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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนกุมภาพันธ 2562 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 

1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

หมายเหตุ: สถิติของหนวยงาน USDA ปรับปรุงลาชา 2 เดือน จากเดิมที่ปกติลาชาเพียง 1 เดือน เนื่องจากการปด

ทำงานชั่วคราวของหนวยงานภาครัฐบางสวนในสหรัฐอเมริกา (Government Shutdown) 
 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาในเดือน ธ.ค. 61  สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกมูลคา 14,255 ลานเหรียญสหรัฐ โดย

นำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 10 มูลคา 349.40 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.45 ของการนำเขาสินคา

ท้ังหมด ท้ังนี้ ในเดือน ธ.ค. 61 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากไทยเพ่ิมข้ึนจากเดือน พ.ย. 61 รอยละ 0.80 โดย

สินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุด ไดแก  

o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 59.97 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน พ.ย. 61 รอยละ 

6.68 และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 17.15 

o ขาว มูลคา 50.96 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน พ.ย. 61 รอยละ 10.54  

           และ เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 24.27  

o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 43.74 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน พ.ย. 61 รอยละ 

10.48  และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 13.88 

o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 23.46 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน พ.ย. 61     

รอยละ 0.76 แต เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 4.27 

o ยางธรรมชาต ิมูลคา 20.52 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน พ.ย. 61 รอยละ 21.35 

แต ลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 12.87 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูล  

o ปริมาณการนำเขาทุเรียนสดจากไทยในเดือน ธ.ค. 61 ลดลงจากเดือน พ.ย. 2561 ถึงรอยละ 59.28 

ในขณะที่มูลคาการนำเขาลดลงรอยละ 33.85 ทั้งนี้ ในเดือนดังกลาว สหรัฐฯ ไมไดมีการนำเขาจาก

ประเทศคูแขงอื่นๆ เชน มาเลเซีย และฟลิปปนส นอกจากนี้ ยังพบวา ปริมาณการนำเขาทุเรียนของ

สหรัฐฯ จากไทยในเดือน ธ.ค. 61 เทียบกับเดือนเดียวกันของป 60 มีปริมาณและมูลคาการนำเขา
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ลดลงรอยละ 60.57 และ 55.56 ตามลำดับ ซึ่งอาจเนื่องจากเปนชวงทุเรียนนอกฤดูของไทยประกอบ

กับตลาดอื่น เชน จีน มีปจจัยดานราคาที่จูงใจมากกวา โดยเมื่อเดือน ธ.ค. 61 ราคาทุเรียนสงออกไป

จีนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 181 บาท ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของสหรัฐฯ ประมาณ 105 บาทตอกิโลกรัม 

อยางไรก็ตาม แนวโนมระยะยาวในภาพรวมตลาดสหรัฐฯ ยังเปนตลาดท่ีมีความตองการนำเขาทุเรียน

ของไทยอยางตอเนื่อง 

o สำหรับมังคุดสด (ฉายรังสี) ตามที่ไดรายงานไปแลววาจะไมมีการนำเขาจนถึงในชวงไตรมาสแรก

ของป 2562 เนื่องผูประสานงานการฉายรังสีของไทยไดสงแผนการฉายรังสีใหเจาหนาที่ APHIS 

ซ่ึงประจำประเทศไทยกลับมาอีกครั้งในเดือนเมษายน 2562  

• ขอมูลรายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยวาในเดือน ก.พ. 62 

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทยของผูสงออก 6 ราย จำนวนสินคา 6 

รายการ (entry line) ไดแก    

o น้ำปลา จำนวน 6 ครั้ง จากบริษัท Thai Fish sauce Factory (Squid Brand) Co.,Ltd. เนื่องจากการ

ผลิต แปรรูป หรือบรรจุไมสอดคลองกับ HACCP ซึ ่งเปนผลจากการที ่ U.S.FDA คงคางผลการ

พิจารณาเอกสารแนวทางแกไขที่บริษัทจัดสงใหไปกวา 3 เดือน จึงทำใหสินคาไมสามารถนำเขามา

ตลาดสหรัฐฯ ได 

o มะละกอและมะมวงอบแหง จำนวน 2 ครั้ง จากบริษัท Unity Food Co., Ltd. เนื่องจากมีสวนผสม

สีปรุงแตงอาหารท่ีไมปลอดภัย 

o เครื ่องแกง จำนวน 1 ครั ้ง จากบริษัท Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd. เนื ่องจาก

ปนเปอนสารตกคางประเภทสารกำจัดศัตรูพืช 

o กลวย จำนวน 1 ครั้ง จากบริษัท Green Giant Ltd Part เนื่องจากผูผลิตไมยื่นกระบวนการผลิต

