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

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 
 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 ในเดือนกรกฎาคม 2561 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากท่ัวโลกมูลค่า 14,501.26 ล้านเหรียญสหรัฐ                                                                           
โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 12 มูลค่า 347.62 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของการน าเข้า
สินค้าทั้งหมดจากทั่วโลก โดยในเดือน ก.ค. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพ่ิมขึ้นจากเดือน                                              
มิ.ย. 61 ร้อยละ 9.53 ทั้งนี้ สินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน ก.ค. 61 ได้แก ่ 
o ข้าว มูลค่า 50.78 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน มิ.ย. 61 ร้อยละ 5.46 และ

น าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 57.80 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 39.77 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือน มิ.ย. 61 ร้อยละ 

20.99 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 13.60 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 36.50 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน มิ.ย. 61 ร้อยละ 

3.23  และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 53.25 
o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 25.23 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน มิ.ย. 61 

ร้อยละ 21.36 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 67.64 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 19.40 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน มิ.ย. 61 ร้อยละ 30.39 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 45.84 
 จากการสืบค้นข้อมูลรายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ของ

องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) พบว่า ในเดือน 
ส.ค. 61 U.S.FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จ านวน 18 รายการ (Entry 
Line) ได้แก่ ข้าว ทูน่า (12 รายการ) มะขาม เห็ดหูหนู น้ ามะพร้าว (2 รายการ) และซอสพริก ในขณะที่

ปริมาณ มูลค่า

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

สินค้าเกษตรท้ังหมด 139,316.30 317.38 144,972.60 4.06 347.62 9.53 143,477.60 1.04 365.96 -5.01

ข้าว 43,507.80 48.15 43,439.80 -0.16 50.78 5.46 42,907.10 1.24 32.18 57.80

ทูน่าและผลิตภัณฑ์ 7,186.30 32.87 8,384.60 16.67 39.77 20.99 7,872.60 6.50 35.01 13.60

กุ้งและผลิตภัณฑ์ 3,370.80 37.72 3,377.00 0.18 36.50 -3.23 7,281.80 -53.62 78.08 -53.25

อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง 4,992.20 20.79 5,833.50 16.85 25.23 21.36 4,100.90 42.25 15.05 67.64

ยางธรรมชาติ 16,365.60 27.87 12,526.20 -23.46 19.40 -30.39 16,912.40 -25.93 35.82 -45.84

สับปะรดกระป๋อง 8,072.40 7.71 17,437.10 116.01 17.75 130.22 10,001.40 74.35 11.89 49.29

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 2,840.90 5.05 3,260.00 14.75 4.94 -2.18 3,638.60 -10.41 6.28 -21.34

กล้วยไม้ - 1.81 - - 0.88 -51.38 - - 0.92 -4.35

มะขามสด 275.60 0.72 201.70 -26.81 0.58 -19.44 176.10 14.54 0.62 -6.45

ทุเรียนสด 119.80 0.63 150.00 25.21 0.55 -12.70 145.60 3.02 0.59 -6.78

มังคุดสด (ฉายรังสี) 97.60 0.68 67.90 -30.43 0.43 -36.76 106.90 -36.48 0.57 -24.56

รายการ

มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ก.ค. 60

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
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สินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าจากประเทศคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ จีนถูกปฏิเสธการน าเข้า  52 รายการ 
อินโดนีเซียถูกปฏิเสธการน าเข้า 17 รายการ อินเดียถูกปฏิเสธการน าเข้า 82 รายการ และเวียดนามถูก
ปฏิเสธการน าเข้า 18 รายการ โดยสาเหตุที่ U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยใน
เดือน ส.ค. 61 ได้แก ่ 
o พบสาร Aflatoxin 
o พบสิ่งแปลกปลอม เน่าเสีย 
o ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 21 CFR 120 
o ผู้ผลิตไม่ยื่นเอกสารกระบวนการที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าไม่ได้ผลิตภายใต้ข้อก าหนด 21 CFR Part 108 

ทั้งนี้ สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยถูกปฏิเสธ ณ ด่านน าเข้าฝั่งตะวันตก (Division of West Coast 
Imports: DWCI) มากที่สุด รวมทั้งหมดจ านวน 10 รายการ ซึ่งด่าน DWCI ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 มลรัฐ ได้แก่ 
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย มลรัฐฮาวาย มลรัฐโอเรกอน มลรัฐเนวาดา และมลรัฐวอชิงตัน1 

