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ผลผลิตแอปเปลและแพรของนิวซีแลนด
บทสรุปผูบริหาร
พื้นที่การผลิตแอปเปลในนิวซีแลนดยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการคาดการณพื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2562-2563
เอาไวที่ 10,180 เฮกเตอร เพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 4 เมื่อเทียบกับป 2561-2562 อยางไรก็ตามปจจัยที่อยูเบื้องหลังการเพิ่ม
พื้นที่การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวนั้นอาจมีอิทธิพลลดลง กอนหนานี้การขยายตัวของสวนผลไมมีแรงขับเคลื่อนมาจากราคา
ตลาดที่ดี รวมถึงการคาดการณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชแบบเนนสายพันธุเพื่อใหไดสีที่สวยและรสชาติที่หวาน
มากขึ้น อยางไรก็ตามขอจำกัดที่สำคัญในขณะนี้คือ การขาดแคลนที่ดินที่มีน้ำเพียงพอตอการดูแลตนแอปเปลใน Hawkes
Bay ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกแอปเปลมากที่สุดในประเทศ กอปรกับกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมใหมที่มีแนวโนมจะ
เพิ่มตนทุนการดำเนินงานและอาจจำกัดสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินทั่วทั้งประเทศ
มีการประมาณการการผลิตแอปเปลในป 2562-2563 ไวที่ 598,000 เมตริกตัน สูงขึ้นรอยละ 3.7 จากป 25612562 โดยมีเหตุผลหลักมาจากการขยายพื้นที่การเก็บเกี่ยว อยางไรก็ตามโอกาสดานการผลิตมีแนวโนมจะถูกควบคุมโดย
ปจจัยบางประการ เชน ราคาที่ต่ำลงจากตนพืชที่ยังไมถึงอายุเก็บเกี่ยว การขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว และการ
เก็บผลแอปเปลสายพันธุ Braeburn ลาชาเนื่องจากราคาสงออกที่ไดรับต่ำในป 2561-2562
ภาพรวมการผลิตแอปเปลสำหรับป 2561-2562 อยูที่ 576,850 เมตริกตัน เกือบเทียบเทากับป 2560-2561
การแกไขผลผลิตโดยปรับตัวเลขขึ้นจากการประมาณการกอนหนานี้รอยละ 3 เนื่องจากเคยมีการคาดการณวาขนาดของ
ผลไมที่เล็กลงในชวงตนการเก็บเกี่ยวเปนปจจัยทำใหเกิดการลดลงของผลผลิตโดยรวม แตกลับไมเปนไปตามคาดโดย
ภายหลังพบวาขนาดและคุณภาพของผลผลิตกลับดีขึ้นเมื่อมีการเก็บเกี่ยว
การสงออกแอปเป ลสำหรับ ป 2562-2563 ถูกคาดการณ ไวที่ 405,000 เมตริกตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น รอยละ 4 จากป
2560-2561 ทั้งนี้ 2 ใน 3 ของผลผลิตแอปเปลในนิวซีแลนดจะถูกสงออกเปนแอปเปลสดและจะถูกจัดสงไปตลาดเอเชีย
มากขึ้นดวย
เนื่ องจากปริมาณการผลิตที่ เพิ่ มขึ้ นรวมถึงสัดสวนของแอปเปล ที่มีคุณ ภาพระดับ สงออกที่ เพิ่ มขึ้น ทำให การ
สงออกในป 2561-2562 อยูที่ประมาณ 391,000 เมตริกตันซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 6 จากป 2560-2561

