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

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 
 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 ในเดือนมิถุนายน 2561 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 14,267.80 ล้านเหรียญสหรัฐ                                                                           
โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 มูลค่า 317.38 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของการ
น าเข้าสินค้าทั้งหมดจากท่ัวโลก โดยในเดือน มิ.ย. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยลดลงจากเดือน                                              
พ.ค. 61 ร้อยละ 1.41 ทั้งนี้ สินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน มิ.ย. 61 ได้แก ่ 
o ข้าว มูลค่า 48.15 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ค. 61 ร้อยละ 3.10 และ

น าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 72.83 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 37.72 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน พ.ค. 61 ร้อยละ 

2.58 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 37.80 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ ์มูลค่า 32.87 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ค. 61 ร้อยละ 

12.99  และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 13.03 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 27.87 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน พ.ค. 61 ร้อยละ 2.42 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 21.69 
o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 20.79 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน พ.ค. 61 

ร้อยละ 21.01 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 15.18 

 จากการสืบค้นข้อมูลรายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ของ
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) พบว่า ในเดือน 
ก.ค. 61 U.S.FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จ านวน 15 รายการ (Entry 
Line) ได้แก่ มะขาม ซอสมะขามหรือมะขามแห้ง (2 รายการ) ขากบ สมุนไพร ซอสแกงกะหรี่ (3 รายการ) 

ปริมาณ มูลค่า

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

สินค้าเกษตรท้ังหมด 136,893.90 321.91 139,316.30 1.77 317.38 -1.41 131,763.10 5.73 326.37 -2.75

ข้าว 42,231.60 46.70 43,507.80 3.02 48.15 3.10 37,889.70 14.83 27.86 72.83

กุ้งและผลิตภัณฑ์ 3,494.30 38.72 3,370.80 -3.53 37.72 -2.58 5,797.30 -41.86 60.64 -37.80

ทูน่าและผลิตภัณฑ์ 6,371.70 29.09 7,186.30 12.78 32.87 12.99 6,680.60 7.57 29.08 13.03

ยางธรรมชาติ 17,614.40 28.56 16,365.60 -7.09 27.87 -2.42 16,365.70 0.00 35.59 -21.69

อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง 6,058.60 26.32 4,992.20 -17.60 20.79 -21.01 4,770.70 4.64 18.05 15.18

สับปะรดกระป๋อง 7,084.90 6.80 8,072.40 13.94 7.71 13.38 10,233.30 -21.12 12.50 -38.32

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 3105.30 5.64 2,840.90 -8.51 5.05 -10.46 2,564.10 10.80 4.63 9.07

กล้วยไม้ - 3.28 - - 1.81 -44.82 - - 2.05 -11.71

มะขามสด 260.50 0.64 275.60 5.80 0.72 12.50 145.70 89.16 0.53 35.85

มังคุดสด (ฉายรังสี) 69.60 0.52 97.60 40.23 0.68 30.77 108.90 -10.38 0.65 4.62

ทุเรียนสด 78.20 0.49 119.80 53.20 0.63 28.57 130.30 -8.06 0.77 -18.18

รายการ

พ.ค. 61 มิ.ย. 61 มิ.ย. 60

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
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ซอสปรุงรส ขนมคบเขี้ยวอบ กุ้ง ปลากะพง สินค้าประมง (2 รายการ) และชาด า ในขณะที่สินค้าเกษตรและ
อาหารน าเข้าจากประเทศคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ จีนถูกปฏิเสธการน าเข้า 75 รายการ อินโดนีเซียถูกปฏิเสธ                        
การน าเข้า 16 รายการ อินเดียถูกปฏิเสธการน าเข้า 131 รายการ และเวียดนามถูกปฏิเสธการน าเข้า 20 
รายการ โดยสาเหตุที่ U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยในเดือน ก.ค. 61 ได้แก ่ 
o สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 
o เชื้อ Salmonella 
o พบสิ่งแปลกปลอม เน่าเสีย 
o ข้อมูลบนฉลากไม่ถูกต้องหรือไม่ระบุข้อมูลด้านโภชนาการตามที่กฎระเบียบก าหนดบนฉลาก 
o ผู้ผลิตไม่ได้ลงทะเบียนเป็น FCE 
o ผู้ผลิตไม่ยื่นเอกสารกระบวนการที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าไม่ได้ผลิตภายใต้ข้อก าหนด 21 CFR Part 108 
o ข้อมูลบนฉลากไม่ชัดเจนพอที่จะให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจ 
o ไม่ปรากฏชื่อสามัญของส่วนประกอบเกษตรและอาหารบนฉลาก และ/หรือไม่ปรากฏสัดส่วนของ

