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

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

 
2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 ในเดือนเมษายน 2561 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 14,624.51 ล้านเหรียญสหรัฐ                                                                           
โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 10 มูลค่า 341.85 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.34 ของการน าเข้า
สินค้าทั้งหมดจากทั่วโลก โดยในเดือน เม.ย. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพ่ิมขึ้นจากเดือน                                              
มี.ค. 61 ร้อยละ 9.38 ทั้งนี้สินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน เม.ย. 61 ได้แก่  
o ข้าว มูลค่า 51.98 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือน มี.ค. 61 ร้อยละ 5.67 และ

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 87.32 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 41.31 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน มี.ค. 61 ร้อยละ 

36.29 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 37.20 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 40.85 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน มี.ค. 61 ร้อยละ 

3.03 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 35.67 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 29.67 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน มี.ค. 61 ร้อยละ 0.47 

และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 20.86 
o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 19.80 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน มี.ค. 61 

ร้อยละ 2.65 แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 21.40 
 
 
 
 

ปริมาณ มูลค่า

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

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

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

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

ทูนา่และผลิตภัณฑ์ 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

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

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

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

กล้วยไม้ - 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 (ฉายรังสี) 0 0 3.9 100 0.03 100.00 28.5 -86.32 0.22 -86.36

รายการ

มี.ค.61 เม.ย. 61 เม.ย. 60

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
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 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 61 ฝ่ายการเกษตรได้ส ารวจตลาดสินค้าผลไม้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเอเซีย ณ                                                            
เมือง San Gabriel มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และพบว่ามีการวางจ าหน่ายผลไม้ที่ไทยสามารถส่งออกมายัง
สหรัฐฯ ได้ ดังต่อไปนี้ 

 มะขามจากไทย กล่องละ 1 ปอนด์ โดยมีราคากล่องละ 2.99 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 95.92 บาท 
 ทุเรียนสดจากไทย ลูกขนาดใหญ่ ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ หรือคิดเป็น 563.9 บาท/กก. 
 มะพร้าวอ่อนจากไทย จ าหน่ายในรูปแบบกล่องและลูก ซึ่ง 1 กล่องมีมะพร้าวทั้งหมด 9 ลูก                                         

โดยมีราคา 10.99 เหรียญสหรัฐ/กล่อง หรือคิดเป็น 352.56 บาท และ 1.99 เหรียญสหรัฐ/ลูก 
หรือคิดเป็น 63.84 บาท  

 มะม่วงจากเม็กซิโก (Hot Water Treated) จ าหน่ายเป็นกล่อง กล่องหนึ่งบรรจุ 6 – 20 ลูก 
โดยมีราคาต่อลัง ประมาณ 4.99 – 7.99 เหรียญสหรัฐ  

 แก้วมังกรสีทองจากเอกวาดอร์ เปลือกมีสีเหลือง ลูกขนาดเล็ก ราคา 8.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ 
หรือคิดเป็น 634.48 บาท/กิโลกรัม 

 แก้วมังกรจากเวียดนาม (ฉายรังสี) ลูกขนาดกลาง เปลือกมีสีสด ราคา 3.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ 
หรือคิดเป็น 281.60 บาท/กิโลกรัม 

 ลิ้นจี่จากเม็กซิโก ลูกขนาดใหญ่ ราคา 3.59 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ หรือคิดเป็น 253.37 บาท/กก.  
 ล าไยจากเวียดนาม (ฉายรังสี) ลูกขนาดกลาง ผิวสีเหลืองทอง ราคา 3.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ 

หรือคิดเป็น 281.60 บาท/กิโลกรัม 
 สับปะรดจากคอสตาริกา ราคา 2.69 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ หรือคิดเป็น 189.85 บาท/กิโลกรัม 
 เหง้าขมิ้นจากคอสตาริกา มีขนาดกลาง ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ หรือคิดเป็น 493.33 บาท/กก.  

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 32.08 บาท1 

 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย  
และถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 U.S.FDA ประกาศขยายเวลาส าหรับการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านฉลาก
โภชนาการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกไปเป็นเวลา 18 เดือน ภายหลังจากพิจารณาข้อคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวันที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ 

 วันที่ 1 มกราคม 2563 ส าหรับผู้ผลิตที่มียอดขายต่อปี 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 
  วันที่ 1 มกราคม 2564 ส าหรับผู้ผลิตที่มียอดขายต่อปีต่ ากว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ2 