อยางไรก็ตามปริมาณแอปเปลที่นำไปใชแปรรูปในป 2561-2562 อยูที่ประมาณ 113,000 เมตริกตันซึ่งนอยกวา
ป 2560-2561 ถึงรอยละ 15 เนื่องจากสัดสวนการสงออกที่เพิ่มขึ้นและคุณภาพของแอปเปลที่ดีขึ้น การบริโภคแอปเปล
ภายในประเทศนั้นจะทรงตัวอยูที่ 73,000 เมตริกตันใน 2562-2563 และ 2561-2562
สำหรับป 2562-2563 การผลิตลูกแพรคาดวาจะอยูที่ 14,000 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละหกจากป 2561-2562
เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวที่มากขึ้น คาดไดวาการสงออกลูกแพรจะเพิ่มขึ้นและคาดวาจะอยูที่ 4,500 เมตริกตัน ในป 25622563 หรือเพิ่ มขึ้นรอยละ 13 สวนการผลิตลูกแพรในป 2561-2562 อยูที่ประมาณ 13,200 เมตริกตัน ซึ่งนอยกวาป
2560-2561 รอยละ 4 และการสงออกลูกแพรสำหรับป 2561-2562 คาดวาจะอยูที่ 4,000 เมตริกตันตอป ลดลงรอยละ
17 จากป 2560-2561
แอปเปล
พื้นที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
พื้นที่เก็บเกี่ยวแอปเปลในนิวซีแลนดในป 2562-2563 คาดวาจะอยูที่ระดับ 10,180 เฮกเตอร เพิ่มขึ้นรอยละ 3.5
จากป 2561-2562 ในขณะที่พื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ในป 2561-2562
การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกใหมยังคงมีการดำเนินการอยางตอเนื่องในป 2562 แตมสี ัญญาณการชะลอตัวในอีก 2 ถึง
3 ปขางหนา อยางไรก็ตามคาดวาจะมีการพัฒนาพรอมกับการปลูกทดแทนตนแอปเปลที่มีอยูตามปจจัยสำคัญดังตอไปนี้:
• แรงกดดั น ที่ ท ำให มี ก ารลดพื้ น ที่ ในการเพาะปลู กแอปเป ล สายพั น ธุ Braeburn อย างรวดเร็ว หลั งจากได รั บ
ผลตอบแทนที่ไมดีในป 2561-2562 แมวา Braeburn จะเปนแอปเปลพันธุที่ใหผลผลิตคอนขางสูงแตเกษตรกร
หลายรายกลับไมไดรับรายรับที่เพียงพอ
• ธุรกิจผลไมขนาดใหญบางรายและเกษตรกรรายอื่นเริ่มพิจารณาที่จะลงทุนในธุรกิจที่มีอยูเดิมมากกวาการขยาย
พื้นที่สวนเพาะปลูกดวยการปลูกเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังมีการผลักดันระบบการปลูกใหหนาแนนมากขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราผลผลิตจากคาเฉลี่ยที่ 60 เมตริกตัน
ตอเฮกเตอรจากตนไมขนาดใหญใหเปนประมาณ 80-100 เมตริกตันตอเฮกเตอรดวยตนไมขนาดเล็กที่ปลูกอยางหนาแนน
ขึ้น มีการนำระบบตางๆ มาทดลองใช เชน โครงสรางสำหรับปลูกไมเลื้อยรูปตัววี (Vee trellis) ซึ่งปลูกไดถึง 11,000 ตน
ตอเฮกเตอร ระบบปลูกแบบสองมิติเพื่อเอื้อใหงายตอการเก็บเกี่ยวดวยหุนยนต และการปลูกเพื่อพยุงลำตน (Twin stem
training) ดวยโครงสรางเสาและลวด ซึ่งพบวาบางระบบมีศักยภาพในการผลิตแอปเปลถึง 150 เมตริกตันตอเฮกเตอร
สายพันธุที่ไดรับความนิยมในปจจุบันไดแก Pacific Queen, Jugala, Dazzle, Rockit, Kanzi, Ambrosia, Sweetango
และ Posy หนึ่ งในป จ จั ย สำคั ญ ที่ ท ำให ป ญ หาการขาดแคลนแรงงานในการเก็ บ เกี่ ย วรุ น แรงขึ้ น คื อ การที่ แ อปเป ล
สายพันธุใหมมีกำหนดในการเก็บเกี่ยวไมตรงกับเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของสายพันธุดั้งเดิมที่ปลูกกันอยางแพรหลาย

