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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนมีนาคม 2562 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

หมายเหตุ: สถิติของหนวยงาน USDA ปรับปรุงลาชา 2 เดือน จากเดิมท่ีปกติลาชาเพียง 1 เดือน เน่ืองจากการปดทำงานช่ัวคราวของ

หนวยงานภาครัฐบางสวนในสหรัฐอเมริกา (Government Shutdown) ในชวงปลายเดือนธันวาคม 2561 ถึง ตนเดือน

กุมภาพันธ 2562 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาในเดือน ม.ค. 62  สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั ่วโลกมูลคา 14,537 ลานเหรียญสหรัฐ           

โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับท่ี 10 มูลคา 358.80 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.47 ของการนำเขาสินคา

ทั้งหมด ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค. 62 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 มีมูลคาเพิ่มข้ึน

รอยละ 2.69 โดยสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุด ไดแก  

o ขาว มูลคา 56.14 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ธ.ค. 61 รอยละ 10.17  

           และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 20.34  

o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 52.51 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61 รอยละ 

20.04  แต ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 2.75 

o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 41.67 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ธ.ค. 61 รอยละ 30.51 และ 

ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 32.16 

o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 28.84 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค. 61     

รอยละ 22.92 และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 28.05 

o ยางธรรมชาต ิมูลคา 23.54 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ธ.ค. 61 รอยละ 14.70 

แต ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 16.96 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูล  

o กุง สหรัฐฯ นำเขากุงจากไทยในเดือน ม.ค. 62 ลดลงถึงรอยละ 32.16 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอนหนานี้ สงผลใหมูลคาการสงออกกุงไทยไปสหรัฐฯ ลดอันดับลงจากอันดับท่ี 1 เปนท่ี 3 

ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการนำเขากุงของสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากสินคาคงเหลือปลายปมีเปนจำนวน

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

สนิคา้เกษตรท ั�งหมด 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
ทูนา่และผลติภณัฑ ์ 8,787.80 43.74 10,416.70 18.54 52.51 20.04 10,120.00 2.93 53.99 -2.75
ก ุง้และผลติภณัฑ ์ 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
ยางธรรมชาต ิ 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
มะพรา้วและผลติภณัฑ ์ 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
กลว้ยไม ้ - 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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มาก ผูนำเขาสวนใหญมีจึงชะลอการนำเขา ถึงแมราคานำเขากุงของสหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในเดือน 

ม.ค. 62 จะลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 8.82 เหรียญสหรัฐ จาก 9.61 เหรียญสหรัฐ ในเดือน 

ม.ค. 61 ก็ตาม อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาอินเดีย และเวียดนาม ไดรับผลกระทบนอยที่สุด

คือ ปริมาณการสงออกลดลงเพียงรอยละ 1.81 และ 1.92 ตามลำดับ  ในขณะที่จีนไดรับ

ผลกระทบมากที่สุด คือ ปริมาณการสงออกลดลงถึงรอยละ 71.28 ซึ่งอาจมีผลมาจากนโยบาย

ของสหรัฐฯ ในการเพ่ิมภาษีนำเขากุงจากจีนรอยละ 10 เม่ือกลางปท่ีแลว    

o สำหรับมังคุดสด (ฉายรังสี) ตามที่ไดรายงานไปแลววาจะไมมีการนำเขาจนถึงในชวงไตรมาสแรก

ของป 2562 เนื่องผูประสานงานการฉายรังสีของไทยไดสงแผนการฉายรังสีใหเจาหนาที่ APHIS 

ในตนเดือนเมษายน 2562  

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยวาในเดือน มี.ค. 62 

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยของผูสงออก 6 ราย จำนวนสินคา 

6 รายการ (entry line) ไดแก    

o ผัก (ใบและกาน) ไมทราบผูผลิต สาเหตุการปฏิเสธการนำเขา เนื่องจากการปดฉลากไมถูกตองและ

แปรรูปหรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด  

o มะขาม น้ำผลไม นม/ครีม เครื่องดื่ม น้ำหวานจากพืช ผลไมเมืองรอน จากบริษัท VR Foods Co., 

Ltd. จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินคาท้ังหมดหรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ

สำหรับการเปนอาหาร 

o มะมวงแปรูป จากบริษัท Woraporn Fruit Processing จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากใชสีในอาหารแตไม

แจงบนฉลาก และไมแสดงชื่อสามัญหรือชื่อปกติของอาหารบนฉลาก 

o น้ำปลา จำนวน 1 ครั้ง จากบริษัท Thai Fish sauce Factory (Squid Brand) Co.,Ltd. ซึ่งเปนผล

