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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน เมษายน 2562 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 

ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาในเดือน มี.ค. 62  สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกมูลคา 15,056 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน

รอยละ 18.21 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 9  เปนมูลคา 374.42 ลานเหรียญ

สหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 2.49 ของการนำเขาสินคาเกษตรทั้งหมด โดยมูลคาการนำเขาจากไทยเพิ่มขึ้นจาก

เดือน ก.พ. 62 รอยละ 36.89 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุด ไดแก  

o ขาว มูลคา 61.37 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.พ. 62 รอยละ 40.60 และ เพ่ิมข้ึน

จากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 24.76  

o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 42.77 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 62 รอยละ 

28.11  และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 7.76 

o ยางธรรมชาติ มูลคา 41.15 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 62 รอยละ 58.62 

และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 38.05 

o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 34.56 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.พ. 62 รอยละ 49.45 

และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 14.00 

o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 24.30 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 62 รอยละ 

29.33 และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 19.47 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูล  

o กุง การนำเขากุงของสหรัฐฯ ในภาพรวมเดือน มี.ค. 62 เพิ่มขึ้นรอยละ 15 เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 

โดยเปนการนำเขากุงสดแชแข็งมากที่สุดในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.4 เหรียญสหรัฐ รองลงมาเปนกุง

แปรรูปในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10.09 เหรียญสหรัฐฯ ท้ังนี้ สหรัฐฯ นำเขากุงแปรรูปจากประเทศไทย

เปนสวนใหญ โดยในเดือน มี.ค. มูลคาการนำเขาเพ่ิมข้ึนเกือบ 1.5 เทาตัว ในราคาถัวเฉลี่ยกิโลกรัมละ 

11.39 เหรียญสหรัฐ เปนที่นาสังเกตวาการนำเขากุงจากจีนซึ่งสวนใหญเปนกุงแปรรูปในเดือน มี.ค. 

ลดลงจากเดือน ก.พ. ถึงรอยละ 71 ซึ่งอาจเปนผลกระทบจากการเพิ่มอัตราภาษีนำเขาสินคาจากจีน

ของสหรัฐฯ ท่ีมีผลบังคับใชมาตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2561    
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o ยางพารา การนำเขายางพาราและผลิตภัณฑของสหรัฐฯ ในภาพรวมเดือน มี.ค. 62 เพิ่มขึ้นรอยละ 

58 โดยมูลคาการนำเขาจากอินโดนีเซียซึ่งเปนแหลงนำเขาอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 85 

และการนำเขาจากไทยแหลงนำเขาอันดับที่ 2 เพิ ่มขึ ้นรอยละ 59 เมื ่อเทียบกับเดือนกอนหนา        

แตนำเขาจากเวียดนามซ่ึงเปนแหลงนำเขาอันดับท่ี 6 ของสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 19 

o ขาว ประเทศไทยยังคงเปนผูนำในการสงออกขาวไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยในเดือน มี.ค. มีสวนแบง

การตลาดรอยละ 65 รองลงมาเปนอินเดียและปากีสถาน ซึ่งมีสวนแบงการตลาดรอยละ 21 และ 3 

ตามลำดับ สำหรับตลาดขาวอินทรีย อินเดียเปนผูนำในตลาดสหรัฐฯ ดวยสวนแบงการตลาดรอยละ 

44 รองลงมาเปนประเทศไทย ดวยสวนแบงการตลาดรอยละ 40 เปนท่ีนาสังเกตวา กัมพูชาเริ่มเขามา

มีบทบาทในตลาดขาวอินทรียของสหรัฐฯ โดยในป 2561 สหรัฐฯ นำเขาจากกัมพูชาเปนอันดับที่ 6 

ดวยปริมาณ 320 ตัน 

o มังคุดสด (ฉายรังสี) ตามท่ีไดรายงานไปแลววาจะไมมีการนำเขาจนถึงในชวงไตรมาสแรกของป 2562 

เนื่องผูประสานงานการฉายรังสีของไทยไดสงแผนการฉายรังสีใหเจาหนาที่ APHIS ในตนเดือน

เมษายน 2562 นั้น ขณะนี้เริ ่มมีการนำเขามังคุดฉายรังสีบางแลวตั้งแตวันพฤหัสฯ ที่ 2 พ.ค. 62     

