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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 62  สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 15,345 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยยังคงน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 คิดเป็นมูลค่า  
360.19 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.35 ของการน าเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยมูลค่าการน าเข้า
เดือน พ.ค. 62 จากไทยเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 6.44 ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกท่ี
สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุด ได้แก่  
o ข้าว มูลค่า 53.50 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการน าเข้าลดลงจากเดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 3.58 แต่ เพิ่มขึ้น

จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 14.60  
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 45.07 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 

18.19  และ เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 54.42 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 35.43 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 4.72 แต ่

เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 24.03 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 34.10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 

15.21 แต ่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 11.91 
o อาหารส าหรับสุนัขและแมว มูลค่า 26.05 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 62 ร้อยละ 

1.53 แต ่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1.05 

 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
o ทูน่า สหรัฐฯ น าเข้าทูน่าจากประเทศไทยเป็นอันดับที่ 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของการน าเข้า

ทั้งหมด ในราคาเฉลี่ยที่ตันละ 4,957 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่น าเข้าจากเวียดนามเป็นอันดับที่ 2       
ในราคาเฉลี่ยตันละ 5,431 เหรียญสหรัฐ และน าเข้าจากเอกวาดอร์ เป็นอันดับที่ 3 ในราคาเฉลี่ย     
ตันละ 5,668 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สหรัฐฯ มีความต้องการน าเข้าทูน่าแปรรูปบรรจุภาชนะปิดสนิทเพ่ือ
วางจ าหน่ายในร้านค้าปลีกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของการน าเข้าผลิตภัณฑ์ทูน่าทั้งหมด ซึ่งนับว่า
ไทยยังสามารถคงความได้เปรียบด้านราคาที่ต่ ากว่าประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ   
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o กุ้ง  สหรัฐฯ ยังคงน าเข้ากุ้งจากไทยเป็นอันดับที่ 5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกุ้งแปรรูปแช่แข็ง โดยราคาน าเข้า
เฉลี่ยกุ้งทุกประเภทจากไทยในเดือน พ.ค. 62 อยู่ที่กิโลกรัมละ 10.72 เหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือน 
ก่อนหน้าซึ่งอยู่ทีก่ิโลกรัมละ 10.38 เหรียญสหรัฐ ส าหรับปริมาณการน าเข้ากุ้งจากจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกุ้ง
แปรรูปแช่แข็งยังคงเพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แต่ราคาน าเข้าลดลงเหลือกิโลกรัมละ 5.56 เหรียญ
สหรัฐ จากกิโลกรัมละ 5.92 เหรียญสหรัฐ ในเดือนก่อน ทั้งนี้ ราคาน าเข้าเฉลี่ยของกุ้งทุกประเภทของ
สหรัฐฯ อยู่ที่กิโลกรัมละ 8.26 เหรียญสหรัฐ  

o ข้าว  สหรัฐฯ ยังคงน าเข้าข้าวไทยเป็นอันดับ 1  ส่วนใหญ่เป็นข้าวเมล็ดยาวในราคาน าเข้าตันละ 
1,101 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่น าเข้าจากอินเดียเป็นอันดับที่ 2 ในราคาตันละ 1,274 เหรียญสหรัฐ 
ส าหรับการน าเข้าข้าวกล้องอินทรีย์ของสหรัฐฯ อันดับที่ 1 น าเข้าจากอินเดีย ในราคาตันละ 1,523 
เหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 2 ในราคาตัน 1,400 เหรียญสหรัฐ จะเห็นได้ว่าราคา
ข้าวไทย ยังคงสามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้ข้าวไทยยังคงครองตลาดสหรัฐฯ   

o มังคุดสด (ฉายรังสี)  สหรัฐฯ น าเข้าในเดือน พ.ค. 62 เป็นปริมาณ 160.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 0.84 
ล้านเหรียญสหรัฐ ในราคา 5.22 เหรียญสหรัฐ/ก.ก. โดยทั้งปริมาณและมูลค่าน าเข้าเพ่ิมขึ้นกว่า 7 
เท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 62 ที่น าเข้าครั้งแรกของฤดูกาล อย่างไรก็ตาม มังคุดสดจากเม็กซิโกเป็น
คู่แข่งที่ส าคัญของไทย เนื่องจากไม่ต้องฉายรังสีและต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ ากว่าด้วยระยะทางที่ใกล้กว่าไทย 
ทั้งนี้ มังคุดเม็กซิโกจะเริ่มเข้าสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้   

