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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนมกราคม 2562 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 

1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• ในเดือน พ.ย. 61 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกมูลคา 13,754.17 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาจาก

ไทยเปนอันดับที่ 10 มูลคา 346.63 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.52 ของการนำเขาสินคาทั้งหมด ทั้งนี้

ในเดือน พ.ย. 61 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากไทยลดลงจากเดือน ต.ค. 61 รอยละ 6.48 โดยสินคา 5 อันดับ

แรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุด ไดแก  

o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 64.26 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ต.ค. 61 รอยละ 6.27  

และ นำเขาลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 23.91 

o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 48.86 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ต.ค. 61 รอยละ 

20.04 และ นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 17.23 

o ขาว มูลคา 46.10 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ต.ค. 61 รอยละ 8.30  

    และ นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 19.71 

o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 23.64 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ต.ค. 61 รอยละ 

5.78 แต นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 10.31 

o ยางธรรมชาติ มูลคา 16.91 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ต.ค. 61 รอยละ 34.52  

    และ นำเขาลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 32.39 

• อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา ปริมาณการนำเขาทุเรียนสดจากไทยในเดือน พ.ย. 61 สูงกวาเดือนตุลาคม 2561 ถึง

รอยละ 60.10 ในขณะที่มูลคาการนำเขาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.77 นอกจากนี้ยังพบวา ปริมาณการนำเขา

ทุเรียนของสหรัฐฯ จากไทยในเดือนพ.ย. 61 เทียบกับเดือน พ.ย. 60 มีปริมาณการนำเขาเพิ่มขึ้นกวารอยละ 

463.30 และ มูลคาเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 420  

ปริมาณ มูลคา

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

สินคาเกษตรทั้งหมด 142,834.80 370.66 133,095.30 -6.82 346.63 -6.48 130,541.80 1.96 349.99 -0.96

กุงและผลิตภัณฑ 6,229.60 68.56 5,934.60 -4.74 64.26 -6.27 7,667.00 -22.60 84.45 -23.91

ขาว 38,307.40 42.57 41,160.10 7.45 46.10 8.30 40,901.90 0.63 38.51 19.71

ทูนาและผลิตภัณฑ 8,569.90 40.70 10,606.40 23.76 48.86 20.04 7,795.60 36.06 41.68 17.23

อาหารสุนัขและแมวกระปอง 5,403.30 25.09 5,665.60 4.85 23.64 -5.78 5,208.20 8.78 21.43 10.31

ยางธรรมชาติ 16,288.20 25.83 11,273.10 -30.79 16.91 -34.52 14,167.80 -20.43 25.01 -32.39

สับปะรดกระปอง 12,297.30 11.25 10,121.50 -17.69 9.33 -17.08 6,442.30 57.11 6.90 35.22

มะพราวและผลิตภัณฑ 3,632.70 5.45 3,305.80 -9.00 5.01 -8.09 3,839.00 -13.89 5.58 -10.22

ทุเรียนสด 76.7 0.25 122.8 60.10 0.26 2.77 21.80 463.30 0.05 420.00

กลวยไม - 0.92 - - 0.69 -25.00 - - 0.73 -5.87

มะขามสด 170 0.48 123.6 -27.29 0.34 -29.75 139.3 -11.27 0.44 -22.73

มังคุดสด (ฉายรังส)ี 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00

รายการ

ต.ค. 61 พ.ย. 61 พ.ย. 60

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
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• สำหรับมังคุดสด (ฉายรังสี) ไมมีการนำเขาในชวงเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นป และจะยังคงไมมีการนำเขา

ในชวงไตรมาสแรกของป 2562 เนื่องผูประสานงานการฉายรังสีของไทยไดสงแผนการฉายรังสีใหเจาหนาท่ี 

APHIS ซ่ึงประจำประเทศไทยกลับมาอีกครั้งในเดือนเมษายน 2562  

• ขอมูลรายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยวาในเดือน ม.ค. 62 

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน 5 รายการ (Entry Line) ไดแก    

• แปงจิ้งหรีด (cricket flour) 2 ครั้ง ณ ดานนำเขา DSEI (ครอบคลุม 14 รัฐตะวันออกเฉียงใต) เนื่องจากพบ

เชื้อซัลโมเนลลาและปญหาฉลาก ไดแก ไมแจงสารกอภูมิแพ ไมระบุบริษัทผูผลิต ไมระบุน้ำหนักตาม

มาตราชั่งตวงวัด ไมระบุขอมูลโภชนาการ และไมระบุชื่อของอาหาร (common name)  

• ทูนา 1 ครั้ง จากบริษัท Thai Ocean Venture Co., Ltd. ซึ่งสินคาเคยพบปญหาสิ่งแปลกปลอม/เนาเสีย

เชนเดียวกันในเดือน ต.ค. 61 และ ธ.ค. 61 

• มะขาม 1 ครั้ง เนื่องจากพบปญหาสิ่งแปลกปลอม/เนาเสยี/สกปรก 

• มะมวงอบแหงหรือกวน 1 ครั้ง เนื่องจากใชสารปรงุแตงสีท่ีไมปลอดภัย 

• ใบเตย 1 ครั้ง เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลลา 

ในขณะท่ีสินคาเกษตรและอาหารนำเขาจากประเทศคูแขงสำคัญ ไดแก จีน ถูกปฏิเสธการนำเขา 15 รายการ คิดเปน

จำนวน 37 ครั้ง โดยสินคาสวนใหญที่ปฏิเสธการนำเขา ไดแก อาหารทะเล (กุง ปู ปลาไหล) ซึ่งพบปญหายาสัตว