ส่วนผสมผักผลไม้บนฉลากเครื่องดื่มที่ผสมผักผลไม้ 
o สารเติมแต่งสีที่ไม่ปลอดภัย 
o ไมป่รากฏชื่อสามัญบนฉลาก 
o ไม่มีฉลากที่เป็นภาษาอังกฤษตามข้อก าหนดของกฎระเบียบผู้ผลิตในต่างประเทศไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ 21 CFR 123 
สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยถูกปฏิเสธ ณ ด่านน าเข้าฝั่งตะวันตก (Division of West Coast Imports: 
DWCI) มากที่สุด รวมทั้งหมดจ านวน 9 รายการ ซึ่งด่าน DWCI ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย มลรัฐฮาวาย มลรัฐโอเรกอน มลรัฐเนวาดา และมลรัฐวอชิงตัน1 

 เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหรัฐฯ (Department of Health) ได้สั่งห้าม
ร้านอาหารในนครนิวยอร์กจ าหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของถ่านกัมมันต์ (Activated Charcoal) หลังจากที่
ได้เข้าตรวจสอบร้าน โดยการสั่งห้ามจ าหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของถ่านกัมมันต์นั้นเป็นการบังคับใช้
ข้อก าหนดภายใต้ U.S.FDA ที่ยังไม่มีการอนุญาตให้ใช้ถ่านกัมมันต์เป็นสารเติมแต่งหรือสารเติมแต่งสีใน
อาหาร ซึ่งมีผลบังคับใช้ทั่วทั้งสหรัฐฯ ดังนั้น อาหารที่มีถ่านกัมมันต์จึงถือเป็นอาหารที่มีสารปลอมปน 2  
แม้ว่าที่ผ่านมา ร้านอาหารต่างๆ ได้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของถ่านกัมมันต์และได้รับ
ความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภค 

 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ฝ่ายการเกษตรฯ พบว่าบริษัทไทยได้ส่งออกเนื้อทุเรียนหมอนทองสดแช่เย็น
บรรจุในกล่องพลาสติกใสจากไทยมายังวางจ าหน่ายตามร้านอาหารไทยและร้านอาหารเอเซียในราคา 30 
เหรียญสหรัฐ โดยบนฉลากระบุว่าเนื้อทุเรียนในกล่องนั้นกรอบหรือนิ่ม และมีปริมาณเนื้อทุเรียนต่อการ
บรรจุ 1 กล่อง คือ ประมาณ 500 กรัม หรือประมาณ 2 พู ทั้งนี้ พบว่าสินค้าทุเรียนในลักษณะดังกล่าว
เป็นทีช่ื่นชอบและต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากกล่องที่ใสท าให้สามารถมองเห็นเนื้อทุเรียน จึงไม่ต้องเสี่ยง
ในการซื้อทุเรียนทั้งผลซึ่งอาจมีความอ่อนมาจนไม่สามารถรับประทานได้หรือมีเชื้อราภายในผล 
          อนึ่ง ฝ่ายการเกษตรฯ ได้สอบถามไปยังบริษัทผู้ผลิตและส่งออกในไทยและทราบว่า บริษัทด าเนิน
ธุรกิจส่งทุเรียนแกะพูไปยังออสเตรเลียและแคนาดาอยู่ก่อนแล้วโดยได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งนี้ ได้เริ่ม
ส่งออกมาสหรัฐฯ เพียงไม่กี่ shipment เท่านั้น นอกจากนี้ เนื่องจากสินค้าได้รับความนิยมอย่างมาก จึงท า
ให้บริษัทอ่ืนๆ ที่น าเข้าสินค้าเกษตรไทยในนครลอสแอนเจลิสแสดงความสนใจจะน าเข้าและจ าหน่ายเนื้อ

