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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. 62  สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 14,034 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 8.54 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยยังคงน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 คิดเป็นมูลค่า 341
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.43 ของการน าเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยมูลค่าการน าเข้าจากไทย
เดือน มิ.ย. 62 ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 5.28 ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้า
จากไทยสูงสุด ได้แก่  
o ข้าว น าเข้าเป็นมูลค่า 48.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 9.05 แต่ เพิ่มขึ้น   

จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1  
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น าเข้าเป็นมูลค่า 37.97 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 15.76  

แต ่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 15.51 
o ยางธรรมชาติ น าเข้าเป็นมูลค่า 35.34 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 0.23       

แตเ่พิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 26.83 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ น าเข้าเป็นมูลค่า 31.62 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 7.28 

และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 16.11 
o อาหารส าหรับสุนัขและแมว น าเข้าเป็นมูลค่า 21.92 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน พ.ค. 62 ร้อยละ 

15.85 แต ่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.41 

 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
o อาหารทะเล ถึงแม้เดือน มิ.ย. สหรัฐฯ มีการน าเข้ากุ้งและทูน่าจากประเทศไทยลดลง แต่มีการน าเข้า

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอ่ืนๆ มากขึ้นถึงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เช่น ปลากระป๋อง 
ลูกชิ้นปลา น้ าปลา และอาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสินค้าเหล่านี้มักประสบปัญหา
การถูกกักกันหรือปฏิเสธน าเข้าอยู่เนืองๆ เนื่องจากปัญหาเรื่องการปนเปื้อนสิ่งสกปรก และขั้นตอน
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การผลิตที่ไม่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ        
o ข้าว การน าเข้าข้าวโดยภาพรวมของสหรัฐฯ จากประเทศไทยเดือน มิ.ย. ลดลง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า

การน าเข้าข้าวอินทรีย์กลับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 และแนวโน้มในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ย
ร้อยละ 3.5 ต่อเดือน ในขณะที่ข้าวทั่วไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความ
ต้องการข้าวอินทรีย์ไทยในตลาดสหรัฐฯ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมากกว่าข้าวทั่วไป ส าหรับคู่แข่งตลาดข้าว
อินทรีย์ของไทย คือ อินเดีย แต่การน าเข้าจากอินเดียเดือน มิ.ย. ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของเดือนก่อน
หน้านี้ และในช่วงครึ่งปีแรกมีแนวโน้มการน าเข้าลดลงร้อยละ 1.5 

o ผลไม้แปรรูป - สับปะรดกระป๋อง ไทยยังคงครองตลาดเป็นอันดับที่ 1 ในตลาดสหรัฐฯ โดยในเดือน 
มิ.ย. สหรัฐฯ น าเข้าเพ่ิมถึงร้อยละ 35 ในขณะที่น าเข้าจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่แข่งของ
ไทยลดลงร้อยละ 25 และ 10 ตามล าดับ 

o ผลไม้สด - มังคุดสด (ฉายรังสี)  สหรัฐฯ น าเข้าในเดือน มิ.ย. 62 ในปริมาณ 110 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
0.59 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยทั้งปริมาณและมูลค่าน าเข้าลดลงร้อยละ 31 และ 30 ตามล าดับ เมื่อ
เทียบกับเดือน พ.ค. 62  ทั้งนี้ เดือน มิ.ย. เป็นช่วงที่มังคุดจากเม็กซิโกเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ   

- ทุเรียน ยังคงมีการน าเข้าอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มากกว่าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย     
โดยช่วงนี้สหรัฐฯ น าเข้าทุเรียนจากประเทศไทยแห่งเดียวเท่านั้น 

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ก.ค. 62       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 5 ราย รวมสินค้า 10 รายการ (entry line) ได้แก ่   
o ปลาทูน่า จากบริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. จ านวน 2 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือ

บางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร (filthy) 
o กะปิ ผลิตภัณฑ์จากปลา จากบริษัท UE Choon Lee Co., Ltd จ านวน 5 รายการ เนื่องจากจัดเตรียม 

บรรจุ และเก็บรักษาในสภาพที่ไม่ถูกสุขอนามัยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
o ซอสพริก จากบริษัท Chaiphatana Limited จ านวน 1 รายการ เนื่องจากใช้สีปรุงแต่งอาหารที่ไม่

ปลอดภัย 
o พริก จากบริษัท New Lamthong Foods Industries Co., Ltd. จ านวน 1 รายการ เนื่องจากการติด

ฉลาก รูปแบบและข้อมูลบนฉลากไม่ถูกต้อง ไม่แจ้งชื่อและที่อยู่ของธุรกิจผู้ผลิต/บรรจุ/จัดจ าหน่าย และ
พบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง  

o ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร จากบริษัท Tippayakiat co Ltd จ านวน 1 รายการ การติดฉลากไม่
ถูกต้อง เนื่องจากไม่ระบุรายชื่อและปริมาณแต่ละชนิดและปริมาณรวมทั้งหมดของส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร และไม่ระบุวิธีการใช้ที่ชัดเจน    

ประเทศคู่แข่งส าคัญ ซึ่ง U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิต 23 ราย จ านวน 52 ครั้ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับ

เดือน มิ.ย. โดยสินค้าที่ถูกปฏิเสธ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ขนมอบ น้ าผลไม้ ผลไม้แห้ง เห็ด 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหาร ชา ขิง และแป้งท าจากข้าว   
สาเหตุการปฏิเสธ คือ พบการใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่ยังอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ได้แก่ กุ้งและ
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ปลา ปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ได้แก่ สารเมลามีน สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง หรือสาร/สีเจือ
ปนอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ) มีสิ่งสกปรก/เน่าเสียหรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร สินค้า
ผ่านการผลิต แปรรูป หรือบรรจุในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถาน
ประกอบการไม่ได้ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตอาหารกระป๋องประเภทกรดต่ า ติดฉลากไม่ถูกต้อง (ไม่ระบุปริมาณ
หรือน้ าหนัก ไม่มีภาษาอังกฤษ ไม่ระบุชื่อสามัญของส่วนผสม ไม่ระบุข้อมูลทางโภชนาการ ใช้สารให้ความ
หวานแต่ไม่ระบุบนฉลาก) 

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าของผู้ผลิต 16 ราย จ านวน 30 ครั้ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธน าเข้า ได้แก่ 
อาหารทะเล (ได้แก่ ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน ปลานิล ปลา scad กุ้ง และกบ) สมุนไพร ขนมหวาน และถั่ว 
สาเหตุการปฏิเสธ คือ พบการใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่ยังอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า (ได้แก่ กบ และ
ปลานิล) มีสิ่งสกปรก/เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร และพบการปนเปื้อนสารที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (ได้แก่ สารฮีสตามีน สารก าจัดศัตรูพืช เชื้อซัลโมเนลา เชื้อลิสเทอเรีย (listeria)) และใช้
สีเจือปนอาหารที่ไม่ปลอดภัย 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ส าหรับสินค้าและผู้ประกอบการของไทย 
ดังนี้ 
o 17 ก.ค. 62  -  บริษัท New Lamthong Foods Industries Co., Ltd. ส าหรับสินค้า 3 รายการ คือ 

