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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน เม.ย. 62  สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 15,275 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.45 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 (ตกจากอันดับที่ 9 
เมื่อเดือน มี.ค. 62) คิดเป็นมูลค่า  338.41 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ  2.22 ของการน าเข้าสินค้า
เกษตรทั้งหมด โดยมูลค่าการน าเข้าจากไทยลดลงจากเดือน มี.ค. 62 ร้อยละ 9.62 ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 
อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุด ได้แก่  
o ข้าว มูลค่า 55.48 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการน าเข้าลดลงจากเดือน มี.ค. 62 ร้อยละ 9.59 แต่ เพ่ิมขึ้น

จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.74  
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 38.13 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน มี.ค. 62 ร้อยละ 10.85  

และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.64 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 37.18 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน มี.ค. 62 ร้อยละ 9.65 แต่ 

เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 25.33 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 29.60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน มี.ค. 62 ร้อยละ 14.35 

และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 28.36 
o อาหารส าหรับสุนัขและแมว มูลค่า 25.65 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน มี.ค. 62 ร้อยละ 

5.57 และ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 29.54 
 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล จะสังเกตได้ว่าปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญของไทยใน

เดือนเมษายนลดลงเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. ยกเว้น อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว ทุเรียน
สด และกล้วยไม้ ที่เพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
o กุ้ง  สหรัฐฯ น าเข้ากุ้งจากไทยลดลงโดยเฉพาะกุ้งแปรรูปแช่แข็ง (เป็นสินค้ากุ้งประเภทที่ไทยส่งออกไป

สหรัฐฯ มากที่สุด) ด้วยราคาน าเข้า 11.23 เหรียญสหรัฐ/กก. ในขณะที่มีการน าเข้าจากเวียดนาม
เพ่ิมข้ึนในราคา 10.83 เหรียญสหรัฐ/กก. นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนเดียวกันนี้ สหรัฐฯ 
น าเข้ากุ้งชุบเกล็ดขนมปังแช่แข็งจากจีนเพ่ิมขึ้นเกือบหนึ่งเท่าตัวถึงแม้ถึงแม้จะถูกเรียกเก็บภาษีใน
อัตราร้อยละ 25 โดยมีราคาน าเข้ากิโลกรัมละ 6.06 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนับว่าราคาต่ ามากเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ซึ่งราคาน าเข้าอยู่ระหว่าง 6.81 - 9.08 เหรียญสหรัฐ/กก.  

o ข้าว  สหรัฐฯ น าเข้าข้าวในภาพรวมเพ่ิมขึ้นในเดือน เม.ย. ด้วยปริมาณการน าเข้าที่เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
17 โดยเป็นการน าเข้าข้าวจากจีนถึง 21,412 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก 136 ตัน ที่เคยน าเข้าเมื่อเดือน มี.ค. 
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โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวเมล็ดปานกลางในราคาเฉลี่ยตันละ 347 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังน าเข้าข้าว
จากเวียดนามเพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวเมล็ดยาวซึ่งมีราคาเฉลี่ยตันละ 619 เหรียญสหรัฐ ในขณะ
ที่มีการน าเข้าจากประเทศไทยลดลง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้าวเมล็ดยาวคุณภาพดี (หอมมะลิ) ในราคาเฉลี่ย 
ตันละ 1,093 เหรียญสหรัฐ   

o สับปะรดกระป๋อง การน าเข้าในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง โดยไทยยังคงครองตลาดสับปะรดกระป๋อง
ในสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 1 ตามด้วยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในเดือน เม.ย. สหรัฐฯ 
น าเข้าจากไทยลดลง แต่น าเข้าจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งท่ีส าคัญของไทยมากขึ้น     

o มังคุดสด (ฉายรังสี)  เริ่มมีการน าเข้าไปวางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนเป็นเดือนแรก 
ด้วยปริมาณ 19.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 98,155 เหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่าตัวเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีการน าเข้าเพียง 3.9 ตัน มูลค่า 33,299 เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ จากการ
ส ารวจตลาดในเขตนครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 พบว่า มีมังคุดของไทยวางจ าหน่ายใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวเอเชีย โดยลักษณะผลมีความสดใหม่ สะอาด บรรจุในถุงตาข่าย จ าหน่ายใน
ราคาปอนด์ละ 9.99 เหรียญสหรัฐ (695.38 บาท/กก.)  

