
รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการร่วมกับคณะกระทรวงการต่างประเทศและภาคเอกชนไทย  
ในการเยือนสาธารณรัฐคิวบาและสาธารณรัฐเปรู  

ระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายน 2559 (รวมวันเดินทาง) 

-------------------------- 
ตามที่ได้รับค าเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้         

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมเดินทางไปคณะกระทรวงการต่างประเทศและ
ภาคเอกชนไทย ในการในการเยือนสาธารณรัฐคิวบาและสาธารณรัฐเปรู ระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายน 2559 
(รวมวันเดินทาง) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศต่างๆ ดังกล่าว โดยสาขาของ
ธุรกิจที่มุ่งเน้นในครั้งนี้  คือ พลังงาน การแปรรูปอาหารทะเล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์                            
การสาธารณสุข และเฟอร์นิเจอร์  

คณะผู้ร่วมเดินทางประกอบด้วย 
1. นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทน 
2. นายสุรศักดิ์ เจือสุคนธ์ทิพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ประเทศสหรัฐเม็กซิโก และ

กรุงฮาวาน่า สาธารณรัฐคิวบา 
3. นายเรืองเดช มหาศรานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
4. นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  กระทรวงการ

ต่างประเทศ 
5. นางกฤษณา สุขุมพานิช กงสุลฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่  ณ นคร

ลอสแอนเจลิส 
6. นางสาวกาญจนา พงษ์พานิช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ         

ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก 
7. นางสาวกอบศิริ เอ่ียมสุรีย์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค 
8. นายสมยศ ตั้งมีลาภ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
9. นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่ง     

ประเทศไทย 
10. นางมะลิวัน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท Interfocus (Thailand) Co., Ltd. 
11. ข้าราชการกองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กองสนเทศเศรษฐกิจ           

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  และข้าราชการของ            
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก และกรุงลิมา 

1. ผลการปฏิบัติราชการ ณ กรุงฮาวาน่า สาธารณรัฐคิวบา 
หน่วยงานที่เข้าพบและหารือ 

1.1 กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ (Ministerio Del Camercio Exterior) 
1.2 กระทรวงพลังงาน (Ministerio De Energia Y Minas) 
1.3 บริษัท aLimport 
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1.1  กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ (Ministerio Del Camercio Exterior) 
- คณะผู้แทนไทยได้รับการต้อนรับจาก   Mr. Jorge Vera Gonzalez กงสุลกิตติมศักดิ์

ของสถานกงสุลไทย ณ กรุงฮาวาน่า และได้น าคณะเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงการค้าระหว่าง
ประเทศ (Ministerio Del Camercio Exterior) ของสาธารณรัฐคิวบา โดยหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้แก่ 
นายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุนของแต่ละประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปัจจุบันคิวบามีประชากรจ านวน 11.2 ล้านคน โดย 2 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงฮาวาน่า 

ซึ่งเป็นเมืองหลวง ประชาชนสามารถศึกษาได้จนจบระดับปริญญาตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีอัตราการ           
อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 99 

- ในปี 2558 คิวบามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 4 มีการน าเข้าสินค้าจาก
ไทยเป็นมูลค่า 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อและสัตว์น้ า ไทยมีการ
น าเข้าจากคิวบาประมาณ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ได้แก่ เครื่องเทศ ชา กาแฟ เครื่องดื่ม และยาสูบ 
อย่างไรก็ตาม การน าเข้าจากไทยเป็นการน าเข้าผ่านประเทศอ่ืน สาเหตุคาดว่าเนื่องจากคิวบายังคงถูก
มาตรการคว่ าบาตรโดยสหรัฐอเมริกา ท าให้เรือสินค้าที่เข้าเทียบท่าคิวบาจะไม่สามารถเข้าเทียบท่าในสหรัฐฯ 
ได้เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จากข้อมูลของนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยแจ้งว่า ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางเรือจากไทยมายังคิวบาจะใช้เวลา
ประมาณ 40 - 50 วัน 

- ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของคิวบาเรียงตามล าดับมูลค่าการค้า ได้แก่ จีน เวเนซูเอล่า สเปน 
แคนาดา บราซิล เม็กซิโก อิตาลี เยอรมนี อาร์เจนตินา และเนเธอร์แลนด์ 

- คิวบามีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมยารักษาโรค โดยมีการจดลิขสิทธิ์ เพ่ือผลิตและ 
จ าหน่ายแล้วใน 49 ประเทศทั่วโลก มีการลงทุนอุตสาหกรรมยากับประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน สเปน และ
สิงคโปร์ ในไทยมีตัวแทนจ าหน่าย  Antibody จากคิวบา ได้แก่ บริษัท  Apexcela และบริษัท Siam 
Bioscience 

- ธุรกิจส่วนใหญ่ ในคิวบาจะเป็นของภาครัฐ ในรูปแบบ  State Enterprises หรือ
รัฐวิสาหกิจ คิวบามีความประสงค์ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจการเกษตรและป่าไม้ อุตสาหกรรมอาหาร 
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ยาและเทคโนโลยีชีวภาพ การท่องเที่ยว การก่อสร้าง พลังงานทดแทน การท าเหมืองแร่ ธุรกิจด้านสุขภาพ 
การขนส่ง และอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก หลอดไฟ สารเคมี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

- ฝ่ายคิวบาได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาลงทุนในคิวบาของบริษัทต่างชาติ ทั้งนี้              
ไม่จ าเป็นต้องตั้งส านักงานในคิวบา สามารถด าเนินการค้าระหว่างประเทศผ่านส านักงานตัวแทนได้ เพียงแต่
ต้องเป็นบริษัทที่มีประวัติการก่อตั้งและด าเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประวัติการค้ากับคิวบา     
ไม่น้อยกว่า 3 ปี บริษัทต่างชาติสามารถได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในรูปแบบต่างๆ และคิวบาก าลังก่อสร้าง
นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ   

1.2 กระทรวงพลังงาน (Ministerio De Energia Y Minas) 
- ฝ่ายการเกษตรฯ พร้อมด้วยนายนายสมยศ ตั้งมีลาภ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย และนายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับผู้แทนกระทรวงพลังงาน (Ministerio De Energia Y Minas) ของคิวบา โดยฝ่าย
คิวบาประสงค์ให้ต่างชาติรวมทั้งประเทศไทยเข้ามาลงทุนด้านพลังงานทดแทนในคิวบา เนื่องจากขณะนี้คิวบา
ต้องน าเข้าน้ ามันถึงร้อยละ 95 เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เครื่องจักรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นของรัสเซีย       
ซึ่งล้าสมัย รฐับาลคิวบาให้ความส าคัญสูงสุดด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานจากสารอินทรีย์ 
(Organic Matters) และสารชีวภาพ (Biomass)  ขณะนี้มีสหราชอาณาจักรและบราซิลเริ่มเข้ามาลงทุนบ้าง
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นายสมยศฯ ให้ความเห็นว่า ขณะนี้รัฐบาลไทยยังไม่มีนโยบายการลงทุนด้านพลังงานใน
ต่างประเทศ เนื่องจากไทยยังต้องพ่ึงพาการน าเข้าน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเพ่ือใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
อีกท้ังยังต้องน าเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะนี้ก าลังพิจารณาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และ
แนะน าให้คิวบาผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเผาไหม้ชานอ้อย เนื่องจากคิวบามีการปลูกอ้อยและอุตสาหกรรม
ผลิตน้ าตาลซึ่งเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศ โดยที่มีการส่งออกน้ าตาลปีละ 1.5 ล้านตัน 