พริกแดงแช่แข็ง เนื่องจากพบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างชื่อ Pyrimethanil บริษัทนี้เคยถูกขึ้นบัญชี Import 
Alert สินค้ามะม่วงสุก เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 54 

o 19 ก.ค. 62  -   บริษัท Asian Supreme Food Co., Ltd. ส าหรับสินค้า 2 รายการ คือ หน่อไม้และผัก
ดองในน้ าเกลือ เนื่องจากพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) 

o 23 ก.ค. 62  - บริษัท F.A.I.T. Corporation Limited ส าหรับสินค้า 1 รายการ คือ พริกป่น เนื่องจาก
พบเชื้อซัลโมเนลา  บริษัทนี้เคยถูกขึ้นบัญชี Import Alert ส าหรับสินค้าผลิตภัณฑ์จากแป้งมันส าปะหลัง 
เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 52, พริกป่น เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 52 และใบโหระพา เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 เนื่องจากตรวจพบ
เชื้อซัลโมเนลา 

o 30 ก.ค. 62  - บริษัท Chaiphatana Limited ส าหรับสินค้า 2 รายการ คือ น้ าพริกและซอสพริก 
เนื่องจากการใช้สีเจือปนอาหารที่ไม่อนุญาตให้ใช้และไม่แจ้งบนฉลาก บริษัทนี้เคยถูกข้ึนบัญชี Import 
Alert สินค้าผลิตภัณฑ์จากแป้งมันส าปะหลัง เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 57 

อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบว่า FDA 
อนุญาตให้กักกันสินค้าที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของ FDA โดยไม่ต้องมีการตรวจทางกายภาพสินค้า 
(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ผลิต ผู้จัดส่ง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินค้าถูกขึ้นบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจ
ส่งผลให้สินค้าทั้งหมดที่จะน าเข้าสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการน าเข้าโดยไม่ต้องตรวจสอบทางกายภาพโดย
ทันที  

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

- 
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4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
สหรัฐฯ 

 FDA เผยสถิติการปฏิเสธการน าเข้าอาหารทะเลเดือนมิถุนายน 2562 ต่ าสุดในประวัติศาสตร์ องค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) มีรายงานว่า การปฏิเสธการน าเข้าอาหารทะเลในเดือน มิ.ย.
62 มีเพียง 55 รายการ นับว่าน้อยที่สุดนับแต่เดือน ต.ค. 44 ซึ่งเป็นเดือนแรกที่มีการรายงานข้อมูลการ
ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน U.S.FDA ทั้งนี้ สาเหตุของการปฏิเสธเนื่องจากการพบ
สารไนโตรฟูรานตกค้างในสินค้ากุ้ง 3 รายการ ประกอบด้วย สินค้ากุ้งที่ส่งออกมาจากประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 2 รายการ และจากเวเนซุเอลา 1 รายการ      

 EPA อนุญาตการใช้สาร sulfoxaflor ในการก าจัดศัตรูพืช เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 62 หน่วยงานคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสารก าจัดศัตรูพืช ซัลฟอกซาฟลอร์ (sulfoxaflor) ให้เป็น
สารท่ีอนุญาตให้ใช้ในการเพาะปลูกพืชชนิดใหม่เพิ่มขึ้น และน าไปใช้กับพืชเดิมท่ีเคยถูกยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ 
พร้อมกับการยกเลิกข้อจ ากัดเกี่ยวกับการใช้บางประการ และปรับปรุงข้อก าหนดล่าสุดบนฉลากผลิตภัณฑ์        
ซึ่งประกอบด้วย ข้อจ ากัดเฉพาะส าหรับพืช และข้อความเกี่ยวกับการคุ้มครองแมลงท่ีช่วยผสมเกสรพืชได้ในระยะ
ยาว โดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนจ านวนมากว่าเป็นสารมีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช และมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย หากปฏิบัติตามข้อบ่งใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด  

