รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์รา
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
รายการ
1. ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
2. ผลิตภัณฑ์ประมงอื่นๆ
3. ข้าว
4. อาหารสัตว์
5. กุ้งแช่เย็น/แช่แข็ง
6. ผลไม้สด
7. ยางพาราและผลิตภัณฑ์
8. สินค้าเกษตรอื่นๆ
รวมสินค้าเกษตร

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังออสเตรเลีย (ล้านบาท)
% เปลี่ยนแปลง
ม.ค. 61
ก.พ. 61
ก.พ. 60
ม.ค./ก.พ. 61
590.91
528.87
-11.73
610.07
323.73
223.80
-44.65
332.39
160.42
164.65
2.56
123.41
240.87
150.21
-60.35
144.09
129.65
88.75
-46.08
30.81
6.05
8.70
30.45
6.10
0.85
0.67
-26.86
0.00
928.32
972.38
4.53
975.68
2,380.80
2,138.01
-11.35
2,222.55

% เปลี่ยนแปลง
ก.พ. 60/61
-15.36
-48.52
25.05
4.07
65.28
29.90
100.00
-0.34
-3.95

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ม
 สินค้าเกษตรและอาหารกลุ่มที่ออสเตรเลียนาเข้าจากไทยสูงสุดยังเป็นสินค้าประมง โดยนาเข้าปลาทูน่ากระป๋องสูงสุด อย่างไร
ก็ตาม พบว่าการนาเข้าสินค้าประมงทุกกลุ่มลดลงในเดือน ก.พ. 61 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนภาพรวมการนาเข้า
โดยรวมลดลงร้อยละ 11.35
 เมื่อเปรียบเทียบการนาเข้าในเดือน ก.พ. 61 เทียบกับ ก.พ. 60 มีมูลค่าลดลงเล็กน้อยร้อยละ 3.95 โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงของสินค้าประมงยกเว้นกุ้งแช่แข็ง ในขณะที่การนาเข้าข้าวและผลไม้สดเพิ่มขึ้น

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย
สินค้าไทยถูกปฏิเสธการนาเข้า
 สินค้าพริกแดง (Red Chilli) ถูกตรวจพบสารกาจัดศัตรูพืชต้องห้ามชนิด Cabaryl lป็นสินค้าที่ส่งออกโดยบริษัทผู้ส่งออกราย
หนึ่ง ทั้งนี้ สินค้าจากบริษัทนี้มีสถิติถูกปฏิเสธอย่างต่อนื่อง ส่วนใหญ่เนื่องมาจากสารกาจัดศัตรูพืชเกินมาตรฐาน
 ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 60 ซี่งออสเตรเลียประกาศยกเลิกการระงับการนาเข้ากุ้งดิบ จนถึงวันที่ 9 ก.พ. 61 มีการนาเข้าสินค้า
กุ้งดิบมายังออสเตรเลียแล้วจานวน 308 ตู้ (Consignments) โดยนาเข้าจากไทยจานวน 69 ตู้ มีการตรวจพบตัวอย่าง
ติดเชื้อ WSSV (White Spot Syndrome Virus) แล้วจานวน 4 ตู้ ในจานวนนี้มีสินค้ากุ้งดิบจากไทยจานวน 1 ตู้ (ตรวจพบ
เมื่ อ วัน ที่ 15 ก.พ. 61) เป็ น สิ น ค้ าที่ ผ ลิ ต โดยบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต รายหนึ่ ง ของไทย ผู้ น าเข้ าตั ด สิ น ใจส่ งสิ น ค้ ากลั บ ออกไปจาก
ออสเตรเลียแล้ว
กฎระเบียบการนาเข้า
 สืบเนื่องจากการที่ออสเตรเลียมีการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ปริมาณสูงเกินมาตรฐานในกุ้งต้มแช่แข็งนาเข้าอย่างต่อเนื่อง (ตรวจ
พบในกุ้งต้มจากไทย 1 รุ่น) เนื่องจากผู้ผลิตจงใจใช้ความร้อนไม่เพียงพอ เพื่อต้องการให้กุ้งสุกเพียงเล็กน้อยและสามารถนามา
ปรุงอาหารในร้านอาหารแทนกุ้งดิบได้ เนื่องจากกุ้งต้มไม่ต้องตรวจสอบไวรัส WSSV และ YHV (Yellow Head Virus) ก่อน
ส่งออกและเมื่อนาเข้ามายังออสเตรเลีย ขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้นาเข้า ออสเตรเลีย โดยมีแนวโน้มอาจ
กาหนดให้ต้องตรวจสอบไวรัสในกุ้งต้มที่ไม่ใช้ความร้อนสูงตามที่กาหนด ซึ่งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูง
 ตั้งแต่ 1 มี.ค. 61 เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียมีการบังคับใช้เงื่ อนไขใหม่ในการนาเข้าไม้ตัดดอกและไม้ใบ
ประดับ โดยสินค้าต้องปราศจากศัตรูพืชมีชีวิตที่ต้องกักกัน และต้องผลิตและส่งออกภายใต้การรับรองของหน่วยงานรับผิดชอบ
(กรมวิชาการเกษตร) หรือใช้การรมเมธิลโบรโมด์ก่อนการส่งออก หรือใข้วิธีการยับยั้งการแพร่พันธุ์แมลงรูปแบบอื่นก่อนการ
ส่งออก และเพิ่มข้อความรับรองในเอกสาร Phytosanitary Certificates
ข้อคิดเห็น/แนวทางการแก้ไขปัญหา
 สินค้าเกษตรของไทยประสบปัญหาถูกปฏิเสธบ่อยครั้งเนื่องจากสารกาจัดศัตรูพืชตกค้าง ทั้งชนิดที่ห้ามใช้หรืออนุญาตให้ใช้ได้
แต่มักพบว่าเกินมาตรฐาน จาเป็นต้องดาเนินมาตรการเข้มงวด โดยเฉพาะกับผู้ที่ถูกปฏิเสธสินค้าบ่อยครั้ง เช่น กาหนดให้ต้อง
วิเคราะห์สารตกค้างก่อนการส่งออก และรับซื้อหรือรวบรวมสินค้าจากสวนหรือฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GAP
 จากการหารือกับสมาคมผู้นาเข้าสินค้าประมงของออสเตรเลียพบว่า สินค้าประมงของไทยยังเป็นที่ต้องการอยู่มากโดยเฉพาะ

กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง อย่างไรก็ตาม จาเป็นต้องเข้มงวดเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และศักยภาพด้านการวิเคราะห์โรคสัตว์น้า
 กรมวิชาการเกษตรแจ้งผู้ผลิตและส่งออกไม้ตัดดอกโดยเฉพาะกล้วยไม้ เกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ด้านการนาเข้าไม้ตัดดอกและ
ไม้ใบประดับ เพื่อป้องกันการปฏิเสธสินค้าเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เพิ่งเริ่มบังคับใช้

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สาคัญของประเทศออสเตรเลีย
 รายงานเกี่ยวกับการศึกษาแนวโน้มการบริโภคสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริโภคออสเตรเลียโดยองค์กร Innova Market
Insight สรุปแนวโน้มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในปี 2561 ว่า ผู้บริโภคออสเตรเลียจะใส่ใจในการเลือกอาหารและเครื่องดื่ม
ที่มีคุณ ค่าทางโภชนาการ ให้ความสาคั ญ ต่อรายละเอียดในฉลาก รวมถึงจรรยาบรรณต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องการ
เครื่องดื่มและอาหารที่ มีป ริม าณน้าตาลต่าหรือปราศจากน้ าตาลเป็น ที่ต้ องการ ควรเน้น กระบวนการผลิต เป็ นธรรมชาติ
ปราศจากสารปรุงแต่ง แต่ยังรักษารสชาติและคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้บริโภคต้องการเมนูอาหารยอดนิยมมา
บรรจุไว้ในรูปแบบอาหารพร้อมบริโภค โดยมีคุณภาพและรสชาติความอร่อย ผู้บริโภคต้องการอาหารที่ง่าย สะดวก ที่ยังคง
คุณค่าทางโภชนาการ และสามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เน้นการสร้างสรรค์อาหารและเครื่องดื่มที่ให้คุณค่าทางอาหาร
และบารุงสุขภาพที่ได้จากธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเล อาทิ สาหร่ายทะเลและสาหร่าย Spirulina
ข้อคิดเห็น
 ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารเพื่อส่งออกรับทราบแนวโน้มและความต้องการตลาด
สามารถผลิตสินค้าที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูง

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร
 แนวโน้มการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของออสเตรเลียจากประเทศต่างๆ จะยังทรงตัว การนาเข้าสินค้าประมงโดยรวมไม่
น่าเปลี่ยนแปลงมากนัก แม้มีความต้องการนาเข้ากุ้งดิบยังสูง แต่ปริมาณและมูลค่าการนาเข้ายังไม่เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจาก
มาตรการควบคุมการนาเข้า สาหรับการตรวจโรคจากไวรัส WSSV และ YHV ที่เข้มงวด ผู้นาเข้าและผู้ผลิตยังมีความเสี่ยง
การนาเข้าข้าวโดยรวมลดลงเล็กน้อย สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะออสเตรเลียสามารถผลิตข้าวเมล็ดยาวได้เอง แม้ราคาจะยังสูง
อยู่เมื่อเทียบกับข้าวนาเข้าจากเอเชีย แต่ผู้บริโภคบางกลุ่มยังมีความชาตินิยมและนิยมบริโภคสินค้าที่ผลิตภายในประเทศแม้
ราคาจะสูงกว่าสินค้านาเข้า

