
รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนมกราคม 2561 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 ในเดือนธันวาคม 2560 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 13,680.79 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย

น าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 9 มูลค่า 357.80 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของการน าเข้าสินค้า
ทั้งหมดจากทั่วโลก โดยในเดือน ธ.ค. 60 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ย. 60 ร้อยละ 2.14 
ทัง้นี้สินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน ธ.ค. 60 ได้แก่  
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 72.39 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน พ.ย. 60 ร้อยละ 14.41 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 20.95  
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 50.03 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ย. 60 ร้อยละ 

20.03 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วแบบก้าวกระโดยกว่าร้อยละ 59.03 
o ข้าว มูลค่า 40.97 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือน พ.ย. 60 ร้อยละ 6.42 และเพ่ิมขึ้น

จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.62 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 23.78 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน พ.ย. 60 ร้อยละ 5.07 แต่

อย่างไรก็ตามพบว่าน าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 36.12 
o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 22.50 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 มะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดสหรัฐฯ เห็นได้จาก
สถิติการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ธ.ค. 60 สหรัฐฯ น าเข้ามีมูลค่า 6.19 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ย. 60 ร้อยละ 10.93 อีกทั้งสหรัฐฯ ยังน าเข้าสินค้ามะพร้าวสดของไทยเป็นอันดับหนึ่ง
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 บริษัท All CoCo Group. ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและเจ้าของแฟรนไชส์
สินค้าน้ ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์รายใหญ่ของไทยได้เปิดตัวร้านมะพร้าวน้ าหอมจากไทยสาขาแรกของ All Coco 
ในสหรัฐอเมริกา ณ Union Market เมือง Tustin มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สินค้าท่ีวางจ าหน่ายภายในร้าน ได้แก่  

 

ปริมาณ มูลค่า

(ตัน) (ล้านUSD) (ตัน) %∆ M/M (ล้านUSD) %∆ M/M (ตัน) %∆ Y/Y (ล้านUSD) %∆ Y/Y

สินค้าเกษตรท้ังหมด 130,572.30 350.29 140,122.80 7.31 357.80 2.14 137,543.30 1.88 341.45 4.79

กุ้งและผลิตภัณฑ์ 7,681.50 84.58 6,716.40 -12.56 72.39 -14.41 9,022.00 -25.56 91.57 -20.95

ทูน่าและผลิตภัณฑ์ 7,795.60 41.68 9,479.70 21.60 50.03 20.03 7,775.20 21.92 31.46 59.03

ข้าว 40,881.90 38.5 45,759.30 11.93 40.97 6.42 47,521.90 -3.71 38.07 7.62

ยางธรรมชาติ 14,168.30 25.05 13,096.00 -7.57 23.78 -5.07 11,492.70 13.95 17.47 36.12

อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง 5,208.20 21.43 5,718.50 9.80 22.50 4.99 5,059.20 13.03 17.76 26.69

สับปะรดกระป๋อง 6,442.30 6.9 7,676.80 19.16 8.13 17.83 7,711.30 -0.45 10.25 -20.68

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 3,839.00 5.58 4,225.40 10.07 6.19 10.93 3699.80 14.21 4.71 31.42

กล้วยไม้ - 0.73 - - 0.68 -6.85 - - 0.78 -12.82

ทุเรียนสด 21.8 0.06 126.8 481.65 0.39 550.00 36.6 246.45 0.11 254.55

มะขามสด 139.3 0.44 36.5 -73.80 0.12 -72.73 165.2 -77.91 0.43 -72.09

มังคุดสด (ฉายรังสี) - - - - - - 4.3 - 0.32 -

รายการ

พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ธ.ค. 59

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า



น้ ามะพร้าวน้ าหอม น้ ามะพร้าวเกล็ดหิมะ พุดดิ้งมะพร้าว Snowball ไอศกรีม Soft Serveเป็นต้น ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีแผนในการเดินหน้าเปิดตัวสาขาเพ่ิมในย่าน Beverly Hills และ
เมือง San Diego ต่อไป 

 หน่วยงานให้บริการการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA/APHIS) ได้อนุญาต
ให้น าเข้าเหง้าขมิ้น (Rhizome) จากไทยแล้วเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ 
อนุญาตให้น าเข้าขม้ินจากไทยแค่ส่วนใบ (Leaf) และ ล าต้น (Stem) เท่านั้น  
 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรของไทย 

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 สหรัฐอเมริกาได้เริ่มบังคับใช้ระเบียบตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า (Seafood 
Import Monitoring Program: SIMP) ส าหรับสัตว์น้ ากลุ่มแรก จ านวน 11 สายพันธุ์ ได้แก่ ปลาแปซิฟิกค็อด 
ปลาแอตแลนติกค็อด ปลาอิโต้มอญ ปลากะพงแดง ปลาเก๋า ปลาฉลาม ปลากระโทงแดงดาบ ปลาทูน่า ปู Blue 
Crab  ปู Red King Crab และปลิงทะเล ซึ่งในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎระเบียบฉบับนี้จะใช้แนวทาง 
"Informed Compliance" เพ่ือให้การน าเข้าเป็นไปตามระเบียบและไม่เป็นอุปสรรคล่าช้าต่อการปล่อยสินค้า  
ในกรณีที่มีความบกพร่องและข้อผิดพลาด ณ เวลายื่นเอกสารขาเข้าในระบบน าเข้าของสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตาม
แนวทางดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมข้อมูลสินค้าตามที่ได้ก าหนดใน
กฎระเบียบให้ผู้น าเข้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือให้ผู้น าเข้าสามารถกรอกข้อมูลในระบบน าเข้าของสหรัฐฯ ได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือให้การน าเข้าเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดความล่าช้าและสินค้าถูกปฏิเสธการน าเข้า  