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน พ.ค. 62       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 6 ราย รวมสินค้า 10 รายการ (Entry line) ได้แก ่   
o ปลา จากบริษัท Opco Food Co.,Ltd. จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากสินค้าผ่านการผลิต แปรรูป หรือบรรจุใน

สภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
o มะขาม จากบริษัท Fresh Produce Co. Ltd.  จ านวน 2 ครั้ง เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน

เจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร  
o อาหารสัตว์เลี้ยงหรือสุนัข จากบริษัท Asian Alliance International Co., Ltd. จ านวน 4 ครั้ง 

เนื่องจากผลิตจากส่วนผสมสองชนิดขึ้นไปและไม่ระบุชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดดังกล่าวบน
ฉลาก และ/หรืออ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยน้ าผักหรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้แสดงอัตราส่วนที่
ชัดเจนของน้ าผลไม้หรือน้ าผักดังกล่าวบนฉลาก     

o ชาสมุนไพร จากบริษัท Thailand Post จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ และ
ข้อมูลอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษบนฉลาก 

o ถั่วเขียว จากบริษัท Pac Rim Resources Co.,Ltd. จ านวน 1 ครั้ง เนื่องจากพบสารพิษตกค้าง  
o ข้าวหอมมะลิปรุงส าเร็จบรรจุภาชนะ จากบริษัท Thanyathip Rice Co., Ltd.  เนื่องจากสินค้า

ทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร ปิดฉลากไม่ถูกต้อง
เนื่องจากไม่แสดงปริมาณหรือน้ าหนักของอาหารในบรรจุภัณฑ์ และไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ 

 
ประเทศคู่แข่งส าคัญ U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิต 20 ราย จ านวน 45 ครั้ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธ ได้แก่ ปลานิล   

ขากบ ปลาไหล พริกปาปริกา เห็ด ขนมปัง ขนมปังกรอบ คุกกี้ ขนมหวาน ลูกพลัม ส้ม ผักโขม ผลิตภัณฑ์
จากมะพร้าว ผลไม้แห้ง แยมผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม/ครีม สาเหตุของการปฏิเสธเนื่องจากพบว่ามีการปนเปื้อน
สารเมลามีน สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง เชื้อซัลโมเนลา หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การใช้ยาชนิดใหม่ที่
ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในสัตว์  เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร 
ผสมสีในอาหารแต่ไม่แจ้งบนฉลาก ใช้สีที่ไม่ปลอดภัย ปิดฉลากไม่ถูกต้องโดยไม่ระบุชื่อสามัญของส่วนผสม
บนฉลาก และ/หรืออ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ าผักหรือน้ าผลไม้แต่ไม่ได้ระบุอัตราส่วนของน้ าผลไม้หรือน้ า
ผักที่มีอยู่ในอาหาร ไม่ระบุผู้ผลิต/บรรจุ/จัดจ าหน่ายบนฉลาก   
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o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าจากผู้ผลิต 5 ราย จ านวน 11 ครั้ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธน าเข้า ได้แก่   
ลูกเสาวรส (passion fruit) ขากบ กุ้งและปลา สาเหตุการปฏิเสธคือ พบการปนเปื้อนสารไนโตรฟูราน 
เชื้อซัลโมเนลา ปิดฉลากไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่แสดงข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษบนฉลาก    

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA   
o วันที่ 7 พ.ค. 62 U.S. FDA ได้ประกาศขึ้นบัญชี Import Alert ผู้ประกอบการไทย 1 ราย คือ บริษัท  