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตุว่าสาเหตุที่สินค้าไทยถูกปฏิเสธการน าเข้าในเดือน ส.ค. 61 มากที่สุดคือ “พบสิ่ง
แปลกปลอม เน่าเสีย” โดยแบ่งเป็น มะขาม เห็ดหูหนู และทูน่า 12 รายการ  

 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 ฝ่ายการเกษตรได้ส ารวจตลาดสินค้าผลไม้และกุ้งแช่แข็งในซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเอเซีย 
ณ เมือง San Gabriel มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และมีข้อสังเกตุ ดังนี้ 
o มะขามจากไทย ขนาดบรรจุกล่องละ 1 ปอนด์ มีราคากล่องละ 3.99 เหรียญสหรัฐ  
o มะพร้าวอ่อนจากไทย จ าหน่ายทั้งในรูปแบบกล่องและลูก ซึ่ง 1 กล่องมีมะพร้าวทั้งหมด 9 ลูก                                         

โดยมีราคา 10.99 เหรียญสหรัฐ/กล่อง และ 1.79 เหรียญสหรัฐ/ลูก  
o มะม่วงจากเม็กซิโก จ าหน่ายเป็นกล่อง กล่องหนึ่งบรรจุ 5 ลูก ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ  
o ทุเรียนสดจากไทย ลูกขนาดใหญ่ ราคา 8.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o สับปะรดจากคอสตาริกา ราคา 2.39 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o แก้วมังกรจากเม็กซิโก ลูกขนาดกลาง เปลือกมีสีสด ราคา 2.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o แก้วมังกรแดงจากเวียดนาม (ฉายรังสี) ลูกขนาดกลาง เปลือกมีสีสด ราคา 5.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o ล าไยจากฟลอริดา ลูกขนาดใหญ ่ผิวสีเหลืองทอง ราคา 5.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o เงาะจากกัวเตมาลา ลูกขนาดกลาง ผิวคล้ า ราคา 3.49 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o มังคุดจากเม็กซิโก ลูกขนาดใหญ่ รสชาติหวาน เปลือกไม่แข็ง ราคา 8.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o ทุเรียน Musang King แช่แข็งทั้งลูกจากมาเลเซีย ลูกขนาดเล็ก ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o ทุเรียนหมอนทองแช่แข็งจากไทย ลูกขนาดกลาง ราคา 2.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์  
o กุ้งขาวแวนนาไมแช่แข็งจากอินเดีย (ลักษณะ: กุ้งเลี้ยง สุก และปอกเปลือก) ขนาด 100/200                         

ตัวต่อปอนด์ แพ็คละ 340 กรัม ราคา 5.49 เหรียญสหรัฐฯ 
o กุ้งขาวแช่แข็งจากอินโดนีเซีย (ลักษณะ: กุ้งเลี้ยง สุก และเอาหางออกแล้ว) ขนาด 41/50 ตัวต่อ

ปอนด ์แพ็คละ 2 ปอนด์ ราคา 13.99 เหรียญสหรัฐ 
o กุ้งก้ามกราม (Freshwater Prawn) แช่แข็งจากอินเดีย (ลักษณะ: กุ้งเลี้ยง และดิบ) ขนาด 4/6                     

ตัวต่อปอนด์ แพ็คละ 2 ปอนด์ ราคา 17.99 เหรียญสหรัฐ 
o กุ้งกุลาด า (Black Tiger Shrimp) แช่แข็งจากเวียดนาม (ลักษณะ: กุ้งเลี้ยง และดิบ) ขนาด 13/15 

แพ็คละ 2 ปอนด์ ราคา 27.99 เหรียญสหรัฐ 
o กุ้งก้ามกรามแช่แข็งจากอินเดีย (ลักษณะ: กุ้งเลี้ยง และดิบ) ขนาด 1/2 ตัวต่อปอนด์ แพ็คละ 2 

ปอนด์ ราคา 21.99 เหรียญสหรัฐ 
                                                           
1 Import Refusal Report, U.S.FDA 
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o กุ้งขาวแช่แข็งจากอินโดนีเซีย (ลักษณะ: กุ้งเลี้ยง และดิบ) ขนาด 26/30 ตัวต่อปอนด์ แพ็คละ 2 
ปอนด์ ราคา 13.99 เหรียญสหรัฐ  

o กุง้ขาวแช่แข็งจากอินเดีย (ลักษณะ: กุ้งเลี้ยง ดิบ ปอกเปลือก และผ่าหลังเอาไส้ออก) ขนาด 31/40 
ตัวต่อปอนด์ แพ็คละ 2 ปอนด ์ราคา 14.99 เหรียญสหรัฐ  

อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตุว่าไม่พบกุ้งแช่แข็งจากไทยในซุปเปอร์มาร์เก็ตเอเซียเท่าไรนักหลังจากสหรัฐฯ น าเข้ากุ้ง
จากไทยลดลงในหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ยังคงมีกุ้งแช่แข็งจากไทยวางจ าหน่ายบ้างในซุปเปอร์มาร์
เก็ต Main Stream ซึ่งมักจะจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยพบกุ้งขาวแช่แข็ง (ลักษณะ: ดิบ ปอกเปลือก 
เอาหางออก และผ่าหลังเอาไส้ออก) ขนาด 21/25 ตัวต่อปอนด์ แพ็คละ 1 ปอนด์ ราคา 15.99 เหรียญ
สหรัฐ และ กุ้งขาวแช่แข็ง (ลักษณะ: สุก ปอกเปลือก ไว้หาง และผ่าหลังเอาไส้ออก) ขนาด 26/30 ตัวต่อ
ปอนด์ แพ็คละ 1 ปอนด์ ราคา 15.99 เหรียญสหรัฐ 

ภาพประกอบการส ารวจตลาดประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

   
            ทุเรียนจากไทย                      มะขามจากไทย                      มะพร้าวจากไทย 
 

   
         ล าไยจากฟลอริดา                    มังคุดจากเม็กซิโก                   เงาะจากกัวเตมาลา 
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                 กุ้งแช่แข็งจากไทย                     กุ้งแช่แข็งจากอินเดีย    กุ้งแช่แข็งจากอินโดนีเซีย 

 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา U.S.FDA ได้เผยแพร่เอกสารข้อแนะน าว่าด้วยการข้ึนทะเบียนเป็น
โรงงานอาหาร (ฉบับที่ 7) “Questions and Answers Regarding Food Facility Registration (Seventh 
Edition); Guidance for Industry” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเจ้าของและผู้ด าเนินการโรงงานที่ผลิต/แปร
รูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารส าหรับมนุษย์และสัตว์ที่จะมีการบริโภคภายในสหรัฐฯ ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดว่าด้วยการลงทะเบียนเป็นโรงงานอาหารภายใต้กฎหมายอาหาร ยา และเครื่องส าอาง (Federal 
Food, Drug, and Cosmetic Act: FD&C Act) ทั้งนี้ ข้อก าหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนครอบคลุมโรงงาน
ทั้งในและนอกสหรัฐฯ ที่ด าเนินการผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาอาหารมนุษย์หรือสัตว์ที่จะมีการ
บริโภคในสหรัฐฯ2  

 ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มลรัฐแคลิฟอร์เนียจะเริ่มบังคับใช้ข้อก าหนดใหม่อย่างเต็มรูปแบบส าหรับ
ฉลากสินค้าเตือนผู้บริโภคให้ทราบถึงสารเคมี 900 รายการ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดมะเร็ง ความพิการ
ของทารกแรกเกิด และส่งผลให้เกิดอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ ภายใต้กฎหมาย Safe Drinking Water and 
Toxic Enforcement Act of 1986 หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “Proposition 65” ภายหลังสิ้นสุดระยะผ่อนผัน
การบังคับใช้ข้อก าหนดใหม่เป็นเวลา 2 ปี นับจากข้อก าหนดดังกล่าวผ่านความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2559 โดยสินค้าที่วางจ าหน่ายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมีสารเคมีในบัญชีข้างต้นในปริมาณที่
อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคได้ จะต้องปิดฉลากเฉพาะเพ่ือเตือนให้ผู้บริโภคทราบ ซึ่งในกรณีที่
ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ ก าหนดบทลงโทษไว้ที่การปรับสูงสุด 2 ,500 เหรียญสหรัฐ/กรณี
การฝ่าฝืน/วัน หรืออาจฟ้องร้องด าเนินคดีทางกฎหมายได้3 4 