แมวาการขยายพื้นที่การเพาะปลูกพืชใหมเพิ่มเติมจะชะลอตัว แตคาดวาในสวนของภาคการผลิตนั้นมีแนวโนมจะ
มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในอีกหลายปขางหนา เนื่องจากการเพาะปลูกในอดีตเริ่มใหผลผลิตและสรางรายไดทางการตลาดที่ดี
โดยปจจัยที่ยังยั้งการเติบโตในพื้นที่เพาะปลูกในอนาคตประกอบดวย
• การขาดแคลนแรงงานในชวงเก็บเกี่ยว ในขณะนี้การขาดแคลนแรงงานปรากฏชัดเปนรูปธรรมมากขึ้นจากการ
แกปญหาระยะสั้นดวยการใชแรงงานอพยพชั่วคราวจากหมูเกาะทางแปซิฟก อยางไรก็ตามรัฐบาลไมมีความ
กระตือรือรนที่จะเปดโอกาสใหประชาชนในภาคการเกษตรแสดงความตองการไดอยางเต็มที่ ในระยะกลางถึง
ระยะยาวการเก็บ เกี่ ย วดว ยเครื่องจักรกล เช น การใชเครื่องเก็ บ (Picking platform) และการเก็บ เกี่ ยวดว ย
หุนยนต จะถูกนำมาปรับใชเพื่อเปนทางออกใหกับปญหานี้
• มีรายงานวาในบางกรณี ธนาคารตองการหลักฐานยืนยันวาผูกูมีพนักงานเพี ยงพอตอการเก็บเกี่ยว กอนที่จะ
ปลอยสินเชื่อเพื่อการพัฒนาสวนผลไมใหอีกดวย
• การปรับปรุงและพัฒ นาสวนผลไมในปจจุบันจำกัดอยูเฉพาะที่ที่มีแหลงน้ำรองรับสำหรับชลประทานในพื้นที่
Gisborne และ Hawkes Bay ซึ่งเปนพื้นที่ที่ครอบคลุมรอยละ 61 ของการปลูกแอปเปลทั้งหมด ความพรอม
ดานทรัพยากรน้ ำในภู มิภ าคนี้ มีอยูอย างจำกัดโดยแหลงน้ ำเกือบทั้ งหมดไดรับ การจัดสรรอยางเต็มที่ แล ว ใน
Hawkes และ Gisborne นั้น ไมมีชุมนุมหรือโครงการการเก็ บกั กน้ ำในระดับ ภูมิภ าค นอกจากนี้แผนการเก็ บ
กักน้ำสวนบุคคลในขนาดจำกัดอาจจะไดรับอนุญาต
• ขอเสนอของทางรัฐบาลเกี่ยวกับกฏระเบียบการจัดการสิ่งแวดลอมใหมทำใหการจัดการน้ำมีความซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น ขอเสนอเรื่องคุณภาพน้ำยังอาจเพิ่มขอจำกัดในการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในการทำพืชสวน นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการปลอยกาซเรือนกระจกยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มตนทุนใหกับผูเพาะปลูกอีกดวย
พื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2561-2562 อยูที่ประมาณ 9,835 เฮกเตอร เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ในป 2560-2561

