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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน ก.ค. 62  น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 14,448.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยยังคงน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 คิดเป็นมูลค่า 369 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.55 ของการน าเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมดจากทั่วโลก โดยมูลค่าการน าเขา้
จากไทยเดือน ก.ค. 62 เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 8.21 ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ 
น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน ก.ค. 62 ได้แก่  
o ข้าว น าเข้าเป็นมูลค่า 51.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 6.44 และเพิ่มขึ้น   

จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 2.01  
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น าเข้าเป็นมูลค่า 38.77 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 2.13  

แตล่ดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.51 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ น าเข้าเป็นมูลค่า 37.14 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 17.45 

และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 1.74 
o อาหารส าหรับสุนัขและแมว น าเข้าเป็นมูลค่า 26.85 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 

22.51 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.43 
o ยางธรรมชาติ น าเข้าเป็นมูลค่า 25.62 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน มิ.ย. 62 ร้อยละ 27.50       

แตเ่พิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 32.10 

 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
o สินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยลดลง    

- ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยลดลงในเดือน ก.ค. 62 เนื่องจากการน าเข้าใน
ภาพรวมลดลง ส่งผลให้ยางธรรมชาติลดลงจากอันดับที่ 3 มาอยู่ในล าดับที่ 5 ของสินค้าเกษตรไทย
ที่สหรัฐฯ น าเข้าสูงสุด ส าหรับผลิตภัณฑ์ยางที่สหรัฐฯ ต้องการน าเข้ามากที่สุดคือ ยางแท่งชั้น 20 
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ซึ่งมีการน าเข้าร้อยละ 62 ของการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด โดยมีการน าเข้าจากอินโดนีเซีย
เป็นอันดับ 1 และน าเข้าจากไทยเป็นอันดับ 2  รองลงมาเป็นการน าเข้ายางแท่งชั้น CV และยาง
แผ่นรมควันชั้น 3 ตามล าดับ 

- ทุเรียนสด และมังคุดฉายรังสี สหรัฐฯ น าเข้าลดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ประกอบกับมีการ
น าเข้ามังคุดจากเม็กซิโกมาวางจ าหน่ายมากขึ้น  

o สินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น   
- ข้าว ประเทศไทยยังครองตลาดข้าวในตลาดสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 1 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดถึง

ร้อยละ 64 รองลงมาเป็นอินเดียซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 21 และเป็นที่น่าสังเกตว่าเดือน 
ก.ค. 62 สหรัฐฯ น าเข้าข้าวจากไทยเพ่ิมข้ึนในขณะที่น าเข้าจากอินเดียลดลง โดยราคาน าเข้าข้าว
ไทยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 1,114 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ ากว่าราคาน าเข้าจากอินเดียที่เฉลี่ยตันละ 
1,205 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ การน าเข้าข้าวอินทรีย์จากประเทศไทยยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- สินค้าประมง (กุ้ง ทูน่า) สหรัฐฯ น าเข้าอาหารทะเลในภาพรวมมากข้ึนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะกุ้งซึ่ง
การน าเข้าในเดือน ก.ค. 62 นับเป็นเดือนที่ 5 ของการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการน าเข้า
เพ่ิมจากเวียดนามและอาร์เจนตินามากที่สุดถึงร้อยละ 55 และ 60 ตามล าดับ ส าหรับการน าเข้า
จากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นทั้งกุ้งและทูน่า อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าการน าเข้ากุ้งจากจีนซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกุ้งแปรรูปเพ่ิมขึ้นเช่นกันถึงแม้จะถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นนับตั้งแต่ปีที่แล้วและเมื่อวันที่ 10 
พ.ค. ที่ผ่านมา โดยราคาน าเข้ากุ้งจากจีนอยู่ในระดับต่ ามากเฉลี่ยอยู่ที่ 4.98 เหรียญสหรัฐฯ 
ในขณะที่ราคาน าเข้ากุ้งประเภทเดียวกันในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 9.90 เหรียญสหรัฐ 