1.3 บริษัท aLimport 
- ฝ่ายการเกษตรฯ พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา พงษ์พานิช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก และนางมะลิวัน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท 
Interfocus (Thailand) Co., Ltd. ได้พบและหารือกับ Mr. Alejandro J. Mustelier Zamora ประธาน
บริษัท aLimport โดยที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารของรัฐบาลคิวบา โดยได้รับ
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โควต้าในการน าเข้าข้าวปีละ 500,000 ตัน เป็นชนิดข้าวหัก 5 % ทั้งนี้ คิวบาเป็นประเทศในละตินอเมริกา    
ที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนอกเหนือจากถั่วและเนื้อสัตว์ซึ่งต่างจากประเทศเพ่ือนบ้าน อัตราการบริโภคข้าว 
76 กิโลกรัม/คน/ปี บริษัทฯ ประสงค์น าเข้าข้าวจากประเทศต่างๆ รวมทั้งไทย แต่มีเงื่อนไขเครดิต 360 วัน 
ขณะนี้ น าเข้าจากเวียดนาม อาร์เจนตินา และบราซิล เป็นหลัก และมีแนวโน้มต้องการขยายเงื่อนไขเครดิต
เป็น 720 วันอีกด้วยในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บริษัทฯ มีการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารอ่ืนๆ ด้วย ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพดส าหรับ
เลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง นมถั่วเหลือง น้ ามันพืช น่องไก่สด และนมผงส าหรับเด็กทารก บริษัทฯ ประสงค์น าเข้าเนื้อ
บรรจุกระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง และปลาสดทั้งตัวหรือควักไส้แช่เยือกแข็ง ส าหรับสินค้า อ่ืนที่ไม่ใช่ข้าว 
สามารถใช้ระบบแอลซี (LC) ได้ โดยสามารถใช้บริการธนาคารของรัฐ ซึ่งจะต้องมีการเจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย 
และบริษัทฯ ต้องการทราบข้อมูลของบริษัทไทย (Company Profile) ที่ประสงค์ส่งออกสินค้ามายังคิวบาด้วย 

2. ผลการปฏิบัติราชการ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
หน่วยงานที่เข้าพบและหารือ 

2.1 Regional Government of Cuzco 
2.2 Peru Export and Tourism Promotion Board (PROMPERU) 
2.3 Regional Government of Libertad 
2.4 Ministry of Commerce and Tourism (MINCETUR)  
2.5 Lima Chamber of Commerce (CCL) 
2.6 Association of Exporters (ADEX) 
2.7 Peruvian International Cooperation Agency, Ministry of Foreign Affairs 

 
2.1 Regional Government of Cuzco 

- คณะผู้แทนไทยได้รับการต้อนรับจากหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นของจังหวัด Cuzco 
ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเปรู ทั้งสองฝ่ายได้น าเสนอข้อมูลด้านธุรกิจการค้าและการลงทุนของ   
แต่ละประเทศ โดยนายเรืองเดช มหาศรานนท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา เน้นว่าไทยสามารถเป็น Gateway
ส าหรับการค้าและการลงทุนของประเทศในกลุ่มอาเซียน และธุรกิจที่ควรร่วมมือกัน ได้แก่ สินค้าเกษตรและ
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อาหาร ยานยนต์ และการท่องเที่ยว ในขณะที่ฝ่ายเปรูเห็นว่าสิ่งทอและการท่องเที่ยวของเปรูมีความโดดเด่น 
สามารถร่วมมือกันได้เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า จังหวัด Cuzco และประเทศไทยควรส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างกัน โดยอ านวยความสะดวกและขยายการค้าการลงทุน มีความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาและ
ส่งเสริมการน าเข้า-ส่งออกและการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างกัน 
โดยฝ่าย Cuzco ได้จัดเตรียมหนังสือ Letter of Intent ซึ่งมีอายุของความตกลง 3 ปีและสามารถขยายเวลา
ได ้เพ่ือให้ลงนามเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ลงนาม แต่มิได้มีการลงนามใดๆ 

2.2  Peru Export and Tourism Promotion Board (PROMPERU) 
- คณะผู้แทนไทยได้รับการต้อนรับจากหน่วยงาน   PROMPERU หรือ Peru Export and 

Tourism Promotion Board ณ เมือง Cuzco โดยได้น าเสนอสินค้าของเปรูที่มีศักยภาพส าหรับการส่งออก 
ได้แก่ ผลไม้แห้ง เครื่องเทศ ถั่วชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเมล็ดคีนัว (Quinoa) เสื้อผ้าและของใช้ที่ท าจากขนสัตว์ 
Alpaca กระเป๋าหนังแบบพ้ืนเมือง ภาชนะกระเบื้องเคลือบ และเครื่องประดับ รวมทั้งน าเสนอโครงการ
คมนาคมภายใน Cuzco ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเปรู และก าลังต้องการการลงทุนจาก
ต่างชาติ 
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2.3   Regional Government of Libertad 
- คณะผู้แทนไทยได้พบและหารือกับหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคของมณฑล                

La Libertad ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเปรู ประกอบด้วย 12 จังหวัดและ 83 เขต พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่สูงกว่าระดับน้ าทะเลมาก พ้ืนที่การเกษตรส่วนมากอยู่ริมทะเลและในบริเวณพ้ืนที่สูง สินค้าเกษตร
ส าคัญ ได้แก่ ข้าว กล้วย อ้อย แครนเบอรี่ อะโวคาโด หน่อไม้ฝรั่งขาว  Artichoke ฯลฯ ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ 
สัตว์ปีก แพะ แกะ  Alpaca และผลิตภัณฑ์จากนม อุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การท าเหมืองทองและ
ทองแดง การผลิตรองเท้า น้ ามันปลา และเครื่องประดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภูมิภาคนี้ต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือสร้างถนนเชื่อมระหว่างพ้ืนที่ชายฝั่งไป
ยังพ้ืนที่สูง การสร้างสวนสนุกเพ่ือดึงดูดการท่องเที่ยว โครงการก่อสร้างท่าเรือ ท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ ที่พักอาศัย โรงงานท าน้ าดื่ม ฯลฯ ส าหรับด้านการเกษตร ประสงค์จัดท าโครงการเพาะเลี้ยงปลานิล
และปลาเทราท์ (Trout) ขณะนี้ก าลังขอรับความร่วมมือจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศของไทยด้วย โดยเชื่อว่าเปรูได้เปรียบด้านมีพ้ืนที่สูงและคุณภาพน้ าเหมาะสมต่อการเลี้ยง
สัตว์น้ า 

- ภาคเอกชนไทยให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า แม้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเป็นหลัก 
โดยสินค้าไทยที่ส่งออกมายังเปรู ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วน เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งมีปริมาณ
การน าเข้าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แต่ไทยมีโอกาสน าเข้าสินค้าจากเปรูเช่นกัน ได้แก่ ผักผลไม้สด พลาสติก ทอง 
เครื่องประดับ และสิ่งทอ อุปสรรคด้านการค้าระหว่างไทยและเปรูในปัจจุบันคือระยะทาง ควรพัฒนาให้มี
การขนส่งสินค้าทางเรือเพ่ิมมากข้ึน ในขณะนี้เปรูก าลังก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม โดยเปรูยังมีค่าแรงงานที่ต่ า 
การลงทุนที่ไทยสนใจคาดว่าจะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งนี้จะต้องมีการจับคู่ธุรกิจระหว่างไทยและ
เปรูเมื่อมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่ไทยสนใจนอกเหนือจาก
ชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตรถยนต์ การก่อสร้าง และการผลิตยา 

2.4   Ministry of Commerce and Tourism (MINCETUR) 
- คณะผู้แทนไทยได้พบกับ Mr. Jose Luis Castillo, Director for Asia, Oceania and 

Africa ของกระทรวงพาณิชย์และท่องเที่ยว ณ กรุงลิมา โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้า ของ   
ความตกลงเขตเสรีการค้า (FTA) ระหว่างไทยและเปรู ซึ่งในส่วน Early Harvest ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่
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ปี 2555 มีการเจรจาเพ่ือขยายขอบข่ายความตกลงอย่างเต็มรูปแบบ และหวังว่าจะได้มีการลงนามร่วมกัน
เร็วๆ นี้ เป้าหมายของเปรูในการจัดท าความตกลง FTA ก็เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างทวีปอเมริกาใต้และ
เอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สาธารณรัฐเปรูมีประชากร 30 ล้านคนซึ่งมากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศในกลุ่มลาติน
อเมริกา คู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ จีน แคนาดา ชิลี และญี่ปุ่น โดยในปี 2558 มีการค้ากับจีนมากที่สุด 
สินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ แร่ธาตุ ปลาป่น (Fish Meal) กาแฟ หน่อไม้ฝรั่ง คีนัว หอยเชลล์ และหมึก               
เป็นต้น โดยร้อยละ 58 ของสินค้าส่งออกจะส่งไปยังประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ส่วนการน าเข้าร้อยละ 
66 มาจากเอเชียและแปซิฟิกเช่นกัน สินค้าที่เปรูส่งออกไปยังไทยมาก ได้แก่ หมึกกระดอง หมึกกล้วย และ
องุ่น ในขณะที่ไทยส่งออกรถปิคอัพ และรถบรรทุก มายังเปรู 

- เปรูเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือ TPP (Trans-
Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) ด้วย ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 12 ประเทศ โดยได้   
ลงนามเข้าร่วมไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยที่ Mr. Jose Luis Castillo เป็นหัวหน้าคณะเจรจา 
(Chief Negotiator) ของเปรู ทั้งนี้  ภายใต้ความตกลง TPP จะมีประชากรรวมกันกว่า 800 ล้านคน       
และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP รวมกันถึงร้อยละ 40 ของทั้งโลก แต่เชื่อว่าต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า   
2 ปีจึงจะสามารถบังคับใช้ได้ เนื่องจากแต่ละประเทศภาคีต้องมีกระบวนการภายในเพ่ือแก้กฎหมาย
ภายในประเทศของตน ไทยต้องการเรียนรู้ว่ามีความท้าทายหรือปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างในการ     
เข้าร่วม ขณะนี้ไทยก าลังศึกษาข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วม TPP 

2.5   Lima Chamber of Commerce (CCL) 
- คณะผู้แทนไทยได้พบและหารือกับ Mr. Carlos E. Posada Ugaz ซึ่งเป็นประธาน

หอการค้าของเปรู ซึ่งมีสมาชิกว่า 14,000 ราย หรือกว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจทั้งหมดในเปรู ครอบคลุมการค้า
ระหว่างประเทศทั้งการน าเข้าและส่งออก รวมถึงอุตสาหกรรมยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประธาน
หอการค้าเปรูประสงค์เชิญชวนให้ไทยมาลงทุนในเปรูเพ่ือเป็นประตูสู่การค้าในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมี
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีต่ าหรือเป็นศูนย์หากเป็นการส่งออก 

- ภาคเอกชนของไทยให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ไทยเน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ไทย  
ยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศในแถบลาตินอเมริกาน้อยมาก ไทยมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรม
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รถยนต์ สามารถประกอบรถยนต์ได้ปีละกว่า 1.2 ล้านคันและส่งออกไปยัง 160 ประเทศท่ัวโลก การลงทุน
ที่น่าจะมีความเป็นได้ในเปรูโดยนักธุรกิจไทยน่าจะเป็นการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น จากบริษัท 
Thai Summit ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมอาหารน่าจะเป็นกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพี โดยนักธุรกิจเปรูควร
เดินทางไปยังประเทศไทยเพ่ือหารือกับหอการค้าไทยหรือบริษัท ซีพี โดยตรง นอกจากนี้ ไทยยังมี
อุตสาหกรรมผลิตยาขนาดใหญ่เช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักธุรกิจด้านสินค้าประมง  Mr. Richard Inurritegui จากบริษัท Rodrigo, Elias & 
Medrano ( Email: rinurritegui@estudiorodrigo.com, www.estudiorodrigo.com) ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า 
อุตสาหกรรมประมงในเปรูมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และมีความต้องการส่งออกสินค้าประมง
เพ่ือการบริโภคของมนุษย์ โดยสามารถส่งออก Giant Squid, Jack Mackerel, Peruvian Sardines ฯลฯ 
ได้ ซึ่งภาคเอกชนของไทยให้ข้อมูลว่ามีโอกาสส่งออกไปยังไทย โดยที่มีภาษีการน าเข้าเป็นศูนย์ แต่สินค้า
ประมงที่เป็นที่ต้องการของฝ่ายไทย ได้แก่ ปลาป่น (ปริมาณโปรตีนมากว่า 65%) ส าหรับผสมในอาหารสัตว์ 
เนื่องจากไทยมีอุตสาหกรรมสัตว์ปีก หมู และการเลี้ยงปลาน้ าจืดขนาดใหญ่  รวมถึงปลา Mahi Mahi ซึ่งไทย
น าเข้าเพ่ือแปรรูปและส่งออก รวมถึงปลาทูน่าและซาร์ดีน นอกจากนี้ ไทยสนใจน าเข้าไม้เนื้ออ่อน (Soft 
Wood) จากเปรูด้วย 