โดยนำเขาอาทิตยละ 2,000 กลอง  

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยวาในเดือน เม.ย. 62 

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

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

o มะขาม จากบริษัท Fresh Produce Co. Ltd. จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือบางสวนเจอืปน

ดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร   

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

จากการผลิต แปรรูป หรือบรรจุไมสอดคลองกับมาตรฐาน HACCP โดยแมวาบรษิัทฯ จะยื่นแผน HACCP 

ฉบับปรับปรุงใหกับ U.S.FDA พิจารณาเมื่อ 5 เดือนที่ผานมา แตยังคงไมมีความคืบหนา จึงทำใหสินคานี้

อยูในรายการถูกปฏิเสธการนำเขา 

o ปลาทูนา จากบริษัท MMP International Co. Ltd. จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือบางสวน

เจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

o ชา จากบริษัท Combine Thai Foods Co Ltd จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากปดฉลากไมถูกตองโดยไมระบุชื่อ

สามัญของสวนผสมบนฉลาก และ/หรืออางวาเปนเครื่องดื่มท่ีมีน้ำผักหรือน้ำผลไมเปนสวนประกอบ       

แตไมไดระบุอัตราสวนของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร และใชสีผสมอาหารท่ีไมปลอดภัย 

ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  

o จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิต 26 ราย จำนวน 58 ครั้ง สินคาที่ถูกปฏิเสธ ไดแก ปลานิล 

หอยสแกลลอบ กบ ปลาหมึก ปลาไหล ปลานิล ปลาคอด พริก แครอทแหง  เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม 

เห็ด ขนมปงขาวอบกรอบ ขนมปง สาหรายทะเล มะพราว ชาสมุนไพร ขิง ผลไมเมืองรอนอบแหง ลูกพลัม

(แหง/แปรรูป) สาเหตุการปฏิเสธ ไดแก พบการปนเปอนสารไนโตรฟูราน การใชยาชนิดใหมที่ยังไมไดรับ

อนุญาตใหใชสำหรับสัตว อาหารเจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร 

ผสมสีในอาหารแตไมแจงบนฉลาก ใชสีท่ีไมปลอดภัย ปดฉลากไมถูกตองโดยไมระบุชื่อสามัญของสวนผสม
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บนฉลาก และ/หรืออางวาเปนเครื่องดื่มที่มีน้ำผักหรือน้ำผลไมแตไมไดระบุอัตราสวนของน้ำผลไมหรือน้ำ

ผักที่มีอยูในอาหาร ไมมีภาษาที่กำหนดบนฉลาก พบสารเมลามีน สารกำจัดศัตรูพืช เชื้อซัลโมเนลา ไมระบุ

ผูผลิต/บรรจุ/จัดจำหนายบนฉลาก ไมไดขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตอาหารประเภทกรดต่ำ ผลิตไมไดมาตรฐาน

ดานความปลอดภัย ไมระบุวิธีการใชท่ีชัดเจน เปนยาตัวใหมท่ียังไมไดรับอนุญาต    

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาจากผูผลิต 13 ราย จำนวน 31 ครั้ง สินคาที่ถูกปฏิเสธนำเขา ไดแก   

ขากบ ปลาทูนา และปลาอื ่นๆ อีกหลายชนิด (ไดแก Sardine, Mahi Mahi,  Smelt, Anchovy) ขาว     

แกวมังกร แปงมันสำปะหลัง ใบปอ พริก ผลิตภัณฑขนมอบ สาเหตุการปฏิเสธประกอบดวย พบการ

ปนเปอนสารไนโตรฟูราน สารกำจัดศัตรูพืชตกคาง สารฮิสตามิน เชื้อซัลโมเนลา ใชสผีสมอาหารโดยไมแจง

บนฉลากและใชสีที่ไมปลอดภัย เจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร 

การใชยาชนิดใหมท่ียังไมไดรับอนุญาตใหใชสำหรับสัตว ไมระบุผูผลิต/บรรจุ/จัดจำหนายบนฉลาก   

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

o วันท่ี 9 เม.ย. 62 U.S. FDA ไดประกาศข้ึนบัญชี Import Alert ผูประกอบการไทย 1 ราย คือ บริษัท Tang 

