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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนตุลาคม 2561 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 

1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
 

ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• ในเดือน ก.ย. 61 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั ่วโลกมูลคา ๑๓,๐๕๙,๒๙๕ ลานเหรียญสหรัฐ                                                                           

โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 11 มูลคา 321.14 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.46 ของการนำเขา

สินคาทั้งหมด ทั้งนี้ในเดือน ก.ย. 61 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากไทยลดลงจากเดือน ส.ค. 61 รอยละ 9 

โดยมีสินคา 5 อันดับแรกท่ีนำเขาจากไทยสูงสุด ไดแก  

o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 44.76 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ส.ค. 61 รอยละ 18.92 

แต นำเขาลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 41.70 

o ขาว มูลคา 35.95 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ส.ค. 61 รอยละ 12.70  

แต นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 4.26 

o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 35.14 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ส.ค. 61 รอยละ 12.20 

และ นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 3.75 

o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 24.16 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ส.ค. 61 รอยละ 10.82 

แต นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 36.11 

o ยางธรรมชาติ มูลคา 23.30 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ส.ค. 61 รอยละ 8.95  

และ นำเขาลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 0.09             

ปริมาณ มูลคา

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

สินคาเกษตรทั้งหมด 129,274.10 316.33 138,372.60 7.04 321.14 1.52 133,448.60 3.69 337.59 -4.87

กุงและผลิตภัณฑ 3,458.10 37.64 4,172.00 20.64 44.76 18.92 6,606.40 -36.85 76.78 -41.70

ขาว 35,183.10 41.18 31,869.50 -9.42 35.95 -12.70 43,706.70 -27.08 34.48 4.26

ทูนาและผลิตภัณฑ 6,593.40 31.32 7,236.00 9.75 35.14 12.20 7,287.20 -0.70 33.87 3.75

อาหารสุนัขและแมวกระปอง 6,411.60 27.09 5,898.10 -8.01 24.16 -10.82 4,477.80 31.72 17.75 36.11

ยางธรรมชาติ 16,123.10 25.59 14,559.00 -9.70 23.30 -8.95 13,815.50 5.38 23.32 -0.09

สับปะรดกระปอง 11,722.70 11.38 12,422.10 5.97 12.27 7.82 9,367.20 32.61 10.58 15.97

มะพราวและผลิตภัณฑ 3,429.40 5.04 3,060.10 -10.77 4.92 -2.38 3,561.60 -14.08 4.92 0.00

ทุเรียนสด 124.7 0.61 202.5 62.39 0.79 29.51 38.10 431.50 0.2 295.00

กลวยไม - 0.86 - - 0.75 -12.79 - - 0.69 8.70

มะขามสด 199.1 0.64 164.6 -17.33 0.45 -29.69 331.40 -50.33 1.1 -59.09

มังคุดสด (ฉายรังส)ี 40.8 0.24 0 0 0 0

รายการ

ส.ค. 61 ก.ย. 61 ก.ย. 60

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
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• สำหรับผลไมสด (ฉายรังสี) ไมมีการนำเขาในชวงเดือนกันยายนจนถึงสิ้นป เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีเจาหนาท่ี 

APHIS ซ่ึงประจำประเทศไทยจะเดินทางกลับสหรัฐฯ 

• ขอมูลรายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยวาในเดือน ต.ค. 61 U.S. 

FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน ๓ รายการ (Entry Line) ไดแก    

o เครื่องแกง 1 ครั้ง เนื่องจากพบสารกำจัดศัตรูพืชตกคาง  

o อาหารเชาสำเร็จรปู 1 ครั้ง เนื่องจากไมระบุชื่อสามัญของสวนประกอบอาหารบนฉลาก และ/หรือไม

ระบุสัดสวนของสวนผสม  

o ปลาทูนา 6 ครั้ง เนื่องจากพบสิ่งแปลกปลอม/เนาเสีย/ฮีสตามีน ท้ังนี้ เปนท่ีนาสังเกตวาปลาทูนาท่ีถูก