สืบเนื่องจากการผลิต แปรรูป หรือบรรจุไมสอดคลองกับมาตรฐาน HACCP โดยแมวาบริษัทฯ จะยื่น

แผน HACCP ฉบับปรับปรุงใหกับ U.S.FDA พิจารณาเม่ือ 4 เดือนท่ีผานมา แตยังคงไมมีความคืบหนา 

จึงทำใหสินคานี้อยูในรายการถูกปฏิเสธการนำเขา  

o หัวผักกาดแปรรูป จากบริษัท Thai World Import & Export Co., Ltd จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากใชสี

ปรุงแตงอาหารท่ีไมปลอดภัย 

o ถั่วเขียว จากบริษัท Oriental Marketing Co.,Ltd จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากใชสีปรุงแตงอาหารที่ไม

ปลอดภัย  

ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  

o จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิต 30 ราย จำนวน 59 ครั้ง ประกอบดวย โปรตีนจากพืช 

เห็ด ผลไมแหง สมุนไพร แครกเกอร สินคาประมง (ปลาไหล ปลานิล) ผลิตภัณฑนม ขนมหวาน 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากผึ้ง กระเทียม ขิง ลูกชิ้นปลา เนื้อกระตาย สารใหความหวาน ชา พริก ลูกแพร 

และแปงสาลี  สาเหตุการปฏิเสธประกอบดวย มีสิ่งเจือปนอาหารท่ีไมปลอดภัย  ไมเหมาะสมท่ีจะบริโภค

เปนอาหาร การปนเปอนของสารกำจัดศัตรูพืชตกคาง ปดฉลากไมถูกตอง ไมระบุสารกอภูมิแพ สินคา

ทั้งหมดหรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร        
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พบเชื้อซัลโมเนลา สารเมลามีน การปนเปอนยาชนิดใหมที่ยังไมไดรับอนุญาตใหใช การปนเปอนสาร

ตะก่ัว ใชสีผสมอาหารท่ีไมปลอดภัย    

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาจากผูผลิต 13 ราย จำนวน 25 ครั้ง สินคาที่ถูกปฏิเสธนำเขา 

ไดแก ปลา ขาวโพดฝกออน ผักแปรรูป น้ำผลไม ขาวสาร ขมิ้น กุง เครื่องเทศ ซึ่งสาเหตุที่ถูกปฏิเสธ

เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภค

เปนอาหาร ปนเปอนสิ่งสกปรก โรงงานไมไดขึ้นทะเบียนโรงงานอาหารกระปองประเภทกรดต่ำกับ 

FDA  การผลิตหรือบรรจุภายใตภาวะท่ีไมถูกสุขอนามัย การปดฉลากไมถูกตอง ใชสีผสมอาหารที่ไม

ปลอดภัย เชื้อซัลโมเนลา สารฮิสตามิน การปนเปอนยาชนิดใหมที่ยังไมไดรับอนุญาตใหใช และสาร

กำจัดศัตรูพืช  

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• สถานการณ Hemp และสารสกัด CBD ในสหรัฐฯ  CBD (Cannabidiol) เปนสารสกัดจากกัญชง 

(Hemp) ซึ่งเปนพืชในตระกูลกัญชา (Marihuana) ปจจุบันมีการนำสารสกัด CBD มาใชในการรักษา

และบรรเทาอาการเจ็บปวยตาง ๆ รวมถึงใชเปนสวนผสมในอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งผลิตภัณฑเสริม

อาหารกันอยางแพรหลายในสหรัฐฯ โดยปจจุบันไดรับการสนับสนุนใหผลิตในเชิงเศรษฐกิจภายใต

กฎหมาย Farm Bill 2018 ซึ่งมีการปรับปรุงและแกไขกฎหมายอื่นๆ เพื่อรองรับ รวมถึงการสนับสนุน

เงินทุนดานการวิจัยและพัฒนา และการเขารวมโครงการประกันภัยพืชผล ในขณะท่ี FDA วางแผนในการ

ออกกฎระเบียบเพื่อรองรับการนำผลิตภัณฑ Hemp และ CBD มาใชในอาหารและผลิตภัณฑเสริม

อาหารไดโดยมีเง่ือนไขเนื่องจากปจจุบันถึงแมจะมีกฎหมายในระดับมลรัฐรองรองแตยังคงขัดกับกฎหมาย

ระดับรัฐบาลกลาง อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ มีการนำเขา Hemp มากที่สุดในโลก โดยในป 2554 นำเขา