ตามระเบียบ และดูเหมือนวาการผลิต แปรรูปหรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 

o มะขาม จำนวน 1 ครั้ง จากบริษัท YIN CHAN INTERNATIONAL CO., LTD. เนื่องจากสินคาท้ังหมด

หรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

o ปลาหมึกและอาหารทะเลอื่นๆ จำนวน 1 ครั้ง จากบริษัท Bangkok Dehydrated Marine Product 

Co., Ltd. เนื่องจากปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาซ่ึงเปนสารพิษท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเทศคูแขงสำคัญท่ีสินคาเกษตรและอาหารท่ีถูกปฏิเสธนำเขาจาก ไดแก  

o จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาจาก 24 บริษัท รวมสินคา 30 รายการ ประกอบดวย พืชสมุนไพร เจลาติน 

ปลาไหล แปงถ่ัวเหลือง ลูกกวาด เครื่องปรุงอาหาร ปลานิล ปลาเดยส เห็ด ผลไมเมืองรอน ผักโขม ขนม

พุดดิ้ง เชอรเบท สม เนื่องจากประเด็นปญหา ดังนี้ พบการปนเปอนของสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกคาง 

ผูผลิตไมไดจดทะเบียนผูผลิตอาหารกรดต่ำบรรจุกระปอง ผูผลิตไมยื่นกระบวนการผลิตตามระเบียบ 

การผลิต แปรรูปหรือบรรจุภายใตสภาวะที่ไมสะอาด ปนเปอนสิ่งเจือปนอาหารที่ไมปลอดภัย สาร

กำจัดศัตรูพืชตกคาง สารเมลามีน สารพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไมแจงการใชสีในอาหาร และมี

สวนผสมของยาสัตวชนิดใหมท่ีไมปลอดภัย  
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o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาจากผูสงออก 11 ราย รวมสินคาทั้งหมด 14 รายการ ไดแก         

ปลาซารดีน ปลาแมคคอเรล ปลาทูนา ปลาบารามุนดิ ขากบ ขาว สมุนไพร มะขาม ลูกกวาด แยม ซ่ึง

สาเหตุที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากปนเปอนสิ่งสกปรก เชื้อซัลโมเนลา สาร nitrofurans สารกำจัดศัตรูพืช 

สมุนไพรท่ีเขาขายยาใหมท่ีไมไดรับอนุญาต 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

  

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• สหรัฐฯ ชนะขอพิพาททางการคาที่ยื่นฟองตอองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) กรณี 

จีนดำเนินนโยบายบิดเบือนการคาโดยใหการสนับสนุนผูผลิตธัญพืชในประเทศในระดับท่ีเกินกวาพันธกรณีของ 

WTO สงผลใหผลผลิตจีนเพ่ิมข้ึนและการนำเขาลดลง นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังไดยื่นเอกสารตอคณะกรรมาธิการ

ดานการเกษตรของ WTO เพื่อแสดงขอกังวลเกี่ยวกับนโยบายการแทรกแซงราคาตลาดสินคา chickpeas, 

pigeon peas, black matpe, mung beans, และ lentils ของอินเดียเชนกัน 

• กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณป 2562 จำนวน 66 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุน
โครงการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการตรวจจับและเฝาระวังศัตรูพืช การจำแนกศัตรูพืช การบรรเทา
ภัยคุกคามและปกปองระบบการผลิตในเรือนเพาะชำในประเทศ จำนวน 407 โครงการ โดยไดรับความ
รวมมือจากท้ังรัฐบาลกลางและทองถ่ินของสหรัฐฯ สถาบันการศึกษา และองคกรความรวมมือทางการเกษตร
ท่ีสำคัญอ่ืนๆ    

• USDA ประกาศกฎระเบียบสุดทายเพ่ือปรับปรุงบัญชีแหงชาต ิ(National List) วาดวยรายชื่อสารท่ีอนุญาต
และสารตองหามในการเกษตรอินทรีย โดยเพิ่มสารใหม 16 ชนิดที่อนุญาตใหใชในการผลิตและการ
จัดการพืชและสัตวอินทรีย จัดใหสาร Rotenone เปนสารตองหามในการผลิตพืชอินทรีย ถอดสาร 
ivermectin ท่ีใชในการผลิตปศุสัตวอินทรียออกจากบัญชีรายชื่อ และแกไขระเบียบเพื่ออนุญาตใหใช 
parasiticide ในสัตวเลี ้ยงเพื่อใชขน รวมทั้ง เพิ่มเติมและแกไขคำจำกัดความ ระเบียบ และขอบงใช
เก่ียวกับสารตางๆ 17 ชนิด 

