
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
         
 ข่าวเดน่ประจ าสัปดาห์จาก สคต. ณ กรุงมะนิลา ระหว่างวนัที่ 14 – 20 พ.ย. 2562  

        นโยบายภาครัฐ            เศรษฐกิจการลงทุน               แนวโนม้การตลาด      รายงานสินคา้และบริการ        
 

 

 

ฟิลิปปินส์คุมเข้มมาตรการสุขอนามัย หวังชะลอการน าเข้าข้าวในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 
 

  
 

 กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยกระดับความเข้มงวดก่อนออกใบอนุญาตสุขอนามัยในการน าเข้าข้าว เพ่ือชะลอ  
การน าเข้าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562) ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาจะได้รับ 
 นาย William D. Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ กล่าวว่าได้ลงนามออกค าสั่ง Memorandum 
Order No. 28 on Supplementary provision to DA Department Circular No.4, series of 2016 เกี่ยวกับ Guidelines 
on the importation of plants, planting materials and plant products for commercial purposes ก าหนด
กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยที่เข้มงวดมากขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้ยกระดับความเข้มงวดในขั้นตอน
การออกใบอนุญาตสุขอนามัยในการน าเข้า (Sanitary and phytosanitary import clearance: SPSIC) สินค้าข้าว
ครอบคลุมการตรวจสอบสารโลหะหนักระดับสารตกค้างก าจัดศัตรูพืช สารปนเปื้อน /สิ่งสกปรกภายนอก รวมทั้ง
microbiological parameters โดยอ้างว่าเป็นมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร ทั้งนี้ นาย William D. Dar     
กล่าวเพ่ิมเติมว่าการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ในการช่วยชะลอการน าเข้าข้าวในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว             
ของเกษตรกรชาวนา (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562) 
 ทั้งนี้ ในกฎระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดให้สินค้าข้าวจะต้องถูกจัดส่งจากประเทศต้นทางภายในวันที่ก าหนด     
ตามที่ได้รับอนุมัติและสินค้าต้องเดินทางมาถึงไม่ช้ากว่า 60 วันจากวันที่ต้องจัดส่ง ส าหรับใบ SPSIC ออกโดยหน่วยงาน 
Bureau of Plant Industry (BPI) ภายใต้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ โดยสถิติของ BPI แจ้งว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม – 
สิงหาคม 2562 มีการออกใบอนุญาตดังกล่าวจ านวน 3,115 ฉบับ จากผู้น าเข้า 228 ราย ปริมาณรวม 2.776 ล้านตัน       
ซึ่งมากกว่าระดับปริมาณข้าวที่จ าเป็นต้องน าเข้าประมาณ 1.5 – 2.4 ล้านตัน  
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 สถิติการน าเข้าจากกรมศุลกากรฟิลิปปินส์ รายงานว่าในปี 2562 (มกราคม – ตุลาคม) ฟิลิปปินส์มีปริมาณ     
น าเข้าข้าวรวมกว่า 2.9 ล้านตัน โดยปริมาณ 1.87 ล้านตันเป็นการน าเข้าในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – ตุลาคม (หลังจาก
กฎหมายเปิดเสรีน าเข้าข้าวมีผลบังคับใช้) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของการน าเข้าทั้งหมด โดยเป็นการน าเข้าจาก
เวียดนามมากเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 70) รองลงมาได้แก่ ไทย (ร้อยละ 14) และเมียนมา (ร้อยละ 8) นอกจากนี้ กระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้คาดการณ์ว่า ในปีนี้ฟิลิปปินส์จะน าเข้าข้าวรวม 3 ล้านตัน ซึ่งมีปริมาณน าเข้ามากกว่าจีน          
ที่คาดว่าจะน าเข้าข้าวปริมาณ 2.5 ล้านตัน ส่งผลให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นผู้น าเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในตลาดโลกแทนจีน 
 

ผลกระทบ/โอกาสและแนวทางในการปรับตัวของเอกชนไทย 
การบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยที่เข้มงวดเพ่ิมมากขึ้นดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยมายังฟิลิปปินส์
ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าฟิลิปปินส์จะยังคงการบังคับใช้มาตรการดังกล่าว
หลังจากช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวหรือไม ่ทั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาตรวจสอบว่าการน ามาตรการ
สุขอนามัยที่เข้มงวดขึ้นดังกล่าวมาใช้เป็นการกีดกันทางการค้าโดยไม่จ าเป็นและขัดกับหลักการของ WTO หรือไม่ อย่างไร 
ส าหรับผู้ประกอบการส่งออกไทยจะประสาน/หารือกับลูกค้า (ผู้น าเข้า/ผู้ซื้อ) ในฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเพ่ือเตรียมการรองรับ
และปรับตัวกับกฎระเบียบใหม่ดังกล่าว 