Thai Chiang Fish Sauce Manufacturing Co., Ltd. สำหรับสินคา 4 รายการ ไดแก น้ำปลา 2 รายการ 

และกะป 2 รายการ เนื่องจากการละเมิดขอกำหนดเรื่องมาตรฐาน HACCP สำหรับอาหารทะเล 

o วันที่ 4 มี.ค. 62 U.S. FDA ไดประกาศขึ้นบัญชี Import Alert ผูประกอบการของไทย 1 ราย คือ บริษัท 

UE Choon Lee Co., Ltd. สำหรับสินคา 1 รายการ ไดแก กะป เนื่องจากการละเมิดขอกำหนดเรื ่อง

มาตรฐาน HACCP สำหรับอาหารทะเล  

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• FDA ประกาศเดินหนาจัดระเบียบการใช Cannabis และ CBD ในทางการคา เมื ่อวันที่ 2 เม.ย. 62 

FDA ไดแถลงความกาวหนาแนวทางการกำหนดกฎระเบียบเพื ่อกำกับดูแลผลิตภัณฑที ่ม ีส วนผสม 

Cannabis ซึ่งเปนพืชตระกูลกัญชาและสิ่งที่ทำมาจากพืชดังกลาว รวมถึง CBD โดยกำหนดกรอบและ

แนวทางปฏิบัติดานการตลาดที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย ประกอบดวย 4 มาตรการ คือ (1) การ

ทำประชาพิจารณ ในวันที ่ 31 พ.ค. 62 (2) ตั ้งคณะทำงานระดับสูงเพื ่อประเมินแนวทางการตลาด

ผลิตภัณฑเสริมอาหารและ/หรืออาหารทั่วไปที่มีสวนผสม CBD ไดอยางถูกกฎหมาย (3) การปรับปรุง

เว็บไซตของ U.S.FDA สำหรับตอบคำถาม  (4) ดำเนินการกับบริษัทที่จำหนายผลิตภัณฑประเภทนี้อยางผิด

กฎหมาย  

• FDA จัดทำและเผยแพรเอกสารขอแนะนำวาดวยการแสดงขอมูลบนฉลากโภชนาการและผลิตภัณฑเสริม

อาหาร  สำหรับผูประกอบการผลิตอาหารและผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยรวบรวมจากคำถามท่ีพบบอยเพ่ือให

เกิดความชัดเจนและเขาใจในแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎระเบียบฉบับสุดทายวาดวยการแสดงขอมูล

บนฉลากโภชนาการและผลิตภัณฑเสริมอาหาร (Food Labeling: Nutrition and Supplement Facts 

Labels) ท่ีไดประกาศเมื่อวันที่ 27 พ,ค.59 ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยสอดคลองกับพฤติกรรมการ
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บริโภคที่แทจริง โดยปรับปรุงหนวยบริโภคใหม เพิ่มขอมูลทางโภชนาการที่สำคัญและแสดงใหเห็นไดชัดเจน

มากขึ้น แสดงวิธีการคำนวณและแจง Added sugar และวิตามิน รวมถึงวันที่จะมีผลบังคับใชในป 2563 

ผูผลิตที่มียอดจำหนายอาหารมากกวาปละ 10 ลานเหรียญสหรัฐ และป 2564 ผูผลิตที่มียอดจำหนายอาหาร

นอยกวาปละ 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

• USDA เปดเผยขอมูลการสำมะโนประชากรภาคเกษตรของสหรัฐฯ ป 2560 มีขอมูลเกี ่ยวกับการ

เพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และเกษตรกรของสหรัฐฯ และขอมูลใหมเกี่ยวกับการตัดสินใจในฟารม โดยมี

รายละเอียดในระดับมณฑลจากการสงแบบสอบถามไปยังเกษตรกรและเจาของฟารมซึ่งดำเนินการโดย

หนวยงานบริการดานสถิติการเกษตรแหงชาติ (National Agricultural Statistics Service: NASS) ของ 

USDA โดยไดประกาศผลการสำรวจเมื่อวันท่ี 11 เม.ย. 62 ในภาพรวมพบวา ท้ังพื้นที่และจำนวนฟารมมี

แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ฟารมมีขนาดใหญข้ึนและมีจำนวนเพ่ิมข้ึน มูลคาการจำหนายผลผลิตพืชลดลง

