รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจาเดือนเมษายน 2563
สานักงานทีป่ รึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์รา
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับประเทศออสเตรเลีย
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มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังออสเตรเลีย (ล้านบาท)
มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)
รายการ
มี.ค.
มี.ค.
ม.ค. – มี.ค. ม.ค. – มี.ค.
62
63
62
63
ผลิตภัณฑ์ประมงอื่นๆ
654.18
622.31
1771.49
1765.17
ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง
91.79
99.18
300.01
235.80
สัตว์นาจาพวกครัสตาเซียแช่เย็น/แช่แข็ง
55.47
80.24
191.89
191.72
อาหารสัตว์
231.90
243.47
700.16
691.24
ข้าว
155.46
357.76
487.58
700.65
ผลไม้สดและลูกนัต
13.45
25.34
31.62
66.56
ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์
0.00
0.09
1.26
0.76
สินค้าเกษตรอื่นๆ
1,043.03 1,105.49 3,318.84
2,968.84
รวมสินค้าเกษตรทังหมด
2,245.28 2,533.89 6,802.85
6,620.73

% การเปลีย่ นแปลง
มี.ค.
ม.ค. – มี.ค.
62/63
62/63
-4.87
-0.36
8.06
-21.40
44.67
-0.09
4.99
-1.27
130.12
43.70
88.41
110.48
100.00
-39.49
5.99
-10.55
12.85
-2.68

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรทีส่ าคัญและแนวโน้ม
 สินค้าเกษตรและอาหารกลุ่มที่ออสเตรเลียนาเข้าจากไทยสูงสุดคือ กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงอื่นๆ โดยในช่วง ม.ค. – มี.ค. 2563
มีมูลค่าการนาเข้า รวมกัน 1,765.17 ล้านบาท มีมูลค่า ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 โดยลดลงร้อยละ 0.36
สิ น ค้ า เกษตรกลุ่ม ผลไม้สดและลูก นั ต และข้ า ว มี มู ล ค่ าการน าเข้ า เพิ่ มขึนในช่ ว ง ม.ค. – มี . ค. ของปี 2563 ร้ อ ยละ 110.48
และ 43.70 ตามลาดับ ภาพรวมมูลค่าการนาเข้าสินค้าเกษตรทังหมดจากไทยมายังออสเตรเลียมีมูลค่าลดลง 182.12 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 2.68 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
 ในเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงอื่นๆ มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด มูลค่า 622.31 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.87
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สินค้ากลุ่ม ข้าว ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ และผลไม้และลูกนัต มีมูลค่าเพิ่มขึน
เมื่ อ เที ย บกับ ช่ ว งเวลาเดีย วกั น ของปี ก่ อนหน้ า โดยเพิ่ มขึ นร้ อ ยละ 130.12, 100.00 และ 88.41 ตามล าดั บ ภาพรวมมูลค่า
การส่งออกสินค้าเกษตรทังหมดจากไทยมายังออสเตรเลียมีมูลค่าเพิ่มขึน 288.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึนร้อยละ 12.85 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย
3.1 ในเดือนเมษายน มีสินค้าไทยถูกปฏิเสธการนาเข้าจานวน 5 รายการ ได้แก่
สินค้ากาแฟสาเร็จรูปชนิดผงแบบ 3 in 1 ผสมสารสกัดจากถัว่ ขาว ถูกตรวจพบ Vitamin C ในสินค้ากาแฟสาเร็จรูปชนิดผงแบบ 3 in
1 ผสมคอลลาเจน และตรวจพบ Vitamins B1, B2, B6 ทั งนี ใน Food Standards Code: 1.3.2 Vitamins and minerals ไม่
อนุญาตให้พบสารที่กล่าวมาแล้วข้างต้นในสินค้ากาแฟสาเร็จรูป
สินค้าพริกแกง (Curry Paste) ถูกตรวจพบสาร Aflatoxin ในปริมาณ 0.244 mg/kg ทังนี ใน Reference NUT 11/2018: Peanuts
and Pistachios อนุญาตให้พบปริมาณสาร Aflatoxin ในสินค้าที่มีส่วนประกอบของถั่วเกินกว่าร้อยละ 30 ในระดับสูงสุดที่ 0.015
mg/kg
สินค้า ลำไยอบแห้ง (Dried Longan Meat) ถูกตรวจพบสารตกค้าง Carbendazim ในปริมาณ 0.13 mg/kg ทังนี ใน FSC 1.4.2
Schedule 20: Maximum Residue Limits ไม่อนุญาตให้พบสาร Carbendazim ในสินค้าลาไยอบแห้ง
สินค้า ลำไยอบแห้งแช่แข็ง (Frozen Dried Longan) ถูกตรวจพบสารตกค้าง Carbendazim ในปริมาณ 0.055 mg/kg ทังนี ใน
FSC 1.4.2 Schedule 20: Maximum Residue Limits ไม่อนุญาตให้พบสาร Carbendazim ในสินค้าลาไยอบแห้งแช่แข็ง
สินค้าลำไยอบแห้งแช่แข็ง (Frozen Dried Longan) ถูกตรวจพบสารตกค้าง Carbendazim ในปริมาณ 0.19 mg/kg ทังนี ใน FSC
1.4.2 Schedule 20: Maximum Residue Limits ไม่อนุญาตให้พบสาร Carbendazim ในสินค้าลาไยอบแห้งแช่แข็ง
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3.2 ข้อคิดเห็น/แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากสถิ ติ ก ารปฏิ เ สธสิ น ค้ า พบว่ า สิ น ค้ า เกษตรของไทยประสบปั ญ หาถู ก ปฏิ เ สธเนื่ อ งจากถู ก ตรวจพบสารก าจั ด ศั ต รู พื ช