 FDA ออกร่างค าแนะน าทางเลือกการใช้ชื่อ “โพแทสเซียมคลอไรด์” บนฉลากโภชนาการอาหาร 
U.S.FDA ได้จัดท าร่างค าแนะน าส าหรับผู้ผลิตอาหารว่าด้วยการใช้ชื่อ “เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์”หรือ 
“potassium chloride salt” ในการแจ้งส่วนผสมบนฉลากอาหารแทนการใช้ชื่อสามัญ “โพแทสเซียมคลอไรด์” 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลทางโภชนาการ และสนับสนุนให้ผู้ผลิตลดการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่
ประชากรในสหรัฐฯ บริโภคมากเกินไป และเพ่ิมปริมาณการใช้โพแทสเซียมซึ่งมีการบริโภคน้อยเกินไป        
โดย U.S.FDA ได้เผยแพร่ร่างค าแนะน าเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสาธารณะถึงวันที่ 19 ก.ค. 62 และต่อมาเมื่อวันที่ 
9 ก.ค. 62 ได้ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นออกไปอีก 60 วัน จนถึงวันที่ 17 ก.ย. 62  

 สถานการณ์กันชง : ความคืบหน้าภายใต้กฎหมายฟาร์มบิล 2018 ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 นาย
ซอนนี่ เพอร์ดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ได้แถลงความคืบหน้าการจัดท าโครงการ
และกฎระเบียบภายใต้กฎหมายฟาร์มบิล 2018 โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตพืชกันชง (hemp) ได้ระบุว่า 
ขณะนี้ USDA ได้ก าหนดระเบียบการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พืชกันชงเพ่ือการเพาะปลูกในสหรัฐฯ และอยู่ระหว่าง
การร่างระเบียบการผลิตกันชงในประเทศ เพ่ือเผยแพร่และเปิดรับการแสดงความคิดเห็นสาธารณะ 

  การต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้งในต่างประเทศของกลุ่มผู้ เลี้ยงกุ้งในสหรัฐฯ 
Southern Shrimp Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งใน 8 มลรัฐ ทางภาคใต้ของ
สหรัฐฯ ใช้วันความปลอดภัยอาหารโลก ซึ่งประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 62 โดยองค์การ
สหประชาชาติ (UN) เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจในการรณรงค์เพ่ือต่อต้านการใช้ยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงกุ้ง
ในต่างประเทศ โดยได้พัฒนาและจัดท าเว็บไซต์ชื่อว่า “Check Your Supplier” เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคและ
ผู้ค้าปลีกกุ้งในสหรัฐฯ ได้ทราบเกี่ยวกับแหล่งผลิตที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในการน าเข้ากุ้ง โดยเว็บไซต์จะมี
ฐานข้อมูลผู้ที่ถูกปฏิเสธการน าเข้าโดยหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารในสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและ
ญี่ปุ่น และลิงค์ไปยังหน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารอ่ืนๆ รวมถึงศูนย์ศึกษาการดื้อยาปฏิชีวนะและ
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การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พร้อมฐานข้อมูลการใช้แรงงานผิดกฎหมาย    
ลาตินอเมริกา 

 ฮ่องกงระงับน าเข้าไก่จากเม็กซิโกเนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒ ส านักงาน
อาหาร และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมฮ่องกงได้ประกาศระงับการน าเข้าเนื้อไก่ ไข่ไก่ และสินค้าสัตว์ปีกอ่ืนๆ จาก
รัฐกวานาวาโต (Guanajuato) ของเม็กซิโก โดยให้มีผลบังคับใช้โดยทันทีภายหลังองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OIE) แจ้งเตือนการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N3 ในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ นับเป็น
การประกาศครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้มีการประกาศไปเมื่อเดือน มี.ค. ๖๑ ซึ่งมีการระบาดในรัฐกวานาวาโตและ
เกเรตาโร (Queretaro)    