ในขณะที่มูลคาการจำหนายของผลผลิตสัตวมีแนวโนมเพิ่มขึ้น การจำหนายผลผลิตทางการเกษตรใหแก

ผูบริโภคโดยตรงมีมากข้ึน อายุเฉลี่ยของเกษตรกรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ดานเทคโนโลยีรอยละ 74 ของฟารมใช

อินเตอรเน็ทโดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 5 ปกอนรอยละ 69.6 นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังคงนโยบายการสนับสนุน

ชวยเหลือเกษตรกร โดยในป 2560 ใชงบประมาณ โดยรวมจากภาครัฐทั้งหมดเปนมูลคา 8.94 พันลาน

เหรียญสหรัฐ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 เม่ือเทียบกับ 5 ปกอนหนา    

• สหรัฐอเมริกาประกาศชัยชนะขอพิพาทจีนเรื่องขาวและธัญพืชบนเวที WTO เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 62 

ผูแทนการคาของสหรัฐฯ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ ไดแถลงเก่ียวกับชัยชนะจากการ

ยื่นฟองจีนตอองคการการคาโลก (WTO) กรณีจีนละเมิดขอผูกพันกับ WTO ในเรื่องโควตาภาษี หรือ TRQs 

(Tariff-Rate Quotas) สำหรับธัญพืช (ขาวเมล็ดยาวเมล็ดสั้นและเมล็ดปานกลางขาวสาลีและขาวโพด) 

ดวยการบริการโควตาภาษีที่ไมสอดคลองกับพันธกรณีกับ WTO ชัยชนะครั้งนี้นับเปนครั้งท่ี 2 หลังจากท่ี

สหรัฐฯ ชนะคดีขอพิพาทกับจีนบนเวที WTO เม่ือเดือนมีนาคมท่ีผานมาในกรณีจีนอุดหนุนการผลิตธัญพืช

ภายในประเทศมากเกินไป 

• สหรัฐฯ เปดตลาดเนื้อโค เนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑไขไปตูนิเซีย เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 62 ผูแทนการคา

สหรัฐฯ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ รวมแถลงผลสำเร็จในการเจรจาเพ่ือเปดตลาดนำเขาเนื้อ

โค เนื้อสัตวปก และผลิตภัณฑไข จากสหรัฐฯ ไปยังตูนีเซีย โดยนับเปนอีกหนึ่งผลงานสำคัญของรัฐบาล

ทรัมปในการชวยจัดหาชองทางตลาดใหมๆ ใหกับเกษตรกรในประเทศ ทั้งนี ้ คาดการณในเบื้องตนวา      

ตูนีเซียจะนำเขาเนื้อโค เนื้อสัตวปก และผลิตภัณฑไขจากสหรัฐฯ คิดเปนมูลคา 5-10 ลานเหรียญสหรฐั/ป 

และจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง อนึ่ง ในป 2561 สินคาเกษตรของสหรัฐฯ ท่ีสงออกไปยังตูนีเซียมีมูลคา

กวา 264 ลานเหรียญสหรัฐ โดยรอยละ 90 ของสินคาเกษตรสงออก ไดแก ขาวโพด และถั่วเหลือง หรือ

ผลิตภัณฑ 

• การสงออกเนื้อสัตวสหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ 2562  ภาพรวมเดือนกุมภาพันธพบวา การสงออก

เนื้อโคลดลงท่ี 94,885 เมตริกตัน คิดเปนลดลงรอยละ 6 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันในปกอนหนา ในขณะท่ี

มูลคาการสงออกก็ลดลงที่ 581.6 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนลดลงรอยละ 3 สำหรับชวงเดือน ม.ค. – ก.พ. 

ปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 3 ต่ำกวาสถิติในปที่แลว แตมูลคายังคงตัวที่ 1.22 พันลานเหรียญสหรัฐ 
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ท้ังนี้ แมวาการสงออกเนื้อโคและสุกรในเดือนกุมภาพันธลดลงกวาปท่ีผานมา แตพบวาการสงออกเนื้อแกะ

มีแนวโนมสูงข้ึน 

ลาตนิอเมริกา 

• คอสตาริกาประกาศแผนแหงชาติเพ่ือการผลิตโกโก เม่ือวันท่ี 31 มี.ค. 62 รัฐบาลคอสตาริกาไดประกาศแผน