Huychun (Thailand) ส าหรับสินค้า 8 รายการ ได้แก่ เครื่องดื่มรสผลไม้รสต่างๆ เนื่องจากไม่ระบุบนฉลาก  
ว่ามีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร  

o วันที่ 23 พ.ค. 62  U.S. FDA ได้ประกาศข้ึนบัญชี Import Alert ผู้ประกอบการไทย 1 ราย คือ บริษัท 
Pac Rim Resources Co.,Ltd. ส าหรับสินค้าถั่วเขียว 2 รายการ เนื่องจากพบสารพิษตกค้าง 

o วันที่ 12 เม.ย. 62 U.S. FDA ได้ประกาศข้ึนบัญชี Import Alert ผู้ประกอบการไทย 1 ราย คือ บริษัท 
Siong Hong Enterprise Co., Ltd. ส าหรับสินค้า 1 รายการ คือ มะม่วง (อบแห้งหรือบดละเอียด) 
เนื่องจากพบสารพิษตกค้าง 

*การขึ้นบัญชี Import Alert ประเภท Red List หมายถึง ผู้ประกอบการและสินค้าประเภทนั้นที่ประสงค์น าเข้าในอนาคต
จะต้องถูกกักกัน ณ ด่านน าเข้า โดยไม่ต้องตรวจสอบทางกายภาพสินค้าก่อน (Detention Without Physical Examination: 
DWPE) โดยสาเหตุในการขึ้นทะเบียน Red List ครอบคลุมการละเมิดด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ประเทศหรือภูมิภาค  
ทั้งนี้ บริษัทสามารถยื่นขอปลดจากบัญชี Red List ได้ต่อเมื่อสินค้าตรวจไม่พบปัญหา 5 shipment ติดต่อกัน  

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

 ตลาดผลไม้สดฉายรังสี ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้สดเมืองร้อนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก
ตลาดต่างประทศ โดยประเทศไทยมีการทุ่มงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลเพ่ือผลักดันการเปิดตลาดผลไม้
สดฉายรังสีในตลาดสหรัฐฯ จนปัจจุบันสามารถส่งออกผลไม้ไปสหรัฐฯ ได้ถึง 7 ชนิด ได้แก่ ลิ้นจี่ ล าไย มังคุด 
เงาะ แก้วมังกร มะม่วง สับปะรด และก าลังจะได้รับอนุญาตให้ส่งออกส้มโอในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม 
จากการส ารวจตลาดของฝ่ายการเกษตรฯ ในตลาดของชาวเอเชียซึ่งเป็นตลาดหลักส าหรับผลไม้เมืองร้อน 
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 กลับไม่พบว่ามีผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทยวางจ าหน่ายมากนัก ที่พบคือ มังคุด 
นอกจากนั้นเป็นผลไม้จากเวียดนาม เช่น ล าไย เงาะ ลิ้นจี่  และมะม่วงซึ่งเวียดนามได้รับอนุญาตส่งออกไป
สหรัฐฯ เป็นครั้งแรกเมื่อเดือน ก.พ. 62 โดยมะม่วงเวียดนามที่วางจ าหน่ายมีสภาพสด ผลใหญ่ ผิวสวย แม้จะ
ผ่านการฉายรังสีเช่นเดียวกับมะม่วงของไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพใน
กระบวนการฉายรังสี และระบบ Cool Chain Logistics ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตเป็นไปได้ว่าประเทศ
ไทยจะสูญเสียตลาดผลไม้สดเมืองร้อนให้แก่เวียดนามโดยสิ้นเชิง และความพยายามในการเปิดตลาดของไทย
จะสูญเปล่าอย่างน่าเสียดาย หากไม่เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบด้วย ผลไม้เสียหายและคุณภาพ
ลดลงหลังการฉายรังสี การพบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง และราคาสูงกว่าคู่แข่ง ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหา 
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1. เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการฉายรังสีที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลไม้น้อยที่สุด ซึ่งอาจจะ
เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมอุณหภูมิ หรือสายพันธุ์ของผลไม้ ทั้งนี้ อาจขอความร่วมมือในระดับ
ทวิภาคีกับเวียดนามเพ่ือศึกษาดูงานทั้งระบบการฉายรังสีและระบบ Cool Chain เพ่ือน ามาปรับใช้
กับสินค้าของไทย 

