปนมูลคา 300,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 10 ในวันท่ี 1 

ก.ย. 62 นอกเหนือจากสินคาจากจีนมูลคา 200,000 ลานเหรียญสหรัฐ ท่ีสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีนำเขาใน

อัตรารอยละ 25 ซึ่งมีผลไปแลวนับแตวันที่ 10 พ.ค. 62 โดยสินคาที่เรียกเก็บภาษีเพิ่มในรอบนี้จะรวม

ผลิตภัณฑรองเทา เครื่องมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส และของเด็กเลน 

• FDA อนุญาตใหใช Soy Leghemoglobin เปนสีปรุงแตงอาหาร  โดยประกาศระเบียบสุดทายการแกไข

ระเบียบสารปรุงแตงสีอาหารเพื่ออนุญาตใหใช Soy Leghemoglobin เปนสารปรุงแตงสีอาหารที่ปลอดภัย 

ตามคำรองขอของบริษัท Impossible Foods, Inc. ท่ียื่นตอ FDA เพ่ือขออนุญาตการใชสารดังกลาวในการปรุง

แตงสีในผลิตภัณฑเนื้อบดท่ีทำมาจากพืช (เชน "veggie" เบอรเกอร) โดยไดเผยแพรกฎระเบียบข้ันสุดทายนี้เม่ือ

วันที่ 31 ก.ค. 62 และหากบุคคลใดไดรับผลกระทบจากกฎระเบียบนี้ สามารถยื่นคำรองไปยัง FDA ไดภาย 30 

วัน นับจากวันท่ีประกาศกฎระเบียบสุดทายนี้  

• ผลกระทบสงครามการคาสหรัฐฯ-จีน: ผูผลิตอาหารทะเลของสหรัฐฯ อาจยายฐานการแปรรูปไปประเทศไทย

เมื ่อวันที่ 23 ก.ค. 62 สื่อออนไลนของมลรัฐอลาสกาไดรายงานวา สถาบันการตลาดอาหารทะเลของ       

มลรัฐอลาสกา (Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) จะขยายตลาดใหมๆ โดยเนนตลาด

ผูบริโภคและการยายฐานการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

อเมริกาใต โดยไดรับการสนับสนุนเงิน 7.5 ลานเหรียญสหรัฐ จากงบความชวยเหลือโครงการเพื่อการคา

สินคาเกษตร ซ่ึงชวยเหลือผูสงออกสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ในการพัฒนาตลาดใหม และลดผลกระทบและ

อุปสรรคท่ีเกี่ยวกับมาตรการภาษีและไมใชภาษี ในการนี้ใชเพื่อการลดผลกระทบจากความขัดแยงทาง

การคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ซ่ึงไดสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของมลรัฐอลาสกา  

• USDA เผยแพรงานวิจัย: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตรในศตวรรษท่ี 

21  เม่ือเดือน ก.ค. 62 โดยหนวยงานบริการวิจัยทางเศรษฐกิจ (ERS) ของ USDA ซ่ึงจัดทำเพ่ือศึกษาผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตอโปรแกรมคุมครองรายไดภายใตโครงการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลาง

ของสหรัฐฯ หรือ Federal Crop Insurance Program (FCIP) เพื่อเตรียมมาตรการแกปญหาผลกระทบที่คาด

วาจะเกิดขึ้น ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตจะสงผลใหผลผลิตขาวโพด
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และถ่ัวเหลืองลดลงอยางมีนัยสำคัญและเกิดการเปลี่ยนแปลงตอผลผลิตขาวสาลีฤดูหนาว ซ่ึงจะสงผลใหคาเบี้ย

ประกันภัยพืชผลสูงข้ึนและสงผลตอเนื่องไปยังรัฐบาลท่ีจะตองเพ่ิมการใชจายเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยคาเบี้ย

ประกันภัยพืชผลใหแกเกษตรกร 

• FDA ประกาศปรับคาธรรมเนียมสำหรับโปรแกรม VQIP และ TPP ประจำป 2563 โดยโปรแกรมสมัครใจ

ของผูนำเขาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (Voluntary Qualified Importer Program - VQIP) คาธรรมเนียม 16,681 

เหรียญสหรัฐ/ป และโปรแกรมการรับรองโดยบุคคลท่ีสาม (Accredited Third-Party Certification Program - 

TPP) คาธรรมเนียมปละ 41,328 เหรียญสหรัฐ สำหรับ Accreditation Body (AB) แรกเขาและสำหรับ 

Certification Body (CB) แรกเขาที่ตองการให FDA รับรองโดยตรง, ปละ 1,945 เหรียญสหรัฐ สำหรับ AB  

และปละ 2,432 เหรียญสหรัฐ สำหรับ CB  โดยมีผลบังคับใชเมื ่อวันที่ 24 ก.ค. 62 และสิทธิประโยชนของ

โปรแกรมจะเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 62 จนถึงวันท่ี  30 ก.ย. 63 โดยยังไมมีการปรับคาธรรมเนียมธุรกิจขนาดเล็ก 

• APHIS เพิ่มเวียดนามและกัมพูชาในบัญชีภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร เม่ือ

ว ันที ่  14 ส.ค. 62 หนวยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว และพืช (Animal and Plant Health 

Inspection Service - APHIS) ภายใตกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดประกาศเพิ ่มชื่อ

เวียดนามและกัมพูชาไวในบัญชีภูมิภาคที่ไดรับผลกระทบจากโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine 

Fever - ASF) อยางเปนทางการ หลังจากการตรวจพบโรคในสุกรของท้ังสองประเทศเม่ือตนปท่ีผานมา 

• มลรัฐแคลิฟอรเนียประกาศยกเลิกการใชสารคลอรไพริฟอสอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 

สำนักงานควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชของมลรัฐแคลิฟอรเนีย หรือ (DPR) ประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑคลอรไพริฟอส (chlorpyrifos) เนื่องจากผลกระทบท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย โดยแจง

ไปยังผูลงทะเบียนผลิตภัณฑคลอรไพริฟอสจำนวน 13 ราย พรอมแตงตั้งคณะทำงานกำหนดทางเลือก

สำหรับทดแทนการใชสารคลอรไพริฟอส (Alternatives to chlorpyrifos Work Group) เพื ่อวินิจฉัย 

ประเมินและแนะนำแนวทางการจัดการศัตรูพืชท่ีปลอดภัยและยั่งยืนเพ่ือทดแทนการใชคลอรไพริฟอส       

• สงครามมะเขือเทศสหรัฐอเมริกา – เม็กซิโกไดขอยุติ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 สหรัฐฯ และเม็กซิโกไดบรรลุ

ขอตกลงการสงออกมะเขือเทศของเม็กซิโกไปยังตลาดสหรัฐฯ และจะมีการลงนามการตออายุขอตกลง 30 

วัน หลังจากการบรรลุขอตกลงของทั้งสองฝาย ซึ่งจะสงผลใหสหรัฐฯ ระงับการสอบสวนการทุมตลาดของ

เม็กซิโกท่ีเริ่มดำเนินการมาตั้งแตป 2539 และยกเลิกมาตรการจัดเก็บภาษีทุมตลาดมะเขือเทศจากเม็กซิโก 

• เกาะติดสถานการณสงครามการคาสหรัฐฯ – จีน หลังจากท่ีประธานาธิบดีทรัมปของสหรัฐฯ ไดประกาศเม่ือ

วันที่ 1 ส.ค. 62 วาจะเพิ่มการจัดเก็บภาษีสินคาจากจีนรอยละ 10 กับสินคาท่ีเหลือซึ่งคิดเปนมูลคา        

300,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยจะมีผลในวันท่ี 1 ก.ย. 62 และตอมาในวันท่ี 23 ส.ค. 62 จีนไดตอบโตดวย

การประกาศจัดเก็บภาษีสินคาจากสหรัฐฯ มูลคา 75,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 10 ซ่ึงจะทำ

ใหภาษีนำเขาส ินคาจากสหรัฐฯ เพิ ่มขึ ้นเปนร อยละ 35 โดยจะมีผลในวันที ่ 1 ก.ย. 62 เช นกัน                 

ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ตอบโตทันทีวาจะเพิ่มภาษีเปนรอยละ 15 จากเดิมที่ประกาศไววาจะเก็บในอัตรา

รอยละ 10 และจะเก็บภาษีสินคาท่ีจัดเก็บไปแลวรอยละ 25 เปนรอยละ 30 

ลาตนิอเมริกา 

• ญี่ปุนอนุญาตการนำเขาอะโวกาโดจากโคลอมเบีย กระทรวงเกษตรปาไมและประมงของญี่ปุนอนุญาตให

โคลอมเบียสงออกอะโวกาโดสายพันธุแฮส (hass) ไปญี่ปุนไดแลว ตั้งแตวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๒ โดยความสำเร็จนี้
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เปนผลมาจากนโยบายสุขอนามัยระหวางประเทศและการแสวงหาประโยชนจากตลาดกลยุทธ ของ

ประธานาธิบดี Iván Duque ในชวงหลายปที่ผานมา ญี่ปุนนำเขาอะโวกาโดเปนมูลคาเฉลี่ยถึง ๒๑๑.๕ ลาน

เหรียญสหรัฐ ตอป โดยสวนใหญนำเขามาจากเม็กซิโก 

• โคลอมเบียเพิ่มความเขมงวดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพหลังพบความเสี่ยงเชื้อรา Fusarium 

สายพันธุเขตรอน ๔ ในกลวย โดยประกาศมาตรการปองกันและดำเนินการเฉพาะในทาเรือ ทาอากาศยาน 

และเสนทางตามพรมแดนตางๆ  ดวยขอกำหนดและการดำเนินการหลายรูปแบบ โดยที่บังคับใชแลวคือการ