 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา (U.S. Senate) ได้ลงคะแนนเสียงอนุมัติผ่านร่าง
กฎหมายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 “H.R. 6147, the Interior, Environment, Financial Services 
and General Government Appropriations Act for 2019” ด้วยคะแนนเสียง 92 คะแนน ต่อ 6 
คะแนน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การปรับเพ่ิมงบประมาณจ านวน 3.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 26 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ U.S.FDA เพ่ือด าเนินโปรแกรมการตรวจสอบสินค้า
ประมงน าเข้า ทั้งนี้ นาย John Kennedy สมาชิกวุฒิสภามลรัฐลุยเซียนา เป็นผู้เสนอแปรญัตติดังกล่าว
หลังจากที่ได้พบปะกับตัวแทนภาคอุตสาหกรรมผลิตกุ้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตสินค้าประมงในสหรัฐฯ 

                                                           
2 https://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceRegulation/UCM332460.pdf 
3 https://www.seafoodsource.com/news/foodservice-retail/changes-to-california-labeling-law-prop-65-taking-effect-by-month-end 
4 https://www.p65warnings.ca.gov/ 
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แสดงความต้องการให้มีการตรวจสอบสินค้าประมงน าเข้า เนื่องจากข้ออ้างและข้อกังวลในการใช้สาร
ปฏิชีวนะหรือยาที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก U.S.FDA ในฟาร์มเพาะเลี้ยงต่างชาติ5 
 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นาย Sonny Purdue รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา 

และนาย Robert Lighthizer, U.S. Trade Representative ประกาศเปิดตลาดสัตว์ปีกในโมร็อกโกได้เป็น
ผลส าเร็จครั้งแรก หลังจากที่หน่วยงาน U.S. Trade Representative และ USDA ได้เจรจาและท า
ข้อตกลงเพ่ือรับรองความปลอดภัยในสินค้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อและผลิตภัณฑ์
สัตว์ปีกรายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก โดยคาดการณ์เบื้องต้นว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ไป
โมร็อกโกจะอยู่ที่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะสามารถขยายตัวเพ่ิมข้ึนในปีต่อๆ ไป6 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นาย Sonny Perdue รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ได้
ประกาศรายละเอียดงบประมาณและโปรแกรมงวดแรกส าหรับให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร เพ่ือเป็นการ
รองรับปัญหาความเสียหายทางการค้าจากนโยบายของสหรัฐฯ ในการตอบโต้ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของ
ต่างชาติ โดยโปรแกรมให้การช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่  
      (1) แนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโปรแกรม Market Facilitation Program (MFP) 
ภายใต้หน่วยงาน Farm Service Agency (FSA)  
      (2) แนวทางการเพ่ิมช่องทางในการรับซื้อและขยายช่องทางการกระจายสินค้าผ่านโปรแกรม Food 
Purchase and Distribution Program ภายใต้หน่วยงาน Agricultural Marketing Service (AMS)   
      (3) แนวทางส่งเสริมการค้าผ่านโปรแกรม Agricultural Trade Promotion Program (ATP) ภายใต้
หน่วยงาน Foreign Agricultural Service (FAS)7 
อนึ่ง กว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณและโปรแกรมในงวดแรกพุ่งเป้าไปที่สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบ
จากการส่งออกไปจีนเป็นหลัก 

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประธานาธิบดี Donald Trump ได้ประกาศว่าสหรัฐฯ และเม็กซิโกได้บรรลุ
ข้อตกลงส าหรับแก้ไขความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement: 
NAFTA) โดยหากแคนาดาไม่ร่วมเจรจาข้อตกลงทางการค้านี้  ประธานาธิบดีทรัมป์ก็พร้อมที่จะเดินหน้า
ต่อไปโดยที่ไม่มีแคนาดา8 

 U.S.FDA ได้ประกาศรับรองให้บริษัท International Accreditation Services Inc. (IAS) เป็นหน่วยรับรอง
ระบบงานภายใต้ระเบียบโปรแกรมสมัครใจว่าด้วยการตรวจรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองประเภทบุคคลที่
สาม (Accredited Third-Party Certification Program) จ านวน 7 ขอบข่ายงาน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2561 และได้รับรองให้องค์กร ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB) เป็นหน่วยรับรอง
ระบบงานเพ่ิมข้ึนอีก 4 ขอบข่ายงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยหน่วยรับรองระบบงานที่ได้รับการ
รับรองจาก U.S.FDA สามารถให้การรับรองหน่วยตรวจรับรองประเภทบุคคลที่สาม (Third-Party 
Certification Bodies) หรือผู้ตรวจประเมินประเภทบุคคลที่สาม (Third-Party Auditor) ได้9 