 กลุ่มประเทศ MERCOSUR และ EU ผลักดันข้อตกลงทางการค้าเพื่อยกเว้นภาษีการน าเข้าสินค้าเกษตร
บางประเภทระหว่างกันในอีก 2 ปี โดยผลประโยชน์หลักท่ีจะเกิดขึ้นจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างกลุ่ม
ประเทศตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง หรือ MERCOSUR (ประกอบด้วย อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และ
อุรุกวัย) กับสหภาพยุโรป (EU) คือ การยกเว้นภาษีน าเข้าโดยทันทีหลังจากท่ีข้อตกลงมีผลบังคับใช้ส าหรับ
สินค้าร้อยละ ๗๖ ที่สหภาพยุโรปน าเข้าจากกลุ่มประเทศ MERCOSUR เช่น ถั่วเหลือง เนื้อสัตว์ ปลา และ 
ผลไม้ และจะครอบคลุมสินค้าส่วนที่เหลือภายใน ๔ ปี ๗ ปี และ ๑๐ ปี ทั้งนี้ คาดว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นและมี
ผลบังคับใช้ได้ในอีกหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีข้างหน้า 

 อุรุกวัย อาร์เจนตินา และโคลอมเบีย ผลิตก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา  รายงาน
การศึกษาร่วม OECD-FAO Agricultural Outlook ประจ าปี  ๒๕๖๒ - ๒๕๗๑ อันเกิดจากความร่วมมือ 
ระหว่างองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนา
เศรษฐกิจ (OECD) เผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าเกษตรกรรมและปศุสัตว์ของแต่ละประเทศ
ในภูมิภาคลาติน อเมริกา โดยอุรุกวัยเป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางการเกษตรและปศุสัตว์ที่ผลิตก๊าซดังกล่าว
มากที่สุดถึงร้อยละ ๗๕ ของ กิจกรรมประเภทดังกล่าวทั้งหมดภายในประเทศ ตามมาด้วยอาร์เจนตินา      
(ร้อยละ ๔๔.๓) และโคลอมเบีย (ร้อยละ ๓๘)  

 อาหาร Super Food ของเปรูได้รับความสนใจในหมู่ผู้น าเข้าจีนและไต้หวัน ผลการเยือนประเทศจีนและ 
ไต้หวันของคณะผู้แทนทางการค้าเปรูเพ่ือน าเสนอสินค้าอาหารที่ส าคัญของเปรูให้กับผู้น าเข้าของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและไต้หวัน เช่น ควินัว ในรูปแบบคุ้กกี้ เส้นก๋วยเตี๋ยว พิซซ่า และซีเรียล ช็อกโกแลต น้ ามันสกัด
ถั่วดาวอินคา (Sacha Inchi Oil) อาหารว่าง และแป้ง เป็นต้น โดยมีการเข้าร่วมสัมมนาทางธุรกิจ กิจกรรม
สอนการปรุงอาหารเปรู การตั้งซุ้มจ าหน่ายอาหาร และกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้า โดยสินค้าได้รับ
ความสนใจจากผู้น าเข้าทั้งสองแห่งเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาหารประเภท Super Food ของเปรูที่มีความ
หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง     

 ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจะครองสัดส่วน 1 ใน 4 ของการผลิต/ส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์โลก
ในทศวรรษหน้า จากรายงานการศึกษาร่วม OECD-FAO Agricultural Outlook ประจ าปี ๒๕๖๒ - ๒๕๗๑   
เปิดเผยว่า สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและประมงในตลาดโลกของภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ ๒๓ เป็นร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๑ และแม้ว่าอัตราการเติบโตในการผลิตจะเพ่ิมขึ้น
อย่างเชื่องช้าแต่ในช่วงสิบปีข้างหน้าจะสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตสินค้าพืชได้ถึงร้อยละ ๒๒ ปศุสัตว์ร้อยละ 
๑๖ และประมงร้อยละ ๑๒ ของผลผลิตโลก รายงานยังได้ระบุว่าปริมาณการผลิตธัญพืชจะมีอัตราการเติบโต
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ลดลง ความต้องการเนื้อสัตว์ ผลไม้ และผักเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อาหารพ้ืนฐานจะลดลง และการเกษตรยั่งยืนและ
ระบบอาหารที่ดีขึ้น 

 องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) เผยนโยบายทางการเกษตร และปศุสัตว์
อาร์เจนตินาขูดรีดมากที่สุดในโลก  โดยชี้ว่ามีการเก็บภาษีจากภาคการเกษตรและปศุสัตว์ในช่วงระหว่างปี 
๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ โดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ ๑๕.๓ และเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งออกในอัตราที่สูงและไม่แน่นอน 
ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดในช่วงปลายปี ๒๕๕๘ แล้วก็ตาม แต่ได้ปรับขึ้นภาษีส่งออกอีกครั้งเมื่อเดือน ก.ย. 61 
เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ประกอบการถั่วเหลือง เนื่องจากท าให้ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าดังกล่าวจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้จัดจ าหน่ายในอาร์เจนตินาสูงมากถึงร้อยละ 
๓๘ ของรายได้สุทธิของเหล่าเกษตรกร 

 เบอร์รี่ : สินค้าเกษตรส่งออกมากที่สุดล าดับที่สามของเม็กซิโก รองลงมาจากเบียร์ และอะโวกาโด            
โดยร้อยละ ๙๗.๖ ของการผลิตถูกส่งออกไปยังสหรัฐฯ และแคนาดา ส าหรับเบอร์รี่ที่ผลิตและส่งออก
ประกอบด้วย สตอร์เบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่ เชอร์รี่ และราสเบอร์รี่ ด้วยปริมาณการผลิตกว่า ๘ แสนตัน บนพ้ืนที ่
๔๔,๐๐๐ เฮกตาร์ ใน ๒๑ รัฐ คิดเป็นมูลค่าตลาดภายในประเทศกว่า ๔๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการเติบโต
ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งนับเป็นการช่วยส่งเสริมการจ้างงานภายในประเทศ 

 เม็กซิโกและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมตกลงเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการค้าสินค้าเกษตรและ
อาหาร โดยจัดท าข้อตกลงแสดงเจตจ านงเพ่ือยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทางด้านเทคโนโลยี
และการค้า สินค้าเกษตรและอาหาร โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยกระดับกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การรับรอง และการขนส่งสินค้าระหว่างกันทั้งทาง
อากาศและทางทะเล โดยเม็กซิโกสนใจที่จะขยายตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานฮาลาลทั้งปศุสัตว์และประมงใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