- สับปะรดกระป๋อง สหรัฐฯ ยังคงน าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา 
ในขณะที่น าเข้าจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งประเทศคู่แข่งที่ส าคัญลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้
จะมีราคาต่ ากว่าสับปะรดกระป๋องของไทย โดยสหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยในราคาตันละ 985 
เหรียญสหรัฐ ในขณะที่น าเข้าจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในราคาตันละ 913 และ 704 เหรียญ
สหรัฐ ตามล าดับ 

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ส.ค. 62       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 4 ราย รวมสินค้า 7 รายการ (entry line) ได้แก ่   
o ขิงผง/เครื่องเทศบด จากบริษัท SIONG HONG ENTERPRISE CO., LTD. จ านวน 2 รายการ 

เนื่องจากมีส่วนผสมของ sulfites แต่ไม่แจ้งบนฉลาก และไม่แจ้งชื่อสามัญของส่วนผสมซึ่งมีมากกว่า 
2 ชนิด  

o กุ้งแปรรูป จากบริษัท N R Instant Produce Co Ltd จ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมด
หรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร (filthy) 

o มะขาม จากบริษัท FRESH PRODUCE CO. LTD. จ านวน 3 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือ
บางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร  

o โปรตีนเสริมอาหาร จากบริษัท NUNTAPHOL CO LTD เนื่องจากรูปแบบฉลากไม่ถูกต้อง ฉลากมี 
2 ภาษาแต่ข้อมูลไม่สอดคล้องกันและมีไม่ครบถ้วนตามระเบียบ ไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการ
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ผลิต บรรจุหรือจัดจ าหน่าย ไม่ระบุชื่อบุคคลที่รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีมีการแจ้ง
เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีปัญหาต่อสุขภาพ และไม่ระบุข้อมูลทางโภชนาการตามท่ีก าหนด 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิต 23 ราย จ านวนสินค้า 54 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ทะเล (ปลา กุ้งแปรรูป ปลาไหล ปลาหมึก) ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์จากข้าว ผักและผลไม้แห้ง/แปรรูป 
เห็ด และชา      
สาเหตุการถูกปฏิเสธ คือ พบการใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่ยังอนุญาตให้ใช้ ปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ได้แก่ ไนโตรฟูราน สารเมลามีน ซัลโมเนลา สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง หรือสาร/สีเจือปนอาหารทีไ่ม่
ปลอดภัยต่อสุขภาพ) มีสิ่งสกปรก/เน่าเสียหรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร การผลิต แปรรูปหรือ
บรรจุในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ติดฉลากไม่ถูกต้อง (ไม่ระบุปริมาณ/น้ าหนัก
ที่ถูกต้อง ไม่มีภาษาอังกฤษ ไมแ่สดงชื่อสามัญของส่วนผสม ไม่ระบุข้อมูลทางโภชนาการ ไม่ระบุชื่อที่อยู่ของ
ผู้ประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจ าหน่าย ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ/หรือ อ้างว่าเป็น
เครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักที่มีอยู่ในอาหาร ไม่แจ้งว่ามี
สารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์) ปฏิเสธผู้ตรวจสอบหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก FDA ในการเข้า
ตรวจสอบโรงงานคลังสินค้าหรือสถานประกอบการอ่ืน ๆ  

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าของผู้ผลิต 5 ราย จ านวนสินค้า 16 รายการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธน าเข้า 
ได้แก่ อาหารทะเล (ทูน่า) โปรตีนอาหารเสริม และถั่ว 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ คือ มีสิ่งสกปรก/เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร และพบการ
ปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ได้แก่ สารฮีสตามีน และสารที่เป็นพิษอ่ืนๆ) และติดฉลากไม่ถูกต้อง 
(ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิด ไม่ระบุน้ าหนัก/ปริมาณที่ถูกต้อง ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ 
และไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสม)  

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ส าหรับสินค้าและผู้ประกอบการของไทย 
ดังนี้ 
o บริษัท Global Food Trading Co. Ltd.  เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 62 – Import Alert 99-19 ส าหรับ

สินค้า 1 รายการ คือ พริกแห้ง เนื่องจากตรวจพบเชื้อซัลโมเนลา   
o บริษัท T.S.T. Superfood Limited Partnership  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 – Import Alert 99-19 

