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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 
ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

 
2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• ในเดือนเมษายน 2561 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกมูลคา 14,624.51 ลานเหรียญสหรัฐ                                                                           
โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับท่ี 10 มูลคา 341.85 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.34 ของการนำเขา
สินคาทั้งหมดจากทั่วโลก โดยในเดือน เม.ย. 61 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากไทยเพิ่มขึ้นจากเดือน                                              
มี.ค. 61 รอยละ 9.38 ท้ังนี้สินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน เม.ย. 61 ไดแก  
o ขาว มูลคา 51.98 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน มี.ค. 61 รอยละ 5.67 และ

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 87.32 
o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 41.31 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. 61 รอยละ 

36.29 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 37.20 
o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 40.85 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน มี.ค. 61 รอยละ 

3.03 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 35.67 
o ยางธรรมชาติ มูลคา 29.67 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน มี.ค. 61 รอยละ 0.47 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 20.86 
o อาหารสนุัขและแมวกระปอง มูลคา 19.80 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน มี.ค. 61 

รอยละ 2.65 แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 21.40 
 
 
 
 

ปริมาณ มูลคา

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

สินคาเกษตรทั้งหมด 144,102.80 312.54 151,614.60 5.21 341.85 9.38 125,926.70 20.40 293.49 16.48

ขาว 48,412.20 49.19 49,379.60 2.00 51.98 5.67 37,154.10 32.90 27.75 87.32

กุงและผลิตภัณฑ 2,734.40 30.31 3,663.10 33.96 41.31 36.29 3,992.30 -8.25 30.11 37.20

ทูนาและผลิตภัณฑ 7,965.30 39.65 8,501.20 6.73 40.85 3.03 6,515.90 30.47 30.11 35.67

ยางธรรมชาติ 18,567.90 29.81 17,805.90 -4.10 29.67 -0.47 15,850.70 12.34 37.49 -20.86

อาหารสุนัขและแมวกระปอง 5,309.50 20.34 5,063.10 -4.64 19.80 -2.65 4,387.50 15.40 16.31 21.40

สับปะรดกระปอง 9,458.20 9.36 9,400.30 -0.61 8.64 -7.69 8,293.40 13.35 10.90 -20.73

มะพราวและผลิตภัณฑ 3,822.80 5.85 4,738.70 23.96 7.51 28.38 3,247.30 45.93 5.23 43.59

กลวยไม - 0.76 - - 1.12 47.37 - - 1.03 8.74

ทุเรียนสด 54.1 0.21 127.8 136.23 0.52 147.62 105.10 21.60 0.26 100.00

มะขามสด 126.7 0.27 187.7 48.15 0.51 88.89 55.90 235.78 0.14 264.29

มังคุดสด (ฉายรังส)ี 0 0 3.9 100 0.03 100.00 28.5 -86.32 0.22 -86.36

รายการ

ม.ีค.61 เม.ย. 61 เม.ย. 60

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
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• เมื ่อวันที ่ 14 พ.ค. 61 ฝายการเกษตรไดสำรวจตลาดสินคาผลไมในซุปเปอรมารเก็ตคนเอเซีย ณ                                                            
เมือง San Gabriel มลรัฐแคลิฟอรเนีย และพบวามีการวางจำหนายผลไมที่ไทยสามารถสงออกมายัง
สหรัฐฯ ได ดังตอไปนี้ 

• มะขามจากไทย กลองละ 1 ปอนด โดยมีราคากลองละ 2.99 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน 95.92 บาท 

• ทุเรียนสดจากไทย ลกูขนาดใหญ ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด หรือคิดเปน 563.9 บาท/กก. 

• มะพราวออนจากไทย จำหนายในรูปแบบกลองและลูก ซึ่ง 1 กลองมีมะพราวทั้งหมด 9 ลูก                                         
โดยมีราคา 10.99 เหรียญสหรัฐ/กลอง หรือคิดเปน 352.56 บาท และ 1.99 เหรียญสหรัฐ/ลูก 
หรือคิดเปน 63.84 บาท  

• มะมวงจากเม็กซิโก (Hot Water Treated) จำหนายเปนกลอง กลองหนึ่งบรรจุ 6 – 20 ลูก โดย
มีราคาตอลัง ประมาณ 4.99 – 7.99 เหรียญสหรัฐ  

• แกวมังกรสีทองจากเอกวาดอร เปลือกมีสีเหลือง ลูกขนาดเล็ก ราคา 8.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
หรือคิดเปน 634.48 บาท/กิโลกรัม 

• แกวมังกรจากเวียดนาม (ฉายรังสี) ลูกขนาดกลาง เปลือกมีสีสด ราคา 3.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
หรือคิดเปน 281.60 บาท/กิโลกรัม 

• ลิ้นจี่จากเม็กซิโก ลกูขนาดใหญ ราคา 3.59 เหรียญสหรัฐ/ปอนด หรือคิดเปน 253.37 บาท/กก.  