 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นายซอนนี่ เพอร์ดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ออก
ร่างบทนิติบัญญัติหลักการเพ่ือเสนอต่อสภา Congress ในการพิจารณาบรรจุร่างบทนิติบัญญัติดังกล่าวใน
กฎหมาย Farm Bill 2018 และกฎหมายอ่ืนที่จะส่งผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทางการเกษตรของสหรัฐฯ โดยร่าง
บทนิติบัญญัติด้านการค้าและการเกษตรต่างประเทศประกอบด้วย (1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของตลาดสหรัฐฯ โดยการขยายการลงทุน เสริมสร้างโปรแกรมการส่งเสริมการส่งออก และกระตุ้นให้มีหุ้นส่วน
ทางการเงิน (Financial Partnership) ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น (2) กฎหมาย Farm Bill เป็นไปตามกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศและพันธกรณีของสหรัฐฯ และ (3) การเปิดตลาดในต่างประเทศ โดยการเพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ของ USDA ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคเพ่ือตรวจสอบสังเกตการณ์ข้อปฏิบัติของต่างประเทศที่กีดกัน
การส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะท างานร่วมกับองค์กร (Partner) ใน
ต่างประเทศเพ่ือระบุข้อปฏิบัติที่กีดกันการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ 

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ 
(U.S.FDA) ได้จัดท าความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานอย่างเป็นทางการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาขอบเขตหน้าที่  
ความรับผิดชอบของทั้ง 2 หน่วยงานและใช้ทรัพยากรของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการปกป้อง
สาธารณสุขซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับมาตรการความปลอดภัยอาหารและ
การพัฒนาระเบียบว่าด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ โดย USDA มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในเนื้อสัตว์ สัตว์
ปีก ปลาดุก และผลิตภัณฑ์ไข่บางชนิด ในขณะที่ FDA มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในอาหารประเภท
อ่ืน เช่น ผลิตภัณฑ์นม สินค้าประมง ผลิตผลทางการเกษตร อาหารส าเร็จรูป เป็นต้น 

 

 

 



 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในปี 2560 มีมูลค่าการซื้อขายมากถึง 47 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการ
เติบโตสูงถึง 4 เท่า ของการค้าสินค้าอาหารทั้งหมด จึงท าให้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนแปลง
เกษตรและพืชผลของตนจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมเป็นการเพาะปลูกแบบอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น โดยได้รับการ
สนับสนุนและองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกและมาตรฐานจากโปรแกรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น USDA 
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และองค์กรเอกชนด้านเกษตรอินทรีย์ 

 
5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

 แนวโน้มความต้องการในการบริโภคข้าวหอม (Aromatic Varieties) ในสหรัฐฯ เช่น ข้าวหอมมะลิและข้าว                
บาสมาติจากไทย อินเดีย และปากีสถาน ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัจจุบันผู้เพาะพันธุ์ข้าวของสหรัฐฯ 
ยังไม่สามารถพัฒนาข้าวหอมให้มีลักษณะเฉพาะแบบข้าวจากเอเซียได้ ดังนั้น จึงคาดว่าการน าเข้าข้าวหอมจาก
เอเซียจะยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าผู้เพาะพันธุ์ข้าวในสหรัฐฯ จะสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการบริโภคข้าวหอมในประเทศได้  ทั้งนี้ สินค้าข้าวส่วนใหญ่ที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยคือข้าวหอมมะลิซึ่ง
เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภค อาจเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะตัวและคุณภาพของข้าวหอมมะลิไทย นอกจากไทย
แล้ว ยังมีประเทศอ่ืนที่ส่งออกข้าวหอมมะลิมายังสหรัฐฯ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น ส าหรับข้าวบาสมาติ 
สหรัฐฯ น าเข้าจากอินเดียและปากีสถานเป็นส่วนใหญ่ 

  จากสถิติ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558 - 2560) พบว่าการน าเข้ายางจากไทยของสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 3 ปีติดต่อกัน 
โดยคาดว่าในอนาคตแนวโน้มการน าเข้ายางจากไทยจะยังคงเพ่ิมขึ้นต่อไปเนื่องจากบริษัทผลิตรถยนต์ของสหรัฐฯ   
และบริษัทผลิตรถยนต์ยี่ห้อของประเทศอ่ืน ได้ประกาศลงทุนสร้างและปรับปรุงโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์  
ในสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น  โดยไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางที่ส าคัญของสหรัฐฯ และเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตยาง 

 
 