การผลิต
2562-2563
การผลิตแอปเปลโดยรวมนั้นคาดวาจะอยูที่ 598,000 เมตริกตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 จากป 2561-2562 โดยหลัก
เปนผลมาจากการเพิ่มพื้นที่เก็บเกี่ยวซึ่งไดมาจากการปลูกพืชใหมในชวง 3 - 4 ปที่ผานมา ชวงตนเดือนตุลาคม 2562 พบ
การแพรกระจายของลูกเห็บในพื้นที่ Hawkes Bay อยางไรก็ตามยังไมทราบขอบเขตความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดขึ้น
อยางแนชัด รายงานพบวาผูประกอบการยังสามารถรับมือกับความเสียหายไดดวยตนเอง
ผลผลิ ต โดยเฉลี่ ย คาดว า จะอยู ที่ ร อ ยละ 58.7 เมตริ ก ตั น ต อ เฮกเตอร ซึ่ งเท ากั บ ป 2561-2562 ในขณะที่
ผลตอบแทนในระดับชาติอยูที่ 60 เมตริกตันตอเฮกเตอร ปจจัยบางประการที่สงผลเสียตอผลตอบแทนเฉลี่ยของชาติ
ไดแก
• ผลตอบแทนที่ไดรับเปนตัวเงินจากการขายผลผลิตแอปเปลพันธุ Braeburn ต่ำมากจนทำใหเกษตรกรทำการ
ถอนทิ้งสายพันธุนี้ แมวาจะยังไมเปนที่แนชัดวาการถอนทิ้งจะชวยใหมีพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวมากขึ้นก็ตาม
• แมในหลายพื้นที่จะทำการปลูกตนแอปเปลจนมีอายุใกลถึงชวงเก็บเกี่ยวแลว แตในชวง 1 - 2 ปแรกเชื่อวา
ตนไมเหลานี้จะยังไมสามารถทำผลผลิตไดเทียบเทาตนแอปเปลโตเต็มวัยที่ใหผลผลิตอยูที่ 60 เมตริกตันตอ
เฮกเตอร
• การขาคแคลนแรงงานที่ใชในการเก็บเกี่ยวอาจสงผลกระทบตอการผลิตโดยรวม หากยังคงมีแอปเปลที่ยัง
ไมไดเก็บเกี่ยวอยูมากจนเกินไป หรือหากมาตรฐานการเก็บเกี่ยวไมดีเทา 1 - 2 ปที่ผานมา
2561-2562
การประมาณการเก็บเกี่ยวแอปเปลในป 2561-2562 ถูกปรับเพิ่มเปน 577,000 เมตริกตัน โดยปรับเพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 3 จากการประมาณการครั้งกอน เนื่องจาก
• คาดวาขนาดเฉลี่ยที่ลดลงของผลแอปเปลซึ่งพบในชวงตนฤดูเก็บ เกี่ยวจะสงผลกระทบตอภาพรวมที่มีต อ
ยอดขายผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามพบวาในชวงการเก็บเกี่ยวจริงนั้น ขนาดเฉลี่ยของผลผลิตที่ไดมีการปรับตัวดี
ขึ้น
• แอปเปลที่ไดมีคุณภาพที่ดีและสีสันสวยงาม ประกอบกับสัดสวนสินคาสงออกที่ดีขึ้นกวาปกอน
• พื้นที่เพาะปลูกใหมที่ทำการเพาะปลูกไวเมื่อ 2 - 3 ปที่แลว พรอมที่จะใหผลผลิตสำหรับเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น
• ในเดือนสิงหาคมป 2561 พื้นที่เพาะปลูกหลักของ Hawkes Bay คอนขางชื้น ซึ่งหมายความวาชวงฤดูการ
เติบโตนั้น ดินในสวนจะสามารถอุมน้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหสามารถลดการจัดการดานชลประทาน
ในชวงฤดูการเติบโตได

• ในเดื อ นกรกฎาคม - กั น ยายนป 2561 อากาศมี ค วามหนาวเย็ น กว า ปกติ ทำให ต น แอปเป ล ไม เกิ ด
กระบวนการการออกดอกกอนกำหนด ซึ่งเปนพื้นฐานที่ดีตอคุณภาพในการออกดอกและสงผลถึงคุณภาพที่ดี
ของผลแอปเปลเองอีกดวย
• อุณหภูมิที่อุนขึ้นในชวงเดือนมกราคมป 2562 ชวยใหผลไมเจริญเติบโตไดเต็มที่และยังชวยในการพัฒนาของ
สีสันไปพรอมกัน