อนุญาตใหนำเขาเครื่องมือสำหรับการขยายพันธุกลวยผานทางทาอากาศยาน El Dorado ในกรุงโบโกตา เมือง

หลวงของประเทศเพียงแหงเดียว นอกจากนี้ ยังมีการเฝาระวังการนำเขาเครื่องมือสำหรับการขยายพันธุกลวย 

ดวยการตั้งจุดกักกันและเฝาติดตามเครื่องมือดังกลาวหลังการนำเขา  

• ชิลีประกาศสภาวะฉุกเฉินทางการเกษตรจากภัยแลงในภูมิภาค Valparaíso  ภาวะขาดแคลนน้ำที่กำลัง

สงผลกระทบภายในพ้ืนท่ีเนื่องจากปริมาณน้ำฝนท่ีลดลงถึงรอยละ ๗๕ ซ่ึงนับวานอยท่ีสุดในรอบ ๖๐ ปท่ีผาน

มา โดยมีสัตวที่ไดรับผลกระทบถึง ๕๐,๐๐๐ ตัว โดยภูมิภาคดังกลาวเปนหนึ่งในภูมิภาคที่ผลิตสินคาเกษตร

เพื่อการสงออกที่สำคัญที่สุดของประเทศ รัฐบาลตองหาทางจัดสรรน้ำใหกับพื้นท่ีชลประทานกวาหนึ่งแสน

เฮกตารเพ่ือบรรเทาความแหงแลงท่ีกำลังสงผลกระทบตอภูมิภาคภายใตสภาวะฉุกเฉินทางการเกษตรดังกลาว

ซ่ึงจะประกาศไปจนถึงวันท่ี 31 ธ.ค. 62 

• อารเจนตินาประกาศตั้งกระทรวงการเกษตร ปศุสัตวและประมง  เม่ือวันท่ี 2 ส.ค. 62 รัฐบาลอารเจนตินาได

ประกาศการจัดต้ังกระทรวงการเกษตร ปศุสัตวและประมง (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

หรือ MIAGAyPE) และแตงตั้งนาย Luis Miguel Etchevere เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงดังกลาว โดยเปน

การคืนสถานะกระทรวงใหกับหนวยงานที ่ดูแลภาคการเกษตรของประเทศอีกครั ้งพรอมกับเปลี ่ยนชื่อ

หนวยงานดังกลาว หลังจากที ่ถูกลดระดับจากกระทรวงอุตสาหกรรมการเกษตรเปนกรมอุตสาหกรรม

การเกษตร ภายใตกระทรวงการผลิตและแรงงานเม่ือปกอน 

• พบแมลงพาหะโรคฮวงลองบิง (HLB) ในพืชตระกูลสมในเมือง Villa de Rosario ของอารเจนตินา 

สำนักงานสุขอนามัยและคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติอารเจนตินา (SENASA) ตรวจพบแมลงที่เปน

พาหะของโรคฮวงลองบิง (HLB)  ซึ ่งเปนโรคที ่ทำใหผลไมมีรสขมและเนาเสียจากแบคทีเรีย Candidatus 

Liberibacter และเปนโรคที่กอใหเกิดความเสียหายตอพืชตระกูลสมมากที่สุดในไรสองแหงในเมือง Villa de 

Rosario จังหวัด Entre Ríos โดย SENASA ไดดำเนินการทำลายตนไมท้ังหมดในบริเวณดังกลาวเพ่ือเปนการยับยั้ง

การแพรระบาดแลว  

• เม็กซิโกและโคลอมเบียมุงเปดตลาดสินคาเกษตรไปยังเอเชีย สถานการณดานเศรษฐกิจและการเมือง

ระหวางสหรัฐฯ กับกลุมประเทศในลาตินอเมริกา รวมถึงความขัดแยงทางการคาของสหรัฐฯ กับจีน ทำใหกลุม

ประเทศลาตินอเมริกาตองมองหาโอกาสทางการคาในตลาดอ่ืนซ่ึงมีตลาดเอเชียเปนหนึ่งในเปาหมาย จะเห็นได

จากการท่ีรัฐมนตรีเกษตรโคลอมเบียเดินทางเยือนจีนเพื่อเรงรัดการเปดตลาดเนื้อโคและอะโวกาโด ในขณะท่ี

เม็กซิโกตั้งเปาเพิ่มการสงออกมะมวงไปยังญี่ปุน และเตรียมความพรอมเพื่อเปดตลาดเนื้อสัตวในเอเชีย ไดแก 

จีน ญี่ปุน สิงคโปรและไตหวัน ทั้งนี้ เม็กซิโกเปน 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่ไดรับการรับรองความปลอดเชื้อ

โรคในสัตว 6 ชนดิจาก OIE ไดแก โรคปากเทาเปอย โรคอหิวาตสุกร โรควัวบา โรคซีบีพีพี กาฬโรคในมา และ

โรคระบาดในสัตวเค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก   
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ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
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