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

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังออสเตรเลีย (ล้านบาท)
% เปลี่ยนแปลง
ก.พ. 61
มี.ค. 61
มี.ค. 60
ก.พ./มี.ค. 61
528.87
550.38
3.90
537.44
223.8
237.63
5.82
348.76
150.21
225.32
33.33
171.74
164.65
155.80
-5.68
179.57
88.75
72.63
-22.19
37.14
8.70
6.46
-34.67
10.44
0.67
0.00
N/A
0.96
972.38
916.04
-6.15
1,126.81
2,138.01
2,164.27
1.21
2,412.85

% เปลี่ยนแปลง
มี.ค. 60/61
2.35
-46.77
23.78
-15.26
48.86
-61.64
N/A
-23.01
-11.49

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ม
 สินค้าเกษตรและอาหารกลุ่มที่ออสเตรเลียนาเข้าจากไทยสูงสุดยังเป็นสินค้าประมง โดยมีมูลค่าการนาเข้าในเดือน มี.ค. 61
รวมกัน 860.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 61 ร้อยละ 2.23 โดยเป็นการนาเข้าปลาทูน่าบรรจุกระป๋องมากที่สุด
ส่วนกุ้งแช่แข็งมีมูลค่าการนาเข้าลดลงร้อยละ 22.19 เมื่อเทียบกับเดือน ก.พ. 61 อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการนาเข้าสินค้า
ประมงในเดือน มี.ค. 61 เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 60 พบว่าลดลงร้อยละ 7.29
 ภาพรวมการนาเข้าสินค้าเกษตรในเดือน มี.ค. 61 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พบว่ามูลค่าการ
นาเข้าลดลงร้อยละ 11.49 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยสินค้าที่นาเข้าลดลงมากที่สุด ได้แก่ ผลไม้สด
รองลงไป ได้แก่ ข้าว ทั้งนี้ คาดว่าเนื่องจากภาพรวมการนาเข้าข้าวจากประเทศต่างๆ ของออสเตรเลียลดลง อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีการนาเข้าจากอินเดีย จีน และเวียดนาม เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดข้าวของไทย
 การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยของออสเตรเลียค่อนข้างทรงตัว สินค้าที่ยังมีศักยภาพ ได้แก่ อาหารสัตว์ ความ
ต้องการสินค้ากุ้งแช่เยือกแข็งยังมีต่อเนื่อง แต่ไทยต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานให้ได้

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย
สินค้าไทยถูกปฏิเสธการนาเข้า
 สินค้าไข่นกกระทาบรรจุกระป๋ องนาเข้าจากประเทศไทยโดยบริษัทผู้ผลิตรายหนึ่ง ถูกกักกันจานวน 400 กล่อง (Cartons)
เนื่องจากข้อความในใบรับรองสุขอนามัยที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์ไม่ครบถ้วน โดยไม่มีข้อความเกี่ยวกับการพิมพ์หรือสลัก
หมายเลขโรงงานและรหัสการผลิตลงบนภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ เป็นกฎระเบียบใหม่และทางการออสเตรเลียได้แจ้งให้ถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 สปษ. แคนเบอร์รา ได้ประสานกับกรมปศุสัตว์เพื่อขอให้ออกเอกสารใบรับรองฉบับใหม่และ
สามารถนาเข้าสินค้าได้แล้ว และได้แจ้งกฎระเบียบใหม่ให้แก่กรมปศุสัตว์เพื่อแจ้งผู้ผลิตในประเทศ และแจ้งไปยังผู้นาเข้าสินค้า
นี้ในออสเตรเลียผ่านทางสานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหากักกันสินค้าซ้าอีก
 สินค้ากุ้งดิบแช่เยือกแข็งผลิตโดยบริษัท ผู้ผลิตรายใหญ่ของไทย จานวน 3 รุ่นถูกตรวจพบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (White
Spot Syndrome Virus หรือ WSSV) โดยสินค้าผ่านการตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองสุข อนามัยโดยกรมประมง สปษ.
แคนเบอร์รา ได้แจ้งไปยังกรมประมงแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้าของออสเตรเลียขอให้กรมประมงดาเนินการ
สืบหาสาเหตุและขอให้พิจารณาระงับการส่งออกสินค้ากุ้งดิบจากบริษัทมายังออสเตรเลีย พร้อมทั้งขอหารือกับกรมประมงทาง
Teleconference
 สิ น ค้ า ใบกระเจี๊ ย บ (Rosella leaves) ผลิ ต โดยบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต รายหนึ่ ง ของไทยถู ก ตรวจพบสารก าจั ด ศั ต รู พื ช ตกค้ า ง
Chlorpyrifos และ Dimethoate เกินมาตรฐานที่กาหนด สปษ. แคนเบอร์รา ได้แจ้งไปยังกรมวิชาการเกษตรเพื่อตรวจสอบ
และแจ้งผู้ประกอบการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันการเกิดปัญหา
กฎระเบียบการนาเข้า
 กระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย ออกประกาศ Biosecurity Advice 2018/06 แจ้งขอรับข้อคิดเห็นเงื่อนไขการนาเข้าสินค้ากุ้ง

ที่ออสเตรเลียบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งกาหนดให้มีการตรวจสอบไวรัส WSSV และ YHV เข้มงวด โดยต้องตรวจสอบทั้งที่
ประเทศต้นทางและเมื่อสินค้ามาถึงออสเตรเลีย รวมถึงข้อคิดเห็นต่อเอกสารการประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดหรือ Prawn
IRA 2009 โดยขอรั บ ทราบข้ อ คิ ด เห็ น ภายใน 4 มิ .ย. 61 สปษ แคนเบอร์ร า ได้ แ จ้ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละ
กรมประมงเพือ่ โปรดทราบและให้ข้อคิดเห็นแล้ว
ข้อคิดเห็น/แนวทางการแก้ไขปัญหา
 สินค้าเกษตรของไทยประสบปัญหาถูกปฏิเสธบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเนื่องจากสารกาจัดศัตรูพืชตกค้าง ทั้งชนิดที่ห้ามใช้หรือ
อนุญาตให้ใช้ได้แต่มักพบว่าเกินมาตรฐาน จาเป็นต้องแจ้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรับทราบ และดาเนินมาตรการเข้มงวดกับผู้
ที่ถูกปฏิเสธสินค้าบ่อยครั้ง เช่น กาหนดให้ต้องวิเคราะห์สารตกค้างก่อนการส่งออก และรับซื้อหรือรวบรวมสินค้าจากสวนหรือ
ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GAP
 จากการหารือกับสมาคมผู้นาเข้าสินค้าประมงของออสเตรเลียพบว่า สินค้าประมงของไทยยังเป็นที่ต้องการอยู่มากโดยเฉพาะ
กุ้งดิบแช่เยือกแข็ง อย่างไรก็ตาม จาเป็นต้องเข้มงวดเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และศักยภาพด้านการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
 กรมประมงเร่งสืบหาสาเหตุกรณีตรวจพบไวรัส WSSV ในสินค้ากุ้งดิบและดาเนินมาตรการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หากเป็น
ปัญหาด้านการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ต้องหารือกับกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลีย โดยกาหนดวันเวลาเพื่อหารือร่วมกัน
ทาง Teleconference

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สาคัญของประเทศออสเตรเลีย
 8 มี น าคม 2561 ออสเตรเลี ย และอี ก 10 ประเทศลงนามเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตามกรอบความตกลง TPP-11 หรื อ
Comprehensive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ณ กรุงซานติ เอโก ประเทศชิลี คาดว่าความตกลงจะส่งผลดี ต่ อ
เศรษฐกิจของออสเตรเลีย โดยจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกถึง 3 หมื่นล้านเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 7.5 แสนล้านบาท) ส่วน
ใหญ่เป็นการลดภาษีนาเข้าในสินค้าเกษตรส่งออกสาคัญของออสเตรเลีย ได้แก่ เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากนม ซีเรียลและธัญพืช
น้าตาล ไวน์ เนื้อแกะ ฝ้าย และข้าว
 เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม 2561 ออสเตรเลี ย ลงนามหุ้ น ส่ วนยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Partnership) กั บ เวี ย ดนาม เป็ น การ
ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและเวียดนาม ในระหว่างการเดินทางเยือนออสเตรเลียของนาย Nguyen Xuan
Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ (ASEAN-Australia Summit 2018) ซึ่งจัด
ขึ้นในนครซิดนีย์ระหว่าง 17-18 มีนาคม 2561 โดยยกระดับและกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต การทหาร การศึกษา
การค้าและการลงทุนกับเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ข้อคิดเห็น
 เวียดนามเป็นคู่ค้าลาดับที่ 14 ของออสเตรเลีย ปี 2560 มีมูลค่าการค้ารวม 7,600 ล้านเหรียญออสเตรเลีย มูลค่าการค้า
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งเวียดนามและออสเตรเลียเป็นภาคีใน TPP-11 และเวียดนามจะเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับประโยชน์
สูงสุดภายใต้กรอบความตกลงนี้ อีกทั้งจะเป็นกลไกที่สาคัญในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและการลงทุนระหว่างเวียดนามและ
ออสเตรเลีย รวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ภาคบริการ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไทยจาเป็นต้องรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าเกษตรที่สาคัญ อาทิ สินค้าประมง ข้าว อาหารสาเร็ จรูป ผักผลไม้สด และเร่งเปิด
ตลาดสินค้าที่มีศักยภาพโดยเร็ว

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร
 การส่งออกสินค้าโดยรวมจากไทยมายังออสเตรเลียในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.2 โดยสินค้าสาคัญที่ขยายตัว
ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก และน้ามันสาเร็จรูป โดยที่ไตรมาสแรกของ
ปี 2561 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13.8
 การแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียอาจส่งผลกระทบต่อการนาเข้าสินค้าจากไทย

6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 สปษ แคนเบอร์รา ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม
สุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2561 ณ นครซิดนีย์
 เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อเผยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะสินค้าจากหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จักแพร่ หลาย
ในงาน Thai Festival 2018 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ เมือง Adelaide รัฐ South Australia จัดโดยสมาคมชาว
ไทย-ออสเตรเลียในรัฐ South Australia
 เข้าร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อเผยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะสินค้าจากหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
โดยมีผู้แทนจากกรมหม่อนไหมเดินทางมาร่วมจัดนิทรรศการด้วย ในงาน Thailand Grand 2018 ในวันเสาร์ที่ 24 และวัน
อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ Tambalong Park นครซิดนีย์ จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