การบริโภค
คาดวาการบริโภคแอปเปลในป 2562-2563 จะอยูที่ประมาณ 73,150 เมตริกตัน ซึ่งเทียบเทากับป 2561-2562
โดยประมาณวาประชากรนิวซีแลนดมีระดับการบริโภคแอปเป ลตอคนเพียงรอยละ 12 ของผลผลิตแอปเปลที่ผลิตได
ทั้งหมด
การแปรรูป
ปริมาณแอปเปลแปรรูปในป 2562-2563 ถูกคาดการณไวที่ 120,000 เมตริกตัน ซึ่งคาดวาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 6
จากชวง 2561-2562 ทั้งนี้ การผลิตโดยรวมที่เพิ่มขึ้นนี้จะสงผลใหมีปริมาณแอปเปลสำหรับแปรรูปในอัตราสวนที่เพิ่มขึ้น
ตามไปดวย จากรายงานพบวาพื้นที่ที่ป ลูกแอปเปล Breaburn บางสวนจะถูกจักสรรเพื่อใชรักษาตน ทุนในปนี้เทานั้น
เนื่องจากผูผลิตไมสามารถทนตอราคาสงออกที่ต่ำในปตอไปได ผลิตภัณฑแปรรูปจากแอปเปลนั้นมีความหลากหลาย เชน
น้ำแอปเปล น้ำแอปเปลเขมขน แอปเปลหั่นเตา แอปเปลหั่นแผน ซุปแอปเปลผสมเนื้อเขมขน และผลิตภัณฑแอปเปลที่ใช
ในการประกอบอาหารอื่นๆ โดยสินคาสงออกหลักคือผลิตภัณฑจากน้ำแอปเปลซึ่งมีการสงออกประมาณ 5 ลานลิตรในป
2560-2561

แอปเปลที่ผานกระบวนการแปรรูปในป 2561-2562 อยูที่ประมาณ 113,000 เมตริกตัน ซึ่งต่ำกวาปกอนรอยละ
15 แมวา ผลผลิตแอปเปลโดยรวมถูกคาดการณวาจะสูงขึ้น แตสัดสวนของแอปเปลสงออกที่สูงขึ้นนี้จะสงผลใหมีแอปเปล
ที่จะเขาสูการกระบวนการการแปรรูปลดลง
การคา
การสงออก
2562-2563
จากผลผลิตของแอปเปลและสัดสวนการสงออกของผลิตภัณฑทางการเกษตรที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น คาดวาการ
สงออกในป 2562-2563 จะอยูที่ 405,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากชวงป 2561-2562
แหลงอุตสาหกรรมตางๆ คาดวาไมมีแนวโนมทีป่ ริมาณผลผลิตจะถูกสงไปยังประเทศจีนไดเทียบเทาปริมาณที่เคย
สงในป 2561-2562 เนื่องจากการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรในประเทศจีนกลับเขาสูสภาวะปกติ ทำใหโอกาสในการ
สงออกสินคาไปจีน อาจคงที่ หรือชะลอตัวลง ผูสงออกจึงมีความคาดหวังวาตลาดในสหภาพยุโรปจะแข็งแกรงขึ้นในป
2561-2562 และรองรับการสงออกรวมถึงราคาที่สูงขึ้น เพื่อรักษาระดับราคาเฉลี่ยโดยรวม
2561-2562
มีการคาดการณการสงออกแอปเปลในป 2561-2562 ไวที่ 391,000 เมตริกตัน ซึ่งสูงกวาในป 2560-2561 ถึง
รอยละ 6 ตามการประมาณการณที่ทำไวกอนหนานี้ จากการสำรวจพบผลผลิตขนาดเล็กในชวงเริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวจน
คาดวาจะสงผลกระทบตอการสงออก อยางไรก็ตามกลับไมพบปญหาในระหวางการเก็บเกี่ยว โดยทั่วไปพบวาคุณภาพ
และสีของผลผลิตที่ไดในปนี้กลับดีขึ้นกวาปกอน สงผลใหสัดสวนของการผลผลิตเพื่อการสงออกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 64 ในชวงป 2560-2561 เปนประมาณรอยละ 68 ในชวงป 2561-2562

และในป 2561-2562 ตลาดเอเชียแสดงการเติบโตของอุปสงคเชิงบวกอีกครั้ง เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นจน
เป น น้ ำแข็งในประเทศจีน สงผลใหเกิ ดความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญ จีน จึงมีความตองการนำเขา
แอปเปลจากนิ วซีแลนดเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมถึงสิ งหาคมถึงรอยละ 107 เมื่อเทียบกับช วงเดีย วกัน ในป ที่แลว จาก
รายงานยังพบวาการขาดตลาดของแอปเปลจากจีนในประเทศอื่นๆ แถบเอเชียนั้น ชวยสนับสนุนใหมีการเพิ่มยอดการ
สงออกแอปเปลจากนิวซีแลนดอีกดวย โดยในชวงมกราคมถึงสิงหาคมมีการสงออกแอปเปลนิวซีแลนดสูตลาดเอเชีย (ไม
รวมจีนและฮองกง) เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25