2. จัดท าระบบเครือข่ายเพ่ือก ากับดูแลระบบการผลิตตลอด Supply Chain นับตั้งแต่การเพาะปลูก 
เก็บเกี่ยว ระบบโลจิสติกส์ไปจนถึงตลาดปลายทาง เพ่ือไม่ให้มีการใช้สารต้องห้าม และการควบคุม
คุณภาพ 
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3. มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาด ถึงแม้ราคาผลไม้ไทยจะสูงกว่า
คู่แข่ง แต่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าไทย และยินดีที่
จะซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ  

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 
สหรัฐฯ 
 เวียดนามเจาะตลาดมะม่วงของสหรัฐฯ ได้เป็นผลส าเร็จ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ส ารวจ 

ตลาดผลไม้ ผัก (สดและแปรรูป) ที่วางจ าหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตของชาวเอเชียขนาดใหญ่ในนครลอสแอนเจลิส 
พบว่า มีผลไม้สดจากเวียดนามวางจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก เช่น ล าไย เงาะมะพร้าวอ่อน แก้วมังกร และมะม่วง 
ทั้งมะม่วงผิวสีเหลืองและสีเขียว จ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 4.99 เหรียญสหรัฐ (347.34 บาท/กก.) โดยมะม่วง
ผิวสีเขียวของเวียดนามมีลักษณะผลโตมาก ผลดิบผิวมีสีเขียวแก่ ลักษณะสด ปราศจากร่องรอยช้ าหรือสีด าคล้ า
แม้จะผ่านการฉายรังสี     

 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เกษตรกรในมลรัฐแคลิฟอร์เนียประสบ
ปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร แม้ว่าค่าแรงและผลประโยชน์ต่างๆ จะเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชประหยัดแรงงาน และใช้เครื่องจักรกลทดแทน และได้น าไปสู่การเรียกร้อง
ให้สภาคองเกรสออกกฎหมายปฏิรูปการจ้างงานด้านการเกษตรเพ่ือให้ผู้อพยพสามารถเข้ามาท างานใน
สหรัฐฯ ได้อย่างถูกกฎหมายเป็นการชั่วคราว  

 FDA ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโปรแกรม VQIP องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา 
(U.S.FDA) ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Voluntary Qualified Importer Program หรือ 
VQIP ส าหรับผู้น าเข้าที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) โดยจะเปิดช่องทางในการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลังจากนั้น
จะเริ่มระยะเวลาสิทธิประโยชน์ประจ าปี 2563 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 USDA เพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยใช้แผนการเฝ้าระวังซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสุกร หน่วยงานระดับมล
รัฐ และห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์เพ่ือการทดสอบโรค ASF การยกระดับการเฝ้าระวังนี้จะเป็น
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้ตรวจพบโรคได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดการแพร่กระจายของโรค 
รวมถึงการฟื้นฟูตลาดการค้า และการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ในกรณทีีต่รวจพบโรค 

 สหรัฐฯ ผลักดันเน้ือโคเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เต็มรูปแบบ  เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐฯ แถลงความส าเร็จเรื่องการผลักดันให้รัฐบาลญี่ปุ่นยอมรับหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
โรค BSE และยกเลิกข้อจ ากัดอายุเนื้อโคที่น าเข้าจากสหรัฐฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันหลังการประกาศห้ามมา
ยาวนานตั้งแต่ปี 2546 โดยสามารถน าเข้าเนื้อโคได้ทุกช่วงวัย ทั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกเนื้อโคไปญี่ปุ่น
ขยายตัวถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี 

