
หนา 1 / 7 
 

 

รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 62  สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลกมูลคา 15,345 ลานเหรียญสหรฐั 

เพิ่มขึ้นรอยละ 0.46 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยยังคงนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 11 คิดเปนมูลคา  

360.19 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 2.35 ของการนำเขาสินคาเกษตรทั้งหมด โดยมูลคาการนำเขา

เดือน พ.ค. 62 จากไทยเพ่ิมข้ึนจากเดือน เม.ย. 62 รอยละ 6.44 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ 

นำเขาจากไทยสูงสุด ไดแก  

o ขาว มูลคา 53.50 ลานเหรียญสหรัฐ โดยการนำเขาลดลงจากเดือน เม.ย. 62 รอยละ 3.58 แต เพ่ิมข้ึน

จากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 14.60  

o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 45.07 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 62 รอยละ 

18.19  และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 54.42 

o ยางธรรมชาติ มูลคา 35.43 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน เม.ย. 62 รอยละ 4.72 แต 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 24.03 

o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 34.10 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 62 รอยละ 

15.21 แต ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 11.91 

o อาหารสำหรับสุนัขและแมว มูลคา 26.05 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 62 รอยละ 

1.53 แต ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 1.05 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลสินคาท่ีสำคัญสรุปไดดังนี้ 

o ทูนา สหรัฐฯ นำเขาทูนาจากประเทศไทยเปนอันดับที่ 1 หรือคิดเปนรอยละ 33 ของการนำเขา

ทั้งหมด ในราคาเฉลี่ยที่ตันละ 4,957 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่นำเขาจากเวียดนามเปนอันดับที่ 2       

ในราคาเฉลี่ยตันละ 5,431 เหรียญสหรัฐ และนำเขาจากเอกวาดอร เปนอันดับที่ 3 ในราคาเฉลี่ย     

ตันละ 5,668 เหรียญสหรัฐ ท้ังนี้ สหรัฐฯ มีความตองการนำเขาทูนาแปรรูปบรรจุภาชนะปดสนิทเพ่ือ

วางจำหนายในรานคาปลีกมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 70 ของการนำเขาผลิตภัณฑทูนาท้ังหมด ซ่ึงนับวา

ไทยยังสามารถคงความไดเปรียบดานราคาท่ีต่ำกวาประเทศคูแขงอ่ืนๆ   
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o กุง  สหรัฐฯ ยังคงนำเขากุงจากไทยเปนอันดับที่ 5 ซึ่งสวนใหญเปนกุงแปรรูปแชแข็ง โดยราคานำเขา

เฉลี่ยกุงทุกประเภทจากไทยในเดือน พ.ค. 62 อยูท่ีกิโลกรัมละ 10.72 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน 

กอนหนาซ่ึงอยูท่ีกิโลกรัมละ 10.38 เหรียญสหรัฐ สำหรับปริมาณการนำเขากุงจากจีนซ่ึงสวนใหญเปนกุง

แปรรูปแชแข็งยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา แตราคานำเขาลดลงเหลือกิโลกรัมละ 5.56 เหรียญ

สหรัฐ จากกิโลกรัมละ 5.92 เหรียญสหรัฐ ในเดือนกอน ท้ังนี้ ราคานำเขาเฉลี่ยของกุงทุกประเภทของ

สหรัฐฯ อยูท่ีกิโลกรัมละ 8.26 เหรียญสหรัฐ  

o ขาว  สหรัฐฯ ยังคงนำเขาขาวไทยเปนอันดับ 1  สวนใหญเปนขาวเมล็ดยาวในราคานำเขาตันละ 

1,101 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่นำเขาจากอินเดียเปนอันดับที่ 2 ในราคาตันละ 1,274 เหรียญสหรัฐ 

สำหรับการนำเขาขาวกลองอินทรียของสหรัฐฯ อันดับที่ 1 นำเขาจากอินเดีย ในราคาตันละ 1,523 

เหรียญสหรัฐ โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 2 ในราคาตัน 1,400 เหรียญสหรัฐ จะเห็นไดวาราคา

ขาวไทย ยังคงสามารถแขงขันได สงผลใหขาวไทยยังคงครองตลาดสหรัฐฯ   

o มังคุดสด (ฉายรังสี)  สหรัฐฯ นำเขาในเดือน พ.ค. 62 เปนปริมาณ 160.9 ตัน คิดเปนมูลคา 0.84 