และสารปฏิชีวนะตกค้าง ทังชนิดที่ห้ามใช้หรืออนุญาตให้ใ ช้ได้แต่มักพบว่าเกิ นมาตรฐาน จาเป็นต้องดาเนินมาตรการเข้มงวด
โดยเฉพาะกับผู้ที่ถูกปฏิเสธสินค้าบ่อยครัง เช่น กาหนดให้ต้องวิเคราะห์สารตกค้างก่อนการส่งออกทุกครัง เป็นต้น
4. สถานการณ์ดา้ นการเกษตรทีส่ าคัญของประเทศออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์
 สถานการณ์การติดเชือแบคทีเรีย Mycoplasma bovis ในฝูงโคนิวซีแลนด์ นับตังแต่วันที่พบการระบาดของเชือเป็นครังแรกจนถึงวันที่
24 เมษายน 2563 พบฟาร์มติดเชือทังสิน 247 ฟาร์ม แบ่งเป็นฟาร์มโคนม 53 ฟาร์ม ฟาร์มโคเนือ 135 ฟาร์ม และฟาร์มอื่นๆ 59 ฟาร์ม
ตังอยู่ในเกาะเหนือ 67 ฟาร์ม และเกาะใต้ 180 ฟาร์ม ในจานวนฟาร์มติดเชือทังสิน 247 ฟาร์ม มีจานวนฟาร์มที่ถูกจากัดการเคลือ่ นย้ายและ
รอการทาให้ปลอดเชือ ทังสิน 29 ฟาร์ม และมีฟาร์มที่ได้รับการยกเลิกการควบคุมแล้วโดยผ่านการตรวจสอบว่าปลอดเชือและได้เคลือ่ นย้าย
โคสู่ฟาร์มในฤดูกาลเพาะเลียงใหม่จานวน 218 ฟาร์ม ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการฆ่าโคที่ได้รับการติดเชือไปแล้วรวม 153,029 ตัว มีการตรวจ
วิเคราะห์ 1,374,697 ครัง มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรแล้วทังสินรวม 145.3 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (ประมาณ 2,937.96 ล้านบาท)
อนึ่ง นิวซีแลนด์ตรวจพบการระบาดของเชือ M. bovis ในประเทศเป็นครังแรกเมื่อเดือน ก.ค. 60 และตัดสินใจดาเนินการกาจัดเชือแบคทีเรีย
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561
 ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 สินค้าอาหารกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเฝ้าระวังจากประเทศไทยไม่ผ่านมาตรฐานจานวน 20 รุ่น
โดยเป็นการตรวจพบสารกาจัดศัตรูพืชต่างๆ เกินมาตรฐานของออสเตรเลียที่มีการระบุค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ (MRL) ของสำรชนิด
ต่ำงๆ ตำมชนิดสินค้ำที่ระบุไว้เท่ำนั้น หรือไม่อนุญำตให้ถูกตรวจพบเชื้อแบคทีเรียในสินค้ำที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค
รวมถึงไม่อนุญำตให้ถูกตรวจพบสำรปฏิชีวนะในสินค้ำทุกชนิด
 นาย David Littleproud รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร นา และการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน อต. ยืนยันว่า อต. ไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนอาหาร แม้ประชาชนจะกักตุนอาหารเพิ่มขึนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 พร้อม
กับยาว่า อต. เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านอาหารมากที่สดุ ประเทศหนึ่งของโลก โดยสามารถผลิตอาหารได้เกินกว่าความต้องการ
บริโภคภายในประเทศ
 รัฐบาล อต. และผู้ประกอบการ ร่วมกันในการส่งออกสินค้าลูกพลับสดผ่านการบาบัดด้วยกรรมวิธีการฉายรังสีล็อตแรกไปยังประเทศ
ไทย ภายหลังความสาเร็จในการเจรจาเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างมะม่วงไทยกับลูกพลับ อต. เมื่อเดือนกันยายน 2561 ทังนี ไทย
ได้ส่งออกมะม่วงนาดอกไม้มายัง อต. แล้ว ตังแต่ต้นปี 2562
 เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร นา และ สิ่งแวดล้อม ทางานอย่างเข้มแข็งในการตรวจสอบสินค้านาเข้าเพื่อทาให้การปลดปล่อยสินค้า
เป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19
 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของออสเตรเลียผ่านทางสายการบิน
พาณิชย์ระหว่างประเทศ เช่น Singapore, Qantas, Emirate และ Cathay Pacific หยุดชะงักลง หลังจากที่สายการบินต่างๆ ต้องยุติการบิน
โดยทั่วไปออสเตรเลียส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารประมาณร้อยละ 65 ของผลผลิตในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า
มากกว่า 50 พันล้านเหรียญ อต. ต่อปี และรองรับผู้บริโภคมากกว่า 75 ล้านคนทั่วโลก สินค้าหลักที่สาคั ญ ได้แก่ เนือสัตว์ ข้าวสาลี
ผลิตภัณฑ์นม ผัก และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามการขนส่งเนือสัตว์ทางเรือยังสามารถดาเนินการได้
5. เรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
 29 เมษายน 2563 สปษ.แคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทยในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการประชุม Video Conference
ผ่านระบบ Skype ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีมประเทศไทย
ออสเตรเลียเข้าร่วม ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานของแต่ละสานักงานในช่วงที่ผ่านมา และ
รับทราบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการและแผนการปฏิบัตริ าชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย