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน มิ.ย. 62       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 7 ราย รวมสินค้า 14 รายการ (Entry line) ได้แก ่   
o ปลาทูน่า จากบริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน

เจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร (Filthy) 
o มะพร้าว จากบริษัท Cocos Enterprises (Thailand) Co. LTD จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินค้าผลิต 

แปรรูป หรือบรรจุในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
HACCP ของน้ าผลไม ้

o เครื่องดื่มไม่ผสมก๊าซคาร์บอน จากบริษัท Huychun (Thailand) จ านวน 4 ครั้ง เนื่องจากการติด
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก  ผลิตจากส่วนผสม 2 ชนิดขึ้นไปแต่ไม่ระบุชื่อสามัญ
ของส่วนผสมแต่ละชนิดดังกล่าวบนฉลาก และ/หรืออ้างว่าเป็นเครื่องดื่มท่ีประกอบด้วยน้ าผักหรือน้ า
ผลไม้ แต่ไม่ได้แสดงอัตราส่วนที่ชัดเจนของน้ าผลไม้หรือน้ าผักดังกล่าวบนฉลาก     

o ผลิตภัณฑ์ปลา จากบริษัท Natural Sea Product Co.,Ltd. จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินค้าทั้งหมด
หรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร (Filthy) 

o ลูกอม/เยลลี่ผสมผลไม้ จากบริษัท Activeplus Blue Limited Company จ านวน 4 ครั้ง 
เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 
(Filthy) และการติดฉลากไม่ถูกต้องโดยไม่แสดงปริมาณหรือน้ าหนักของส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่
ถูกต้อง และไม่แสดงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 

o คุกกี้ ขนมปังกรอบรสผลไม้ จากบริษัท KCG Corporation Co., Ltd. เนื่องจากมีส่วนผสม 2 ชนิด
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ขึ้นไปและไม่ระบุชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดดังกล่าว และ/หรืออ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่ประกอบด้วย
น้ าผักหรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้แสดงอัตราส่วนที่ชัดเจนของน้ าผลไม้หรือน้ าผักดังกล่าวบนฉลาก และมี
ส่วนผสมสีที่ไม่ปลอดภัย 

o ขนมอบกรอบปรุงรส จากบริษัท Manohra Food Industry Co,. LTD เนื่องจากข้อมูลบนฉลากไม่
ถูกต้องโดยผลิตภัณฑ์มีส่วนผสม 2 ชนิดขึ้นไปแต่ไม่ระบุชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดดังกล่าว และมี
ส่วนผสมสีที่ไม่ปลอดภัย   

ประเทศคู่แข่งส าคัญ ซึ่ง U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิต 14 ราย จ านวน 23 ครั้ง ลดลงเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือน

พฤษภาคม โดยสินค้าที่ถูกปฏิเสธ ได้แก่ ผักแปรรูป พืชสมุนไพรแปรรูป ผลไม้แห้ง เห็ด เค้ก ขนมปังกรอบ 
คุกกี้ น้ าตาลเทียม เส้นก๋วยเตี๋ยวและมักกะโรนี ปลา ขิง ข้าวแปรรูปบรรจุภาชนะ สาเหตุของการปฏิเสธ
เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารเมลามีน สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เจือปน
สิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร ใช้สิ่งเจือปนอาหารและสีที่ไม่ปลอดภัย ไม่
ระบุชื่อสามัญของส่วนผสมบนฉลาก สินค้าผ่านการผลิต แปรรูป หรือบรรจุในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่ง
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานประกอบการไม่ได้ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตอาหารกระป๋องประเภทกรดต่ า 
การติดฉลากไม่ถูกต้อง เป็นต้น อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนนี้ไม่พบปัญหายาสัตว์ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลานิล ปลาไหล ดังเช่นที่เคยตรวจพบอย่างต่อเนื่องและสหรัฐฯ ได้เพ่ิมความเข้มงวดใน
การตรวจสอบตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา  