ลานเหรียญสหรัฐ ในราคา 5.22 เหรียญสหรัฐ/ก.ก. โดยทั้งปริมาณและมูลคานำเขาเพิ่มขึ้นกวา 7 

เทาตัวเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 62 ที่นำเขาครั้งแรกของฤดูกาล อยางไรก็ตาม มังคุดสดจากเม็กซิโกเปน

คูแขงที่สำคัญของไทย เนื่องจากไมตองฉายรังสีและตนทุนคาขนสงที่ต่ำกวาดวยระยะทางที่ใกลกวาไทย 

ท้ังนี้ มังคุดเม็กซิโกจะเริ่มเขาสูตลาดในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้   

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน มิ.ย. 62       

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 7 ราย รวมสินคา 14 รายการ (Entry line) ไดแก    

o ปลาทูนา จากบริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือบางสวน

เจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร (Filthy) 

o มะพราว จากบริษัท Cocos Enterprises (Thailand) Co. LTD จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินคาผลิต 

แปรรูป หรือบรรจุในสภาพท่ีไมถูกสุขลักษณะซ่ึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยไมปฏิบัติตามขอกำหนด 

HACCP ของน้ำผลไม 

o เครื่องดื่มไมผสมกาซคารบอน จากบริษัท Huychun (Thailand) จำนวน 4 ครั้ง เนื่องจากการติด

ฉลากไมถูกตอง ไมระบุสารกอภูมิแพบนฉลาก  ผลิตจากสวนผสม 2 ชนิดขึ้นไปแตไมระบุชื่อสามัญ

ของสวนผสมแตละชนิดดังกลาวบนฉลาก และ/หรืออางวาเปนเครื่องดื่มท่ีประกอบดวยน้ำผักหรือน้ำ

ผลไม แตไมไดแสดงอัตราสวนท่ีชัดเจนของน้ำผลไมหรือน้ำผักดังกลาวบนฉลาก     

o ผลิตภัณฑปลา จากบริษัท Natural Sea Product Co.,Ltd. จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินคาท้ังหมด

หรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร (Filthy) 

o ล ูกอม/เยลล่ีผสมผลไม จากบร ิษ ัท Activeplus Blue Limited Company จำนวน 4 ครั้ ง 

เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

(Filthy) และการติดฉลากไมถูกตองโดยไมแสดงปริมาณหรือน้ำหนักของสวนประกอบในผลิตภัณฑท่ี

ถูกตอง และไมแสดงขอมูลเปนภาษาอังกฤษ 
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o คุกกี้ ขนมปงกรอบรสผลไม จากบริษัท KCG Corporation Co., Ltd. เนื่องจากมีสวนผสม 2 ชนิด

ขึ้นไปและไมระบุชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดดังกลาว และ/หรืออางวาเปนเครื่องดื่มที่ประกอบดวย

น้ำผักหรือน้ำผลไม แตไมไดแสดงอัตราสวนที่ชัดเจนของน้ำผลไมหรือน้ำผักดังกลาวบนฉลาก และมี

สวนผสมสีท่ีไมปลอดภัย 

o ขนมอบกรอบปรุงรส จากบริษัท Manohra Food Industry Co,. LTD เนื่องจากขอมูลบนฉลากไม

ถูกตองโดยผลิตภัณฑมีสวนผสม 2 ชนิดข้ึนไปแตไมระบุชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดดังกลาว และมี

สวนผสมสีท่ีไมปลอดภัย   

ประเทศคูแขงสำคัญ ซ่ึง U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  

o จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิต 14 ราย จำนวน 23 ครั้ง ลดลงเกือบเทาตัวเม่ือเทียบกับเดือน

พฤษภาคม โดยสินคาที่ถูกปฏิเสธ ไดแก ผักแปรรูป พืชสมุนไพรแปรรูป ผลไมแหง เห็ด เคก ขนมปงกรอบ 

คุกกี้ น้ำตาลเทียม เสนกวยเตี๋ยวและมักกะโรนี ปลา ขิง ขาวแปรรูปบรรจุภาชนะ สาเหตุของการปฏิเสธ

เนื่องจากพบการปนเปอนสารเมลามีน สารกำจัดศัตรูพืชตกคาง หรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เจือปน

สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร ใชสิ่งเจือปนอาหารและสีที่ไมปลอดภัย ไม

ระบุชื่อสามัญของสวนผสมบนฉลาก สินคาผานการผลิต แปรรูป หรือบรรจุในสภาพที่ไมถูกสุขลักษณะซ่ึง

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ สถานประกอบการไมไดขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตอาหารกระปองประเภทกรดตำ่ 

การติดฉลากไมถูกตอง เปนตน อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาในเดือนนี้ไมพบปญหายาสัตวในผลิตภัณฑสัตวน้ำ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปลานิล ปลาไหล ดังเชนที่เคยตรวจพบอยางตอเนื่องและสหรัฐฯ ไดเพิ่มความเขมงวดใน

การตรวจสอบตั้งแตปลายปท่ีผานมา  

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาจากผูผลิต 6 ราย จำนวน 10 ครั้ง สินคาที่ถูกปฏิเสธนำเขา ไดแก 

ปลาทูนา ปลาแมคคอเรล ปลา Scad สาเหตุการปฏิเสธ คือ มีสิ่งสกปรก และพบการปนเปอนสารฮีสตามีน 

เชื้อซัลโมเนลา และผลิตภัณฑขนมอบ เนื่องจากใชสีซ่ึงเปนสิ่งเจือปนอาหารท่ีไมปลอดภัย  

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

ดังนี้ 

o วันที่ 20 มิ.ย. 62  - U.S. FDA ไดประกาศขึ้นบัญชี Import Alert สินคาของผูประกอบการไทย 1 ราย คือ 

บริษัท  Cocos Enterprises (Thailand) Co. LTD สำหรับสินคา 4 รายการ คือ มะพราวและผลิตภัณฑ 

(เนื้อมะพราว น้ำมะพราว กะทิ) เนื่องจากผูผลิตน้ำผลไมในตางประเทศไมปฏิบัติตามขอกำหนด HACCP 

ของน้ำผลไม 

o  วันท่ี 26 มิ.ย. 62 - U.S. FDA ไดประกาศข้ึนบัญชี Import Alert สินคาของผูประกอบการไทย 3 ราย คือ  

-  บริษัท Hua Kwang Co. Ltd. สำหรับสินคา 3 รายการ คือ ลูกอมมะขาม เนื่องจากพบสิ่งสกปรก  

-  บริษัท I.V. Pong Supply Ltd. สำหรับสินคา 1 รายการ คือ มะขามอบไอน้ำ เนื่องจากพบสิ่งสกปรก 

-  บริษัท Asiatic Agro Industry Co., Ltd สำหรับสินคา 2 รายการ คือ น้ำมะขามกระปอง เนื่องจากพบ

สิ่งสกปรกเจือปน 

อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจงใหแกเจาหนาที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบวา FDA 

อนุญาตใหกักกันสินคาที่ละเมิดกฎหมายและขอบังคับของ FDA โดยไมตองมีการตรวจทางกายภาพสินคา 

(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหลานี้อาจเก่ียวของกับ ผลิตภัณฑ ผูผลิต 
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ผูจัดสง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินคาถูกข้ึนบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจสงผลให

สินคาท้ังหมดท่ีจะนำเขาสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการนำเขาโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที  

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

- 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• พอแมพันธุกุงพันธุใหมพลิกโฉมการผลิตกุงในสหรัฐฯ บริษัท American  Penaeid ผูผลิตพอแมพันธุกุงราย

สำคัญของสหรัฐฯ และเปนบริษัทลูกของบริษัท American Mariculture ท่ีดำเนินธุรกิจท้ังผลิตกุงจำหนายเพ่ือ

การบริโภค และผลิตพอแมพันธุกุงสงตอใหกับหลายประเทศ สามารถพัฒนาโครงการปรับปรุงกุงพอแมพันธุ

ใหมเทียบเทาระดับโลกโดยมุงเนนพันธุปลอดเฉพาะโรค (specific pathogen-free: SPF) ภายใตเครื่องหมาย

การคํา SunShrimp โดยพลิกฟนผลผลิตกุงไดอยางรวดเร็วภายหลังประสบพายุเฮอริเคนถึง 2 ครั้ง ในชวง 2 ป