 เมื่ อ วันที่  3  พฤษภาคม  25 6 1  องค์ ก ารอาห ารและยาของสหรั ฐฯ  (U.S. Food and Drug 
Administration: U.S.FDA) ได้เพ่ิมชื่อบริษัท Thai Fish Sauce Factory (Squid Brand) Co., Ltd. หรือ
บริษัทโรงงานน้ าปลาไทย (ตราปลาหมึก) ในบัญชีรายชื่อเฝ้าระวัง Import Alert 16-120 “Detention 
Without Physical Examination of Fish/Fishery Products from Foreign Processors (Mfrs.) Not 
in Compliance with Seafood HACCP” หรือ บัญชีกักกันสินค้าเพ่ือรอตรวจสอบก่อนปล่อยสินค้า
เนื่องจากด าเนินการไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ ต้องควบคุม
ส าหรับสินค้าสัตว์น้ า3 ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าอาหารจากไทยควรให้ความสนใจและศึกษาระเบียบสินค้าอาหาร

                                                           
1 อัตราแลกเปลี่ยนประจ าวันที่ 6 มิ.ย. 61 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 
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.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_25.html 



หน้า 3 / 4 

 
 

ของสหรัฐฯ เพ่ือจะได้มีการด าเนินการตามข้อก าหนดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการลดหรือป้องกันการถูก
ปฏิเสธการน าเข้า การน าชื่อขึ้นบัญชีรายชื่อเฝ้าระวัง หรือมาตรการอ่ืนๆ ของหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ 
ที่อาจบังคับใช้กับสินค้าน าเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานบริการการตลาดภาคเกษตร (Agricultural Marketing Service: 
AMS) ภายใต้ USDA ได้เผยแพร่ร่างระเบียบว่าด้วยมาตรฐานแห่งชาติในการแสดงข้อมูลอาหารที่มี
ส่วนประกอบดัดแปลงพันธุกรรม (National Bioengineered Food Disclosure Standard: NBFDS) ซึ่ง
เป็นข้อก าหนดใหม่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศส าหรับผู้ผลิตอาหารและผู้ด าเนินการอ่ืนๆ ที่ติด
ฉลากอาหารเพื่อวางจ าหน่ายในร้านค้าปลีก โดยจะต้องแสดงข้อมูลส่วนประกอบอาหารที่ผ่านกระบวนการ
ทางวิศวกรรมชีวภาพหรือการดัดแปลงพันธุกรรมให้แก่ผู้บริโภครับทราบ4 อนึ่ง ระเบียบฉบับนี้ครอบคลุม
ถึงผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่ผลิตอาหารเพื่อวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ ด้วย 
 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ให้ความส าคัญกับนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Food Waste) โดยได้ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการผลิตอาหาร
และผู้บริโภค ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นาย Sonny Perdue รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
สหรัฐฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนราษฎร ผู้น าภาอุตสาหกรรมอาหาร และองค์กรที่ไม่แสวงผลก าไร 
เพ่ือเพ่ิมความตระหนักและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร  อนึ่ง 
ปัจจุบัน ร้อยละ 40 ของอาหารทั้งหมดในสหรัฐฯ จะกลายเป็นขยะอาหารในที่สุด ในขณะที่มีประชากร
ชาวอเมริกันจ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์ และมีความสามารถในการซื้อ
อาหาร โดยผู้บริโภคเป็นต้นเหตุส าคัญของการเกิดขยะอาหาร ซึ่งในแต่ละปีจะเกิดการสูญเสียอาหารจาก
ผู้บริโภคเกือบ 90 พันล้านปอนด์ หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของอาหารทั้งหมดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ร้านค้า
ปลีกก็เป็นอีกหนึ่งต้นเหตุส าคัญ โดยร้านค้าปลีกเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดขยะอาหารถึง 43 พันล้านปอนค์ต่อ
ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของอาหารทั้งหมดในสหรัฐฯ5  

 คณะผู้แทนจากสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเวียดนามในระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤษภาคม 2561 เพ่ือ
ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตปลาสวายในประเทศแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่ งของระเบียบการตรวจสอบปลาในวงศ์  Siluriformes และผลิตภัณฑ์  (Mandatory 
Inspection of Fish of the order Siluriformes and Products Derived From Such Fish) ซึ่งบังคับ
ใช้โดยส านักงานความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบอาหาร (Food Safety and Inspection 
Service: FSIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ6  

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) ได้ลงคะแนนเสียง
213 คะแนน ต่อ 198 คะแนน ยังไม่อนุมัติให้กฎหมาย Farm Bill ฉบับใหม่ผ่านไปสู่ขั้นตอนต่อไปของ
การออกกฎหมาย ทั้งนี้ วุฒิสภาอาจมีการปรับแก้หรือยกร่างกฎหมายดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง7 อนึ่ง ถึงแม้
กฎหมาย Farm Bill จะยังไม่ผ่านไปสู่ขั้นตอนการออกกฎหมายขั้นต่อไปของสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ไทยยังควร
ติดตามความคืบหน้าของกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของ
สหรัฐฯ และการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของสหรัฐฯ  