 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ the Philippine Star ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
 

--------------------------------------- 
 
 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
19 พฤศจิกายน 2562 
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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) เตรียมแผนสร้างฟาร์มปศุสัตวน์ าร่องในพื้นที่แผ่นดินไหว 
ในจังหวัดมินดาเนาของฟิลิปปินส์ 

 
 ห น่วย ง า น   The Mindanao Development Authority (MinDA) ของ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  ร่ ว มมื อ กั บ บ ริ ษั ท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จ ากัด (มหาชน) (Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd.) ของไทย และบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรช่ัน ฟิลิปปินส์ (CPF Philippines Corp.) มีแผนร่วมมือกันสร้างฟาร์มปศุสัตว์น าร่อง 
ในจังหวัดมินดาเนาของฟิลิปปินส์  โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศฟิลิปปินส์    
(The Development Bank of the Philippines : DBP) และ บริษัท iFresh Corp. ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจการเกษตรของ
มินดาเนา 
 นาย Emmanuel Pinol ประธานหน่วยงาน  MinDA ก ล่าว ว่ า  โครงการ น้ืมี ช่ื อ เรี ยก ว่ า  Livelihood 
Opportunities in Villages for Economic Upliftment  ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือชุมชนในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวให้สามารถเพ่ิงพาตนเองได้  โดยในการประชุมท่ี ผ่านมาทางทีมงานของ  CPF Philippines Corp.  
และ MinDA ได้มีข้อสรุปแผนด าเนินงานก่อสร้างฟาร์มปศุสัตว์ตัวอย่าง 2 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกรในพ้ืนท่ี 
ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดมินดาเนาเป็นท่ีแรก โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในไตรมาสแรกของปี 2563  และจะมี
โครงการลักษณะเดียวกันในพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีดินถล่มท่ีท าให้ประชากร 
ในพ้ืนท่ีต้องย้ายถิ่นฐานท่ีอยู่ โดยภายใต้โครงการ หน่วยงาน MinDA จะจัดต้ังสหกรณ์หรือสมาคมส าหรับผู้ประสบภัย  
โดยประชาชนในพ้ืนท่ีจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ โดยกลุ่มแรกจะท างานกับร้านของ MinDA Tienda Outlets กลุ่มท่ีสอง 
จะด าเนินธุรกิจฟาร์มไก่และฟาร์มสุกรท่ีถูกจัดต้ังขึ้นในชุมชนน้ันๆ 

 
 หน่วยงาน MinDA ได้ร่วมมือกับ DBP ในการให้กู้ยืมเงินเพ่ือซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับโครงการฟาร์มไก่ 
และฟาร์มสุกร CPF Philippines Corp. จะเป็นผู้จัดหาพันธ์ุสุกร พันธ์ุไก่และบริการสัตวแพทย์ในการก ากับดูแลฟาร์ม 
และ CPF Philippines Corp. จะร่วมมือกับ iFresh Corp.  ในการให้บริการ ด้านอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงฟักไข่ 
โดยผลก าไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายจากพันธ์ุสุกรและไก่ ทาง CPF Philippines Corp. จะคืนให้กับสหกรณ์และชุมชน 
ในพ้ืนท่ี  
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 โดยแผนดังกล่าว ทางหน่วยงานพัฒนามินดาเนา CPF Philippines Corp. และ iFresh Corp. จะน าเสนอ 
ขอนุมัติกับทางธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศฟิลิปปินส์ในสัปดาห์หน้า 
 
ผลกระทบ/โอกาสและแนวทางในการปรับตัวของเอกชนไทย 
แนวโน้มของอัตราการเติบโตภาคธุรกิจปศุสัตว์ของฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนถึงทศวรรษหน้า ซึ่งการ
เติบโตน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ  แม้ว่าทางภาครัฐบาลไม่ได้เข้ามา
สนับสนุนมากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจภาคเกษตรอ่ืนๆ แต่ก็ยังมีข้อบ่งช้ีชัดเจนว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องการท่ีจะปฏิรูป 
ภาคปศุสัตว์ท่ีมีอุปทานภายในประเทศสูงมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งถือได้ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ให้สัญญานเชิงบวกและพร้อม 
ท่ีจะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจปศุสัตว์ ในประเทศ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีและเป็นโอกาสให้เกิดการรวมเทคโนโลยี 
ในสายการผลิตและการปรับปรุงธุรกิจภาคปศุสัตว์ของฟิลิปปินส์ ดังน้ัน ถือเป็นโอกาสท่ีดีของนักลงทุนภาคเอกชนของไทย
ท่ีมีความพร้อมท้ังด้านความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาเข้าสู่ตลาดฟิลิปปินส์ 
 
 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ the Philippine Star ฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
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