เปนมูลคา 425 ลานเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นเปน 820 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2560 ดวยอัตราการ

เติบโตรอยละ 16 และคาดวามูลคาทางการตลาดเพิ่มขึ้นเปน 1.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป 2565 

ดวยอัตราการเติบโตรอยละ 14.4   

• สถานการณและแนวโนมการตลาดสินคาธรรมชาติและอินทรียในสหรัฐฯ ในป 2561 สินคาธรรมชาติ

และอินทรียมีมูลคาทางการตลาดสูงถึง 219 พันลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.79 ลานลานบาท) โดยมี

การเติบโตเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.9  อาหารและเครื่องดื่มครองตลาดสินคาธรรมชาติและอินทรียมากท่ีสุด ดวย

สวนแบงการตลาดรอยละ 70 รองลงมาเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารและผลิตภัณฑของใชในครัวเรือน     

ท้ังนี้ ผลิตภัณฑสำหรับสัตวเลี้ยงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญ ในขณะท่ีผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีอยูใน

ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้คือ ผลิตภัณฑสารสกัด CBD จากกันชง (hemp) สำหรับชองทางการ

จำหนายสินคาธรรมชาติและอินทรียท่ีสำคัญท่ีสุดไดแก รานคาท่ัวไป มีสัดสวนในชองทางจำหนายรอยละ 

60 รองลงมาเปนรานสินคาเฉพาะ (Specialty store) รอยละ 26 โดยชองทางการจำหนายออนไลน 



หนา 4 / 6 
 

 

ซึ่งมีสวนแบงในชองทางการจำหนายรอยละ 4 กำลังเปนที่นิยมมากที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจรายใหม ถึงแม

ชองทางตลาดออนไลนจะยังคงมีสัดสวนนอยกวางชองทางอ่ืนๆ แตก็มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 

• U.S. FDA ประกาศยุทธศาสตรกลยุทธใหมเพื ่อยกระดับภารกิจดานความปลอดภัยดานอาหารและ

ปรับปรุงการกำกับดูแลอาหารนำเขาใหทันสมัย  สหรัฐฯ มีการนำเขาอาหารประมาณรอยละ 15 ของอาหาร

ที่บริโภคทั้งหมดภายในประเทศ ประกอบกับอุตสาหกรรมอาหารในปจจุบันมีความเชื่อมโยงกับแหลงอาหาร

จากทั่วโลกและเกิดหวงโซอาหารที่ซับซอนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น U.S FDA จึงยกระดับภารกิจดานความ

ปลอดภัยอาหารและการกำกับดูแลการนำเขาอาหารใหทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการควบคุมเชิงปองกันดวย

การกระจายอำนาจ และใชเครื่องมือที่ทันสมัยในการคัดกรองและตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหารแบบ

หลายชั้นโดยอาศัยฐานขอมูลเปนกลไกขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 4 ประการ ไดแก 1) การปองกัน

ปญหาความไมปลอดภัยของอาหารในหวงโซอุปทานตางประเทศกอนเขาสูสหรัฐฯ 2) การตรวจจับและปฏิเสธ

การนำเขาอาหารที่ไมปลอดภัย ณ ดานนำเขาของสหรัฐฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 3) การตอบสนองอยาง

รวดเร็วกรณีพบปญหาอาหารนำเขาที่ไมปลอดภัย 4) การประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมความปลอดภัยดาน

อาหารนำเขาโดยพัฒนาระบบคลังขอมูลแหลงผลิตอาหารและฟารมท่ัวโลก 

• นายทุนจากอเมริกาเหนือเริ่มหันไปซื้อกิจการฟารมกุงในละตินอเมริกา บริษัท Cooke Inc. ซึ่งเปนธุรกิจ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำของแคนาดาซึ่งมีฟารมปลาแซลมอนและโรงเพาะฟกในมลรัฐเมน สหรัฐอเมริกา ไดแถลงเม่ือ

วันที่ 23 มีนาคม2562 เพื่อยืนยันการเขาซื้อกิจการ Farallon Aquaculture  de  Nicaragua ซึ่งเปนฟารม

เลี้ยงกุงแบบครบวงจรของนิการากัวและเปนผูจัดหากุงแชแข็งใหกับตลาดในเอเชียยุโรปและสหรัฐฯ หลังจากท่ี

ไดเขาซ้ือกิจการบริษัท Seajoy  Seafood  Corp.  Group ของเอกวาดอร ซ่ึงเปนหนึ่งในฟารมเลี้ยงกุงแบบครบ

วงจรท่ีใหญท่ีสุดในละตินอเมริกาและมีฟารมกุงขาวอินทรียอยูในฮอนดูรัสและนิการากัว เม่ือเดือนพฤศจิกายน 

2561 โดยหวังวาจะใชมาตรฐานอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมและสังคมบริษัท Seajoy 

Seafood Corp. Group เม่ือมีการควบรวมกิจการ 

ลาตนิอเมริกา 

• เปรูขึ้นมาเปนประเทศผูสงออกองุนสดอันดับที่สามของโลก กระทรวงการสงออกและการทองเที่ยวเปรู 

ประกาศความสำเร็จในการสงออกองุนสดของประเทศในป ๒๕๖๑ วามีการเติบโตข้ึนถึงรอยละ๒๗ ดวยมูลคา

การสงออก ๘๑๙ ลานเหรียญสหรัฐ ทำใหเปรูข้ึนมาเปนประเทศผูสงออกองุนสดมากเปนอันดับ3 ของโลก รอง

จากชิลีและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลคาการสงออก ๑,๐๗๔ ลานเหรียญสหรัฐ และ ๙๒๖ ลานเหรียญสหรัฐ 

ตามลำดับ ซึ่งเปนผลมาจากความพยายามของผูสงออกองุนชาวเปรู และความพยายามของรัฐบาลในการ

สงเสริมการสงออกผลไมของเปรูไปยังตลาดโลกผานโครงการตางๆ โดยมีเปาหมายผลักดันใหเปรูขึ้นมาเปนผู

สงออกองุนสดอันดับหนึ่งของโลกใหไดในอนาคตอันใกล 

• เม็กซิโกและกาตารตกลงเปดเสนทางการบินตรงเพื่อขนสงสินคาเกษตร  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและการพัฒนาชนบทเม็กซิโก และเอกอัครราชทูตกาตารประจำเม็กซิโก ไดรวมหารือแผนการ

เสริมสรางความสัมพันธดานความรวมมือและการเพิ่มโอกาสทางการคาสินคาเกษตรและประมงระหวาง

สองประเทศ โดยเนนประเด็นหลักในเรื่องการเปดเสนทางการบินตรงระหวางเม็กซิโกและกาตารเพ่ือ

ขนสงสินคาเกษตรของเม็กซิโกที่กำลังไดรับความนิยมในตะวันออกกลาง ไดแก เนื้อวัว ถั่วลูกไก ขาวโพด
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ขาว ผักใบเขียว อะโวกาโด เบอรรี่ น้ำตาล กาแฟ น้ำผึ้ง กุง ทูนา ปลานิล และสินคาเกษตรอื่นๆ ที่ผาน

มาตรฐานฮาลาล เพ่ือรองรับการเปนเจาภาพการแขงขันฟุตบอลโลกในป ๒๕๖๕ ของกาตาร 

• รัฐมนตรีเกษตรชิลีและเปรูรวมลงนามในขอตกลงความรวมมือทางการเกษตร  รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรชิลี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและชลประทานเปรู ไดเขารวมประชุม ณ กรุงลิมา ประเทศ

เปรูเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เพื่อลงนามในขอตกลงความรวมมือทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาและ

สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทั้งสองประเทศโดยมีเปาหมายเพ่ือ

เพิ่มความสามารถทางการแขงขันในตลาดโลก และเปดตลาดการสงออกสินคาเกษตรไปยังเอเชีย โดยจะ

ครอบคลุมถึงความรวมมือดานมาตรการสุขอนามัยพืชและนวัตกรรมทางการเกษตร  

• รัฐบาลเม็กซิโกวางแผนหามการเพาะปลูกพืชตัดตอพันธุกรรม อธิบดีกรมการพึ่งพาตนเองทางอาหาร     

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเม็กซิโกประกาศความมุงม่ันเรื่องการหามปลูกพืชตัดตอพันธุกรรมไดแก 

ขาวโพด ถ่ัวเหลือง รวมถึงการใชสารพิษและสารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีอันตราย หลังจากท่ีรัฐบาลชุดกอนไมได

มีการบังคับใชกฎหมายความมั่นคงทางชีวภาพสําหรับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีอยูอยางเครงครัด 

โดยไดมีการฝาฝนและสนับสนุนการใชผลผลิตที่มีการตัดแตงทางพันธุกรรมแทนที่จะสงเสริมความมั่นคง

ทางชีวภาพ 

• ปริมาณการสงออกกลวยโคลอมเบียเพิ ่มขึ ้น ๒.๕%ในป ๒๕๖๑  แมวาในป ๒๕๖๑ ผู ผลิตกลวยใน