                                                           
1 Import Refusal Report, U.S.FDA 
2 https://ny.eater.com/2018/6/7/17435290/activated-charcoal-food-nyc 
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ทุเรียนสดแช่เย็นในลักษณะนี้ ซ่ึงถือเป็นการจ าหน่ายเนื้อทุเรียนสดในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจและถือเป็นการ
อ านวยความสะดวกผู้บริโภคท่ีต้องการบริโภคเนื้อทุเรียนสดอีกด้วย  

 นอกจากจะมีการน าเข้าทุเรียนหมอนทองจากไทยมายังสหรัฐฯ แล้ว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 บริษัท 
น าเข้าผักและผลไม้รายใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสยังได้ทดลองน าเข้าทุเรียนหลงลับแลทั้งผลแช่เย็นมาวาง
จ าหน่ายในสหรัฐฯ โดยได้ผลตอบรับที่ดีอย่างยิ่ง และสามารถจ าหน่ายได้อย่างรวดเร็วให้กับลูกค้าส่วน
ใหญซ่ึ่งเป็นชาวเวียดนาม  
           

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) ของสหรัฐอเมริกาได้
ลงคะแนนเสียงอนุมัติกฎหมาย Magnuson-Stevens Act ฉบับปรับแก้ไขเพ่ิมเติมให้ผ่านไปสู่การพิจารณา
ของวุฒิสภาซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปของการออกกฎหมายด้วยคะแนน 222 คะแนน ต่อ 193 คะแนน ทั้งนี้ 
กฎหมาย Magnuson-Stevens ฉบับนี้ได้มีการปรับแก้ข้อก าหนดบางข้อจากกฎหมาย Magnuson-
Stevens Act ฉบับปัจจุบัน เช่น หน่วยงานภูมิภาคสามารถท าแผนการบริหารจัดการการประมงส าหรับสัตว์
น้ าแต่ละชนิดพันธุ์ได้ เป็นต้น34 โดยหากประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในกฎหมาย Magnuson-Stevens Act 
ฉบับแก้ไขนี้และมีผลบังคับจริง ก็อาจมีผลต่อปริมาณการท าการประมงในสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกสินค้าประมงจากไทยได้  
 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สหรัฐฯ เริ่มเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนด้วยอัตราร้อยละ 25 ในวันเดียวกัน
นั้น จีนก็ได้เริ่มเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากสหรัฐฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งสินค้าที่จีนเก็บภาษีน าเข้าเพ่ิมรวมไปถึง
สินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ด้วย5 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นาย Sonny Perdue รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ได้
ประกาศว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาจัดท าข้อก าหนดทางด้านเทคนิคส าหรับการน าเข้าเนื้อแพะและเนื้อแกะจาก
สหรัฐฯ แล้วเสร็จ ซึ่งหากญี่ปุ่นเริ่มการน าเข้าก็จะนับเป็นการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจากสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกใน
รอบ 14 ป6ี 

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ออกมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการตอบโต้ทางการค้า โดยเพ่ิมเม็ดเงินในโปรแกรมการช่วยเหลือต่างๆ กว่า 2 
หมื่นล้านบาท7 

 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของสหรัฐฯ ออกมาขานรับมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนจาก USDA หลังจากท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเก็บภาษีผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรของเม็กซิโกและจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
รายใหญ่ที่สุดจากสหรัฐฯ8 