แหงชาติวาดวยโกโก พ.ศ. 2561 – 2571 ซ่ึงรางข้ึนโดยคณะกรรมการสมาพันธโกโก ท่ีประกอบไปดวยตัวแทน

จากสถาบันและบริษัทเอกชนเกี่ยวกับโกโกมากกวา 20 แหง เพื่อเพิ่มการผลิต การคาและการแปรรูปโกโก

อยางยั่งยืน ดวยการใหความชวยเหลือและสงเสริมหวงโซการผลิตทั้ง 5 ดาน ไดแก การจัดหาเมล็ดพันธุและ

บริการ การผลิต การแปรรูป การคา และการบริโภค แผนแหงชาติฉบับนี้จะชวยใหครอบครัวเกษตรกรผูผลิต

โกโกสามารถพัฒนาธุรกิจของตนใหมีความสามารถในการแขงขันและยั่งยืน ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหเกษตรกรภายในประเทศหันมาปลูกโกโกกันมากข้ึน 

• เม็กซิโกยังอนุญาตใหใชยาปราบศัตรูพืชที่มีฤทธิ์กอมะเร็ง ประกอบดวยสารที่มีอันตรายสูงถึง 183 ชนิด 

และอีก 140 ชนิด ไดหามใชแลวในหลายประเทศ สารท่ีใชมากที่สุด ไดแก เอนโดซัลแฟน เมทิลพาราไทออน 

เมทธามิโดฟอส คลอรไพริฟอส อาทราซีน และกลีโฟเสต ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนยาปราบศัตรูพืชที่มีอันตรายสูง 

ยกเวน กลีโฟเสตท่ียังมีขอถกเถียงเก่ียวกับระดับความเปนพิษ รายงานของ FAO ระบุวาระหวางป 2552 ถึง ป 

2553 เกษตรกรในเม็กซิโกใชสารเคมีปราบศัตรูพืชเฉลี่ยสูงถึง 4.55 ตัน ตอพ้ืนท่ี 1,000 เฮกตาร และพุงสูงข้ึน

ในป 2556  ทั้งนี้ มีการใชสารกำจัดแมลง 37,455 ตัน สารกำจัดวัชพืช 31,195 ตัน และสารกำจัดเชื้อรา 

42,233 ตัน โดยท่ีไมมีการควบคุมและตรวจสอบ และไมมีขอกำหนดที่ชัดเจน ซึ่งเปนผลมาจากการขาดองค

ความรูของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและผูใช รวมถึงไมมีการปรับขอมูลสารตองหามใหเปนปจจุบันและสอดคลอง

ตามกฎระเบียบสากล  

• เม็กซิโกประกาศฤดูกาลหามจับกุงในแหลงน้ำธรรมชาติประจาป ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ำและประมงแหงชาติเม็กซิโก (CONAPESCA) ไดออกแถลงเกี่ยวกับปฏิทินฤดูกาลหามจับกุงในบริเวณอาว

เม็กซิโกและทะเลแคริบเบียนชั่วคราวประจาปนี้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของรัฐตาเมาลิปส เวราครูซ กัมเปเช       

ตาบัสโก และยูคาทาน โดยการกำหนดฤดูกาลเปนไปตามขอมูลทางวิทยาศาสตรดานเทคนิคที่สถาบันการ

ประมงแหงชาติ (INAPESCA) เปนผูจัดทาข้ึนตามหลักเกณฑการประมงแบบยั่งยืน เพ่ือปกปองประชากรกุงใน

ชวงเวลาผสมพันธุและเจริญเติบโต เพ่ือใหมีปริมาณกุงพอพันธุแมพันธุเหลือมากพอท่ีจะผลิตกุงในฤดูกาล 

• ปญหาความแหงแลงในกลุมประเทศอเมริกากลาง  ปรากฏการณเอลนีโญสรางปญหาสภาวะแหงแลงใหกับ

กลุมประเทศในอเมริกากลาง ตั้งแตภาคตะวันตกเฉียงเหนือของคอสตาริกา ไปจนถึงชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก

ของกัวเตมาลา สงผลใหเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช ความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร และการ

ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ประเทศที่อยูบนเสนทางความแหงแลง (Dry Corridor) ไดแก ฮอนดูรัส 

