
รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสําคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญและแนวโนม 

• ในเดือนมกราคม 2561 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลกมูลคา 14,513.16 ลานเหรียญสหรัฐ โดย
นําเขาจากไทยเปนอันดับท่ี 9 มูลคา 373.40 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.57 ของการนําเขา
สินคาท้ังหมดจากท่ัวโลก โดยในเดือน ม.ค. 61 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึนจากเดือน ธ.ค. 60 รอยละ 
4.36 ท้ังนี้สินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นําเขาจากไทยสูงสุดในเดือน ม.ค. 61 ไดแก  
o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 61.43 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาลดลงจากเดือน ธ.ค. 60 รอยละ 

15.14 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 6.31  
o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 53.99 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ธ.ค. 60 รอยละ 

7.92 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 76.84 
o ขาว มูลคา 56.65 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ธ.ค. 60 รอยละ 13.86 และ

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 35.37 
o ยางธรรมชาติ มูลคา 28.34 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ธ.ค. 60 รอยละ 

19.18 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 0.42 
o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 22.52 ลานเหรียญสหรัฐ  

• ตามท่ีหนวยงานใหบริการการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA/APHIS) 
ไดอนุญาตใหนําเขาเหงาขม้ิน (Rhizome) จากไทยเม่ือตนเดือนธันวาคม 2560 หลังจากท่ีกอนหนานี้ 
อนุญาตใหนําเขาขม้ินจากไทยแคสวน Leaf และ Stem เทานั้น ลาสุดเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 
บริษัท D.P. Trading, Inc. ซ่ึงเปนหนึ่งในผูนําเขาผักและผลไมสดจากไทยรายใหญในสหรัฐฯ ไดนําเขาเหงา
ขม้ินมายังสหรัฐฯ เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยล็อตแรกนําเขากวา 1,000 กิโลกรัม และจากนั้นประมาณการวาจะ
นําเขาเหงาขม้ินทุกอาทิตยๆ ละกวา 1,400 กิโลกรัม ท้ังนี้ ขม้ินจากไทยมีสี รสชาติ และคุณภาพดี และเปนท่ี
ตองการท้ังในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันและชาวเอเซีย อีกท้ัง สวนแบงในตลาดสหรัฐฯ ยังมีไมมากนัก ดังนั้น 
ขม้ินจึงเปนอีกหนึ่งในสินคาเกษตรท่ีมีโอกาสและสวนแบงของตลาดท่ีสามารถเติบโตไดอีกในตลาดสหรัฐฯ 

ปริมาณ มูลคา

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

สินคาเกษตรทั้งหมด 140,122.80 357.80 156,672.10 11.81 373.40 4.36 137,688.50 13.79 316.02 18.16

กุงและผลิตภัณฑ 6,716.40 72.39 5,588.60 -16.79 61.43 -15.14 6,625.50 -15.65 65.57 -6.31

ทูนาและผลิตภัณฑ 9,479.70 50.03 10,120.00 6.75 53.99 7.92 7,488.50 35.14 30.53 76.84

ขาว 45,759.30 40.97 50,245.90 9.80 46.65 13.86 45,414.40 10.64 34.46 35.37

ยางธรรมชาติ 13,096.00 23.78 16,786.60 28.18 28.34 19.18 16,673.80 0.68 28.46 -0.42

อาหารสุนัขและแมวกระปอง 5,718.50 22.50 5,844.80 2.21 22.52 0.09 4,443.10 31.55 15.19 48.26

สับปะรดกระปอง 7,676.80 8.13 11,058.50 44.05 11.49 41.33 11,929.00 -7.30 16.59 -30.74

มะพราวและผลิตภัณฑ 4,225.40 6.19 3,493.50 -17.32 5.22 -15.67 2767.70 26.22 5.02 3.98

กลวยไม - 0.68 - - 0.68 0.00 - - 0.67 1.49

ทุเรียนสด 126.8 0.39 52.1 -58.91 0.20 -48.72 19.7 164.47 0.02 900.00

มะขามสด 36.5 0.12 30.7 -15.89 0.11 -8.33 90.6 -66.11 0.24 -54.17

มังคุดสด (ฉายรังส)ี - - 1.4 - 0.003 - - -

รายการ

ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ม.ค. 60

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา



• ถึงแมวาสหรัฐฯ จะอนุญาตใหนําเขาผลไมสดฉายรังสีจากไทยถึง 7 ชนิด ไดแก มังคุด ลําไย มะมวง            
แกวมังกร ลิ้นจี่ สัปปะรด และ เงาะ อยางไรก็ตาม จากการสํารวจตลาดพบวาผลไมสดฉายรังสีจากไทยท่ี
ยังคงมีวางจําหนายในตลาดสหรัฐฯ มีเพียงมังคุดสด ท้ังนี้ จากการสอบถามผูนําเขาพบวา ผลไมสดฉายรังสี
ของไทยชนิดอ่ืนเม่ือผานการฉายรังสีแลวมักสงผลกระทบตอคุณภาพของผลไม เชน เงาะ ลําไย และ มะมวง 
กอนหนานี้มีการนําเขามาวางจําหนายในตลาดสหรัฐฯ แตเนื่องจากคุณภาพของผลไมเม่ือผานการฉายรังสี
แลว มีผิวคล้ําดํา และนิ่มไมนารับประทาน ทําใหผูบริโภคไมนิยม จึงไดหยุดการนําเขาเอาไวกอน สําหรับ
ลําไยนั้น นอกจากปญหาในเรื่องของคุณภาพหลังฉายรังสีแลวยังมีปญหาในเรื่องของการตรวจพบสารตกคาง
ของสารกําจัดศัตรูพืช Carbendazim ซ่ึงเปนสารท่ีสหรัฐฯ ไมอนุญาตใหใชอีกดวย  