ท่ีผานมา   

• ขาวหอม Jasmine แหงมลรัฐแคลิฟอรเนียคูแขงขาวหอมมะลิไทยในตลาดสหรัฐฯ จากการสำรวจตลาดของ

ฝายการเกษตรฯ เมื่อเดือน พ.ค. 62 พบวา มีขาวหอม Jasmine ซึ่งเปนขาวที่ปลูกในมลรัฐแคลิฟอรเนียของ

สหรัฐฯ ภายใตตราสินคา Lundberg วางจำหนายในรานซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกันหลายแหง โดยวาง

จำหนายในราคาท่ีสูงกวาขาวหอมมะลิอินทรียที่นำเขาจากประเทศไทย อยางไรก็ตาม คุณภาพขาวหอมของ

สหรัฐฯ จากการสังเกตและความเห็นของผูบริโภคพบวา ยังไมสามารถแขงขันกับขาวไทยได กลาวคือ ลักษณะ

ทางกายภาพของเมล็ดขาวมีลักษณะขาวขุน และความนุมหอมยังไมเทียบเทาขาวหอมมะลิไทย     

• USDA เสนอรางระเบียบใหมดานเทคโนโลยีชีวภาพ เม่ือวันท่ี 7 มิ.ย. 62  USDA ไดยื่นเสนอรางระเบียบ

ใหมเกี ่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพชื ่อวา “Movement of Certain Genetically Engineered Organisms.” 

โดยยึดหลักการความยั่งยืนนิเวศวิทยา สอดคลอง สม่ำเสมอ รับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ หรือ SECURE 

(Sustainable, Ecological, Consistent, Uniform, Responsible, Efficient)  เพ่ือใหยืดหยุนเอ้ือตอการวิจัย

และความกาวหนาดานพันธุวิศวกรรมพืชในดานการทดสอบและลดระยะเวลาการพิจารณาใหอนุญาต ซ่ึงคาด

วาจะชวยนักพัฒนาพันธุลดตนทุนการวิจัยและพัฒนาดานพันธุวิศวกรรมพืชไดถึง 3.6 ลานเหรียญสหรัฐตอพืช 

1 ชนิด สงผลใหการผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อตอบสนองตอความตองการอาหารและ

เครื่องนุงหมทั่วโลก โดยจะมีกฎหมายกำกับดูแลดานพืช GE ที่มีความรับผิดชอบและคาดการณไดโดยยังคง

ปกปองระบบนิเวศนและสุขนามัยพืชในสหรัฐฯ 

• แนวโนมการคาสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ปงบประมาณ2562  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62  USDA ไดเผยแพรการ

คาดการณการคาสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ปงบประมาณ 2562 วามูลคาการสงออกจะลดลง ในขณะที่การ

นำเขาจะเพิ่มขึ้น โดยมูลคาการสงออกจะอยูที่ 137 พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากที่คาดการณไวเมื่อเดือน 

ก.พ. 62 เปนมูลคา 4.5 พันลานเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการสงออกธัญพืชพืชน้ำมัน และปศุสัตวและผลิตภัณฑ

ท่ีลดลง สำหรับการนำเขาคาดวาจะอยูท่ี 129 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากการคาดการณเม่ือเดือน ก.พ. ท่ี

ผานมา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ โดยการนำเขาท่ีเพ่ิมข้ึนสวนใหญเปนการนำเขาผลิตภัณฑพืชสวน ท้ังนี้ สหรัฐฯ 

จะเกินดุลการคา 8 พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากท่ีคาดการณไวเม่ือเดือน ก.พ. 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐ  
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• USDA ประกาศเรียกคืนปลาวงศ Siluriformes ท่ีนำเขาจากเวียดนาม เม่ือวันท่ี 29 พ.ค. 62 หนวยงาน 

Food  Safety  and  Inspection Service:    FSIS) สังก ัด USDA ได ประกาศการเร ียกคืนปลาวงศ 

Siluriformes หรือ Catfish (ปลาดุก) จำนวน 69,590 ปอนด (31,632 กิโลกรัม) ที่นำเขาจากเวียดนาม

ในชวงเดือน ส.ค. 61 ถึงเดือน ม.ค. 62 โดยบริษัทJ Deluca Fish Company Inc. ของมลรฐัแคลิฟอรเนีย