 ปัญหาการเรียกคืนปลาวงศ์ Siluriformes ที่น าเข้ามายังสหรัฐฯ  เนื่องจากความสับสนหรือไม่ทราบถึงการ
เปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบและก ากับดูแลการตรวจสอบสินค้าดังกล่าว จึงท าให้เกิดการเรียกคืนสินค้าจ านวน
มาก โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 บริษัท Crab House  Trading  Corp. ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าอาหารทะเลซึ่งตั้งอยู่
ในนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้เรียกคืนปลาแช่แข็งพันธุ์ Yellow walking  fish ซึ่งเป็นปลาในวงศ์ 
Siluriformes ปริมาณ 36,040 ปอนด์ (16,382 กก.) เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบของหน่วยความปลอดภัย
อาหารและบริการตรวจสอบ (FSIS) ของ USDA  

 สหรัฐฯ เพ่ิมภาษีน าเข้ากุ้งและอาหารทะเลจากจีนเป็นร้อยละ 25  เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62  สหรัฐฯ ประกาศ
เพ่ิมภาษีศุลกากรอาหารทะเล ซึ่งรวมถึง ปลานิล, ปลา Haddock, ปลา flatfish,  ปลาทูน่า และกุ้งทุกประเภท 
รวมถึงการชุบเกล็ดขนมปัง (Breaded shrimp) ที่น าเข้าจากจีน เป็นร้อยละ 25  จากเดิมที่เรียกเก็บร้อยละ 10 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังได้ประกาศว่ามีแผนการเพ่ิมภาษีเป็นร้อยละ 25 กับสินค้าที่น าเข้า
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จากจีนอีกคิดเป็นมูลค่า 325 พันล้านเหรียญสหรัฐ (คาดว่าจะรวมถึงปลาคอด ปลาพอลลอค และปลาแซลมอน) 
ซึ่งยังไม่ได้รวมอยู่ในบัญชีสินค้าที่เพ่ิมภาษีเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62  หากสหรัฐฯ และจีนยังไม่สามารถบรรลุ
ข้อตกลงในการเจรจาทางการค้า  

 สหรัฐฯ อยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตน าเข้าพืชตระกูลส้มจากจีน  เมื่อวันที่ 30 เม.ย 62 หน่วยงาน 
APHIS ภายใต้ USDA ได้จัดท าวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและประกาศรับฟังข้อติดเห็นต่อค าร้องการขอ
น าเข้าผลสดของพืชตระกูลส้มจากจีนได้แก่ ส้มโอ ส้ม Nanfeng honey mandarin, Ponkan, Sweet 
orange, and Satsuma mandarin โดยต้องด าเนินการตามขั้นตอนของ USDA ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน
แหล่งปลูกและโรงคัดบรรจุ การตรวจแปลงปลูกและวิธีการก าจัดศัตรูพืชก่อนส่งออก และยังก าหนดให้ห่อ
ผลส้มโอเป็นระยะเวลา 2 เดือนขึ้นไปจึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งนี้ หมดเขตรับฟังความคิดเห็นวันที่ 1 
ก.ค. 62 อนึ่ง ส้มโอจากไทยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาข้ันสุดท้ายของ APHIS เพ่ือการน าเข้าสหรัฐฯ เช่นกัน 

ลาตินอเมริกา 
  วิกฤตราคากาแฟในลาตินอเมริกา กาแฟซ่ึงเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณการค้ามากเป็นอันดับ 2 

ของโลก ด้วยมูลค่า ๑๕,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี ก าลังประสบภาวะราคาที่ตกต่ าที่สุดเป็นประวัติการณ์ 
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร  โดยเฉพาะผู้ผลิตกาแฟรายย่อยทั่วทั้งภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ซึ่งมี
จ านวนกว่า ๑๔ ล้านราย โดยในปี ๒๕๖๑ ราคาเฉลี่ยของกาแฟอาราบิกาคุณภาพดีเยี่ยมอยู่ที่ ๑.๐๑ เหรียญ
สหรัฐ/ปอนด์  โดยลดลงต่ าสุดในเดือน เม.ย. เหลืออยู่ที่ ๐.๙๕ เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ ซึ่งต่ าที่สุดในรอบ ๑๓ ปี 
ส่วนราคากาแฟโรบัสตาก็ลดลงต่ าสุดในรอบ ๙ ปี เมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นกัน 