• USDA ประกาศรางระเบียบ (Proposed Rule) เพื่อปรับปรุงบัญชีแหงชาติ (National List) วาดวยรายชื่อ
สารที่อนุญาตและสารตองหามในการผลิตและการจัดการพืชอินทรีย เพื ่ออนุญาตการใช Elemental 

Sulfur, polyoxin D zinc salt และ magnesium chloride ในการผลิตและการจัดการพืชอินทรีย 

ลาตนิอเมริกา 

• ผูบริโภคลาตินอเมริกามองหาอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น เชน อาหารที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 

น้ำตาลนอย ไขมันหรือคอเลสเตอรอลต่ำ และปลอดสารกันบูด โดยมีแนวโนมท่ีจะอานฉลากโภชนาการมากข้ึน 

ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันประชากรชาวลาตินอเมริกามีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ

บริโภคท่ีไมเหมาะสมกับสุขภาพ  

• อารเจนตินาประกาศภาวะฉุกเฉินดานการเกษตรและปศุสัตวเปนระยะเวลา 12 เดือน เนื่องจากอุทกภัย
ใน 4 จังหวัด อันเนื่องจากฝนตกหนักและน้ำทวมตลอดท้ังเดือนมกราคม 2562 พรอมกับมาตรการท้ังตาม
กฎหมายและมาตรการพิเศษเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ 
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• เม็กซิโกดำเนินนโยบายประกันราคาสินคาเกษตร 5 รายการ ไดแก ขาวโพด ถั่ว ขาว ขาวสาลี และนมโค 
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในประเทศซึ่งมีแนวโนมลดลงในชวงหลายปที่ผานมา และลดปริมาณการนำเขา   
โดยนโยบายมุงเนนไปยังเกษตรกรรายยอยและปานกลางกวา 2 ลานราย ที่สวนใหญมีฐานะยากจนและ
ดอยโอกาส  

• โคลอมเบียผานรางแผนกระตุนผลผลิตขาวฉบับแรกของประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันใน

ตลาดโลกดวยมาตรการ 5 ดาน ไดแก การสำรวจพื้นที่เหมาะสม กำหนดเปาหมายพื้นที่ปลูก 2.99 ลานไร 

สนับสนุนดานเทคโนโลยี สนับสนุนการเงินและการจัดการความเสี่ยง และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผลิต

และการคา 

• เม็กซิโกจัดตั ้งหนวยงาน (Seguridad Alimentaria Mexicana) หรือ SEGALMEX ภายใตกระทรวง
เกษตรและพัฒนาชนบท (SADER) เพื่อดูแลเรื่องความมั่นคงดานอาหารภายในประเทศ และสนับสนุน
การคาทั้งภายในและระหวางประเทศ ชวยเหลือและสงเสริมใหประชาชนที่มีรายไดต่ำในพื้นที่หางไกลได
เขาถึงอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ จัดหาปจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตดานการเกษตร
และอาหาร สงเสริมการกอตั ้งธุรกิจ SMEs เพื ่อการคาสินคาอาหาร รวมถึงสนับสนุนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ อนึ่ง กฎหมายตั้งหนวยงานดังกลาวมีผลบังคับใชภายในเม่ือ
วันท่ี ๑9 มกราคม ๒๕๖๒  

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• ตลาดขาวสหรัฐฯ มีแนวโนมการเติบโต ผลการวิเคราะหอุตสาหกรรมและการคาดการณสถานการณตลาดขาว

ในสหรัฐ ชวงป 2560-2565 พบวา สภาพแวดลอมทางการเมืองและความสัมพันธทางการคาโลกไดสงผลกระทบ

ตอตลาดการคาขาวในสหรัฐฯ ความตองการขาวในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมาก

เนื่องจากจิตสำนึกดานสุขภาพในหมูผูบริโภคในสหรัฐฯ สงผลใหความตองการขาวของประเทศเพ่ิมข้ึน โดยในป 

2561 สหรัฐฯ นำเขาขาวเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 33  โดยการนำเขาขาวจากไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 40   

• สถานการณการผลิตขาวของสหรัฐฯ ผลผลิตขาวของสหรัฐฯ คาดวาจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยแหลงผลิตขาวท่ี

สำคัญอยูในมลรัฐฯ Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Texas, California, และในเขตตอนกลางฝง

ตะวันตกของประเทศ อยางไรก็ตาม จากรายงานของหนวยงานบริการดานวิจัยทางเศรษฐกิจ (Economic 

Research Service : ERS) ของกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ ระบุวาผลผลิตตอไรในปการผลิต 2561/62 ของ

สหรัฐฯ คาดวาจะลดลง สงผลใหสหรัฐฯ อาจตองนำเขาขาวจากตางประเทศเพ่ิมข้ึน    

 

 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มีนาคม 2562 

 