6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 8 ก.พ. 61 สปษ. แคนเบอร์รา เข้าร่วมประชุม Roundtable Discussion เกี่ยวกับการทบทวนความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพส าหรับ การนาเข้ ากุ้ งและผลิ ตภั ณ ฑ์ ห รือ Prawn IRA (Import Risk Analysis) Review ณ กระทรวงเกษตรฯ
ออสเตรเลีย ประมาณกลางปี 2562 คาดว่าจะสามารถเสนอร่างเพื่อให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อคิดเห็น มีความเป็นไปได้ที่
ออสเตรเลียจะเพิ่มความเข้มงวดสาหรับสินค้ากุ้งนาเข้า เนื่องจากมีรายการโรคกุ้งที่ระบุว่ามีความเสี่ยงและเป็นอันตรายเพิ่มขึ้น
อี ก หลายรายการ และอาจรวมถึ ง IHHNV (Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus) เนื่ อ งจาก
ออสเตรเลียกลับมามีสถานะปลอดโรคนี้อีกครั้ง
 จากการสารวจตลาดผลไม้เขตร้อนในรัฐนิวเซาท์เวลส์พบว่า ขณะนี้ผลไม้ไทยในท้องตลาดมีเฉพาะมะพร้าวอ่อนและทุเรียน
หมอนทองแช่แข็ง (ทั้งผลและเฉพาะเนื้อ) เท่านั้น ทุเรียนหมอนทองผลราคา 222 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทองแกะเนื้อไร้
เมล็ดราคา 259 บาท/กก. ในขณะที่ทุ เรียนแช่แข็ง Musang King ของมาเลเซียทั้ งผลราคา 665 บาท/กก และทุเรียน
Musang King แกะ (มีเมล็ด) ราคา 740 บาท/กก. รสชาติทุเรียนมาเลเซียโดยรวมดีกว่าของไทย เนื่องจากเนื้อคงรูป ค่อนข้าง
สุก กลิ่นแรง รสชาติหวานมันคล้ายทุเรียนชะนีผสมก้านยาว ในขณะที่เนื้อทุเรียนหมอนทองของไทยเมื่อละลายน้าแข็งแล้วนิ่ม
เละไม่เป็นรูปทรง มังคุด เงาะ ลาไย ลิ้นจี่ ฝรั่ง และน้อยหน่าที่พบในท้องตลาดเป็นผลไม้ที่ปลูกในออสเตรเลียทั้งสิ้น เมื่อ
ทดสอบรสชาติแล้ว รสชาติดีเหมือนกับที่ปลูกในประเทศไทย ยกเว้นฝรั่งซึ่งยังเป็นพันธุ์พื้นเมือง มะม่วงที่พบในท้องตลาด
ทั้งหมดปลูกในออสเตรเลีย โดยพบทั้งสิ้น 6 พันธุ์ ได้แก่ Honey Gold (ราคา กก. ละ 98 บาท) R2E2 (กก. ละ 123 บาท)
Kent (กก. ละ 123 บาท) Brooks (กก. ละ 123 บาท) โชคอนันต์ (กก. ละ 172 บาท) และมะม่วงเปรี้ ยว (ไม่มีชื่อพันธุ์)
(กก. ละ 148 บาท) ส่วนใหญ่ผลใหญ่ เนื้อหนา หวาน เมล็ดลีบ
ข้อคิดเห็น
 กรมประมงและผู้ ผ ลิ ต ควรพิ จ ารณาแจ้ งข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การทบทวนการประเมิ น ความเสี่ ย งสิ น ค้ ากุ้ งที่ น าเข้ า มายั ง
ออสเตรเลียที่มีการดาเนินการอยู่ เพื่อไม่ให้ไทยเสียประโยชน์จากกาหนดมาตรการที่เข้มงวดเกินความจาเป็นของออสเตรเลีย
 ควรเร่งรัดการเปิดตลาดมะม่วงฉายรังสีจากไทยมายังออสเตรเลีย เนื่องจากสินค้าเป็นที่ต้องการของผู้นาเข้าหลายรายซึ่งได้แจ้ง
ความประสงค์มายัง สปษ แคนเบอร์รา อีกทั้งช่วงฤดูกาลมะม่วงของไทยและออสเตรเลียไม่ตรงกัน โดยที่ขณะนี้รอเวลาให้ไทย
อนุมัติการเปิดตลาดพลับฉายรังสีจากออสเตรเลียไปยังไทย เมื่อฝ่ายออสเตรเลีย จัดส่งข้อมูลที่สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ของไทยต้องการและ อย. พิจารณาอนุมัติแล้ว ก็จะสามารถเปิดตลาดผลไม้ชนิดนี้ระหว่างกันได้ทันที