ปฏิเสธการนำเขานี้มีปญหาเดียวกัน และผลิตจาก 2 บริษัทท่ีตั้งอยูในจังหวัดภูเก็ตเชนเดียวกันดวย 

ไดแก บริษัท GCC.TWN. Co., Ltd (สมาชิกสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย) จำนวน 5 ครั้ง และบริษัท 

Thai Ocean Venture Co., Ltd จำนวน 1 ครั้ง  

ในขณะท่ีสินคาเกษตรและอาหารนำเขาจากประเทศคูแขงสำคัญ ไดแก จีนถูกปฏิเสธการนำเขา ๒๘ รายการ 

อินโดนีเซีย ๗ รายการ อินเดีย ๓๓ รายการ และเวียดนาม ๑๐ รายการ              

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

• เม่ือวันท่ี ๓๐ ต.ค. ๖๑ รัฐบาลสหรัฐฯ ไดออกประกาศผลการพิจารณาโครงการทบทวนสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) โดยใชเกณฑการตัดสิทธิจาก(1) 
เกณฑมูลคาการนำเขา (เกิน 1๘๐ ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ (2) สวนแบงทางการตลาด (เกินรอยละ ๕๐) 
โดยสินคาเกษตรไทยท่ีถูกตัดสิทธิ GSP ท้ัง ๗ รายการในรอบนี้ เปนรายการท่ีเคยไดรับสิทธิ์ยกเวนภาษีมา
กอนในรอบปที่ผานมา และตั้งแตวันที่ 1 พ.ย. 2561 สินคาไทยทั้ง 7 รายการ จะตองเสียภาษีในอัตรา 
ดังนี้ 
o กลวยไมสด ภาษี 6.4% (ป 2017 นำเขาจากไทยเปนอันดับ 1 มูลคา 10.87 ลานเหรียญ/ สัดสวน

ตลาด 60.70%) 
o ทุเรียนสด ภาษี 2.2% (ป 2017 นำเขาจากไทยเปนอันดับ 1 มูลคา 3.61 ลานเหรียญ/ สัดสวน

ตลาด 98%) 
o มะละกอตากแหง ภาษี 1.8% (ป 2017 นำเขาจากไทยเปนอันดับ 1 มูลคา 2.30 ลานเหรียญ/ 

สัดสวนตลาด 86.50%) 
o มะขามตากแหง ภาษี 6.8% (ป 2017 นำเขาจากไทยเปนอันดับ 1 มูลคา 2.93 ลานเหรียญ/ 

สัดสวนตลาด 61.90%) 
o ขาวโพดปรุงแตง ภาษี 5.6% (ป 2017 นำเขาจากไทยเปนอันดับ 1 มูลคา 4.95 ลานเหรียญ/ 

สัดสวนตลาด 56.79%) 
o ผลไม/ถ่ัวแชอ่ิม ภาษี 8% (ป 2017 นำเขาจากไทยเปนอันดับ 1 มูลคา 2.25 ลานเหรียญ/ สัดสวน

ตลาด 59.10%) 
o มะละกอแปรรูป ภาษี 1.8% (ป 2017 นำเขาจากไทยเปนอันดับ 1 มูลคา 6.29 ลานเหรียญ/ 

สัดสวนตลาด 76%) 
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4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• ระเบียบ SIMP เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 หนวยงานองคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติ

สหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) เปดรับขอคิดเห็นตอราง

ระเบียบโปรแกรมการตรวจสอบยอนกลับสำหรับกุงและหอยเปาฮื้อเลี้ยงในสหรัฐฯ โดยสาธารณชนสามารถ

ยื่นขอคิดเห็นไดถึงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การบังคับใชระเบียบการตรวจสอบสินคาสัตวน้ำนำเขา 

(Seafood Import Monitoring Program: SIMP) และระบบการตรวจสอบยอนกลับ ถือเปนการสงเสริม

ศักยภาพในการรวบรวม เก็บรักษา แบงปน และวิเคราะหขอมูล ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและบังคับใช

ขอกำหนดสินคาสัตวน้ำนำเขา ซึ่งถือเปนขั้นตอนสำคัญในการระบุการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน

และไรการควบคุม (Illegal, Unregulated and Unreported fishing: IUU) และการบิดเบือนขอมูลบน

ฉลากสินคาสัตวน้ำ (Seafood Fraud) อีกท้ัง ระเบียบ SIMP ยังถือเปนเครื่องมือสำคัญในการเพ่ิมระดับการ

แขงขันใหมีความยุติธรรมมากขึ้นตอชาวประมงในสหรัฐฯ ผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และผูผลิตสัตวน้ำทั่วโลกท่ี

ปฏิบัติตามกฎอีกดวย0

1 

• APHIS ปรับใชระบบ Notice-Based Process เพ่ือพิจารณาเปดตลาดผักผลไมสดใหครอบคลุมทุกชนิด

ท้ังท่ีนำเขาจากตางประเทศ รวมถึงจากมลรัฐฮาวายและเขตการปกครองตางๆ ของสหรัฐฯ เม่ือวันท่ี 15 

ตุลาคม 2561 ระเบียบฉบับสุดทายวาดวยการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการอนุญาตนำเขาและ

การเคลื ่อนยายสินคาผักและผลไมระหวางรัฐ ของหนวยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว 

(Animal and Plant Health Inspection Service: APHIS) ภายใตกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา 

(United States Department of Agriculture: USDA) มีผลบังคับใชอยางเปนทางการ สงผลให APHIS 

จะตองนำกระบวนการ Notice-Based Process ท่ีเริ่มใชตั้งแตป 2550 เพ่ือการอนุญาตนำเขาผักและผลไม

เฉพาะบางชนิด มาใชครอบคลุมสินคาผักและผลไมทุกชนิดทั้งที่จะนำเขามายังสหรัฐฯ และเคลื่อนยาย

ระหวางรัฐ โดย APHIS จะประกาศรายการผักและผลไมที่ไดรับอนุญาตใหนำเขาและขอกำหนดของการ

นำเขาดังกลาวในรูปแบบประกาศ ซึ ่งจะตีพิมพในทะเบียนกลางของสหรัฐฯ (Federal Register) ซึ ่งมี

ระยะเวลาเปดรับฟงขอคิดเห็นสาธารณะ 60 วัน และจัดทำรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชท่ี

เกี ่ยวของกับรายการสินคาซึ ่งจะเปดใหผู ม ีส วนไดสวนเสียหารือผานเว็บไซต APHIS Stakeholder 

Consultation เปนเวลาลวงหนา 30 วัน กอนตีพิมพประกาศ ใน Federal Register รวมทั้งจัดเตรียมบท

วิเคราะหดานเศรษฐกิจที่เกี ่ยวของ ทั้งนี้ หากไมมีประเด็นขอขัดแยงก็จะประกาศอนุญาตใน Federal 

Register และบันทึกไวในระบบฐานขอมูลออนไลนเพื่อสืบคนเงื ่อนไขการนำเขาผักและผลไม (FAVIR) 

รวมทั้งในคูมือของมลรัฐฮาวายและเปอรโตริโกเทานั้น อนึ่ง ระบบนี้จะชวยลดระยะเวลาในการพิจารณา

อนุญาตนำเขาสินคาผักและผลไมสดอยางมีนัยสำคัญ โดยคาดวาระยะเวลาพิจารณาโดยเฉลี่ยอยูที่ 5 - 12 

เดือน/รายการ จากเดิมท่ีใชเวลา 18 - 24 เดือน/รายการ 

• สหรัฐฯ ประกาศเปนประเทศปลอดกำจัดหนอนเจาะสมอสีชมพู เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 กระทรวง

เกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ประกาศวาภายหลังการควบคุมและกำจัดหนอนเจาะสมอสีชมพู หรือ 

 
1 https://content.govdelivery.com/accounts/USNOAAFISHERIES/bulletins/2137016?fbclid=IwAR2ee3PqxVyXEKt2-

nHwmjQeYOSo0CFNKXWzwoKlS8QLcmshLehhZ6N6f2g 
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pink bollworm ซึ่งเปนศัตรูสำคัญในฝายที่ปลูกในสหรัฐฯมากวาศตวรรษ USDA สามารถกำจัดศัตรูพืช