 
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย  
และถึงแนวทางการแกไขปญหาสินคาเกษตรของไทย 

• เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2561 สํานักงานประมงทางทะเลแหงชาติ (National Marine Fisheries Service 
หรือ NMFS) ภายใตองคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National 
Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) รวมมือกับ หนวยงานศุลกากรและปองกัน
ชายแดนของสหรัฐ (U.S. Customs and Border Protection หรือ CBP) ได เผยแพร เอกสารเรื่อง 
“Update on Informed Compliance For NMFS SIMP” ประกาศจะเริ่มบังคับใชระเบียบ Seafood 
Import Monitoring Program หรือ SIMP อย างเต็มรูปแบบและจะ ยุติการใชแนวทาง “Inform 
Compliance” ในวันท่ี 7 เมษายน 2561 นี้ ซ่ึงการกรอกขอมูลสินคาจะตองเปนไปอยางสมบูรณ
ครบถวน โดยระเบียบ SIMP ได มีขอกําหนดดานขอมูลตลอดสายการผลิต (Records Retention 
Provision) และสินคานําเขาท่ีอยูภายใตระเบียบ SIMP อาจถูกตรวจประเมินและอยูภายใตการบังคับใช
ระเบียบซ่ึงเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 นอกจากนี้ ผูท่ีเก่ียวของในการสงสินคากลับคืน การนําเขา 
และการสงออกสินคาท่ีอยูภายใต SIMP ยังตองปฏิบัติตามขอกําหนดโปรแกรมการตรวจติดตามทางการคา
โปรแกรมอ่ืนของ NOAA  ไดแก TTVP/NOAA 370, HMS ITP, and AMLR trade programs ตามท่ีมีผล

บังคับใชกับแตองคกร ท้ังนี้ หากผูกรอกเอกสารมีคําถามเก่ียวกับการปฏิบัติตามและการกรอกขอมูล SIMP 
ท่ีถูกปฏิเสธและไมสามารถแกไขปญหาได   
 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 หนวยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว (Animal and Plant 
Health Inspection Service: APHIS) ภายใตกระทรวงเกษตรแห งสหรัฐอเมริกา (United States 
Department of Agriculture: USDA) ไดประกาศปรับกฎระเบียบฉบับสุดทายวาดวยการปฏิบัติดาน
สุขอนามัยพืช (Final Rule: Standardizing Phytosanitary Treatment) ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

• เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of 
Agriculture: USDA) ไดเปดสํานักงานหนวยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว (Animal and 
Plant Health Inspection Service: APHIS) ประจํากรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ท้ังนี้สํานักงานจะมี
บทบาทสําคัญในการชวยขยายตลาดสงออกสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ในเวียดนามท่ีมีมูลคาสูงถึง 2.5 
พันลานเหรียญสหรัฐ  อีกท้ัง ยังเปนการพัฒนาความรวมมือระหวางสหรัฐฯ และเวียดนามมากข้ึนไปอีก
ระดับ รวมถึงยังเปนการอํานวยความสะดวกทางดานการคาระหวาง 2 ประเทศอีกดวย  

 
 
 
 



5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• ทุเรียนสดของไทยยังเปนท่ีนิยมในตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากทุเรียนสดของไทยมีคุณภาพและรสชาติดี อีกท้ัง
ทุเรียนท่ีวางจําหนายในตลาดสหรัฐฯ นําเขาจากไทยและเวียดนามเทานั้น โดยนําเขาจากไทยกวารอยละ 
98 โดยสถิติการนําเขาทุเรียนสดของไทยในชวง 3 ปลาสุด ตั้งแตป 2559-2560 เพ่ิมสูงข้ึนทุกป โดยมี
มูลคาการนําเขา 2.48 ลานเหรียญสหรัฐ 2.68 ลานเหรียญ และ 3.68 ลานเหรียญสหรัฐตามลําดับ  

• ทุเรียนแชแข็ง เปนท่ีนาสนใจวาทุเรียนหมอนทองแชแข็งของไทยท่ีนําเขามาวางจําหนายในซูเปอรมารเก็ต
เอเชียไมไดรับความนิยมมากนักจึงทําใหราคาขาอยูท่ี 2.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด ในขณะท่ีทุเรียนมาน
ซานคิงแชแข็งของมาเลเซียไดรับความนิยมอยางมากและวางจําหนายในราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
ซ่ึงจากการสอบถามเจาของรานใหขอมูลวา ทุเรียนแชแข็งพันธุดังกลาวของมาเลเซียไดรับความนิยมมาก 
และสามารถจําหนายไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากรสชาติและคุณภาพท่ีดี เม่ือแกะแลวพบความเสียหาย เชน 
เละ หรือ ออน ในอัตราท่ีต่ํามากหรือไมมี ในขณะท่ี ทุเรียนแชแข็งของไทยมีอัตราเสียหายถึงครึ่งหนึ่ง 

• จากขอมูลสถิติพบวามูลคาและปริมาณการนําเขาทูนาและผลิตภัณฑยังคงเพ่ิมข้ึนจากเดือน ธ.ค. 60 และ
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลว ถึงแมวาสินคาบางชนิดตองเริ่มปฏิบัติตามระเบียบ SIMP แลวก็ตาม 
อนึ่ง อาจมีสาเหตุเนื่องจากการใชมาตรการ “Informed Compliance” ในชวงแรกของการบังคับใช
ระเบียบ SIMP อยางไรก็ดี คาดวาแนวโนมการนําเขาทูนาและผลิตภัณฑจากไทยยังคงมีมูลคาและปริมาณ
สูงตอไป  

 
 
 