• ลำไยจากเวียดนาม (ฉายรังสี) ลูกขนาดกลาง ผิวสีเหลืองทอง ราคา 3.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
หรือคิดเปน 281.60 บาท/กิโลกรัม 

• สับปะรดจากคอสตาริกา ราคา 2.69 เหรียญสหรัฐ/ปอนด หรือคิดเปน 189.85 บาท/กิโลกรัม 

• เหงาขม้ินจากคอสตาริกา มีขนาดกลาง ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด หรือคิดเปน 493.33 บาท/กก.  

หมายเหตุ: อัตราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐ เทากับ 32.08 บาท0

1 

 
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย  
และถึงแนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตรของไทย 

• เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 U.S.FDA ประกาศขยายเวลาสำหรับการปฏิบัติตามขอกำหนดดานฉลาก
โภชนาการและผลิตภัณฑเสริมอาหารออกไปเปนเวลา 18 เดือน ภายหลังจากพิจารณาขอคิดเห็นจากทุก
ภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยมีวันท่ีตองปฏิบัติตาม ดังนี้ 

• วันท่ี 1 มกราคม 2563 สำหรับผูผลิตท่ีมียอดขายตอป 10 ลานเหรียญสหรัฐ หรือมากกวา 

•  วันท่ี 1 มกราคม 2564 สำหรับผูผลิตท่ีมียอดขายตอปต่ำกวา 10 ลานเหรียญสหรัฐ1

2 

• เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 หนวยงานบริการการตลาดภาคเกษตร (Agricultural Marketing Service: 
AMS) ภายใต USDA ไดเผยแพรรางระเบียบวาดวยมาตรฐานแหงชาติในการแสดงขอมูลอาหารที ่มี
สวนประกอบดัดแปลงพันธุกรรม (National Bioengineered Food Disclosure Standard: NBFDS) ซ่ึง
เปนขอกำหนดใหมที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศสำหรับผูผลิตอาหารและผูดำเนินการอื่นๆ ที่ติด
ฉลากอาหารเพ่ือวางจำหนายในรานคาปลีก โดยจะตองแสดงขอมูลสวนประกอบอาหารท่ีผานกระบวนการ
ทางวิศวกรรมชีวภาพหรือการดัดแปลงพันธุกรรมใหแกผูบริโภครับทราบ 2

3 อนึ่ง ระเบียบฉบับนี้ครอบคลุม
ถึงผูผลิตอาหารในตางประเทศท่ีผลิตอาหารเพ่ือวางจำหนายในสหรัฐฯ ดวย 

 
1 อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่ 6 มิ.ย. 61 จากธนาคารแหงประเทศไทย 
2 https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/04/2018-09476/food-labeling-revision-of-the-nutrition-and-supplement-facts-labels-and-serving-

sizes-of-foods-that 
3 https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/04/2018-09389/national-bioengineered-food-disclosure-standard 
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4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ใหความสำคัญกับนโยบายการแกไขปญหาดานการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) โดยไดรวมมือกับผูเกี่ยวของในการผลิตอาหาร
และผูบริโภค ลาสุด เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 นาย Sonny Perdue รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ 
ไดประชุมหารือรวมกับผูแทนราษฎร ผูนำภาอุตสาหกรรมอาหาร และองคกรที่ไมแสวงผลกำไร เพื่อเพ่ิม
ความตระหนักและหารือแนวทางการแกไขปญหาดานการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร อนึ่ง ปจจุบัน รอย
ละ 40 ของอาหารทั้งหมดในสหรัฐฯ จะกลายเปนขยะอาหารในที่สุด ในขณะที่มีประชากรชาวอเมริกัน
จำนวนมากที่ไมสามารถเขาถึงอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน และมีความสามารถในการซื้ออาหาร โดย
ผูบริโภคเปนตนเหตุสำคัญของการเกิดขยะอาหาร ซ่ึงในแตละปจะเกิดการสูญเสียอาหารจากผูบริโภคเกือบ 
90 พันลานปอนด หรือคิดเปนรอยละ 20 ของอาหารทั้งหมดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ รานคาปลีกก็เปนอีก
หนึ่งตนเหตุสำคัญ โดยรานคาปลีกเปนตนเหตุที่กอใหเกิดขยะอาหารถึง 43 พันลานปอนคตอป หรือคิด
เปนรอยละ 10 ของอาหารท้ังหมดในสหรัฐฯ3

4  

• คณะผูแทนจากสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเวียดนามในระหวางวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม 2561 เพ่ือ
ตรวจสอบข้ันตอนการผลิตปลาสวายในประเทศแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใต ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกลาว
เป นส วนหนึ ่งของระเบ ียบการตรวจสอบปลาในวงศ Siluriformes และผลิตภ ัณฑ (Mandatory 
Inspection of Fish of the order Siluriformes and Products Derived From Such Fish) ซึ่งบังคับ
ใชโดยสำนักงานความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบอาหาร (Food Safety and Inspection 
Service: FSIS) ภายใตกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ4