เอลซัลวาดอร กัวเตมาลา นิการากัว และคอสตาริกา ผลผลิตเกษตรท่ีไดรับผลกระทบไดแก ขาวโพดและถ่ัว  

• รัฐมนตรีเกษตรชิลีเผยภาคการเกษตรชิลีเติบโตสูงสุดในป ๒๕๖๑  ดวยอัตราการเติบโตถึงรอยละ ๕.๘      

สูงกวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งอยูที่รอยละ ๔ และทำมูลคาการสงออกไดถึง 

๑๘,๐๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ สรางงานในประเทศไดถึง ๘ แสนตำแหนง โดยภาคเกษตรของชิลีผลักดัน

เศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตมากที่สุดดวยอัตรารอยละ ๕.๘  จากผลกำไรจากภาคเกษตร โดยเฉพาะผลไม

ซึ่งตลาดตางประเทศมีความตองการสูงขึ้น ผักใบเขียวเพื่อภาคอุตสาหกรรม และการเพาะปลูกแบบปเวนป 
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(คาโนลา บีทรูท ขาวโพด และขาวสาลี) และการผลิตเนื้อหมูและสัตวปก โดยเฉพาะไกและไกงวง ไดเพิ่มข้ึน 

หลังจากท่ีประสบปญหาไขหวัดนกระบาดในป ๒๕๖๐ 

• โคลอมเบียวางแผนปรับกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท 

และสำนักงานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและประมงแหงชาติ (AUNAP)  รวมดำเนินงานในกรอบกฎหมายเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพใหกับการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำของประเทศ โดยมีวัตถุประสงคใหการประมงเปนภาค

ธุรกิจที่สรางงานใหกับประชาชนและผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของโคลอมเบีย รวมถึงการใชทรัพยากร

ประมงและสัตวน้ำของประเทศอยางยั่งยืน 

• อารเจนตินาปรับกฎหมายอาหารเพื่อเพิ่มความปลอดภัยดานสุขอนามัย กระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร

อารเจนตินาประกาศปรับปรุงกฎหมายอาหารแหงชาติ ดวยการเพิ่มปจจัยและหลักเกณฑที่เหมาะสมตอการ

สรางความปลอดภัยและคุณภาพใหกับผลิตภัณฑประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งการปรับปรุงกฎหมาย

อาหารแหงชาติในครั้งนี้ เปนผลมาจากการดำเนินการของสมาชิกคณะกรรมการอาหารแหงชาติในการพยายาม

ท่ีจะทำใหกฎหมายดังกลาวครอบคลุมทุกภาคสวนตลอดหวงโซสินคาเกษตรและอาหาร ตั้งแตการผลิตข้ันปฐม

ภูมิไปจนถึงการบริโภค และดูแลสาธารณสุขดวยการลดความเสี่ยงของโรคภัยตางๆ ท่ีมีเหตุมาจากอาหาร  

• ชาวนาเปรูเรียกรองใหรัฐบาลหยุดการนำเขาขาวจากตางประเทศ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ

ชลประทานแหงสาธารณรัฐเปรู ปฏิเสธขอเรียกรองของชาวนาท่ีขอใหหยุดการนำเขาขาวจากตางประเทศเปน

การชั่วคราวเพื่อชวยใหขาวในประเทศสามารถขายไดปริมาณมากขึ้น โดยเสนอทางเลือกอื่นเพื่อเพิ่มความ

ตองการของขาวเปรูในตลาด เชน การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และการเพิ่มชองทางใหชาวนา

สามารถเขาถึงเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีของสถาบัน 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ของสหรัฐฯ คาดวาผลผลิตกุงในตลาดโลก

จะเพ่ิมข้ึนถึง 8 - 9 ตัน ภายในอีก 5 ปขางหนา เนื่องจากกระแสความกาวหนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน

การเพาะเลี้ยงกุงในทุกขั้นตอนนับแตการปรับปรุงพอแมพันธุและการแทนที่อาหารมีชีวิตสำหรับลูกกุงในโรง

เพาะฟก ไปจนถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและระบบการทำฟารมที่มีความพิถีพิถันมากขึ้น ซึ่งจะทำใหภาค

ธุรกิจการเลีย้งกุงเปลี่ยนไปซ่ึงอาจสงผลดานราคาและการแขงขันในตลาดโลกมากข้ึน 

 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 

 