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าจากผู้ผลิต 6 ราย จ านวน 10 ครั้ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธน าเข้า ได้แก่ 
ปลาทูน่า ปลาแมคคอเรล ปลา Scad สาเหตุการปฏิเสธ คือ มีสิ่งสกปรก และพบการปนเปื้อนสารฮีสตามีน 
เชื้อซัลโมเนลา และผลิตภัณฑ์ขนมอบ เนื่องจากใช้สีซึ่งเป็นสิ่งเจือปนอาหารที่ไม่ปลอดภัย  

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ส าหรับสินค้าและผู้ประกอบการของไทย 
ดังนี้ 
o วันที่ 20 มิ.ย. 62  - U.S. FDA ได้ประกาศขึ้นบัญชี Import Alert สินค้าของผู้ประกอบการไทย 1 ราย คือ 

บริษัท  Cocos Enterprises (Thailand) Co. LTD ส าหรับสินค้า 4 รายการ คือ มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 
(เนื้อมะพร้าว น้ ามะพร้าว กะทิ) เนื่องจากผู้ผลิตน้ าผลไม้ในต่างประเทศไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด HACCP 
ของน้ าผลไม ้

o  วันที่ 26 มิ.ย. 62 - U.S. FDA ได้ประกาศขึ้นบัญชี Import Alert สินค้าของผู้ประกอบการไทย 3 ราย คือ  
-  บริษัท Hua Kwang Co. Ltd. ส าหรับสินค้า 3 รายการ คือ ลูกอมมะขาม เนื่องจากพบสิ่งสกปรก  
-  บริษัท I.V. Pong Supply Ltd. ส าหรับสินค้า 1 รายการ คือ มะขามอบไอน้ า เนื่องจากพบสิ่งสกปรก 
-  บริษัท Asiatic Agro Industry Co., Ltd ส าหรับสินค้า 2 รายการ คือ น้ ามะขามกระป๋อง เนื่องจากพบ
สิ่งสกปรกเจือปน 

อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบว่า FDA 
อนุญาตให้กักกันสินค้าที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของ FDA โดยไม่ต้องมีการตรวจทางกายภาพสินค้า 
(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต 
ผู้จัดส่ง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินค้าถูกขึ้นบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจส่งผล
ให้สินค้าทั้งหมดที่จะน าเข้าสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการน าเข้าโดยไมต่้องตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที  
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3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

- 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

 พ่อแม่พันธุ์กุ้งพันธุ์ใหม่พลิกโฉมการผลิตกุ้งในสหรัฐฯ บริษัท American  Penaeid ผู้ผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งราย
ส าคัญของสหรัฐฯ และเป็นบริษัทลูกของบริษัท American Mariculture ที่ด าเนินธุรกิจทั้งผลิตกุ้งจ าหน่ายเพ่ือ
การบริโภค และผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งส่งต่อให้กับหลายประเทศ สามารถพัฒนาโครงการปรับปรุงกุ้งพ่อแม่พันธุ์
ใหม่เทียบเท่าระดับโลกโดยมุ่งเน้นพันธุ์ปลอดเฉพาะโรค (specific pathogen-free: SPF) ภายใต้เครื่องหมาย
การค้ํา SunShrimp โดยพลิกฟ้ืนผลผลิตกุ้งได้อย่างรวดเร็วภายหลังประสบพายุเฮอริเคนถึง 2 ครั้ง ในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา   

 ข้าวหอม Jasmine แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียคู่แข่งข้าวหอมมะลิไทยในตลาดสหรัฐฯ จากการส ารวจตลาดของ
ฝ่ายการเกษตรฯ เมื่อเดือน พ.ค. 62 พบว่า มีข้าวหอม Jasmine ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในมลรัฐแคลิฟอร์เนียของ
สหรัฐฯ ภายใต้ตราสินค้า Lundberg วางจ าหน่ายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวอเมริกันหลายแห่ง โดยวาง
จ าหน่ายในราคาที่สูงกว่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่น าเข้าจากประเทศไทย อย่างไรก็ตาม คุณภาพข้าวหอมของ
สหรัฐฯ จากการสังเกตและความเห็นของผู้บริโภคพบว่า ยังไม่สามารถแข่งขันกับข้าวไทยได้ กล่าวคือ ลักษณะ
ทางกายภาพของเมล็ดข้าวมีลักษณะขาวขุ่น และความนุ่มหอมยังไม่เทียบเท่าข้าวหอมมะลิไทย     

 USDA เสนอร่างระเบียบใหม่ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 62  USDA ได้ยื่นเสนอร่างระเบียบ
ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพชื่อว่า “Movement of Certain Genetically Engineered Organisms.” 
โดยยึดหลักการความยั่งยืนนิเวศวิทยา สอดคล้อง สม่ าเสมอ รับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ หรือ SECURE 
(Sustainable, Ecological, Consistent, Uniform, Responsible, Efficient)  เพ่ือให้ยืดหยุ่นเอ้ือต่อการวิจัย
และความก้าวหน้าด้านพันธุวิศวกรรมพืชในด้านการทดสอบและลดระยะเวลาการพิจารณาให้อนุญาต ซึ่งคาด
ว่าจะช่วยนักพัฒนาพันธุ์ลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนาด้านพันธุวิศวกรรมพืชได้ถึง 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐต่อพืช 
1 ชนิด ส่งผลให้การผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการอาหารและ
เครื่องนุ่งห่มทั่วโลก โดยจะมีกฎหมายก ากับดูแลด้านพืช GE ที่มีความรับผิดชอบและคาดการณ์ได้โดยยังคง
ปกป้องระบบนิเวศน์และสุขนามัยพืชในสหรัฐฯ 

 แนวโน้มการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ปีงบประมาณ2562  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62  USDA ได้เผยแพร่การ
คาดการณ์การค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2562 ว่ามูลค่าการส่งออกจะลดลง ในขณะที่การ
น าเข้าจะเพ่ิมข้ึน โดยมูลค่าการส่งออกจะอยู่ที่ 137 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว้เมื่อเดือน 
ก.พ. 62 เป็นมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการส่งออกธัญพืชพืชน้ ามัน และปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์
ที่ลดลง ส าหรับการน าเข้าคาดว่าจะอยู่ที่ 129 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากการคาดการณ์เมื่อเดือน ก.พ. ที่
ผ่านมา 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นการน าเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน ทั้งนี้ สหรัฐฯ 
จะเกินดุลการค้า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือน ก.พ. 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

 USDA ประกาศเรียกคืนปลาวงศ์ Siluriformes ที่น าเข้าจากเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62 หน่วยงาน 
Food  Safety  and  Inspection Service:    FSIS) สังกัด USDA ได้ประกาศการเรียกคืนปลาวงศ์ 
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Siluriformes หรือ Catfish (ปลาดุก) จ านวน 69,590 ปอนด์ (31,632 กิโลกรัม) ที่น าเข้าจากเวียดนาม
ในช่วงเดือน ส.ค. 61 ถึงเดือน ม.ค. 62 โดยบริษัทJ Deluca Fish Company Inc. ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
เนื่องจากสินค้าไม่ได้รับการตรวจสอบซ้ า (re-inspection) จากหน่วยงานFSIS ก่อนการน าเข้า อีกทั้งยัง
เป็นปลาที่ผลิตโดยผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิตเพ่ือการส่งออกไปยังสหรัฐฯ  

 ผลกระทบของ FTA ของไทยต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ วิเคราะห์การ
จัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศคูภาคีต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อการส่งออกสินค้าเกษตร
อาหารของตนมายังไทย โดยชี้ให้เห็นว่าความตกลงต่างๆ กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก
สินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์นม ผลไม้สด ผักแปรรูป ขนมขบเคี้ยว ซีเรียลอาหารเช้า ซอสและเครื่องปรุง และ
อาหารสัตว์ ทั้งนี้ ในแต่ละปีการค้าภายใต้ความตกลงดังกล่าวท าให้สหรัฐฯ สูญเสียการส่งออกสินค้าเกษตร
อาหารคิดเป็นมูลค่าประมาณ 283 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 สหรัฐฯ จัดระเบียบกฎหมายเทคโนโลยีชีวภาพ วันอังคารที่ 11 มิ.ย. 62 ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ลงนามใน
ค าสั่งประธานาธิบดี (Executive Order) เพ่ือจัดระเบียบกฎหมายและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจะเป็นแรงกดดันกับประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ รวมถึงจีน ให้ยกเลิกอุปสรรคต่างๆ ที่มีต่อ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไม่ว่าจะเป็นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช หรือพืชที่ได้จากพันธุวิศวกรรมให้มีความ
ต้านทานโรค เกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเหลืองของสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากค าสั่งฉบับนี้ เนื่องจากกฎระเบียบในบางประเทศไม่อนุญาตให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดัด
แปรพันธุกรรมหากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเงื่อนไขบางประการที่วางไว้ เช่น จีน บราซิล สหภาพยุโรป 