                                                           
4 https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/04/2018-09389/national-bioengineered-food-disclosure-standard 
5 https://content.govdelivery.com/accounts/USDAOC/bulletins/1eece0c 
6 https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/fsis-to-inspect-pangasius-production-in-vietnam-this-week 
7 https://www.cnbc.com/2018/05/18/house-farm-bill-vote-immigration-spat-sinks-legislation.html 
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 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 U.S.FDA ได้ประกาศให้ มกอช. เป็นหน่วยรับรองระบบงานภายใต้
โปรแกรมสมัครใจว่าด้วยการตรวจรับรองโดยหน่วยตรวจรับรองประเภทบุคคลที่สาม (Accredited Third-
Party Certification Program) เป็นระยะเวลา 5 ปี ส าหรับ 2 ขอบข่ายงาน ได้แก่ การควบคุมเชิง
ป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์ และการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ ส่งผลให้ มกอช. สามารถ
รับรองหน่วยตรวจรับรองมาตรฐานประเภทบุคคลที่สาม (Third-Party Certification Bodies) หรือ
ผู้ตรวจประเมินประเภทบุคคลที่สาม (Third-Party Auditor) ได้ โดยหน่วยตรวจรับรองประเภทบุคคลที่
สามจะสามารถตรวจประเมินความปลอดภัยอาหารและออกเอกสารรับรองโรงงานผลิตอาหารใน
ต่างประเทศ ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถน ามาใช้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหนึ่งในการเข้าร่วมโปรแกรมสมัครใจ
ส าหรับผู้น าเข้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม (VQIP) และใช้เป็นเงื่อนไขในการน าเข้าสินค้าในบางสถานการณ์ได้8 
อนึ่ง การที่ มกอช. ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยรับรองระบบงานถือเป็นการอ านวยความสะดวก                           
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยไปยังสหรัฐฯ  
 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

 ทูน่าเป็นสินค้าส าคัญของไทย จากสถิติย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) พบว่าสหรัฐฯ น าเข้าทูน่า
และผลิตภัณฑ์จากไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด โดยมี จีน เวียดนาม และเอกวาดอร์                        
เป็นประเทศคู่แข่งส าคัญ   

ถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มบังคับใช้ระเบียบ SIMP กับสินค้าทูน่าบางประเภทตั้งแต่เดือนมกราคม 2561                     
แต่มูลค่าการน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์จากไทยของสหรัฐฯ ยังคงสูงเป็นอันดับ 1 อยู่ อีกทั้ง การน าเข้าทูน่า
และผลิตภัณฑ์จากไทยเมื่อเดือนเมษายน 2561 ซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีการบังคับใช้ระเบียบ SIMP อย่างเต็ม
รูปแบบ มีปริมาณและมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2561 และเดือนเมษยน 2560 อีกทั้ง ใน
ปัจจุบัน สหรัฐฯ ยังไม่สามารถผลิตสินค้าประมงให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภคใน
ประเทศได้ โดยกว่าร้อยละ 80 ของสินค้าประมงที่มีการบริโภคในสหรัฐฯ เป็นสินค้าประมงน าเข้า  ดังนั้น 
จึงคาดว่าสหรัฐฯ จะยังคงน าเข้าทูน่าและผลิตภัณฑ์จากไทยในปริมาณและมูลค่าสูงต่อไป 

 
6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 

 จัดท าหนังสือข้อชี้แจงกรณีการน าเข้ากุ้ง ลูกปลานิล และสินค้าอาหารจากไทยเป็นภาษาสเปนต่อหน่วยงาน
ต่อส านักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหารของประเทศ
เม็กซิโก SENASICA  เพ่ือติดตามเร่งรัดการน าเข้ากุ้ง ลูกปลานิล และสินค้าอาหาร ซึ่งถือเป็นการสนับสนุน
ผลักดันและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในเม็กซิโก 

 ประสานกรมส่งเสริมการเกษตรเพ่ือจัดหาแหล่งสินค้าขมิ้นให้แก่ บริษัท D.P. Trading ซึ่งเป็นผู้น าเข้า
สินค้าเกษตรไทยรายใหญ่ในสหรัฐฯ เพ่ือไม่ให้สินค้าขาดตลาดในช่วงเดือนมิถุนายน 

 จัดส่งข้อมูลรายชื่อผู้น าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารไทยให้แก่ Mr. Henry จากบริษัท Mutual Trading Co. 
ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้าในเมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา เพื่อช่วยขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย
มายังสหรัฐฯ 

 

                                                           
8 https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm594398.htm 