ส าหรับสินค้า 1 รายการ คือ กิ้งก่า หรือกะปอม (tree lizard) เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลา บริษัทนี้เคย
ขึ้นบัญชี Import Alert สินค้ากบ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 52  

o University Of Mae Fah Luang  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 - Import Alert 99-39 ส าหรับ ผลิตภัณฑ์
วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีนและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะส าหรับมนุษย์และสัตว์ จ านวน 9 รายการ 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดความดันและน้ าตาลในเลือด ลดความพิษ บ ารุงหัวใจ ป้องกันโรค
เกาต์ บ ารุงก าลังและสุขภาพ รักษาการปวดของเส้นประสาท ท าความสะอาดล าไส้ บรรเทาอาการ
ริดสีดวงทวาร บรรเทาหลายโรคและควบคุมสมดุลของร่างกาย สาเหตุของการถูกขึ้นบัญชีเนื่องจากมี
ข้อมูลหลายภาษาแต่ไม่แสดงข้อมูลที่จ าเป็นตามที่ก าหนดในทุกภาษา  ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสม
แต่ละตัวที่ใช้ ไมร่ะบุส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์  
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อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบว่า FDA 
อนุญาตให้กักกันสินค้าที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของ FDA โดยไม่ต้องมีการตรวจทางกายภาพสินค้า 
(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต 
ผู้จัดส่ง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินค้าถูกขึ้นบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจส่งผลให้
สินค้าทั้งหมดที่จะน าเข้าสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการน าเข้าโดยไม่ต้องตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที  

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

-   
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

 ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีก 10%  เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 62 
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ว่า สหรัฐฯ จะก าหนดอัตราภาษี
จากการน าเข้าสินค้าชุดใหม่จากจีนเป็นมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 10 ในวันที่ 1 
ก.ย. 62 นอกเหนือจากสินค้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีน าเข้าใน
อัตราร้อยละ 25 ซึ่งมีผลไปแล้วนับแต่วันที่ 10 พ.ค. 62 โดยสินค้าที่เรียกเก็บภาษีเพ่ิมในรอบนี้จะรวม
ผลิตภัณฑ์รองเท้า เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของเด็กเล่น 

 FDA อนุญาตให้ใช้ Soy Leghemoglobin เป็นสีปรุงแต่งอาหาร  โดยประกาศระเบียบสุดท้ายการแก้ไข
ระเบียบสารปรุงแต่งสีอาหารเพื่ออนุญาตให้ใช้ Soy Leghemoglobin เป็นสารปรุงแต่งสีอาหารที่ปลอดภัย 
ตามค าร้องขอของบริษัท Impossible Foods, Inc. ที่ยื่นต่อ FDA เพ่ือขออนุญาตการใช้สารดังกล่าวในการปรุง
แต่งสีในผลิตภัณฑ์เนื้อบดที่ท ามาจากพืช (เช่น "veggie" เบอร์เกอร์) โดยได้เผยแพร่กฎระเบียบขั้นสุดท้ายนี้เมื่อ
วันที่ 31 ก.ค. 62 และหากบุคคลใดได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบนี้ สามารถยื่นค าร้องไปยัง FDA ได้ภาย 30 
วัน นับจากวันที่ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายนี้  

 ผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน: ผู้ผลิตอาหารทะเลของสหรัฐฯ อาจย้ายฐานการแปรรูปไปประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62 สื่อออนไลน์ของมลรัฐอลาสกาได้รายงานว่า สถาบันการตลาดอาหารทะเลของ       
มลรัฐอลาสกา (Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) จะขยายตลาดใหม่ๆ โดยเน้นตลาด
ผู้บริโภคและการย้ายฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
อเมริกาใต้ โดยได้รับการสนับสนุนเงิน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากงบความช่วยเหลือโครงการเพ่ือการค้า
สินค้าเกษตร ซ่ึงช่วยเหลือผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ในการพัฒนาตลาดใหม่ และลดผลกระทบและ
อุปสรรคที่เกี่ยวกับมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี ในการนี้ใช้เพ่ือการลดผลกระทบจากความขัดแย้งทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของมลรัฐอลาสกา  

 USDA เผยแพร่งานวิจัย: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการบริหารความเสี่ยงทางการเกษตรในศตวรรษที่ 
21  เมื่อเดือน ก.ค. 62 โดยหน่วยงานบริการวิจัยทางเศรษฐกิจ (ERS) ของ USDA ซึ่งจัดท าเพ่ือศึกษาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโปรแกรมคุ้มครองรายได้ภายใต้โครงการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลาง
ของสหรัฐฯ หรือ Federal Crop Insurance Program (FCIP) เพ่ือเตรียมมาตรการแก้ปัญหาผลกระทบที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตจะส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพด
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และถั่วเหลืองลดลงอย่างมีนัยส าคัญและเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผลผลิตข้าวสาลีฤดูหนาว ซ่ึงจะส่งผลให้ค่าเบี้ย
ประกันภัยพืชผลสูงขึ้นและส่งผลต่อเนื่องไปยังรัฐบาลที่จะต้องเพ่ิมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยค่าเบี้ย
ประกันภัยพืชผลให้แก่เกษตรกร 

 FDA ประกาศปรับค่าธรรมเนียมส าหรับโปรแกรม VQIP และ TPP ประจ าปี 2563 โดยโปรแกรมสมัครใจ
ของผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (Voluntary Qualified Importer Program - VQIP) ค่าธรรมเนียม 16,681 
เหรียญสหรัฐ/ปี และโปรแกรมการรับรองโดยบุคคลที่สาม (Accredited Third-Party Certification Program - 
TPP) ค่าธรรมเนียมปีละ 41,328 เหรียญสหรัฐ ส าหรับ Accreditation Body (AB) แรกเข้าและส าหรับ 
Certification Body (CB) แรกเข้าที่ต้องการให้ FDA รับรองโดยตรง, ปีละ 1,945 เหรียญสหรัฐ ส าหรับ AB  
และปีละ 2,432 เหรียญสหรัฐ ส าหรับ CB  โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62 และสิทธิประโยชน์ของ
โปรแกรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 จนถึงวันที่  30 ก.ย. 63 โดยยังไม่มีการปรับค่าธรรมเนียมธุรกิจขนาดเล็ก 

 APHIS เพิ่มเวียดนามและกัมพูชาในบัญชีภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เมื่อ
วันที่  14 ส.ค. 62 หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (Animal and Plant Health 
Inspection Service - APHIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ประกาศเพ่ิมชื่อ
เวียดนามและกัมพูชาไว้ในบัญชีภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine 
Fever - ASF) อย่างเป็นทางการ หลังจากการตรวจพบโรคในสุกรของทั้งสองประเทศเม่ือต้นปีที่ผ่านมา 

 มลรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศยกเลิกการใช้สารคลอร์ไพริฟอสอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 
ส านักงานควบคุมสารก าจัดศัตรูพืชของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ (DPR) ประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) เนื่องจากผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยแจ้ง
ไปยังผู้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์คลอร์ไพริฟอสจ านวน 13 ราย พร้อมแต่งตั้งคณะท างานก าหนดทางเลือก
ส าหรับทดแทนการใช้สารคลอร์ไพริฟอส (Alternatives to chlorpyrifos Work Group) เพ่ือวินิจฉัย 
ประเมินและแนะน าแนวทางการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพ่ือทดแทนการใช้คลอร์ไพริฟอส       

 สงครามมะเขือเทศสหรัฐอเมริกา – เม็กซิโกได้ข้อยุติ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 สหรัฐฯ และเม็กซิโกได้บรรลุ
ข้อตกลงการส่งออกมะเขือเทศของเม็กซิโกไปยังตลาดสหรัฐฯ และจะมีการลงนามการต่ออายุข้อตกลง 30 
วัน หลังจากการบรรลุข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้สหรัฐฯ ระงับการสอบสวนการทุ่มตลาดของ
เม็กซิโกท่ีเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 และยกเลิกมาตรการจัดเก็บภาษีทุ่มตลาดมะเขือเทศจากเม็กซิโก 

 เกาะติดสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน หลังจากท่ีประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ประกาศเมื่อ
วันที่ 1 ส.ค. 62 ว่าจะเพ่ิมการจัดเก็บภาษีสินค้าจากจีนร้อยละ 10 กับสินค้าที่ เหลือซึ่งคิดเป็นมูลค่า        
300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะมีผลในวันที่ 1 ก.ย. 62 และต่อมาในวันที่ 23 ส.ค. 62 จีนได้ตอบโต้ด้วย
การประกาศจัดเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 10 ซึ่งจะท า
ให้ภาษีน าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 35 โดยจะมีผลในวันที่  1 ก.ย. 62 เช่นกัน                 
ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ตอบโต้ทันทีว่าจะเพ่ิมภาษีเป็นร้อยละ 15 จากเดิมที่ประกาศไว้ว่าจะเก็บในอัตรา
ร้อยละ 10 และจะเก็บภาษีสินค้าท่ีจัดเก็บไปแล้วร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 

ลาตินอเมริกา 

 ญี่ปุ่นอนุญาตการน าเข้าอะโวกาโดจากโคลอมเบีย กระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงของญี่ปุ่นอนุญาตให้
โคลอมเบียส่งออกอะโวกาโดสายพันธุ์แฮส (hass) ไปญี่ปุ่นได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๒ โดยความส าเร็จนี้
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เป็นผลมาจากนโยบายสุขอนามัยระหว่างประเทศและการแสวงหาประโยชน์จากตลาดกลยุทธ์ของ
ประธานาธิบดี Iván Duque ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นน าเข้าอะโวกาโดเป็นมูลค่าเฉลี่ยถึง ๒๑๑.๕ ล้าน
เหรียญสหรัฐ ต่อปี โดยส่วนใหญ่น าเข้ามาจากเม็กซิโก 

 โคลอมเบียเพิ่มความเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพหลังพบความเสี่ยงเชื้อรา Fusarium 
สายพันธุ์เขตร้อน ๔ ในกล้วย โดยประกาศมาตรการป้องกันและด าเนินการเฉพาะในท่าเรือ ท่าอากาศยาน 
และเส้นทางตามพรมแดนต่างๆ  ด้วยข้อก าหนดและการด าเนินการหลายรูปแบบ โดยที่บังคับใช้แล้วคือการ
อนุญาตให้น าเข้าเครื่องมือส าหรับการขยายพันธุ์กล้วยผ่านทางท่าอากาศยาน El Dorado ในกรุงโบโกตา เมือง
หลวงของประเทศเพียงแห่งเดียว นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังการน าเข้าเครื่องมือส าหรับการขยายพันธุ์กล้วย 
ด้วยการตั้งจุดกักกันและเฝ้าติดตามเครื่องมือดังกล่าวหลังการน าเข้า  

 ชิลีประกาศสภาวะฉุกเฉินทางการเกษตรจากภัยแล้งในภูมิภาค Valparaíso  ภาวะขาดแคลนน้ าที่ก าลัง
ส่งผลกระทบภายในพ้ืนที่เนื่องจากปริมาณน้ าฝนที่ลดลงถึงร้อยละ ๗๕ ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดในรอบ ๖๐ ปีที่ผ่าน
มา โดยมีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบถึง ๕๐,๐๐๐ ตัว โดยภูมิภาคดังกล่าวเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ผลิตสินค้าเกษตร
เพ่ือการส่งออกที่ส าคัญที่สุดของประเทศ รัฐบาลต้องหาทางจัดสรรน้ าให้กับพื้นที่ชลประทานกว่าหนึ่งแสน
เฮกตาร์เพ่ือบรรเทาความแห้งแล้งที่ก าลังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคภายใต้สภาวะฉุกเฉินทางการเกษตรดังกล่าว
ซึ่งจะประกาศไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 