2.6  Association of Exporters (ADEX) 
- คณะผู้ แทนไทยได้ เข้ าพบเ พ่ือหารื อกับ  Mr. Juan Manuel Varilias Velásques 

ประธานสมาคมผู้ส่งออกสินค้าหรือ Association of Exporters (ADEX) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือให้
การสนับสนุนการส่งออกสินค้าเปรูไปยังประเทศต่างๆ มีสมาชิกเป็นผู้ส่งออกสินค้า 23 กลุ่ม รวมกว่า 
1,000 ราย หรือร้อยละ 40 ของบริษัทผู้ส่งออกท้ังหมด ซึ่งครอบคลุมสินค้าแร่ธาตุ เกษตร และประมงด้วย 
ทั้งนี้ ประธานสมาคมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สมาชิกส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ผลิตและส่งออกผักผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์อาหารจะอยู่ห่างไกลจากกรุงลิมา จึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ แต่ Ms. Giannina 
Denegri Baiocchi (Email: gdenegrl@adexperu.org.pe, www.adexperu.org.pe)  ซึ่งเข้าร่วมประชุม
ด้วยเป็นผู้จัดการธุรกิจสินค้าเกษตร (Agribusiness Manager) สินค้าท่ีดูแลประกอบด้วย ผักผลไม้สด กาแฟ 
สินค้าประมง สินค้าจากอุตสาหกรรมเกษตร และท่ีได้จากทรัพยากรธรรมชาติ 
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- ปี 2558 ไทยและเปรูมีการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันมูลค่าประมาณ 40 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยฝ่ายเปรูได้เปรียบดุลการค้าไทยประมาณ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาคเอกชนของไทยให้ข้อคิดเห็นว่า ไทยมีอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ และมีสินค้า
หลายประเภทที่อาจเป็นที่ต้องการของเปรู เช่น น้ าผลไม้เข้มข้นซึ่งไทยส่งออกไปทั่วโลก ไทยมีการน าเข้า   
ปลาป่นโปรตีนสูงกว่า 65% จากเปรูมามากว่า 30 ปีแล้ว ขณะนี้ไทยต้องการวัตถุดิบเพ่ือใช้ในโรงงาน
ส าหรับผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศและส่งออก ปัจจุบันไทยใช้ก าลังผลิตเพียงร้อยละ 60 ของความสามารถ
ในการผลิตทั้งหมดท าให้ต้นทุนสูง หากมีวัตถุดิบเพ่ิมขึ้นและผลิตสินค้าได้มากขึ้นจะท าให้ต้นทุนลดลงและ
สามารถแข่งขันได้ ดังนั้น เปรูมีโอกาสส่งออกสินค้าไปยังไทย และสามารถใช้ไทยเป็นฐานในการส่งต่อสินค้า
ไปยังประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนได้ นอกจากนี้ ไทยนิยมบริโภคผลไม้จากต่างประเทศมากขึ้น ทั้งในรูปแบบสด
และแห้งแบบ Freeze dried  

- ADEX แจ้งความประสงค์ขอให้ไทยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารให้แก่เปรู เพ่ือให้สามารถผลิตสินค้าท่ีเป็นที่ต้องการของไทยได้ 

- ฝ่ายไทยเชิญให้ ADEX และบริษัทสมาชิกเข้าร่วมสังเกตการณ์งานแสดงสินค้า ThaiFex 
ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง ADEX แจ้งว่าขณะนี้มีบริษัทของเปรูจ านวน 
6 แห่งแจ้งความจ านงว่าจะเข้าร่วมงานแล้ว และ ADEX จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีนักธุรกิจเปรูเดินทางไป      
เข้าร่วมงานให้มากยิ่งขึ้น 

2.7   Peruvian International Cooperation Agency, Ministry of Foreign Affairs 
- ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมระหว่างนางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดี     