โคลอมเบียตองประสบปญหาสภาพภูมิอากาศท่ีไมเอื้ออำนวยจนทำใหปริมาณผลผลิตลดลงเปนเวลาหลาย

เดือนรวมทั้งปญหากลวยราคาตกอันเนื่องมาจากสภาวะสินคาลนตลาดในตางประเทศ แตการสงออกกลวย

ของโคลอมเบียกลับเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๖๐ ถึงรอยละ ๒.๕ ดวยมูลคารวม ๘๕๙.๒ ลานเหรียญสหรัฐ โดยมี

สหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกหลัก สำหรับในป ๒๕๖๒ สมาคมผูผลิตกลวยแหงโคลอมเบียเผยกลยุทธการ

สงเสริมการสงออก คือ การผลักดันการใชตราประจำชาติ หรือใบรับรองถิ่นกำเนิดในโคลอมเบียเพื่อเพ่ิม

ปริมาณการสงออกในตลาดเดิมและโอกาสในการเปดตลาดสงออกใหม 

• เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในชิลี เกษตรกรในชิลีอาศัยแอพพลิเคชั่น Trackit ซึ่งคิดคนโดยชาวชิลีเมื่อสองป

กอน ในการเฝาสังเกตพืชผลที่ปลูก ลดความเสี่ยง และเพิ่มคุณภาพใหผลผลิตของตนเองไดโดยตรงจาก

โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณพกพา โดย Trackit จะเก็บรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ และการคาดการณ 

เชน ขอมูลเกี่ยวกับดิน สภาพอากาศ อุณหภูมิ หรือแสงสวาง แลวนำมาประมวลผลเปนรายงานประจำวัน 

สถิติ และแจงเตือนเมื่อมีเหตุการณนอกเหนือไปจากที่ตั้งคาไว และยังใชเปนเครื่องมือในการควบคุมอุณหภูมิ 

ความชื้น รวมทั้งปจจัยอื่นๆ ที่สำคัญตอการเพาะปลูกจากทางไกล ซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาใชประกอบการ

วิเคราะหและตัดสินใจวางแผนการจัดการการผลิตไดอยางเหมาะสมกอนท่ีจะเกิดความเสียหาย     

• เปรูตั้งเปาสงออกอะโวกาโดไปยังเอเชียในป ๒๕๖๒ หนวยงานบริการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชทาง

การเกษตรแหงชาติเปรู ประกาศแสดงความม่ันใจในความสำเร็จของการสงออกผลผลิตอะโวกาโดสายพันธุแฮส 

(Hass) ของประเทศไปยังตลาดเอเชีย ไดแก เกาหลีใต ฟลิปปนส มาเลเซีย และไทย รวมทั้งโคลอมเบียซึ่งเปน

ตลาดลาตินอเมริกาดวย โดยตั้งเปาการสงออกในป ๒๕๖๒ ไวท่ี ๓๕๕,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ โดยการรวมมือกับ

สหพันธผูผลิตอาโวกาโด (ProHass) กำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปญหาการสุกงอมของอาโวกาโดใน

กระบวนการอบแหง และมาตรการตางๆ เพื่อปองกันโรคระบาดที่ยังไมพบในเปรู ซึ่งจะทำใหไดผลผลิตท่ีมี

คุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแขงขันในตลาดโลกได 
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5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณการนำเขาสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ในป 2562 วาจะอยูที่ 128.0 พันลาน

เหรียญสหรัฐ  เพ่ิมข้ึนจากป 2561 เปนมูลคา 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยผลิตภัณฑท่ีจะมีการนำเขาเพ่ิมข้ึน

ไดแก ผลิตภัณฑพืชสวน (ไดแก ผักและผลไมแปรรูป) ปศุสัตว เนื้อสัตว ธัญพืช และอาหารสัตว โดยยอด

เกินดุลการคาสินคาเกษตรของสหรัฐฯ คาดวาจะอยูท่ี 13.5 พันลานดอลลาร 

• หลังจากที่สหภาพยุโรปไดประกาศปลดใบเหลืองใหกับประเทศไทย กรณีการทำประมงผิดกฎหมาย ไรขาดกา

รารายงาน และไรการควบคุม (IUU) คาดวาจะสงผลใหอุตสาหกรรมประมงและสินคาประมงไทยมีภาพลักษณ

ท่ีดีข้ึน รวมถึงอาจเพ่ิมปริมาณการนำเขาในไดรมาสถัดไปได 

 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 

 