 อาร์เจนตินาประกาศตั้งกระทรวงการเกษตร ปศุสัตว์และประมง  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 62 รัฐบาลอาร์เจนตินาได้
ประกาศการจัดตั้งกระทรวงการเกษตร ปศุสัตว์และประมง (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
หรือ MIAGAyPE) และแต่งตั้งนาย Luis Miguel Etchevere เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดังกล่าว โดยเป็น
การคืนสถานะกระทรวงให้กับหน่วยงานที่ดูแลภาคการเกษตรของประเทศอีกครั้งพร้อมกับเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานดังกล่าว หลังจากที่ถูกลดระดับจากกระทรวงอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นกรมอุตสาหกรรม
การเกษตร ภายใต้กระทรวงการผลิตและแรงงานเมื่อปีก่อน 

 พบแมลงพาหะโรคฮวงลองบิง (HLB) ในพืชตระกูลส้มในเมือง Villa de Rosario ของอาร์เจนตินา 
ส านักงานสุขอนามัยและคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติอาร์เจนตินา (SENASA) ตรวจพบแมลงที่เป็น
พาหะของโรคฮวงลองบิง (HLB)  ซึ่งเป็นโรคที่ท าให้ผลไม้มีรสขมและเน่าเสียจากแบคทีเรีย Candidatus 
Liberibacter และเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชตระกูลส้มมากท่ีสุดในไร่สองแห่งในเมือง Villa de 
Rosario จังหวัด Entre Ríos โดย SENASA ได้ด าเนินการท าลายต้นไม้ทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเพ่ือเป็นการยับยั้ง
การแพร่ระบาดแล้ว  

 เม็กซิโกและโคลอมเบียมุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรไปยังเอเชีย สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างสหรัฐฯ กับกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกา รวมถึงความขัดแย้งทางการค้าของสหรัฐฯ กับจีน ท าให้กลุ่ม
ประเทศลาตินอเมริกาต้องมองหาโอกาสทางการค้าในตลาดอ่ืนซึ่งมีตลาดเอเชียเป็นหนึ่งในเป้าหมาย จะเห็นได้
จากการที่รัฐมนตรีเกษตรโคลอมเบียเดินทางเยือนจีนเพ่ือเร่งรัดการเปิดตลาดเนื้อโคและอะโวกาโด ในขณะที่
เม็กซิโกตั้งเป้าเพ่ิมการส่งออกมะม่วงไปยังญี่ปุ่น และเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดตลาดเนื้อสัตว์ในเอเชีย ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์และไต้หวัน ทั้งนี้ เม็กซิโกเป็น 1 ใน 5 ประเทศของโลกท่ีได้รับการรับรองความปลอดเชื้อ
โรคในสัตว์ 6 ชนิดจาก OIE ได้แก่ โรคปากเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร โรควัวบ้า โรคซีบีพีพี กาฬโรคในม้า และ
โรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก   
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5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
-  

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 

 เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพ่ือขอน าผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจาก
หน่วยงาน World Coffee Research เยือนประเทศไทยในเดือนกันยายน 2562 เพ่ือหารือแนวทางการจัดท า
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกาแฟไทย พร้อมทั้งการจัดท า MOU ระหว่าง
หน่วยงาน World Coffee Research และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย 

 สนับสนุนข้อมูลกฎระเบียบด้านการส่งออกให้แก่ภาคเอกชนไทย  
-  ประสานงานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือชี้แจงเกี่ยวมาตรฐานการผลิต (GMP) ส าหรับ
จิ้งหรีด เพ่ือประกอบการน าเข้าจิ้งหรีดไปยังเม็กซิโกของบริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จ ากัด ผู้ส่งออกสินค้า   
ผงจิ้งหรีด ซ่ึงสอบถามมายังฝ่ายการเกษตรฯ เพ่ือช่วยประสานไปทางหน่วยงาน SENASICA ของเม็กซิโก 
-  จัดท ารายชื่อผู้น าเข้าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของประเทศเม็กซิโก ให้แก่ บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน)     
ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความประสงค์จะ
ขยายตลาดเครื่องดื่มไปยังตลาดเม็กซิโก จึงประสานมายังฝ่ายการเกษตรฯ 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กันยายน 2562 

 