 USDA เผยแพร่ผลการวิจัยกรณีศึกษาด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในภาคการเกษตร เนื่องในโอกาส
วันความอาหารปลอดภัยอาหารโลก "World Food Safety Day" ซึ่ง United Nations ได้ให้ทุกประเทศร่วม
ฉลองในวันที่ 7 มิ.ย. ของทุกปี โดยเริ่มในปี 2562 เป็นปีแรก  โดยกรณีศึกษามุ่งเน้นไปที่แอปเปิล แคนตาลูป 
สตรอเบอร์รี่ หอม และมะเขือเทศ ซึ่งแม้ว่าพืชจะมีลักษณะและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน แต่การใช้มาตรฐาน
ความปลอดภัยใกล้เคียงกัน โดยมีข้อแตกต่างในการปฏิบัติตามแต่ขนาดของฟาร์มหรือผู้ประกอบการ ส าหรับ 
ปัจจัยที่ท าให้เกษตรกรสหรัฐฯ มีความพร้อมในการปรับตัวและตระหนักถึงความส าคัญของมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหาร ได้แก่ (1) มีภูมิหลังและวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความปลอดภัยอาหาร  (2) มีเครือข่ายข้อมูล
ความปลอดภัยอาหารที่เข้มแข็ง (3) เงื่อนไขที่เข้มงวดและของลูกค้า/กลุ่มบริการอาหาร   

ลาตินอเมริกา 

 ภาคประมงเม็กซิโกหว่ันสาหร่ายสีน้ าตาลส่งผลกระทบต่อการจับกุ้งล็อบสเตอร์  กลุ่มชาวประมงเม็กซิโก
แสดงความวิตกต่อสถานการณ์การระบาดของสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum ที่ถูกคลื่นพัดเข้าชายฝั่ง
จ านวนหลายตันบริเวณชายฝั่งแคริบเบียนของรัฐกินตานาโร ทางตะวันออกของคาบสมุทรยูกาตัง โดยเฉพาะ
ในเขตเทศบาลเมือง Maria Elena ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อฤดูกาลจับกุ้งล็อบสเตอร์ที่ก าลังจะมาถึงในเดือน
กรกฎาคม โดยเม็กซิโกเคยได้รับความเสียหายจากสาหร่ายประเภทนี้มาเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันแล้ว และได้เคย
สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายล้านเมื่อปีก่อนหน้านี้ 

 ชิลีและเปรูวางแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านการเกษตรของประเทศ  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 62 ชิลีประกาศ
แผนก่อตั้งกระทรวงการเกษตรและอาหาร โดยผนวกกรมประมงและเกษตร ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ
เข้าไว้ด้วยกัน เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารประเทศและการประสานงาน และเพ่ิม
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ศักยภาพในการด าเนินการ ส่วนประเทศเปรูประกาศแผนปรับโครงสร้างกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 62 โดย
จะเพ่ิม 2 กรม คือ กรมการเกษตรในครัวเรือน และกรมการพัฒนาและบริการทางการเกษตร และเปลี่ยนชื่อ
กระทรวงจากกระทรวงเกษตรและการชลประทาน ไปเป็น กระทรวงการพัฒนาการเกษตร และมีแผนการที่จะ
ออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการผลิตของเปรู โครงการก่อตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในครัวเรือนด้วย 
และการประกาศกฎหมายเพ่ือรองรับแผนการเกษตรในครัวเรือนแห่งชาติ 

 อาร์เจนตินาปรับกฎหมายอาหารแห่งชาติยอมรับการค้าทุเรียนในประเทศ  โดยการปรับกฎหมายอาหาร
แห่งชาติอาร์เจนตินา (Código Alimentario Argentino: C.A.A.) ครั้งล่าสุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสัญชาติอาร์เจนตินาและผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศ เพ่ือให้
อาร์เจนตินายังคงเป็นเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของโลก โดยได้มีการประกาศเป็นมติลงในราชกิจจานุเบกษา
จ านวน 5 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการอนุญาตให้มีการค้าขายทุเรียนภายในประเทศอันเป็นผลมาจากการร้อง
ขอของบริษัทสัญชาติจีนชื่อ Yonghui S.R.L.  