ในดานการคากับสหภาพยุโรปหลังจากไดรับผลตอบรับที่ดีในป 2560-2561 ยอดขายแอปเปลจากนิวซีแลนด
ในชวงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมลดลงถึงรอยละ 24 ในป 2561-2562 เมื่อเทียบกับป 2560-2561 หนึ่งในเหตุผลของการ
ลดลงนี้คือ แอปเปลบางสายพันธุเชน Pink Lady และ Jazz มีราคาขายในตลาดเอเชียดีกวาราคาขายในตลาดยุโรป อีก
สายพันธุหลักที่สงออกไปยังสหภาพยุโรปคือสายพันธุ Breaburn โดยอยางนอยรอยละ 66 ของแอปเปล Breaburn จะ
ถูกส งออกไปที่ ตลาดนี้ การมี อุปทานมากเกิน ไปของตลาดผลไมในสหภาพยุโรปสงผลใหตลาด Breaburn ตองยุติ ล ง
เนื่องจากราคาที่แทจริงมีการลดลงประมาณรอยละ 30-40 ในป 2560-2561
ในชวง 15 ปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในการสงออกแอปเปลจากนิวซีแลนดสูสหภาพยุโรปและ
ตลาดเอเชีย (ดูแผนภูมิดานลาง) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความตองการใหมๆ ในตลาดอุตสาหกรรมแอปเปล
นอกจากนี้ยังมีการริเริ่มปลูกแอปเปลที่มีความหวานและสีสวยกวาเดิมอีกดวย

การนำเขา
ประเทศนิวซีแลนดมีการจำกัดปริมาณการนำเขาแอปเปล โดยคาดการณการนำเขาแอปเปลวาจะทรงตัว อนึ่ง
การคาดการณ การเพิ่ มขึ้ นของพื ช ผลทางการเกษตรที่จะเก็บ เกี่ยวได ในป 2562-2563 ทำใหไมมีแนวโน มที่จะนำเข า
แอปเปลเพิ่มขึ้นการนำเขาในป 2561-2562 จึงถูกประมาณไวเพียง 150 เมตริกตันหรือลดลงรอยละ 9 ในป 2560-2561

การเขาถึงตลาด
ในภาคตลาดผลไมของนิวซีแลนดปจจุบันยังไมพบปญหาในการเขาถึงตลาด อยางไรก็ตามมีการรายงานปญหา
เกี่ยวกับการจับ จองทาเรือ การติดฉลาก ความซับซอนของขอกำหนดดานสุขาภิบาล และปญหาทางการเมืองที่กำลัง
เพิ่มขึ้นในตลาดสงออกบางแหง
การปรับปรุงนโยบายการคา
CPTPP
ขอตกลงการคาเสรี CPTPP รวมสมาชิก 11 ประเทศ ไดแก นิวซิแลนด ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา
ชิลี ญี่ ปุน มาเลเซีย เม็กซิโก เปรู สิงคโปร และเวียดนาม ในวัน ที่ 30 ธันวาคม 2561 CPTPP มีผลบังคับใชสำหรับ 7
ประเทศที่รวมใหสัตยาบัน (ไดแก นิวซีแลนด ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ ปุน เม็กซิโก สิงคโปร และเวียดนาม ประเทศที่
เหลือยังไมไดรวมลงสัตยาบันในสนธิสัญญา)
สำหรับผูสงออกแอปเปลในนิวซีแลนด การลดภาษีศุลกากรอัตรากาวหนาในญี่ปุนถือเปนปจจัยหลักที่นำไปสูการ
เพิ่มยอดขาย (ดูแผนภูมิดานลาง) ในป 2559-2560 แอปเปลนิวซีแลนด 3,624 เมตริกตันถูกสงไปที่ญี่ปุนเพิ่มจาก 1,440
เมตริกตันในปกอน มีการสง 3,379 เมตริกตันในป 2560-2561 และ 4,719 เมตริกตันในป 2561-2562 เพิ่มขึ้นรอยละ
40 จากปที่ผานมา