ดังกลาวไดเปนผลสำเร็จ ซึ่งชวยใหลดคาใชจายของเกษตรกรผูปลูกฝายที่ใชในการควบคุมและจัดการ

ศัตรูพืช รวมถึงผลผลิตที่เสียหายไดกวา 32 ลานเหรียญสหรัฐตอป โดยความสำเร็จครั้งนี้เปนผลมาจาก

กฎระเบียบมาตรการที่เขมแข็งและความรวมมือในการควบคุมอยางจริงจังระหวาง USDA หนวยงานดาน

การเกษตรระดับมลรัฐ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตฝาย และเกษตรกร1

2 

• นโยบายของสหรัฐฯ ตอการระบาดของโรคอหิวาตสุกร (African Swine Fever: ASF) เนื่องจากโรค

ดังกลาวเปนโรคสัตวท่ีไมเคยปรากฏและตรวจพบท้ังในสุกรเลี้ยงและในธรรมชาติในสหรัฐฯ จึงกำหนดใหมี

สถานะเปนโรคระบาดที่ตองแจงตอทางการ (notifiable disease) ดังนั้น หากสงสัยวามีกรณีการติดเชื้อ 

จะตองรายงานใหหนวยงานระดับมลรัฐและรัฐบาลกลางรับทราบและดำเนินการสอบสวนตอไป ทั้งนี้ 

APHIS มีกฎระเบียบหามนำเขาสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑที่ไดจากสุกร ซึ่งรวมถึงเนื้อสุกร จากประเทศหรือ

ภูมิภาคท่ีพบโรค AFS ระบาด หากวาสินคานั้นยังไมผานวิธีกำจัดโรคท่ีกำหนดไว ปจจุบัน ไมมีวิธีการรักษา

หรือวัคซีนสำหรับโรค AFS ดังนั้น การปองกัน การควบคุมและกำจัดโรคนี้จึงตองอาศัยการปฏิบัติตาม

ระเบียบอยางเครงครัดผนวกกับการใชมาตรการสุขอนามัยที่หลากหลายและซับซอนนอกจากนี้ หนวย

งานวิจัยของกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (Agricultural Research Service USDA: ARS) อยูระหวางให

ขอแนะนำทางวิชาการแกสมาพันธโลกเพ่ือวิจัยโรคอหิวาตสุกร (Global African Swine Fever Research 

Alliance: GARA) เพื่อรวมใชองคความรู ความสามารถ และทรัพยากรจากพันธมิตรในแตละประเทศใน

งานวิจัยทางวิทยาศาสตรและสรางเครื่องมือที่จะนำไปสูการปองกัน ควบคุม หรือแมแตการกำจัดโรค

ดังกลาวใหเปนผลสำเร็จในอนาคต2

3  

• นโยบายลดปญหาอาหารที ่ถูกทิ ้งและการสูญเสีย เมื ่อวันที ่ 18 ตุลาคม 2561 กระทรวงเกษตรแหง

สหรัฐอเมริกา (USDA) รวมกับหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐฯ (EPA) และองคการอาหารและยา

แหงสหรัฐฯ (FDA) ไดลงนามในขอตกลงทางการวาดวยยุทธศาสตรลดปญหาอาหาที่ถูกทิ้ง หรือ Winning 

on Reducing Food Waste initiative ซึ ่งจ ัดทำขึ ้นโดยมุ งหวังที ่จะพัฒนาการประสานงานระหวาง

หนวยงานภาครัฐตางๆ เพื ่อใหความรู กับประชาชนชาวอเมริกันเกี ่ยวกับผลกระทบและตระหนักถึง

ความสำคัญของการลดปญหาอาหารที่ถูกทิ้งและการสูญเสียอาหารที่คิดเปนรอยละ 40 ของหวงโซอุปทาน

อาหารในสหรัฐฯ โดยคำนวณจากปริมาณอาหารท่ีถูกท้ิงและสูญเสียไปจากรานคาปลีกและผูบริโภค จำนวน 