 เม็กซิโกขยายโควตาน าเข้าเนื้อไก่ปลอดภาษี เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 กระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกได้ประกาศ
ขยายโควตาน าเข้าเนื้อไก่ปลอดภาษี จาก 3 แสนตัน เป็น 3.5 แสนตัน เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน
สินค้าหลังจากที่ปริมาณการผลิตในประเทศลดลงซึ่งมีสาเหตุจากการระบาดของไวรัสไข้หวัดนก รวมทั้งการลด
ปริมาณน าเข้าไก่สหรัฐฯ เนื่องจากการระบาดของโรคนิวคาสเซิล  ในการนี้ จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับ
ประเทศที่ไม่ได้มีข้อตกลงทางการค้าทั้งแบบทวิภาคีหรือแบบภูมิภาค ในการส่งออกเนื้อไก่มายังเม็กซิโกแบบ
ปลอดภาษี ซึ่งบราซิลเป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบัน 

 พบไข้หวัดนกสายพันธุ์ AH7N3 ระบาด 15 จุดในเม็กซิโก  โดยพบในการเลี้ยงในครัวเรือน ๑๑ จุด และใน
ฟาร์มเลี้ยงไก่อีก 4 จุด ซึ่งทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการอนุญาตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว ส าหรับ
มาตรการการควบคุมโรค ด าเนินการโดยการกักกันสัตว์ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ และด าเนินมาตรการ
ต่อต้านการระบาดตามระเบียบของประเทศและระเบียบสากล และยังได้แนะน าให้เกษตรกรเพ่ิมระดับความ
เข้มข้นของมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์มของตน ฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสม และแจ้งทางการ
เมื่อพบว่ามีการเสียชีวิตแบบไม่ปกติในฝูงสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้  

 การใชเ้ทคโนโลยีทางการเกษตรในลาตินอเมริกา  เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพในการผลิตให้เกษตรกร หรือป้องกัน
และบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ (1) อาร์เจนตินา
ใช้โดรนส ารวจพ้ืนที่ใช้ยาก าจัดวัชพืชในนาข้าว เพ่ือช่วยจ ากัดพ้ืนที่ในการฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชเฉพาะจุดที่มี
ปัญหา (2) โคลอมเบียใช้ GeoFarmer แอพพลิเคชั่นเก็บและแบ่งปันข้อมูลสภาพภูมิอากาศส าหรับการเกษตร 
ช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และ (2) โคลอมเบียใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์สภาพดิน เพ่ือให้เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ในโคลอมเบียสามารถรับค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับสภาพพ้ืนดินการใส่ปุ๋ยและการ
เพาะปลูกที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ของตนได้อย่างแม่นย าและรวดเร็วขึ้น 

 สินค้าประทับเครื่องหมาย “อาหารอาร์เจนตินา” ส่งออกได้เพิ่มขึ้นสามเท่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 มี
สินค้าอาหารที่ได้รับเครื่องหมายประกันคุณภาพ “อาหารอาร์เจนตินา คัดสรรจากธรรมชาติ” (Alimentos 
Argentinos, una Elección Natural) เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มูลค่า FOB ของการส่งออกสินค้าอาหารเหล่านี้เพ่ิมขึ้น
เป็นสามเท่า โดยมีสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรวมแล้วทั้งหมด 438 ชนิด เพ่ิมขึ้นจาก 162 ชนิด ในช่วงเดียวกัน
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ของปีก่อนหน้า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าการที่สินค้าเกษตรอาหารมีเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับ มี่ความส าคัญและสามารถสร้างมูลค่าสินค้าในตลาดได้จริง 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

 สถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62 หน่วยงานบริการด้านการวิจัยเศรษฐกิจ (Economic 
Research Service : ERS) ของ USDA ได้เผยแพร่การคาดคะเนสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของ
สหรัฐฯ ปีการค้า 2562/63 (ส.ค.-ก.ค.) ว่าจะมีผลผลิตข้าวในประเทศทั้งหมด 11.09 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง
จาก 12.56 ล้านตันข้าวเปลือก ของปีก่อนหน้า ร้อยละ 11.70 เนื่องจากการลดลงของทั้งพ้ืนที่เพาะปลูกและ
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ในส่วนของความต้องการใช้ในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารและเพ่ือป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูป คาดว่าจะลดลงจาก 7.56 ล้านตันข้าวเปลือก* เหลือเป็น 7.45 ล้านตันข้าวเปลือก หรือลดลงร้อยละ 
1.46  อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงมีความต้องการน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้น
จาก 1.61 ล้านตันข้าวเปลือก ของปีก่อนหน้าเป็น 1.64 ล้านต้นข้าวเปลือก หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.86  ทั้งนี้ 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะประมาณ 1.39 ตันข้าวเปลือก/ไร่ และราคาที่เกษตรกรขายได้ (Farm gate price) จะอยู่
ที่ตันละ 7,139 บาท 
*หมายเหตุ อัตราแปลงข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร = 1:7       

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 

 เข้าร่วมงาน CBD Expo Northwest 2019  ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
งาน CBD Expo Northwest 2019 ซึ่งเป็นกรอบเวทีหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี และ
สนับสนุนเครือข่ายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธุรกิจการผลิต สกัด และแปรรูปเพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของสาร CBD จากกัญชง ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562 ณ เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน โดย
แม้ว่าปัจจุบันภาคธุรกิจการค้าสินค้าที่มีส่วนผสมสกัดจากกัญชงจะมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับ
ความสนใจด าเนินธุรกิจมากขึ้น แต่ยังคงมีข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง และการท าธุรกรรมทางการ
เงินที่ไม่มีสถาบันทางการเงินขนาดใหญ่หรือทางออนไลน์ยอมรับ ทั้งนี้ หากสามารถด าเนินธุรกิจได้ดีต่อเนื่อง มี
แนวโน้มที่จะต้องน าเข้าวัตถุดิบกัญชงหรือสารสกัดที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ เช่น จีน โคลอมเลีย ส าหรับ
แนวโน้มและผลิตภัณฑ์ใหม่พบว่ามีความหลากหลายมากขึ้น โดยครอบคลุมสินค้าผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อาหารเสริม 
ความสวยความงาม การผ่อนคลายและสปา ตลอดจนสัตว์เลี้ยง 

 เข้าพบหารือกับผู้น าเข้าสินค้าจากเอเชียในเขต Pacific Northwest  ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าพบหารือกับ 
Ms. Khem Chua ประธานบริษัท Asia Pacific International ณ เมืองซีแอตเทิล มลรัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้กระจายสินค้าเอเชียรายส าคัญในเขต Pacific Northwest ซึ่งประกอบไปด้วยมลรัฐใหญ่ ได้แก่ วอชิงตัน ออริกอน 
อลาสกา และไอดาโฮ โดยนอกจากขนมและเครื่องดื่มบริษัทมีความสนใจน าเข้าผลไม้สดคุณภาพดีจากไทย  

 เข้าพบหารือกับผู้บริหาร World Coffee Research ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าพบผู้บริหาร World Coffee 
Research เพ่ือหารือโอกาสในการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนากาแฟไทย โดยหน่วยงานดังกล่าว
เป็นที่ยอมรับในวงการกาแฟระดับสากล เนื่องจากมีเครือข่ายสมาชิกและความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่
ครอบคลุมตั้งแต่การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์กาแฟอาราบิกาและโรบัสตา และการตลาด นอกจากนี้ ยังได้
หารือแผนโครงการจัดตั้งศูนย์กลาง (Hub) ด้านปรับปรุงพันธุ์กาแฟในเอเชีย ซึ่งไทยอาจได้รับการพิจารณาหาก
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แสดงความสนใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ 

 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กรกฎาคม 2562 
 


