
โครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจ ณ รัฐ Sonora ประเทศสหรัฐเมก็ซิโก 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2557 

 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้เชิญให้ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่        

ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมคณะโครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจ ณ รัฐ Sonora ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2557 โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เป็นหัวหน้าคณะ     
เพ่ือแสวงหาลู่ทางการค้าการลงทุน แหล่งวัตถุดิบ และศูนย์กระจายสินค้าไทยที่เหมาะสมส าหรับภาคเอกชน
ไทย ตลอดจนส่งเสริมความรู้จักประเทศไทยและศักยภาพของไทยในฐานะคู่ค้าและฐานการผลิตที่ส าคัญ
ส าหรับตลาดอาเซียนและเอเชียในหมู่นักธุรกิจและผู้ลงทุนชาวเม็กซิโก โดยมีสรุปผลการเข้าพบภาครัฐและ
เอกชนในรัฐ Sonora ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรดั งนี้ 

1. พบและหารือกับสภาอุตสาหกรรมด้านประมง (CANAIPES – Camara Nacional 
de la Industria Pesquera/National Chamber of Fisheries Industry) และเยี่ยมชม              
เขตอุตสาหกรรมประมงและโรงงาน Pescaharina ในเมือง Guaymas City ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปลาป่น 
(Fishmeal) จากปลาซาร์ดีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก มีโรงงานผลิตอยู่ในหลายเมือง โดยที่ร้อยละ 25 
ของผลิตภัณฑ์ปลาป่นของทั้งประเทศจะผลิตจากแหล่งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของ Marine 
Stewardship Council (MSC) ด้านการท าการประมงอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีเรือประมงจับปลาซาร์ดีน       
เป็นของตนเอง ปลาป่นที่ผลิตได้ ส่วนใหญ่เพ่ือน าไปผสมเพ่ือผลิตอาหารสัตว์น้ า ปลาป่นจากปลาซาร์ดีนจะมี
โปรตีนสูงประมาณร้อยละ 64 – 70  ส่วนเหลือสามารถน าไปผลิตน้ ามันปลาส าหรับผสมในอาหารปลาหรือ
อาหารมนุษย์ โดยส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น หรือเป็นปุ๋ยออร์แกนิกส์ (Organic fertilizer) ส าหรับ
ส่งออกไปชิลี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโรงงานผลิตปลาซาร์ดีนตัดแต่งและแช่เยือกแข็งแบบเป็นก้อนส าหรับ
ส่งออกเพ่ือผลิตซาร์ดีนบรรจุกระป๋องด้วย บริษัทฯ มีความสนใจที่จะส่งออกปลาป่นและปลาซาร์ดีนแช่เยือก
แข็งมายังประเทศไทย 

2. พบและหารือกับหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐ Sonora  (Economic 
Development Council of Sonora) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจของรัฐ Sonora โดยได้พบกับ           
Mr. Moises Gomez Reyna  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ และ Mr. Enrique Ruiz ผู้อ านวยการ
หน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐ  หน่วยงานมีหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนและธุรกิจการส่งออกในรัฐ Sonora 
ทั้งนี้ รัฐ Sonora มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมเกษตรและประมง การท าเหมืองแร่ อุตสาหกรรมรถยนต์ 
(Automotive) อากาศยาน(Aerospace) รวมถึงพลังงานที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ (Renewable Energies) 
หน่วยงานให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโดยให้บริการฝึกอบรมด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม สร้างแรงจูงใจ
ด้านต่างๆ เพ่ือการลงทุน เช่นสนับสนุนข้อมูลด้านอาคาร สถานที่และสาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับธุรกิจใน     
รัฐ Sonora ยังมีปัญหาเรื่องพลังงาน ปัจจุบันใช้น้ ามันเชื้อเพลิง แต่ก าลังปรับเปลี่ยนเป็นการใช้กาซธรรมชาติ 
โดยอยู่ในระหว่างการสร้างท่อขนส่งกาซเชื่อมมาจากสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสะอาด (Energy 
Source) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนด้านพลังงานได้มาก 

3. พบและหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน SAGARPHA ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบด้านการท าการประมงและเพาะเลี้ยง รวมทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐ Sonora  รัฐนี้ตั้งอยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ด้านเหนือติดกับรัฐ Arizona และ New Mexico ของสหรัฐฯ และ
อ่าวแคลิฟอร์เนีย มีการท าการประมงปลาซาร์ดีนและการเพาะเลี้ยงกุ้ง มีพ้ืนที่ชายฝั่งส าหรับเลี้ยงกุ้งประมาณ 

25,200 เฮกเตอร์... 



25,200 เฮกเตอร์ หรือ 157,500 ไร่ ก่อนมีปัญหาโรคกุ้ง EMS มีผลผลิตกุ้งประมาณ 80,000 ตัน/ปี 
จัดเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่ส าคัญของประเทศ โดยเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบ Extensive ความหนาแน่นต่ า ภาครัฐ
ตั้งแต่ระดับรัฐบาลกลาง ระดับมลรัฐและท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และเกษตรกรมีความพยายามร่วมกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องโรคกุ้ง EMS ตลอดมา โดยเน้นการศึกษาวิจัย การเลี้ยงแบบระบบปิด และรณรงค์ให้ท าความ
สะอาดพ้ืนที่เพาะเลี้ยง ในปี 2557 สามารถผลิตกุ้งได้ประมาณ 25,000 – 35,000 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60 
จากปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐ Sonora ได้เดินทางมายังประเทศไทยเมื่อปลายปี 2556        
ได้เยี่ยมชมฟาร์มกุ้งในจังหวัดระยอง จันทบุรี และบริเวณใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ และยังได้พบกับนักวิชาการ
ของกรมประมงของไทยในการประชุมด้านโรคสัตว์น้ าที่เวียดนามด้วย ผู้บริหารของ SAGARPHA และเกษตรกร
ประสงค์จะมีความร่วมมือทางวิชาการกับกรมประมงของไทยให้ด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลานิล รวมทั้ง
การศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา EMS ขณะนี้ เม็กซิโกมีการวิจัยด้านพันธุกรรมเพ่ือพัฒนาสายพันธุ์ต้านโรคด้วย 

นอกจากนี้  คณะฯ ได้ เข้ า เยี่ ยมชมบริษัทที่ปรึกษาจัดหาหุ่นยนต์และจัดท าระบบ 
Automation ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ ซึ่งเพ่ิงมาด าเนินงานให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ฟอร์ดในประเทศไทย 
และประสงค์จัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเนื่องจากเห็นศักยภาพและช่องทางธุรกิจ  รวมทั้งได้เยี่ยมชมบริษัท      
TE Connectivity ซึ่งผลิตสายไฟและข้ัวต่อสายไฟต่างๆ ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องบิน รัฐ Sonora จึงจัดเป็น
รัฐที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของเม็กซิโกเป็นอย่างยิ่ง โดยภาครัฐ        
ท าหน้าที่ผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของรัฐในทุกมิติ  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินการส่งเสริมการลงทุนและธุรกิจโดยภาครัฐของ Sonora มีความเข้มแข็ง
มาก เน้นการก าจัดความเสี่ยงด้านการลงทุนและการอ านวยความสะดวกทุกรูปแบบ จึงท าให้ธุรกิจทั้งด้าน
เกษตร/ประมง การประกอบและผลิตรถยนต์และอากาศยาน รวมถึงเหมืองแร่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก  

2. รัฐ Sonora ให้ความส าคัญกับการเกษตรโดยเฉพาะด้านการประมงมาก โดยมีการ
จัดตั้งเป็นเขตอุตสาหกรรมประมง (Fisheries Industrial Park) โดยเฉพาะ สามารถจับปลาซาร์ดีนได้มาก 
และประสงค์จ าหน่ายแบบวัตถุดิบและในรูปแบบปลาป่นหรือ Fishmeal มายังประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็น
แหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญส าหรับ อุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและอาหารสัตว์น้ าของไทยได้              
อีกแหล่งหนึ่ง  

3. ภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งแสดงความสนใจอย่างยิ่ง ที่จะมี
ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมประมงของไทยเพ่ือแก้ไขปัญหาโรคกุ้ง EMS และพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยง 
และเห็นว่าไทยมีความก้าวหน้าด้านนี้มาก การแก้ไขปัญหาของเม็กซิโกเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์
กุ้งที่ต้านโรค ฝ่ายการเกษตรฯ เห็นว่า กรมประมงควรพิจารณาจัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐ Sonora 
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หากเห็นชอบ ฝ่ายการเกษตรฯ ยินดี
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงการศึกษาดูงานในเม็กซิโกในโอกาสต่อไป 

 

 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กันยายน 2557 
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การเดินทางร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก 
ตามโครงการศึกษาลู่ทางเศรษฐกิจ ณ รัฐ Sonora ประเทศสหรัฐเม็กซิโก 

ระหว่างวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2557   
 

 

 
พบและหารือกับสภาอุตสาหกรรมด้านประมง (CANAIPES) และผู้ประกอบการ 

 

 
นายจิระชัย ป้ันกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก น าคณะเข้าเยี่ยมชม       
โรงงานผลิตปลาป่น (Fishmeal) ของบริษัท Pescaharina ในเมือง Guaymas 

 

 
พบและหารือกบั Mr. Moises Gomez Reyna                                                             

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกจิของรัฐ Sonora 

 

 
พบและหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานส่งเสริมธุรกจิหรือ                             

Economic Development Council of Sonora 

 

 
พบกบั Mr. Hector Ortiz Ciscomani หัวหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง                              

ด้านการประมงและเพาะเลีย้งสัตว์น า้ (SAGARPHA) และคณะ 

 

 
พบและหารือกบัภาครัฐและเอกชนด้านการประมงและการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ 

 