 คาดการณ์ผลกระทบข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน   การที่ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ          
ได้ประกาศจะตั้งก าแพงภาษีร้อยละ 10 แก่สินค้าน าเข้าจากจีนชุดใหม่ซึ่งมูลค่ากว่า 3 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ประมาณ 9.26 ล้านล้านบาท) โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 อาจท าให้สินค้าของจีนมีราคาสูงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้ารอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ของเด็กเล่น และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ซึ่งสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีเพ่ิมในรอบที่ผ่านมา ดังนั้น การเพ่ิม
ภาษีในรอบนี้จึงอาจไม่มีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและอาหารมากนัก อย่างไรก็ตาม อาจมีผลกระทบต่อสินค้า
ประมงบางชนิด (ปลาคอด พอลลอค และปลาแซลมอน) และสินค้าเกษตร เช่น ชา กาแฟ โกโก้ และสิ่ง
สกัดอ่ืนๆ จากพืช ซึ่งจีนอาจถูกเรียกเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นในรอบนี้ ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการส่งออกของประเทศ
ไทย หากจีนไม่ใช้นโยบายลดราคาให้แก่ผู้น าเข้าของสหรัฐฯ เพ่ือเป็นการชดเชยภาษีที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก
การสังเกตข้อมูลปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งแปรรูปของสหรัฐฯ จากจีนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562    
ที่กลับเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 1.7 ถึงแม้มีการเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 25 ในรอบที่ผ่านมาก็ตาม 
เพียงแต่มูลค่าและราคาลดลงร้อยละ 0.6 และ 2.3 ตามล าดับเท่านั้น ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงการยอมตัดราคา
เพ่ือรักษาตลาดในสหรัฐฯ ในขณะที่เมื่อพิจารณาการส่งออกกุ้งจากประเทศไทยในช่วงเดียวกันไม่ได้เพ่ิมข้ึน
ตามความคาดหวังแต่กลับลดลงในอัตราร้อยละ 0.1  
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 คาดการณ์การส่งออกข้าวของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น  หน่วยงาน  Economic Research Service ภายใต้กระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ผลการคาดการณ์สถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 ว่า ในปีการค้า 
2562/63 สหรัฐฯ จะส่งออกข้าวเพ่ิมขึ้นเป็น 5.66 ล้านตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีการค้าก่อน
หน้านี้ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิตภายในประเทศและยอดส่งออกที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากปีการค้า 
2561/62 โดยเฉพาะในตลาดเม็กซิโก และอิรัก ซึ่งจะมีการส่งมอบในปีการค้า 2562/63  นอกจากนี้ สหรัฐฯ 
คาดว่าจะได้ส่วนแบ่งในตลาดเม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ตอนเหนือมากขึ้น เนื่องจากความได้เปรียบ
ด้านราคาเหนือผู้ส่งออกในอเมริกาใต้ ที่ข้าวมีราคาสูงเนื่องจากผลผลิตลดลง ส าหรับตลาดข้าวที่ส าคัญของ
สหรัฐฯ ประกอบด้วยประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (เช่น ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นตลาดข้าวเมล็ดป่านกลาง
และเมล็ดสั้นจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และไฮติเป็นตลาดข้าวสารเมล็ดยาวที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ นอกจากนี้   
ยังมีตลาดรายใหญ่อ่ืนๆ ได้แก่ แคนาดา ซาอุดิอาระเบีย และจอร์แดน ซึ่งน าเข้าข้าวจากสหรัฐฯ อย่าง
สม่ าเสมอ   

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 

 เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ส่งออกบริษัทอ าพลฟูดส์ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย เพ่ือชี้แจงข้อมูลตลาด
สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว และขอให้ช่วยประสานนัดหมายเข้าพบหารือกับผู้น าเข้าในสหรัฐฯ ซึ่ง
ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ให้ข้อมูลเรื่องตลาดสินค้าอาหารในสหรัฐฯ และข้อมูลผู้น าเข้าเบื้องต้นกับบริษัท  

  ประชุมหารือกับหน่วยงาน World Coffee Research วันที่ 27 มิ.ย. 62 เมืองพอร์ตแลนด์ มลรัฐออริกอน  
และช่วงเดือน ก.ค. 62 ได้มีการหารือทางอีเมล์และทางโทรศัพท์เพ่ิมเติม เรื่องโอกาสในการจัดท าความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับกาแฟไทย 

 ประชุมเตรียมการร่วมกับ Port of Los Angeles, FDA, CBP และ Custom Broker เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 62 
เพ่ือเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสหรัฐฯ และภาครัฐและ
ภาคเอกชนของไทย ซึ่งมีก าหนดจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2562 

 สนับสนุนข้อมูลกฎระเบียบด้านการส่งออกให้แก่ภาคเอกชนไทย  
- จัดท าข้อมูลกฎระเบียบการน าเข้าจิ้งหรีดผงของสหรัฐฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดสินค้า
จิ้งหรีดมายังสหรัฐฯ พร้อมอธิบายขั้นตอนโดยละเอียดในการจดทะเบียนโรงงานกับหน่วยงาน U.S.FDA  
- จัดท าข้อมูลกฎระเบียบการใช้ Potassium Iodate และการติดฉลาก พร้อมข้อชี้แจงการห้ามใช้ Potassium 
Iodate เพ่ือเป็นแหล่งของ iodine ในซีอ๊ิว  
- จัดท าข้อชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการส่งออกสินค้าปลาร้า รวมทั้งข้อก าหนดด้านการปิดฉลากของหน่วยงาน 
USFDA  

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สิงหาคม 2562 


