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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน พ.ย. 62 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 13,422 
ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ 6.56 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 
343.26 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากกอนหนา คิดเปนรอยละ 11.52 สงผลใหโดยประเทศไทยมีสวนแบงใน
ตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ ลดลงเล็กนอย เหลือเปนรอยละ 2.6 อยางไรก็ตาม สัดสวนการครองตลาดของไทย
เลื่อนข้ึนเปนอันดับท่ี 8 จากอันดับท่ี 9 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดใน
เดือน พ.ย. 62 มีดังนี้  

1) ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 59.03 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาคิด
เปนรอยละ 12.9 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนาคิดเปนรอยละ 28.04  

2) กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 51.48 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน
กอนคิดเปนรอยละ 11.87 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 19.86 

3) ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 43.01 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน    
กอนคิดเปนรอยละ 15.46  และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 11.90 

4) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 21.23 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอน
คิดเปนรอยละ 16.84 แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 25.50 

5) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 22.75 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากกอนคิดเปนรอยละ 13.16 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 3.76 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลสินคาท่ีสำคัญ   
ขาว ถึงแมการนำเขาสินคาเกษตรท่ีสำคัญ 5 อันดับแรก จากประเทศไทยของสหรฐัฯ ในเดือน พ.ย. 62 

ในภาพรวมจะลดลง แตมีเพียงสินคาขาวซ่ึงสวนใหญเปนขาวหอมมะลิท่ีเพ่ิมข้ึน และถึงแมราคานำเขาขาวไทย
ของสหรัฐฯ เฉลี่ยในชวง 11 เดือนแรกของป 2562 สูงกวาชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนาถึงรอยละ 3.16 
ซึ่งมีผลมาจากการลดลงของผลผลิตขาวไทยประกอบการแข็งคาของเงินบาท แตความตองการขาวหอมมะลิใน
ตลาดสหรัฐฯ มีคอนขางสม่ำเสมอเนื่องจากเปนขาวคุณภาพสูงที่ไดรับความนิยมและยังไมมีคูแขงที่สำคัญ    
โดยไทยยังคงรักษาสวนแบงการตลาดขาวในสหรฐัฯ เปนอันดับท่ี 1  
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         สับปะรดกระปอง การนำเขาจากประเทศไทยยังคงลดลงอยางตอเนือ่งติดตอกันเปนเวลา 3 เดือน
นับจากเดือนกันยายน โดยการนำเขาในเดือน พ.ย. 62 ลดลงจากเดือนกอนหนาถึงรอยละ 32 สงผลให
ประเทศไทยซ่ึงเคยครองตลาดสับปะรดกระปองเปนอันดับท่ี 1 มาโดยตลอด ตกมาอยูอันดับท่ี 3 รองจาก
ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ซึ่งเขามาแยงสวนแบงตลาดของไทย โดยสหรัฐฯ นำเขาจากประเทศดังกลาว
เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 23 และ 14 ตามลำดับ ทั้งนี้ สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการแข็งคาของเงินบาทสงผล
ใหราคาสับปะรดไทยมีราคาสูงขึ้น จะเห็นไดจากราคานำเขาสับปะรดกระปองจากประเทศไทยในเดือน
พ.ย. 62 อยูที่ตันละ 1,069 เหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,003 เหรียญสหรัฐในเดือนตุลาคม) 
ในขณะที่ราคานำเขาจากฟลิปปนสและอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายนเฉลี ่ยอยูที ่ตันละ 960 และ 
1,058 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ 
        ผลิตภัณฑอาหารทะเล ไดแก กุง มูลคาการนำเขาของสหรัฐฯ ในภาพรวมในเดือนพฤศจิกายน
ลดลงรอยละ 7.44 จากเดือนกอนหนา โดยมีการนำเขาจากประเทศไทย อินเดีย และเวียดนามลดลง แต
หันไปนำเขาจากอินโดนีเซียและเม็กซิโกเพิ่มขึ้น สงผลใหสวนแบงตลาดของประเทศไทยในเดือน พ.ย. 62 
เลื่อนลงจากอันดับท่ี 4 ลงมาอยูในอันดับท่ี 5 รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และเม็กซิโก 
        สำหรับสินคาทูนา การนำเขาของสหรัฐฯ ภาพรวมเดือนพฤศจิกายน ลดลงจากเดือนกอนหนาใน
อัตรารอยละ 7 โดยสหรัฐฯ ลดการนำเขาจากประเทศไทยและเวียดนามรอยละ 15 และ 28 ตามลำดับ 
แตหันไปนำเขาจากเอกวาดอรและฟลิปปนสเพ่ิมข้ึนรอยละ 71 และ 92 ตามลำดับ ถึงแมประเทศไทยจะ
ครองตลาดทูนาในสหรัฐฯ เปนอันดับ 1 โดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 35 แตอัตราการขยายตัว 
(growth rate) ของสวนแบงการตลาดกลับมีนอยมาก โดยในชวง 11 เดือนแรกของป 2562 มีอัตราการ
ขยายตัวเพียงรอยละ 0.3 ในขณะท่ีประเทศคูแขงท่ีสำคัญอ่ืนๆ ไดแก ฟลิปปนสและเวียดนามมีอัตราการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.68 และ 1.65 ตามลำดับ 