ตกคาง มีสิ่งสกปรกปลอมปน และพบเชื้อโรค สำหรับผักผลไมตรวจพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสิ่งปลอมปน 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• กลุมอุตสาหกรรมประมงในสหรัฐฯ แสดงความยินดีหลังการปดหนวยงานรัฐบางสวนสิ้นสุดลงชั่วคราว (25 

ม.ค. - 15 ก.พ. 62) ท้ังนี้ เนื่องจากเจาหนาท่ี U.S.FDA สามารถกลับมาปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบสินคาประมงได

ตามแผนการตรวจท่ีวางไว อีกท้ัง ยังชวยใหชาวประมงหรือเจาของธุรกิจประมงสามารถดำเนินการงานเอกสาร

ตางๆ เพ่ือใหสามารถเริ่มทำประมงไดอยางราบรื่น เชน กรณีการตออายุหรือยายอาชญาบัตรเรือประมง เปนตน 

• หนวยงาน NOAA รวมมือกับ CBP ประกาศแนวทางปฏิบัติในชวงแรก “informed compliance” ของการ

บังคับใชระเบียบตรวจสอบสินคาสัตวน้ำนําเขาสหรัฐอเมริกา (SIMP) สำหรับสินคากุงและหอยเปาฮ้ือ ซ่ึงเริ่มมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแนวทาง “informed compliance” มีระยะเวลาระหวาง 31 

ธันวาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 และในระหวางการใช “informed compliance” หากขอมูลในเอกสาร

ขาเขาไมครบถวนหรือตกหลน สินคาที่อยูในพิกัดอัตราภาษีกุงและหอยเปาฮื้อก็จะไมถูกปฏิเสธนำเขา อนึ่ง 

แนวทางปฏิบัติขางตนเปนแนวทางเชนเดียวกับที่เคยอนุโลมใชกับสินคาสัตวน้ำอีก 11 ชนิดพันธุ ภายใต

ระเบียบ SIMP และมีผลบังคับใชไปเม่ือ 1 มกราคม 2561 
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5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• สถิติ 5 ปท่ีผานมา ชี้ใหเห็นวาความตองการบริโภคทุเรียนในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องโดยระหวางป 2557 - 

2560 สหรัฐฯ นำเขาทุเรียนทั้งหมดมูลคา 2.3 ลานเหรียญสหรัฐ และเพิ่มเปน 2.4, 2.6 และ 3.6 ลานเหรียญ

สหรัฐ ตามลำดับ ท้ังนี้ เม่ือเปรียบเทียบในชวงเวลาเดียวกันของป 2560 - 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน) พบวา

มูลคาการนำเขาเพ่ิมจาก 3.229 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 5.56 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนขยายตัวรอยละ 72 และ

ปริมาณการนำเขาเพ่ิมข้ึนจาก 781 ตัน เปน 1,428 ตัน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 83 

• ประเทศสงออกทุเรียนมาสหรัฐฯ คำนวณจากมูลคาและปริมาณ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกต ดังนี้  

(1) ทุเรียนจากไทยซึ่งครองตลาดอันดับ 1 โดยตลอด มีอัตราการขยายตัวจากมูลคาการนำเขาจาก 3.226 ลาน

เหรียญสหรัฐ เปน 4.6 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนขยายตัวรอยละ 43 และปริมาณการนำเขาจาก 780.9 ตัน 

เปน 1,443.2 ตัน คิดเปนเพิ่มขึ้นรอยละ 46 ราคาเฉลี่ยป 2561 ที่ 4,039 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือประมาณ 

128 บาท/กิโลกรัม 

(2) ทุเรียนจากมาเลเซียมีอัตราการนำเขาขยายตัวอยางกาวกระโดดทั้งในมิติของปริมาณและมูลคา โดยเม่ือ

เปรียบเทียบในชวงเวลาเดียวกันของป 2560 - 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน) มูลคาการนำเขาจาก 6,917 

เหรียญสหรัฐ เปน 903,981 เหรียญสหรัฐ คิดเปนขยายตัวรอยละ 12,969 และปริมาณการนำเขาจาก 0.3 ตัน 

เปน 269.9 ตัน คิดเปนเพ่ิมข้ึนรอยละ 80,217 ราคาเฉลี่ยป 2561 ท่ี 3,349 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือประมาณ 

107 บาท/กิโลกรัม  

(3) ทุเรียนจากฟลิปปนสนำเขาเปนครั้งแรกในป 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน) มีมูลคา 25,423 เหรียญสหรัฐ 

ปริมาณ 3.4 ตัน ราคาเฉลี่ยป 2561 ท่ี 7,477 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

(4) ทุเรียนจากเวียดนามที่มีการนำเขามาตลอดตั้งแตป 2557 แตกลับไมปรากฏสถิติการนำเขาในป 2560 และ

กลับมานำเขาอีกครั้งในป 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน) ) มีมูลคา 17,920 เหรียญสหรัฐ ปริมาณ 12 ตัน 

ราคาเฉลี่ยป 2561 ท่ี 1,493 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

(5) แมวามูลคา/ตัน ของทุเรียนจากมาเลเซียจะนอยกวาไทย แตเมื่อนำมาวางจำหนายในตลาดเอเชียกลับมีราคา

จำหนายตอกิโลกรัมที่สูงกวาทุเรียนจากไทยถึงสองเทา แสดงใหเห็นวาทุเรียนจากมาเลเซียเปนที่ยอมรับและ

ชื่นชอบจากผูบริโภคอยางมากจนกระทั่งสามารถตั้งราคาจำหนายไดสูง ทั้งนี้ จากการสอบถามผูจำหนายให

ขอมูลวาทุเรียนมานซานคิงจากมาเลเซีย มีเปลือกบาง เนื้อสีเขม กลิ่นแรง และเม่ือผาออกแลวมีคุณภาพทุกผล 

 

 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 