 ชิลีและเวียดนามบรรลุข้อตกลงด้านสุขอนามัยพืชเพ่ือน าเข้าผลไม้ระหว่างกัน โดยได้ประกาศความส าเร็จ 
เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกการค้าผลไม้ระหว่างชิลีและเวียดนาม โดยชิลีจะสามารถ
ส่งออกแอปเปิลในปลายเดือน พ.ค. และเชอร์รีในเดือน ส.ค. นี้ หลังจากที่เวียดนามได้ระงับการน าเข้าผลไม้
หลายชนิดจากชิลีตั้งแต่ปี 2558 ในขณะเดียวกัน เวียดนามก็จะส่งออกส้มโอและมะม่วงมายังชิลีได้ภายในปีนี้  

 โคลอมเบียตั้งเป้าปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยภายในเดือนสิงหาคม โดยให้การกู้สถานะปลอดโรคปากและ
เท้าเปื่อย (FMD) เป็นภารกิจหลักประจ าแผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรโคลอมเบีย 
ร่วมกับสถาบันเกษตรและปศุสัตว์โคลอมเบีย (ICA) ได้ด าเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
และโรคแท้งติดต่อมาแล้วสองครั้งในช่วงระหว่างปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ โดยได้มีการฉีดวัคซีนซ้ าอีกครั้งในช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ OIE ที่จะรักษาระดับการป้องกันโรคในโคและกระบือให้อยู่ใน
ระดับสูง โดยได้น าไปรายงานต่อที่ประชุม OIE ที่กรุงปารีส ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ พ.ค. 

 เม็กซิโกเร่ิมส่งออกกล้วยไปจีนเป็นคร้ังแรก  หลังจากประสบความส าเร็จในการเยือนและบรรลุข้อตกลงด้าน
สุขอนามัยพืชเพ่ือการน าเข้ากล้วย โดยจะเริ่มส่งออกกล้วยจ านวน ๑๕๐ ตู้คอนเทนเนอร์แรกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนภายในอีกหนึ่งเดือน รวมทั้งหมดประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน โดยส่งสินค้าออกทางเรือ  ทั้งนี้ กล้วยต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ือการส่งออกจากส านักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และคุณภาพ
ของการเกษตรและอาหารของเม็กซิโก (SENASICA) และคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขอนามัย
แห่งชาติ (COFEPRIS) รวมทั้ง ผู้ประกอบการต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีศักยภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพสูง 

 อาร์เจนตินาเปิดตลาดส่งออกเน้ือสุกรไปจีนได้เป็นผลส าเร็จ โดยจีนอนุญาตการน าเข้าเนื้อสุกรจากโรงงาน   
แช่แข็ง ๓ แห่งแรกของอาร์เจนตินา ในระหว่างการไปเยือนของ รมว. กระทรวงอุตสาหกรรมการเกษตร
อาร์เจนตินา เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๒ ปัจจุบันจีนต้องการน าเข้าเนื้อสุกรอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้เพียงพอต่อปริมาณ
ความต้องการในประเทศหลังจากที่ต้องฆ่าสุกรไปหลายล้านตัว (ร้อยละ ๑๘ ของจ านวนสุกรทั้งหมดในประเทศ) 
เนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ทั้งนี้ ปี ๒๕๖๑ จีนผลิตเนื้อหมูได้ ๕๔ ล้านตัน ในขณะที่
การบริโภคในประเทศมีมากกว่า ๕๕ ล้านตัน โดยมอัีตราการบริโภค ๔๐ กิโลกรัม/หัว/ต่อปี 

 เม็กซิโกด าเนินมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท 
(SADER) ของเม็กซิโกได้เริ่มด าเนินมาตรการเพ่ิมความเข้มงวดกระบวนการตรวจสอบสินค้าน าเข้าเพ่ือป้องกัน
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การแพร่ระบาดของโรค ASF เข้าไปยังเม็กซิโก เช่น จ ากัดการน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่อยู่เสมอและเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบด้านสุขอนามัยในผลิตภัณฑ์ทั้งที่น าเข้ามาโดย
ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือการค้าและโดยนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันได้จัดท าข้อตกลงกับภาคการผลิตเพ่ือ
ยกระดับความเข้มข้นด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานประกอบการทั่วประเทศ 