 เมื่อเดือนวันที่ 30 สิงหาคม 2561 หน่วยงานด้านอาหารและการเกษตรของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California 
Department of Food and Agriculture: CDFA) ได้ประกาศให้ พ้ืนที่  123 ตารางไมล์  ในบริ เวณ                           
เทศมณฑล Sacramento และ Yolo ให้เป็นพื้นที่กักกันศัตรูพืชประเภท Oriental Fruit Fly หลังจากท่ีพบ

                                                           
5 https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/senate-approves-spending-bill-allocating-26-percent-more-funding-for-fda-import-inspections 
6 https://www.fas.usda.gov/newsroom/us-poultry-gains-new-market-access-morocco 
7 https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/08/27/usda-announces-details-assistance-farmers-impacted-unjustified 
8 https://www.nytimes.com/2018/08/27/us/politics/us-mexico-nafta-deal.html 
9 https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm594398.htm 
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แมลงวันผลไม้ Oriental Fruit Fly จ านวน 15 ตัว ทางตอนใต้ของเมือง Sacramento โดย CDFA ได้
แนะน าให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณพ้ืนที่กักกันงดการเคลื่อนย้ายพืชผักที่เพาะปลูกในครัวเรือนออกจากบริเวณ
เพาะปลูกเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของแมลงดังกล่าว อีกทั้ง ทางหน่วยงานยังใช้เทคนิค “Male 
Attractant” ซ่ึงเป็นมาตรการตามหลักสากลในการจัดการแมลงศัตรูพืชแบบบูรณาการที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประสบความส าเร็จในการก าจัดแมลงวันผลไม้ดังกล่าวมาโดยตลอด 

 ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 USDA ได้ยืนยันว่าพบสัตว์ปีกชนิดที่เลี้ยงปล่อยตาม
ธรรมชาติ และที่ไม่ได้เลี้ยงในลักษณะฟาร์ม (Backyard birds) ติดไวรัส vND ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว 
จ านวน 131 กรณี CDFA และ APHIS ได้ร่วมปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์และ
ด าเนินการสืบสวนทางระบาดวิทยา นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐบาลกลางและหน่วยงานระดับมลรัฐข้างเคียงยัง
ได้เพ่ิมการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างตรวจสอบในบริเวณท่ีมีการระบาดของเชื้อดังกล่าวด้วย อนึ่ง ไม่พบการ
ติดเชื้อไวรัส vND ในสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546  
 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

จากการส ารวจตลาด พบว่าเม็กซิโกเริ่มสามารถผลิตมังคุดให้มีคุณภาพดี ลูกไม่แข็ง รสชาติอร่อยได้แล้ว 
จากเดิมที่ผลผลิตมังคุดจากเม็กซิโกยังไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตมักจะวางจ าหน่าย
มังคุดไทยและมังคุดจากเม็กซิโกไม่พร้อมกัน และมังคุดที่วางจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นมังคุดจากไทย ทั้งนี้ 
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวมังคุดของไทยและเม็กซิโกอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้กัน โดยฤดูกาลเก็บเกี่ยวมังคุดไทยอยู่
ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม10 ในขณะที่ฤดูกา]เก็บเกี่ยวผลิตมังคุดของเม็กซิโกอยู่ในช่วง
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน11  ทั้งนี้ คาดว่าหากเม็กซิโกสามารถขยายช่วงเวลาให้สามารถผลิตมังคุด
ได้ทั้งปีในปริมาณที่เยอะขึ้น มังคุดจากเม็กซิโกอาจมีวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ ตลอดทั้งปี  รวมถึงยังมีข้อ
ได้เปรียบทั้งในด้านการขนส่งสินค้าและข้อก าหนดในการน าเข้ามังคุดที่ไม่ต้องฉายรังสี ก็อาจส่งผลให้
เม็กซิโกจะสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดมังคุดในสหรัฐฯ ได้12 

 
 

                                                           
10 http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/tree_fruit/mangoste.pdf 
11 https://www.melissas.com/Mangosteen-p/1424.htm 
12 https://epermits.aphis.usda.gov/manual/index.cfm?action=cirReportP&PERMITTED_ID=4636 