5  

• เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สภาผูแทนราษฎร (House of Representatives) ไดลงคะแนนเสียง
213 คะแนน ตอ 198 คะแนน ยังไมอนุมัติใหกฎหมาย Farm Bill ฉบับใหมผานไปสูขั้นตอนตอไปของ
การออกกฎหมาย ท้ังนี้ วุฒิสภาอาจมีการปรับแกหรือยกรางกฎหมายดังกลาวใหมอีกครั้งหนึ่ง5

6 อนึ่ง ถึงแม
กฎหมาย Farm Bill จะยังไมผานไปสูข้ันตอนการออกกฎหมายข้ันตอไปของสหรัฐฯ อยางไรก็ดี ไทยยังควร
ติดตามความคืบหนาของกฎหมายดังกลาว เนื่องจากเปนกฎหมายที่มีผลกระทบตอภาคการเกษตรของ
สหรัฐฯ และการคาสินคาเกษตรระหวางประเทศของสหรัฐฯ  

• เมื ่อวันที ่ 30 พฤษภาคม 2561 U.S.FDA ไดประกาศให มกอช. เปนหนวยรับรองระบบงานภายใต
โปรแกรมสมัครใจวาดวยการตรวจรับรองโดยหนวยตรวจรับรองประเภทบุคคลท่ีสาม (Accredited Third-
Party Certification Program) เปนระยะเวลา 5 ป สำหรับ 2 ขอบขายงาน ไดแก การควบคุมเชิงปองกัน
สำหรับอาหารมนุษย และการควบคุมเชิงปองกันสำหรับอาหารสัตว สงผลให มกอช. สามารถรับรองหนวย
ตรวจรับรองมาตรฐานประเภทบุคคลที่สาม (Third-Party Certification Bodies) หรือผูตรวจประเมิน
ประเภทบุคคลที่สาม (Third-Party Auditor) ได โดยหนวยตรวจรับรองประเภทบุคคลที่สามจะสามารถ
ตรวจประเมินความปลอดภัยอาหารและออกเอกสารรับรองโรงงานผลิตอาหารในตางประเทศ ซึ่งเอกสาร
ดังกลาวสามารถนำมาใชเปนหนึ่งในคุณสมบัติหนึ่งในการเขารวมโปรแกรมสมัครใจสำหรับผูนำเขาที ่มี
คุณสมบัติเหมาะสม (VQIP) และใชเปนเงื่อนไขในการนำเขาสินคาในบางสถานการณได 67 อนึ่ง การที่ มก

 
4 https://content.govdelivery.com/accounts/USDAOC/bulletins/1eece0c 
5 https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/fsis-to-inspect-pangasius-production-in-vietnam-this-week 
6 https://www.cnbc.com/2018/05/18/house-farm-bill-vote-immigration-spat-sinks-legislation.html 
7 https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm594398.htm 
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อช. ไดรับการรับรองใหเปนหนวยรับรองระบบงานถือเปนการอำนวยความสะดวก                           การ
สงออกสินคาเกษตรและอาหารจากไทยไปยังสหรัฐฯ  
 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• ทูนาเปนสินคาสำคัญของไทย จากสถิติยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2556 – 2560) พบวาสหรัฐฯ นำเขาทูนา
และผลิตภัณฑจากไทยมากที ่ส ุดเปนอันดับ 1 มาโดยตลอด โดยมี จีน เวียดนาม และเอกวาดอร                        
เปนประเทศคูแขงสำคัญ   

ถึงแมวาจะมีการเริ ่มบังคับใชระเบียบ SIMP กับสินคาทูนาบางประเภทตั้งแตเดือนมกราคม 2561                     
แตมูลคาการนำเขาทูนาและผลิตภัณฑจากไทยของสหรัฐฯ ยังคงสูงเปนอันดับ 1 อยู อีกท้ัง การนำเขาทูนา
และผลิตภัณฑจากไทยเม่ือเดือนเมษายน 2561 ซ่ึงเปนเดือนแรกท่ีมีการบังคับใชระเบียบ SIMP อยางเต็ม
รูปแบบ มีปริมาณและมูลคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 และเดือนเมษยน 2560 อีกทั้ง ใน
ปจจุบัน สหรัฐฯ ยังไมสามารถผลิตสินคาประมงใหเพียงพอกับปริมาณความตองการของผูบริโภคใน
ประเทศได โดยกวารอยละ 80 ของสินคาประมงท่ีมีการบริโภคในสหรัฐฯ เปนสินคาประมงนำเขา  ดังนั้น 
จึงคาดวาสหรัฐฯ จะยังคงนำเขาทูนาและผลิตภัณฑจากไทยในปริมาณและมูลคาสูงตอไป 

 
 