เนื่องจากสินคาไมไดรับการตรวจสอบซ้ำ (re-inspection) จากหนวยงานFSIS กอนการนำเขา อีกท้ังยัง

เปนปลาท่ีผลิตโดยผูประกอบการท่ีไมไดรับอนุญาตใหผลิตเพ่ือการสงออกไปยังสหรัฐฯ  

• ผลกระทบของ FTA ของไทยตอการสงออกสินคาเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ วิเคราะหการ

จัดทำความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับประเทศคูภาคีตางๆ และผลกระทบที่มีตอการสงออกสินคาเกษตร

อาหารของตนมายังไทย โดยชี้ใหเห็นวาความตกลงตางๆ กระทบตอความสามารถในการแขงขันและการสงออก

สินคาประเภท ผลิตภัณฑนม ผลไมสด ผักแปรรูป ขนมขบเคี้ยว ซีเรียลอาหารเชา ซอสและเครื่องปรุง และ

อาหารสัตว ทั้งนี้ ในแตละปการคาภายใตความตกลงดังกลาวทำใหสหรัฐฯ สูญเสียการสงออกสินคาเกษตร

อาหารคิดเปนมูลคาประมาณ 283 ลานเหรียญสหรัฐ  

• สหรัฐฯ จัดระเบียบกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62 ประธานาธิบดีทรัมป ไดลงนามใน

คำสั ่งประธานาธ ิบดี (Executive Order) เพื ่อจ ัดระเบ ียบกฎหมายและลดคาใช จ ายที ่ เก ี ่ยวเนื ่องกับ

เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะเปนแรงกดดันกับประเทศคูคาของสหรัฐฯ รวมถึงจีน ใหยกเลิกอุปสรรคตางๆ ที่มีตอ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไมวาจะเปนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือพืชที่ไดจากพันธุวิศวกรรมใหมีความ

ตานทานโรค เกษตรกรผูปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ เปนหนึ่งในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตที่คาดวาจะไดรับ

ผลประโยชนจากคำสั่งฉบับนี้ เนื่องจากกฎระเบียบในบางประเทศไมอนุญาตใหจำหนายผลิตภัณฑท่ีผานการดัด

แปรพันธุกรรมหากไมไดปฏิบัติตามขอกำหนดเง่ือนไขบางประการท่ีวางไว เชน จีน บราซิล สหภาพยุโรป 

• USDA เผยแพรผลการวิจัยกรณีศึกษาดานมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในภาคการเกษตร เนื่องในโอกาส

วันความอาหารปลอดภัยอาหารโลก "World Food Safety Day" ซึ่ง United Nations ไดใหทุกประเทศรวม

ฉลองในวันที่ 7 มิ.ย. ของทุกป โดยเริ่มในป 2562 เปนปแรก  โดยกรณีศึกษามุงเนนไปท่ีแอปเปล แคนตาลูป 

สตรอเบอรรี่ หอม และมะเขือเทศ ซึ่งแมวาพืชจะมีลักษณะและความเสี่ยงที่แตกตางกัน แตการใชมาตรฐาน

ความปลอดภัยใกลเคียงกัน โดยมีขอแตกตางในการปฏิบัติตามแตขนาดของฟารมหรือผูประกอบการ สำหรับ 

ปจจัยที่ทำใหเกษตรกรสหรัฐฯ มีความพรอมในการปรับตัวและตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานความ

ปลอดภัยอาหาร ไดแก (1) มีภูมิหลังและวัฒนธรรมองคกรเรื่องความปลอดภัยอาหาร  (2) มีเครือขายขอมูล

ความปลอดภัยอาหารท่ีเขมแข็ง (3) เง่ือนไขท่ีเขมงวดและของลูกคา/กลุมบริการอาหาร   

ลาตนิอเมริกา 

• ภาคประมงเม็กซิโกหวั่นสาหรายสีน้ำตาลสงผลกระทบตอการจับกุงล็อบสเตอร  กลุมชาวประมงเม็กซิโก

แสดงความวิตกตอสถานการณการระบาดของสาหรายสีน้ำตาลสกุล Sargassum ที่ถูกคลื่นพัดเขาชายฝง

จำนวนหลายตันบริเวณชายฝงแคริบเบียนของรัฐกินตานาโร ทางตะวันออกของคาบสมุทรยูกาตัง โดยเฉพาะ