ผลไมฉายรังสี ไดแก มังคุด ไมมีการนำเขาในเดือนพฤศจิกายน สวนทุเรียน การนำเขาเพิ่มข้ึน
ทั ้งปริมาณและมูลคาในปริมาณที่ไมมาก ในขณะท่ีการนำเขามะขามสดลดลงทั ้งปริมาณและมูลคา        
โดยมะขามยังคงถูกปฏิเสธการนำเขาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากปญหาสิ่งสกปรกเจือปน (filthy) 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ธ.ค. 62       
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 7 ราย รวมสินคา 11 รายการ (entry line) ไดแก    

1) บริษัท Magadoo Corporation Co., Ltd. สำหรับสินคา มะขาม จำนวน 1 รายการ เนื่องจาก
สินคาท้ังหมดหรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

2) บริษัท LION FOODS CO., LTD สำหรับสินคา มะขาม จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคาท้ังหมด
หรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

3) บริษัท FRESH PRODUCE CO. LTD. สำหรับสินคา มะขาม จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคา
ท้ังหมดหรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

4) บริษัท KHAO PUNDEE CO., LTD. สำหรับสินคา ขาวหอมมะลิแปรรูป จำนวน 4 รายการ 
เนื่องจากสินคาท้ังหมดหรือบางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

5) บริษัท IT Foods Industries Co Ltd สำหรับสินคา สินคาประมง (หอย) จำนวน 1 รายการ 
เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) 

6) บริษัท MAE ANONG MANUFACTURE LTD. สำหรับสินคา น้ำพริกแกง จำนวน 1 รายการ 
เนื่องจากไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวามีการผลติ/แปรรูป/บรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 
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7) บริษัท Thai Ha Co., Limited สำหรับสินคา วุนเสน (bean thread) จำนวน 2 รายการ 
เนื่องจากไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง และไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด  

ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  
o  จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิตท้ังหมด 32 ราย จำนวนสินคา 64 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑ

อาหารทะเล (ปลานิล ปลาจวด (croaker) ปลาหมึก)  ผัก/ผลไม (พุทราจีน ลำไยแหง สับปะรดแหง พริก       
ผักดอง) เห็ด ถ่ัวตางๆ (ถ่ัววอลนัต ถ่ัวพิสตาชิโอ ถ่ัวลิสง ถ่ัวปากอา) สมุนไพรท่ีไมใชชา ผลิตภัณฑนม (โยเกิรต)  
ผลิตภัณฑอาหาร/อาหารก่ึงสำเร็จรูป (เสนกวยเตี๋ยว ขนมปง บิสกิต มันฝรั่งทอดกรอบ) เครื่องดื่ม 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ  
- การผลิตไมไดมาตรฐาน กลาวคือ จัดเตรียมบรรจุหรือเก็บรักษาไวภายใตสภาพท่ีไมสะอาดซ่ึงอาจทำให