 กระทรวงเกษตรชิลีเปิดตัวแอพพลิเคชั่นส าหรับตรวจสอบราคาสินค้าเกษตรในประเทศ  ส านักงาน
การศึกษาและนโยบายทางการเกษตร (ODEPA) สังกัดกระทรวงเกษตรของชิลี (MINAGRI) ได้พัฒนา
แอพพลิเคชั่น“¿Acuánto?” (ราคาเท่าไร) ที่สามารถตรวจสอบราคาสินค้าผักและผลไม้ในตลาดค้าส่งหลักท่ัว
ประเทศได ้ท าให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกและเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแข่งขันของผู้ผลิตและผู้ค้า  

 “ลิ้นจี่” สินค้าส่งออกใหม่ของเม็กซิโกไปสหรัฐฯ การส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับแต่ปี ๒๕๕๖ 
โดยเมื่อปี 2561 ส่งออกไปสหรัฐฯ มากที่สุดด้วยปริมาณ ๑,๘๕๗ ตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๔ ของการส่งออก
ลิ้นจี่ไปต่างประเทศ และยังได้ส่งออกในรูปคัดเฉพาะเนื้อไปยังอังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดา เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น 
และสเปน รวม ๒,๐๘๘ ตัน มูลค่า ๓.๕๙๖ ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกลิ้นจี่ของเม็กซิโกมีประมาณ 
๔,๒๕๐ เฮกตาร์ และผลผลิต ๒๘,๐๐๐ ตันต่อปี อัตราการเติบโตช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ อยู่ที่ร้อยละ ๗.๗ คิด
เป็นผลผลิตทีพ่ิ่มขึ้น ๑,๕๕๐ ตัน 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 หน่วยงาน Economic Research Service (ERS) ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรแห่ง

สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่การคาดการณ์การค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ปีงบประมาณ 2562 ว่ามูลค่าการ
ส่งออกจะลดลง ในขณะที่การน าเข้าจะเพ่ิมขึ้น โดยมูลค่าการส่งออกจะอยู่ที่ 137 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือน ก.พ. 62 เป็นมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการส่งออก
ธัญพืช พืชน้ ามัน และปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ลดลง การน าเข้าคาดว่าจะอยู่ที่ 129 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นจากการคาดการณ์เมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์พืชสวนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะเกินดุลการค้า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้
เมื่อเดือน ก.พ. 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจากเม็กซิโกร้อย
ละ 5 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 หากเม็กซิโกไม่
สามารถแก้ปัญหาผู้อพยพที่เข้าสู่สหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมายโดยผ่านเม็กซิโก หากการเจรจาไม่บรรลุข้อตกลง ก็
จะส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารที่สหรัฐฯ น าเข้าจากเม็กซิโกมีราคาสูงขึ้น เช่น น้ าตาล ผักและผลไม้แปรรูป 
ขนมขบเคี้ยว และอาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้ง ซึ่งเมื่อปี 2561 สหรัฐฯ น าเข้าจากเม็กซิโกเป็นมูลค่า 283 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (8,827 ล้านบาท)    

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 การส ารวจตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญในตลาดต่างๆ ในนครลอสแอนเจลิส เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 

ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ส ารวจตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญได้แก่ ผักและผลไม้ และกุ้ง ทั้งในรูปสดและ
แปรรูปในตลาดต่างๆ ในเขตนครลอสแอนเจลิส ซึ่งรวมถึงร้านซูเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์สโตร์ของชาวอเมริกัน 
ได้แก่ Pavilions, Walmart  ร้านค้าส่งประเภทคลับสโตร์ ได้แก่ Costco และร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวเอเชีย 
ได้แก่ 99 Ranch Supermarket, Hawaii Supermarket และ Shun Fat Supermarket พร้อมจัดท ารายงาน
ผลการส ารวจผักและผลไม้พร้อมข้อสังเกตและเสนอแนะ และได้น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน 
 

 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 