ในเขตเทศบาลเมือง Maria Elena วาอาจจะสงผลกระทบตอฤดูกาลจับกุงล็อบสเตอรที่กำลังจะมาถึงในเดือน

กรกฎาคม โดยเม็กซิโกเคยไดรับความเสียหายจากสาหรายประเภทนี้มาเปนเวลา 5 ปติดตอกันแลว และไดเคย

สรางความเสียหายเปนมูลคาหลายลานเม่ือปกอนหนานี้ 
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• ชิลีและเปรูวางแผนปรับโครงสรางหนวยงานดานการเกษตรของประเทศ  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 62 ชิลีประกาศ

แผนกอตั้งกระทรวงการเกษตรและอาหาร โดยผนวกกรมประมงและเกษตร ซึ่งอยูภายใตกระทรวงเศรษฐกิจ

เขาไวดวยกัน เพื่อชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบการบริหารประเทศและการประสานงาน และเพ่ิม

ศักยภาพในการดำเนินการ สวนประเทศเปรูประกาศแผนปรับโครงสรางกระทรวงฯ เม่ือวันท่ี 12 มิ.ย. 62 โดย

จะเพิ่ม 2 กรม คือ กรมการเกษตรในครัวเรือน และกรมการพัฒนาและบริการทางการเกษตร และเปลี่ยนชื่อ

กระทรวงจากกระทรวงเกษตรและการชลประทาน ไปเปน กระทรวงการพัฒนาการเกษตร และมีแผนการท่ีจะ

ออกกฎหมายเพ่ือสงเสริมการผลิตของเปรู โครงการกอตั้งกองทุนเพ่ือชวยเหลือกลุมเกษตรกรในครัวเรือนดวย 

และการประกาศกฎหมายเพ่ือรองรับแผนการเกษตรในครัวเรือนแหงชาติ 

• อารเจนตินาปรับกฎหมายอาหารแหงชาติยอมรับการคาทุเรียนในประเทศ  โดยการปรับกฎหมายอาหาร

แหงชาติอารเจนตินา (Código Alimentario Argentino: C.A.A.) ครั้งลาสุด ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทสัญชาติอารเจนตินาและผลิตภัณฑอาหารของประเทศ เพื ่อให

อารเจนตินายังคงเปนเสมือนซุปเปอรมารเก็ตของโลก โดยไดมีการประกาศเปนมติลงในราชกิจจานุเบกษา

จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการอนุญาตใหมีการคาขายทุเรียนภายในประเทศอันเปนผลมาจากการรอง

ขอของบริษัทสัญชาติจีนชื่อ Yonghui S.R.L.  

• เม็กซิโกขยายโควตานำเขาเนื้อไกปลอดภาษี เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 กระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกไดประกาศ

ขยายโควตานำเขาเนื้อไกปลอดภาษี จาก 3 แสนตัน เปน 3.5 แสนตัน เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการขาดแคลน

สินคาหลังจากท่ีปริมาณการผลิตในประเทศลดลงซ่ึงมีสาเหตุจากการระบาดของไวรัสไขหวัดนก รวมท้ังการลด

ปริมาณนำเขาไกสหรัฐฯ เนื่องจากการระบาดของโรคนิวคาสเซิล  ในการนี้ จะชวยอำนวยความสะดวกใหกับ

ประเทศที่ไมไดมีขอตกลงทางการคาทั้งแบบทวิภาคีหรือแบบภูมิภาค ในการสงออกเนื้อไกมายังเม็กซิโกแบบ

ปลอดภาษี ซ่ึงบราซิลเปนประเทศท่ีไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดในปจจุบัน 

• พบไขหวัดนกสายพันธุ AH7N3 ระบาด 15 จุดในเม็กซิโก  โดยพบในการเลี้ยงในครัวเรือน ๑๑ จุด และใน

ฟารมเลี้ยงไกอีก 4 จุด ซ่ึงท้ังหมดอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการอนุญาตการฉีดวัคซีนปองกันโรคดังกลาว สำหรับมาตรการ

การควบคุมโรค ดำเนินการโดยการกักกันสัตวท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ และดำเนินมาตรการตอตานการ

ระบาดตามระเบียบของประเทศและระเบียบสากล และยังไดแนะนำใหเกษตรกรเพิ่มระดับความเขมขนของ

มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟารมของตน ฉีดวัคซีนอยางเหมาะสม และแจงทางการเม่ือพบวามี

การเสียชีวิตแบบไมปกติในฝูงสัตวท่ีตนเลี้ยงไว  

• การใชเทคโนโลยีทางการเกษตรในลาตินอเมริกา  เพ่ือชวยเพ่ิมศักยภาพในการผลิตใหเกษตรกร หรือปองกัน

และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ (1) อารเจนตินา

ใชโดรนสำรวจพื้นที่ใชยากำจัดวัชพืชในนาขาว เพื่อชวยจำกัดพื้นที่ในการฉีดพนสารกำจัดวัชพืชเฉพาะจุดที่มี

ปญหา (2) โคลอมเบียใช GeoFarmer แอพพลิเคชั่นเก็บและแบงปนขอมูลสภาพภูมิอากาศสำหรับการเกษตร 

ชวยใหเกษตรกรและผู ที ่เกี ่ยวของรับทราบขอมูลเกี่ยวกับปญหาสภาพภูมิอากาศไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ และ (2) โคลอมเบียใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในการวิเคราะหสภาพดิน เพ่ือใหเกษตรกรและ

ผูประกอบการดานปศุสัตวในโคลอมเบียสามารถรับคำแนะนำเก่ียวกับการปรับสภาพพ้ืนดินการใสปุยและการ

เพาะปลูกท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนไดอยางแมนยำและรวดเร็วข้ึน 
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• สินคาประทับเครื่องหมาย “อาหารอารเจนตินา” สงออกไดเพ่ิมข้ึนสามเทา ในชวงไตรมาสแรกของป 2562 มี

สินคาอาหารที่ไดรับเครื่องหมายประกันคุณภาพ “อาหารอารเจนตินา คัดสรรจากธรรมชาติ” (Alimentos 

Argentinos, una Elección Natural) เพิ่มขึ้น สงผลใหมูลคา FOB ของการสงออกสินคาอาหารเหลานี้เพิ่มข้ึน

เปนสามเทา โดยมีสินคาที่ไดรับเครื่องหมายรวมแลวทั้งหมด 438 ชนิด เพิ่มขึ้นจาก 162 ชนิด ในชวงเดียวกัน

ของปกอนหนา สงผลใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นดังกลาว จึงเห็นไดวาการที่สินคาเกษตรอาหารมีเครื่องหมาย

รับรองมาตรฐานและคุณภาพเปนท่ียอมรับ ม่ีความสำคัญและสามารถสรางมูลคาสินคาในตลาดไดจริง 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• สถานการณขาวของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62 หนวยงานบริการดานการวิจัยเศรษฐกิจ (Economic 

Research Service : ERS) ของ USDA ไดเผยแพรการคาดคะเนสถานการณการผลิตและการตลาดขาวของ

สหรัฐฯ ปการคา 2562/63 (ส.ค.-ก.ค.) วาจะมีผลผลิตขาวในประเทศท้ังหมด 11.09 ลานตันขาวเปลือก ลดลง

จาก 12.56 ลานตันขาวเปลือก ของปกอนหนา รอยละ 11.70 เนื่องจากการลดลงของทั้งพื้นที่เพาะปลูกและ

พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว ในสวนของความตองการใชในประเทศซ่ึงสวนใหญเปนอาหารและเพ่ือปอนโรงงานอุตสาหกรรม

แปรรูป คาดวาจะลดลงจาก 7.56 ลานตันขาวเปลือก* เหลือเปน 7.45 ลานตันขาวเปลือก หรือลดลงรอยละ 

1.46  อยางไรก็ตาม สหรฐัฯ ยังคงมีความตองการนำเขาขาวจากตางประเทศ โดยคาดวาจะมีการนำเขาเพ่ิมข้ึน

จาก 1.61 ลานตันขาวเปลือก ของปกอนหนาเปน 1.64 ลานตนขาวเปลือก หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.86  ทั้งนี้ 

ผลผลิตเฉลี่ยตอไรจะประมาณ 1.39 ตันขาวเปลือก/ไร และราคาท่ีเกษตรกรขายได (Farm gate price) จะอยู

ท่ีตันละ 7,139 บาท 

*หมายเหตุ อัตราแปลงขาวเปลือกเปนขาวสาร = 1:7       
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