เกิดอันตรายตอสุขภาพ ไมไดลงทะเบียนอาหารกระปองท่ีเปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหารท่ีเปนกรด และไม
ยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด  

- ปฏิเสธการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยผูตรวจสอบหรือบุคคลอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก FDA 
ในการเขาตรวจสอบโรงงาน คลังสินคา หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 

- ปนเป อนสาร/สิ ่งที ่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก ใชยาสัตวใหมที ่ไมปลอดภัย พบสารเมลามีน       
เชื้อซัลโมเนลลา สารกำจัดศัตรูพืช สารเติมแตงอาหาร/สีท่ีไมปลอดภัย สารพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ และสินคาเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

- ฉลากไมถกูตอง ไดแก ขอมูลฉลากไมครบถวน ไมแสดงขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดบนฉลากเปนภาษาอังกฤษ     
การจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไมถูกตอง ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ ใชสาร Saccharin โดยไมแจง
บนฉลาก เจือสีสังเคราะหแตไมแจงบนฉลาก ดูเหมือนวามีสารซัลไฟตแตไมแจงบนฉลาก ไมแจงสารกอ
ภูมิแพอาหารที่สำคัญทั้งหมดที่มีอยูในผลิตภัณฑ ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัด
จำหนาย ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด และ/หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำผลไม 
แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร และไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง 

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 13 ราย สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวน 34 รายการ ไดแก 
สินคาประมง (ทูนา ขากบ หอย ปลาหมึก และปลาอ่ืนๆ)  ผลไมสด (ลูกเบอรรี่ มะมวง แกวมังกร)   
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ไดแก การใชยาสัตวชนิดใหม โดยไมไดขออนุญาตจาก US.FDA  และพบการปนเปอน
สาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก สารกำจัดศัตรูพืช สิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการ
บริโภคเปนอาหาร สารมีพิษ เชื้อซัลโมเนลลา และลิสทีเรีย   

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  สินคาและผูประกอบการของไทย    

      ไมพบวามีการแจงเตือนการนำเขาสินคา/ผูประกอบการของไทยในเดือนธันวาคม 2562 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

-   
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• USDA เผยรายงานผลการสำรวจขอมูลสารกำจัดศัตรูพืชตกคางประจำป 2561 เมื่อวันท่ี 10 ธ.ค. 62 
กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดเผยแพรรายงานขอมูลการสำรวจสารกำจัดศัตรูพืชตกคาง
ประจำป 2561 ภายใตโปรแกรม PDP ซ่ึงไดทำการเก็บตัวอยางเพ่ือการทดสอบท้ังหมด 10,545 ตัวอยาง 
แยกเปนผักและผลไมสดและแปรรูปมากที่สุดถึงรอยละ 87.8 ซึ่งรวมทั้งผักและผลไมเมืองหนาวและผลไม
เมืองรอน เชน มะมวง นอกจากนี้ เปนตัวอยางขาวรอยละ 1.8  แปงสาลีรอยละ 7.2 และครีมเขมขน    
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รอยละ 3.2 โดยแยกเปนสินคาที่ผลิตภายในสหรัฐฯ รอยละ 66.2  สินคานำเขารอยละ 32.1 และสวนท่ี
เหลือเปนสินคาที่มีแหลงกำเนิดหลายแหลงและไมสามารถระบุแหลงที่มา สำหรับผลการทดสอบสรุปไดวา
กวารอยละ 99 ของตัวอยางที่ทดสอบมีสารกำจัดศัตรูพืชตกคางในระดับท่ีต่ำกวามาตรฐานท่ีกำหนดโดย
สำนักงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) ของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและความเขมงวดของ
มาตรการปองกันและควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชตกคางในอาหารของสหรัฐฯ 

• คณะกรรมการตุลาการของสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ผานรางกฎหมายกัญชา ทั้งนี้ ดวยมติ 24 ตอ 10 
เสียง ซ่ึงนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีคณะกรรมการตุลาการฯ ไดผานรางกฎหมายเพ่ือยุติขอหามผลิต
กัญชาในระดับรัฐบาลกลางที ่มีมายาวนานกวาศตวรรษ กฎหมายนี ้มีชื ่อวา Marijuana Opportunity, 
Reinvestment and Expungement (MORE) Act of 2019 สาระสำคัญของกฎหมาย ประกอบดวย (1) 

ถอดถอนกัญชาออกจากรายการสารควบคุมของรัฐบาลกลาง (2) ลบลางความผิดจากการพิพากษาและการ
จับกุมผูกระทำผิดคดีกัญชาที่ตัดสินโดยศาลของรัฐบาลกลาง (3) จัดตั้งสำนักงานยุติธรรมดานกัญชาที่จะ
กำหนดภาษีในอัตรารอยละ 5 สำหรับธุรกิจการจำหนายกัญชาในมลรัฐตางๆ ที่กัญชาไดรับอนุญาตโดยถูก
กฎหมาย เพื่อสนับสนุนโครงการตางๆ เชน การฝกอบรมแรงงาน (4) จัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลาง
ใหแกชุมชนที่ไดรับผลกระทบเชิงลบจากนโยบายสงครามยาเสพติดของรัฐบาลกลาง (5) อนุญาตให
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดยอมสามารถใหเงินกูและเงินทุนกับธุรกิจท่ีเก่ียวของกับกัญชา ท้ังนี้ หากราง
ดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสภาสูงก็จะสงผลใหถอดถอนกัญชาออกจากกฎหมายสารควบคุมของ
รัฐบาลกลาง  

• กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ กำหนดประเทศเปาหมายเพื ่อการเจรจาทางการคาประจำป 2563  
ปลัดกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ฝายการคาและการตางประเทศ ไดประกาศแผนการนำ
คณะผูแทนการคาของสหรัฐฯ เดินทางไปเจรจาการคาประจำป 2563 เพื่อขยายโอกาสและแสวงหาตลาด
ใหมใน 12 ประเทศ ไดแก อัลจีเรีย ลิเบีย โมรอคโค ตูนิเซีย ฟลิปปนส เปรู สเปน โปรตุเกส สหราช-
อาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ใหกับภาคธุรกิจการเกษตรของสหรัฐฯ 
สำหรับ 6 ประเทศหลังท่ีกลาวขางตนนับเปนการเดินทางไปเจรจาการคาเปนครั้งแรก   

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

สหรัฐฯ คาดวาจะสงออกขาวเพิ ่มขึ ้นถึงแมผลผลิตในประเทศจะลดลง โดยในปการคา 2562/63 

(สิงหาคม-กรกฎาคม) สหรัฐฯ คาดวาจะสงออกขาวไดในปริมาณ 4.875 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอย

ละ 4  ถึงแมผลผลิตในประเทศลดลงจากปกอนถึงรอยละ 16 เนื่องจากการลดลงของพื้นที่เก็บเกี่ยวและ

ผลผลิตตอไรซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีฝนตกหนักอยางตอเนื่องในพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยผลผลิตขาวภายในประเทศ

คาดวาจะมีปริมาณ 9.395 ลานตัน การลดลงของผลผลิตภายในประเทศดังกลาวจะสงผลใหราคาขาว

ภายในประเทศของสหรัฐฯ สูงขึ้น โดยคาดวาราคาขาวเมล็ดยาวที่เกษตรกรขายไดเฉลี่ยจะอยูที่ตันละ 236 

เหรียญสหรัฐ (7,070 บาท/ตัน) ลดลงจากปกอนซ่ึงเฉลี่ยอยูท่ีตันละ 216 เหรียญสหรัฐ (6,480 บาท/ตัน) 

 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

ธันวาคม 2562 
 