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ เปรู  น าโดย Mr. César Jordán P., Minister D.S.,  
Peruvian International Cooperation Agency หรือหน่วยงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัด
กระทรวงการต่างประเทศเปรู เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามผลการประชุมคณะท า งานร่วม
ระหว่างไทยและเปรู ซึ่งจัดการประชุมในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 
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- ตามข้อตกลงฯ ฝ่ายเปรูขอให้นักวิชาการจากกรมประมงของไทยถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง โดยได้มีการก าหนดวันเดินทางไปยังประเทศไทยของเจ้าหน้าที่ เปรูจ านวน      
2 คนเรียบร้อยแล้ว คือระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 โดยกรมประมงจะจัดการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์และโรคสัตว์น้ า และจัดให้มีการศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยฝ่าย
เปรูออกค่าเครื่องบินระหว่างประเทศ และฝ่ายไทย (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ออกค่าเบี้ยเลี้ยง      
ที่พัก และค่าเดินทางภายในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝ่ายไทยขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการท าเหมืองแร่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จาก
ไทยไปศึกษาดูงานในเปรู อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเปรูขอให้ไทยแจ้งความประสงค์ในการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรม 
รวมทั้งหัวข้อที่สนใจ เช่น ความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐของเปรู
จะท าหน้าที่เพียงออกใบอนุญาตในการท าเหมืองแร่ การจัดการ และก ากับดูแลไม่ให้ท าผิดกฎหมาย ในขณะที่
กิจกรรมในการท าเหมืองเป็นของภาคเอกชนผู้รับสัมปทาน โดยจะสะดวกต้อนรับในปีหน้า (2560) แต่ก็
สามารถจัดโปรแกรมให้ได้ภายในปีนี้หากมีความจ าเป็น 

สรุปผลการเดินทางไปราชการและข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

สาธารณรัฐคิวบา 
1. สาธารณรัฐคิวบาอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศและต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก 

โดยเฉพาะโครงการสร้างพ้ืนฐาน การน าเข้าสินค้ายังมีอุปสรรคอยู่มากโดยเฉพาะทางเรือ เนื่องจากยังถูก
คว่ าบาตรจากสหรัฐฯ ท าให้เรือสินค้าที่เข้าเทียบท่าที่คิวบาไม่สามารถเข้าเทียบท่าในสหรัฐฯ ได้ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน 

2. ข้าวที่คิวบาต้องการน าเข้าคือข้าวหัก 5 % เท่านั้น และต้องการเครดิตอย่างน้อย 1 ปีและมีแนวโน้มจะ
ขยายเป็น 2 ปี ขณะนี้น าเข้าจากเวียดนามเป็นหลัก จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่ไทยจะส่งออกข้าวไปยัง
คิวบา คิวบาต้องการน าเข้าเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารราคาถูก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดี 
ประชาชนมีรายได้น้อย และธุรกิจเกือบทั้งหมดเป็นของรัฐ สินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยอาจส่งออกไปยัง
คิวบาได้  ได้แก่ ไก่สดแช่แข็ง ปลาทั้งตัวหรือควักไส้แช่เยือกแข็ง และปลาซาร์ดีนกระป๋อง 
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3. คิวบาก าลังจะจัดงานแสดงสินค้าในราวเดือนกันยายน 2559 ซึ่งส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ กรุงเม็กซิโก จะเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายการเกษตรฯ จะประสานเพ่ือขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวเพ่ือเสนอกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป  

สาธารณรัฐเปรู 
1. เปรูก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศและต้องการการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการ

คมนาคม ท่าเรือ ท่าอากาศยาน รวมถึงโรงแรมและที่พักอาศัย  
2. เปรูเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าเกษตรเช่นเดียวกับไทย แต่เน้นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปมากนัก 

เช่น ผักผลไม้สด และสินค้าประมง จึงสามารถเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญของไทยได้ เช่น ปลาป่นโปรตีนสูง 
ปลาทะเล หมึก หอยเชลล์ ฯลฯ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคด้านระยะทางที่ห่างไกล
จากไทยมาก โอกาสการลงทุนของไทยในเปรูน่าจะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เนื่องจากยังมี
ค่าแรงงานที่ถูก และเปรูยังไม่ก้าวหน้าด้านการแปรรูปอาหารมากนัก 

3. เปรูประสงค์ให้มีการเจรจา FTA กับไทยอย่างเต็มรูปแบบ และเปรูเป็นประเทศที่เข้าร่วมในความตกลง 
TPP ด้วย ไทยควรพิจารณาผลดีผลเสียของการเข้าร่วม เนื่องจากไทยมีการส่งออกรถยนต์ และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังเปรูเป็นหลัก ซึ่งอาจสูญเสียตลาดให้แก่ประเทศสมาชิกในกลุ่ม TPP ได ้

ฝ่ายการเกษตรฯ จะได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการส่งออก-น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร
รวมถึงการค้าและการลงทุนในคิวบาและเปรูไปยังสมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2559 

 