133 พันลานปอนด หรือคิดเปนมูลคา 161 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2553 ทั้งนี้ แมวาจะมีความรวมมือ

หรือการรวมตัวกันของภาคเอกชนในระดับตางๆ ท้ังระดับชาติ มลรัฐ และเมือง เพ่ือแกไขปญหาอาหารท่ีถูก

ทิ้งมาหลายปแลว แตในรัฐบาลทรัมป การหารือเชิงนโยบายในประเด็นดังกลาวและผลักดันออกมาเปน

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐหลักๆ อยางเปนรูปธรรมครั้งแรก3

4 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

 
2 https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/10/19/usda-announces-pink-bollworm-eradication-significantly-

saving?fbclid=IwAR31iM2VR5C1YGX6hJDE5mLFmftpmG3FzUS8SlcWwKguvD0je3kqJVwB1UM 
3 https://www.aphis.usda.gov/animal_health/downloads/animal_diseases/swine/ed-notice-asf.pdf 
4 https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/10/18/trump-administration-launches-winning-reducing-food-

waste?fbclid=IwAR0WKPgTDi75Gu_TAvVIIEsL7wMGQ7IkWerMJK1Ea7BSafdHq1M6tgojreU 
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คาดวาสินคาสัปปะรดของไทยที่นำเขามายังสหรัฐฯ ภายใตพิกัด 08043060 (Pineapples, fresh or dried, 

reduced in size) จะมีแนวโนมการนำเขาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปนหนึ่งในรายการสินคาท่ีสหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษี

สินคาจากจีนรอบลาสุดในอัตราสูงถึงรอยละ 10 ไเม่ือเดือนกันยายน 2561 ท่ีผานมา จึงทำใหผูนำเขาสหรัฐฯ ท่ีนำเขา

สินคาชนิดนี้จากจีนตองหาผูผลิตจากประเทศอ่ืนทดแทน  

6. การดำเนินงานของสำนักงาน (หากมี) 

• ติดตามกฎระเบียบ เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ฝายการเกษตรฯ ไดเขารวมสัมมนาทางเว็บไซต เรื่อง Food 

Facility Registration - Biennial Registration Renewal Informational Webinar หรือ “การข้ึนทะเบียน

เปนโรงงานอาหาร - การตออายุทะเบียนโรงงานอาหารทุก 2 ป” จัดโดยศูนยความปลอดภัยทางอาหารและ

โภชนาการประยุกต (Center for Food Safety and Applied Nutrition: CFSAN) ภายใตองคการอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ซึ ่งการสัมมนาครั ้งน ี ้ มี

วัตถุประสงคเพ่ือชวยใหผูประกอบการเขาใจข้ันตอนการตออายุทะเบียนโรงงานอาหารในระบบออนไลนมาก

ข้ึน โดยรอบการตออายุทะเบียนโรงงานอาหารประจำป พ.ศ. 2561 ไดเริ่มตนแลวเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 

และมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการตอทะเบียนโรงงานอาหารของปนี้จะเปนปสุดทายท่ี 

U.S.FDA จะรับแบบฟอรมการขอตออายุทะเบียนโรงงานอาหาร (FDA Form 3537) จากทั้ง 3 ชองทาง 

ไดแก ชองทางออนไลนที่ FURLS Food Facility Registration Module (FFRM) ชองทางจดหมาย และ

ชองทางโทรสาร และต้ังแตป พ.ศ. 2563 เปนตนไป U.S.FDA จะรับแบบฟอรมตอทะเบียนโรงงานอาหาร

ทางออนไลนเทานั้น ดังนั้น การตอทะเบียนโรงงานอาหารบนระบบ FFRM จึงมีความสำคัญมาก อีกท้ัง หาก 

U.S.FDA พบในภายหลังวาโรงงานอาหารในตางประเทศท่ีอยูในขายท่ีตองข้ึนทะเบียนเปนโรงงานอาหาร แต

ยังมิไดขึ้นทะเบียนไว สินคาของโรงงานดังกลาวจะถูกกักที่ดานนำเขาจนกวาจะมีการขึ้นทะเบียนโรงงาน

อาหาร 

 

 

 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 


