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22 – 28 ธันวาคม 2561 

นิวซีแลนด์ส่งกลับเรือขนส่งรถยนต์หลังพบแมลง stink bugs 

เดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา Biosecurity New Zealand มีค าสั่งให้เรือ
บรรทุกรถยนต์เดินทางออกจากน่านน  านิวซีแลนด์ หลังตรวจพบแมลง stink bugs 
และแมลงศัตรูพืชอ่ืนๆ 

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพได้ตรวจจับแมลงมีชีวิต 3 ตัว แมลง stink bugs สีน  าตาลที่
ตายแล้ว 39 ตัวและแมลงชนิดอ่ืนๆ ที่ตายแล้วอีก 69 ตัว หลังจากที่เรือ Carmen ซึ่งเป็นเรือบรรทุกรถยนต์
เดินทางมาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกามาถึงโอ๊คแลนด์เช้าวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และต้องเดินทางออก
จากน่านน  านิวซีแลนด์ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน 

นาย Steve Gilbert (ผู้อ านวยการฝ่าย Border Clearance Services, Biosecurity New Zealand) 
ระบุว่า หน่วยงานได้แจ้งต่อภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจจับแมลง stink bugs 
กับเรือบรรทุกสินค้าทุกล าที่ต้องสงสัยว่าจะมีแมลงปะปนมาด้วย เพ่ือป้องกันการเข้ามาแพร่พันธุ์ของแมลง
ศัตรูพืชในนิวซีแลนด์ โดยในปี 2561 เรือ Carmen เป็นเรือล าที่ 2 ที่ถูกสั่งให้เดินทางออกจากนิวซีแลนด์ 
เนื่องจากก่อนหน้านี นิวซีแลนด์ได้สั่งให้เรือบรรทุกรถยนต์จากญี่ปุ่นออกจากน่านน  านิวซีแลนด์หลังตรวจพบ
แมลง stink bugs ในช่วงเดือนกุมพันธ์ที่ผ่านมา 

ส าหรับมูลค่าการน าเข้าสินค้าเดือนพฤศจิกายนของนิวซีแลนด์ลดลง 36 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ คิด
เป็นร้อยละ 0.6 อยู่ที่ 5.8 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี 2560 เป็นการลดลงของ
มูลค่าน าเข้ารถยนต์มากที่สุดร้อยละ 35  มีมูลค่า 178 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นผลมาจากการตรวจพบ
แมลง stink bugs บนเรือบรรทุกสินค้า รองลงมาคือการน าเข้าเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ และส่วนประกอบ
ลดลง 143 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (เป็นสินค้าท่ีมีการน าเข้าเฉพาะช่วง จึงมีการขึ น-ลงทีช่ัดเจน) นิวซีแลนด์ไม่มี
การน าเข้าเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์จากไทย แต่น าเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์การบินจากไทยและยังคง
ขยายตัวร้อยละ 23.06   

ส าหรับการน าเข้ารถยนต์ของนิวซีแลนด์มีการน าเข้าจากญี่ปุ่น ไทย เยอรมนีและสหรัฐอเมริกามาก
ที่สุด ซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าลดลงทั งหมด (ไทยลดลงร้อยละ 29) เป็นการลดลงทั งการน าเข้ารถเก๋งและรถ
กระบะ แต่การน าเข้าอะไหล่และชิ นส่วนยานยนต์ยังคงขยายตัว (ไทยขยายตัวร้อยละ 12)  

อย่างไรก็ตาม ยอดน าเข้าสินค้ารายเดือนยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าการน าเข้ารถยนต์และเครื่องบิน 
เฮลิคอปเตอร์ และส่วนประกอบในเดือนพฤศจิกายน 2561 จะลดลงก็ตาม เนื่องจากมูลค่าการน าเข้าที่ลดลง
ถูกชดเชยโดยมูลค่าการน าเข้าสินค้าอ่ืนๆ อาทิ ปุ๋ย น  ามันถั่วเหลืองและน  ามันปาล์ม 
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ด้านการส่งออกสินค้าของนิวซีแลนด์เพ่ิมขึ น 326 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์คิดเป็นร้อยละ 7.1 อยู่ที่ 4.9 

พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี 2560 เป็นการเพ่ิมขึ นของการส่งออกอะลูมิเนียมที่
เพ่ิมขึ น 59 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ เนื อเพ่ิมขึ น 51 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ (ส่งออกไปจีนเพียงประเทศเดียว 32 
ล้านเหรียญนิวซีแลนด์) และการส่งออกกลุ่มสินค้าประเภทนมผง เนยและชีสที่เพ่ิมขึ น 30 ล้าน เหรียญ
นิวซีแลนด์  

อีกทั งมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศส่งออกส าคัญของนิวซีแลนด์เพ่ิมขึ นเกือบทุกประเทศโดยเฉพาะ
จีน (เพ่ิมขึ น 220 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์) และสหรัฐอเมริกา (เพ่ิมขึ น 96 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์) 

เดือนพฤศจิกายนนิวซีแลนด์มียอดขาดดุลการค้ามูลค่า 861 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกที่ 4.9 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 5.8 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์ และมี
ยอดขาดดุลการค้าตลอดปีจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 มูลค่า 5.4 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์จากมูลค่าการ
ส่งออกท่ี 57.5 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 63 พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์ 

เดือนพฤศจิกายนไทยได้ดุลการค้านิวซีแลนด์มูลค่า 140.12 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ โดยมีมูลค่าการ
ส่งออกท่ี 206.6 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์และมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 66.48 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์  

มูลค่าการค้าตลอดปีจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ไทยได้ดุลการค้านิวซีแลนด์มูลค่า 1,652.36 ล้าน
เหรียญนิวซีแลนด์ โดยมีมูลค่าการส่งออก 2,477.26 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 
824.9 ล้านเหรียญนิวซีแลนด์ 
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