รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๑
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงแคนเบอรรา
๑. มูลคาการคาสินคาเกษตรระหวางไทยกับประเทศออสเตรเลีย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มูลคาการสงออกสินคาเกษตรไทยมายังออสเตรเลีย (ลานบาท)
รายการ
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. % เปลี่ยนแปลง ม.ค.-มี.ค.
60
61
60
ปลาทูนาบรรจุกระปอง
1,675.02 1,670.16
-0.29
1,893.14
ผลิตภัณฑประมงอื่นๆ
1,007.43
785.15
-28.31
1,004.16
อาหารสัตว
5,17.70
616.40
16.01
496.21
ขาว
536.63
480.88
-11.59
434.59
กุงแชเย็น/แชแข็ง
684.73
291.02
-135.29
97.71
ผลไมสด
18.56
21.21
12.49
19.98
ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ
2.17
1.52
-43.12
0.96
สินคาเกษตรอื่นๆ
3,204.04 2,816.75
-13.75
3,088.57
รวมสินคาเกษตร
7,646.28 6,683.08
-14.41
7,035.32

๒. สถานการณการคาสินคาเกษตรที่สําคัญและแนวโนม

% เปลี่ยนแปลง
ม.ค.-มี.ค. 60/61
-13.35
-27.89
19.50
9.63
66.42
5.81
37.05
-9.65
-5.27

• สินคาเกษตรและอาหารกลุมที่ออสเตรเลียนําเขาจากไทยสูงสุดในไตรมาสแรกยังคงเปนสินคาประมง โดยมีมูลคาการนําเขาใน
ไตรมาสแรก ป ๒๕๖๑ รวมกัน ๒,๗๔๖.๓๓ ลานบาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันในป ๒๕๖๐ รอยละ ๙.๐๖ โดยเปนการ
นําเขาปลาทูนาบรรจุกระปองมากที่สุด สวนกุงแชแข็งมีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๖๖.๔๒ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ในป ๒๕๖๐ อยางไรก็ตาม ภาพรวมการนําเขาสินคาประมงในไตรมาสแรก ป ๒๕๖๑ เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา พบวา
ลดลงรอยละ ๒๒.๖๑
• ภาพรวมการนําเขาสินคาเกษตรในไตรมาสแรก ป ๒๕๖๑ ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และมีมูลคาการสงออกลดลง
รอยละ ๕.๒๗ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ในป ๒๕๖๐ สินคาที่มีการนําเขาลดลงมากที่สุด คือ ผลิตภัณ ฑประมงอื่นๆ
รองลงมา คือ ปลาทูนาบรรจุกระปอง
• การนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทยของออสเตรเลียมีปริมาณที่ลดลงกวารอยละ ๑๔.๔๑ เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน
หนา สินคาที่ยังมีศักยภาพ ไดแก อาหารสัตว อยางไรก็ดี สินคากุงแชเย็น/แชแข็งมีปริมาณการนําเขาที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสกอนหนา สาเหตุคาดวาเนื่องจากไตรมาสดังกลาวเปนชวงเทศกาลคริสตมาสและปใหม ทําใหมีความตองการสินคา
กุงแชเย็น/แชแข็งเพิ่มมากขึ้น การนําเขาจึงเพิ่มขึ้น

๓. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยที่สงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไขปญหา
สินคาเกษตรของไทย

สินคาไทยถูกปฏิเสธการนําเขา
• สิ น ค า น้ํ า สะเต ะ ผลิ ต โดยบ ริ ษั ทผู ผ ลิ ต รายห นึ่ ง ถู ก ตรวจพบ สารตกค า ง Aflatoxin เกิ น มาตรฐานที่ กํ า ห น ด
สปษ. แคนเบอรรา ไดแจงไปยังกรมวิชาการเกษตร และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรละอาหารแหงชาติเพื่อตรวจสอบและ
แจงผูประกอบการ รวมถึงผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อดําเนินการแกไขขอบกพรองและปองกันเกิดปญหา
• สินคาไขนกกระทาบรรจุกระปองนําเขาจากประเทศไทยโดยบริษัทผูผลิตรายหนึ่ง ถูกกักกันจํานวน ๕๐ กลอง (Cartons)
เนื่องจากขอความในใบรับรองสุขอนามัยที่ออกใหโดยกรมปศุสัตวไมครบถวน โดยไมมีขอความระบุวาสินคาไมมีสวนประกอบ
ของเนื้อวัว และไมมีสวนประกอบของสัตวจําพวกวัว หรือสัตวจําพวกแพะ ทั้งนี้ เปนกฎระเบียบใหมและทางการออสเตรเลีย
ไดแจงใหถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๒๙ มิ.ย. 59 สปษ. แคนเบอรรา ไดประสานกับกรมปศุสัตวเพื่อขอใหออกเอกสารใบรับรอง
ฉบับใหมและสามารถนําเขาสินคาไดแลว และไดแจงกฎระเบียบใหมใหแกกรมปศุสัตวเพื่อแจงผูผลิตในประเทศ และแจงไปยัง
ผูนําเขาสินคานี้ในออสเตรเลียผานทางสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครซิดนีย เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติเพื่อ
ปองกันการเกิดปญหากักกันสินคาซ้ําอีก ทั้งนี้ สปษ. แคนเบอรราดําเนินการเพิ่มขอมูลการนําเขาสินคาดังกลาวในเว็บไซตของ
สปษ. แคนเบอรรา แลว
• สินคากุงดิบ แชเยือกแข็งผลิ ตโดยบริษัทผูผลิตและส งออกรายหนึ่ง จํ านวน ๕ รุน ถูกตรวจพบเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว
(White Spot Syndrome Virus หรือ WSSV) โดยสินคาผานการตรวจวิเคราะหและออกใบรับรองสุขอนามัยโดยกรมประมง
สปษ. แคนเบอรรา ไดแจงไปยังกรมประมงแลว ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ําของออสเตรเลียขอใหกรมประมง
ดําเนินการสืบหาสาเหตุและขอใหพิจารณาระงับการสงออกสินคากุงดิบจากบริษัทมายังออสเตรเลีย พรอมทั้งขอหารือกับกรม
ประมงทาง Teleconference

ขอคิดเห็น/แนวทางการแกไขปญหา
• กรมประมงควรเรงสืบหาสาเหตุการตรวจพบเชื้อไวรัส WSSV ในกุงดิบแชแข็งที่สงออกจากบริษัทที่ถูกระงับการสงออกเปนการ
ชั่วคราวมายังออสเตรเลียโดยเรงดวน เนื่องจากเปนสินคาที่ผานการตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการของกรมประมงมากอน
แลว รวมถึงดําเนินการแกไขขอบกพรองที่มีประสิทธิภาพ และนัดหมายการประชุม Teleconference กับกระทรวงเกษตรฯ
ออสเตรเลีย โดยเร็ว เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของสินคากุงรวมถึงกระบวนการตรวจสอบของไทย
กฎระเบียบการนําเขา
• ออสเตรเลี ย กํ าหนดวิ ธีท ดสอบน้ํ า หนั ก สุ ท ธิสิ น ค าประมงแช เยื อ กแข็ งใหม ซึ่ งหมายถึ งปลา กุ ง/กั้ ง/ปู หมึ ก หอย แต ไม
ครอบคลุมสินคาเพิ่มมูลคาเพิ่ม เชน หมักซอส ชุบแปง บด ปรุงรส ฯลฯ ซึ่งจะใชวิธีการทดสอบน้ําหนักแบบ Partial Thaw
Method ไมรวมน้ําหนักน้ําเคลือบ (Glaze) แมในฉลากจะระบุน้ําหนักน้ําเคลือบไวก็ตาม ตัวอยางเชน กุงน้ําหนักสุทธิ 1 กก.
เมื่ อ ละลายน้ํ า แข็ งแล วจะต อ งมี นํ าหนั ก 1 กก. ตามวิธี ที่ กํ าหนดโดยสถาบั น National Measurement Institute (NMI)
กําหนด NMI แจงดวยวา ขอรองเรียนทีได
่ รับเกี่ยวกับน้ําหนักสินคาตั้งแตวันที่ 13 เม.ย. 61 ที่ผานมาจะใชวิธีการขางตนใน
การตรวจสอบน้ําหนัก และตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 61 เปนตนไปจะตรวจสอบอยางเขมงวดสําหรับน้ําหนักสินคาที่วางจําหนาย
ในทองตลาดในออสเตรเลีย โดยสินคาที่รอการจําหนายและอยูระหวางขนสงมายังออสเตรเลียซึ่งบรรจุกอนการออกประกาศ
ฉบับใหมนี้อาจจะยังไมเปนไปตามมาตรฐานใหม หากตรวจพบจะใชระดับการดําเนินการ 4 ระดับ คือ 1) ออกหนังสือเตือน
2) มีหนังสือแจงวาสินคาไมไดมาตรฐาน 3) กําหนดใหตองปดฉลากใหม และ 4) ดําเนินการฟองรอง ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 30 มิ.ย.
61 ผูจําหนายปลีกตองนําสินคาที่ไมเปนไปตามขอกําหนดใหมออกจากทองตลาดดวย ทั้งนี้ สปษ. แคนเบอรรา ไดแจงให
ผูเกี่ยวของทั้งกรมประมงและสมาคมผูประกอบการผลิตและสงออกสินคาประมงมายังออสเตรเลียรับทราบแลว

๔. สถานการณดานการเกษตรที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด

• 16-18 เม.ย. 61 นายกรัฐมนตรี Malcolm Turnbull และคณะเขารวมการประชุม Commonwealth Business Forum
ณ กรุงลอนดอน เพื่อหารือกับกลุมประเทศ Commonwealth เพื่อผลักดันใหประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษตอตาน
ระบบกีดกันทางการคา (Protectionism) และสนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ผลักดันใหเกิดการแขงขัน เพื่อการคาที่เปน
ธรรมและโปรงใสภายใตกรอบความตกลงรวมกัน การเจรจาการคาเสรีกับสหภาพยุโรปจะเปนการเปดตลาดการคาที่สําคัญ
ของออสเตรเลีย เนื่องจากกลุมประเทศในสหภาพยุโรปเปนคูคาสําคัญใหญเปนอันดับที่ 2 ของออสเตรเลีย เปนตลาดสงออก
สินคาใหญเปนอันดับ 3 และเปนตลาดสงออกภาคบริการใหญอันดับที่ 2 ของออสเตรเลีย ในป 2559 ที่ผานมา ออสเตรเลีย
สงออกสินคาและบริการไปยังกลุมประเทศยุโรปมูลคากวา 3 หมื่นลานเหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 7.2 แสนลานบาท)
• นิวซีแลนดตั้งเปาเจรจาการคาเสรีกับสหราชอาณาจักร (UK-NZ FTA) โดยคาดวาจะเริ่ม เจรจาภายในตนป 2562 และ
นิวซีแลนดจะเริ่มเจรจากาคาเสรีกับสหภาพยุโรป (UK-NZ FTA) ภายในสิ้นเดือน พ.ค. นี้ ซึ่งผลสําเร็จจากการเจรจาจะสราง
มูลคาการคามากกวาพันลานเหรียญนิวซีแลนด (ประมาณ 2.2 หมื่นลานบาท) และสรางงานมากกวา 1,000 ราย
ขอคิดเห็น
• ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเปนประเทศที่มุงสงออกสินคาเกษตรไปยังตลาดโลกและใหความสําคัญกับการเจรจาเสรีทางการคา
เปนอยางสูง ไทยควรพิจารณาเรงรื้อฟนการเจรจา FTA ระหวางไทยและสหภาพยุโรปที่หยุดชะงักไป โดยเฉพาะโอกาสการ
เปดตลาดสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ตองพิจารณาผลไดผลเสียอยางรอบคอบและรอบดาน

๕. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร

• การสงออกสินค ากุ งดิ บจากไทยมายังออสเตรเลีย คาดวาจะมีป ริม าณลดลง เนื่ องจากส วนใหญ เปน สิน คาจากบริษั ท ซี พี
ซึ่งขณะนี้กรมประมงระงับการสงออกสินคากุงดิบจากบริษัท ซีพี เปนการชั่วคราว จนกวาจะแกไขปญหาการตรวจพบเชื้อไวรัส
ตัวแดงดวงขาวได

๖. เรื่องอืน่ ๆ (ถามี)

• สปษ. แคนเบอรรา เขาพบพบและหารือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และคณะ เดินทางมายังนครซิดนี ย
ประเทศออสเตรเลี ย ในวั น ที่ ๑๓-๑๕ เม.ย. 61 คณะรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ได เยี่ ย มชมตลาด
Flemington Market ซึ่งจําหนายสินคาเกษตรทั้งปลีกและสง และเล็งเห็นโอกาสในการเปดตลาดมะมวงฉายรังสีของไทย เชน
มะมวงน้ําดอกไม และมหาชนก มายังออสเตรเลียเนื่องจากมีความตองการสูง และฤดูกาลผลิตมะมวงของออสเตรเลียและไทย
ไมตรงกัน
• 11 และ 27 เม.ย. 61 สปษ. แคนเบอรรา เขาพบและหารือกับกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ําออสเตรเลีย เกี่ยวกับ
กําหนดการและการประสานงานการเดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของออสเตรเลียจํานวน
3 คณะในเดือ น พ.ค. 61 ของกรมวิชาการเกษตร สํ านัก งานการปฏิ รูปที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม (สปก.) และกรมสงเสริม
การเกษตร รวมถึงการเดินทางมาตรวจประเมินโรงงานผลิตวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตวของเจาหนาที่กรมปศุสัตว สปษ.
แคนเบอรรา ไดสอบถามความคืบหนาการอนุญาตนําเขามะมวงฉายรังสีของไทยมายังออสเตรเลีย โดยที่กระทรวงเกษตรฯ

ออสเตรเลีย อยูระหวางการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ใชในการตรวจรับรองโรงคัดบรรจุและโรงงานฉายรังสีสําหรับ
พลับสดและปรับแกขอมูลในใบรับรองสุขอนามัยตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยรองขอ ขณะนี้
ผานชวงฤดูกาลพลับของออสเตรเลียประจําปนี้ไปแลว (ก.พ.-มี.ค.) จึงคาดวาฝายออสเตรเลียจะยังไมเรงจัดสงขอมูล แตคาดวา
จะเสนอขอมูลไดทันกอนการประชุม SPS-JWG ไทย-ออสเตรเลียครั้งตอไปที่จะจัดขึ้นระหวาง 6-8 ก.ย. 61 ในประเทศ
ออสเตรเลีย ทําใหการอนุญาตนําเขามะมวงฉายรังสีจากไทยคาดวาจะตองชะลอออกไปจนกวาไทยจะอนุญาตเปดตลาดพลับ
ฉายรังสีใหแกออสเตรเลีย