ภายใตขอตกลงการคาเสรี CPTPP มีการลดภาษีของแอปเปลจากนิวซีแลนดที่สงไปที่ญี่ปุนลงรอยละ 5.6 อยูที่
รอยละ 11.4 ในป 2562 และอัตราภาษีของเม็กซิโกคาดวาจะถูกลดลงเปนศูนยในปที่ 11 เพื่อกระตุนการคาใหม สำหรับ
ป 2561-2562 มีการสงแอปเปล 373 เมตริกตันเพิ่มจาก 21 เมตริกตันในชวงเดียวกันเมื่อปกอน
แพร
พื้นที่เพาะปลูก และเก็บเกี่ยว
มีการสังเกตพบแนวโนมการลดลงของพื้นที่การปลูกแพรตั้งแตป 2554 จนผานจุดต่ำสุด และเริ่มมีการขยายตัว
ในบางแหง คาดวาในป 2562-2563 จะมีพื้นที่สำหรับเก็บเกี่ยวแพรอยูที่ประมาณ 375 เฮกเตอรซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 4 จาก
ปกอน รายงานอัตราการปลูกตนไมทดแทนและการปลูกสายพันธุใ หม เชน Piqa Boo มีสูงกวาการกำจัดตนแพรเดิมและ
เปลี่ยนไปปลูกแอปเปล พื้นที่เก็บเกี่ยวในป 2561-2562 คาดวาจะอยูที่ 360 เฮกเตอร ซึ่งนอยกวาป 2560-2561 อยูรอย
ละ 3
การผลิต
2562-2563
คาดวาการผลิตแพรโดยรวมในป 2562-2563 จะอยูที่ 14,000 เมตริกตันหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6 ในชวง 25612562 โดยมีความหวังวาพื้นที่เก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้นตามการประมาณการนี้ดวย
2561-2562
ประมาณการผลิตแพรโดยรวมในป 2561-2562 อยูที่ 13,200 เมตริกตันซึ่งนอยกวาป 2560-2560 ถึงรอยละ 4
การบริโภค
การบริโภคลูกแพรในป 2562-2563 คาดวาจะยังคงอยูท ี่ 10,750 เมตริกตัน
การแปรรูป
จากการผลิตที่คาดวาจะเพิ่ มขึ้น ในป 2562-2563 ทำใหมีการคาดการณ วาจะมีแพรในระบบการผลิตเพิ่ มขึ้น
2,000 เมตริกตันหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11 และในป 2561-2562 ประมาณ 1,800 เมตริกตัน ลดลง 100 เมตริกตัน หรือ
รอยละ 5 ระหวางป 2560-2561

การคา
การสงออก
2562-2563
คาดวาการสงออกในป 2562-2563 จะอยูที่ 4,500 เมตริกตันเพิ่มขึ้นรอยละ 13 เนื่องจากผลผลิตที่มากขึ้นจาก
พืน้ ที่เพาะปลูกใหมที่พรอมใหผลผลิต
2561-2562
จากการสงออกตั้งแตตนป 2561-2562 คาดวาจะถึง 4,000 เมตริกตัน หรือลดลงรอยละ 17 ในป 2560-2561
เนื่องจากการผลิตที่ลดลง

การนำเขา
คาดวาการนำเขาแพรในป 2562-2563 จะอยูที่ 3,250 เมตริกตัน ลดลงรอยละ 3 จากป 2561-2562 ในขณะที่
การปลูกแพรใหมเริ่มออกผลทำใหปริมาณผลผลิตในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหโอกาสในการนำเขาลูกแพร
จากตางประเทศลดลง
ประมาณการนำเขาลูกแพรในป 2561-2562 พบวาอยูที่ 3,350 เมตริกตัน ลดลงรอยละ 8 จากป 2560-2561
ตามสถิติการนำเขาแตละปและการขนสงสินคาที่มีการเคลื่อนไหวไมมาก
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