 
5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

                                                           
3 https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/us-house-passes-revised-magnuson-stevens-reauthorization-bill 
4 http://www.louisianasportsman.com/details.php?id=12254 
5 https://www.seafoodsource.com/features/trade-war-could-lead-to-more-trade-deals 
6 https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/07/12/usda-announces-japan-accept-exports-us-sheep-and-goat-meat 
7 https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/07/24/usda-assists-farmers-impacted-unjustified-retaliation 
8 https://www.porkbusiness.com/article/tariff-relief-welcome-pig-farmers-are-dire-financial-straits 
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สินค้าเนื้อทุเรียนหมอนทองสดแช่เย็นได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและเป็นสินค้าที่เปิดมิติใหม่ใน
การบริโภคทุเรียนไทยในสหรัฐฯ เนื่องจากทุเรียนสดแช่เย็นมีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม เนื้อทุเรียนไม่เละ ปริมาณ
ต่อกล่องไม่มากจนเกินไป และผู้บริโภคไม่ต้องแกะทุเรียนเอง รวมถึงสามารถเลือกความนิ่มหรือความกรอบของ
เนื้อทุเรียนได้  โดยที่ผ่านมานั้น หากผู้บริโภคในสหรัฐฯ ต้องการรับประทานทุเรียนสด จะต้องซื้อทุเรียนทั้งลูกมา
แกะเอง ซึ่งทุเรียนไทย 1 ลูก มีราคาประมาณ 60 เหรียญสหรัฐ หรือราคาประมาณ 8 - 9 เหรียญสหรัฐต่อปอนด์ 
ทั้งนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่สามารถทราบได้ว่าเนื้อทุเรียนภายในลูกนั้นมีความสุกมากน้อยเพียงใดและไม่สามารถ
แกะทุเรียนเองได้ อีกทั้ง ผู้บริโภคบางรายอาจต้องการรับประทานทุเรียนในปริมาณที่น้อยกว่า 1 ลูก จึงส่งผลให้
ผู้บริโภคหลายรายเลือกที่จะไม่ซื้อทุเรียน แม้ว่าจะชอบและต้องการรับประทานทุเรียนก็ตาม นอกจากทุเรียนสด
ทั้งลูกแล้ว ผู้บริโภคยังสามารถซื้อเนื้อทุเรียนแช่แข็งหรือทุเรียนแช่แข็งเป็นลูกได้ อย่างไรก็ดี เนื้อของทุเรียนแช่
แข็งมักไม่อร่อยเท่าเนื้อทุเรียนสดแช่เย็น  

ดังนั้น จึงคาดว่าการจ าหน่ายเนื้อทุเรียนสดแช่เย็นในลักษณะแกะพูบรรจุกล่องใสข้างต้นจะส่งผลให้
ผู้บริโภคในสหรัฐฯ หันมาเลือกซื้อและสนใจบริโภคทุเรียนไทยมากขึ้น เนื่องจากสะดวกต่อการรับประทาน 
สามารถเลือกลักษณะเนื้อทุเรียนได้ และ 1 บรรจุภัณฑ์มีปริมาณเนื้อทุเรียนที่ไม่มากจนเกินไป ซึ่งในปัจจุบัน 
ทุเรียนจากไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวเอเซียดีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในกลุ่มผู้บริโภคเชื้อสาย
อ่ืนมากเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ผู้บริโภคในสหรัฐฯ โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่ม Millennial Generation 
หรือผู้ที่มีอายุประมาณ 20 - 40 ปี ชอบที่จะลองอาหารแปลกใหม่ หันมารักษาสุขภาพ และนิยมรับประทานผัก
และผลไม้มากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงผลไมช้นิดที่ไม่มีปลูกในสหรัฐฯ 9 10 

 
 

                                                           
9 https://docs.wixstatic.com/ugd/a02876_adf9e59d185f4955af9472dbb78b4c83.pdf 
10 https://docs.wixstatic.com/ugd/a02876_c6ddd5aa16b44cafbcb0e22d26fe76aa.pdf 


