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

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 62 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคา 14,364 ลาน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.27 เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 388 
ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. 62 คิดเปนรอยละ 21.23 สงผลใหโดยประเทศไทยมีสวนแบงใน
ตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 2.7 และสัดสวนการครองตลาดของไทยเลื่อนข้ึนเปนอันดับท่ี 9 
จากอันดับที่ 11 เมื่อเดือน ก.ย. 62 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดใน
เดือน ต.ค. 62 มีดังนี้  
o ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 52.29 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. 62 รอยละ 

18.86 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนาคิดเปนรอยละ 22.90  
o กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 58.41 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน 

ก.ย. 62 รอยละ 36.60 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 14.63 
o ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 50.87 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน 

ก.ย. 62 รอยละ 29.17  และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 25.14 
o ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 25.53 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ก.ย. 62  

รอยละ 2.56 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 1.16 
o อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 26.20 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน

จากเดือน ก.ย. 62 รอยละ 22.12 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 4.4 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลสินคาท่ีสำคัญ   
การนำเขาสินคาเกษตรที่สำคัญ 5 อันดับแรก จากประเทศไทยของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมในภาพรวมเพิ่มข้ึน 
ยกเวน ยางธรรมชาติซ่ึงลดลงเล็กนอย สินคาท่ีสหรัฐฯ นำเขาเพ่ิมมากท่ีสุด ไดแก กุง ทูนา อาหารแมวและสนุขั 
และขาว ตามลำดับ  อยางไรก็ตาม การนำเขากุงและผลิตภัณฑยังคงลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนหนา นอกจากนี้ การนำเขาสับปะรดกระปองจากประเทศไทยลดลงอยางมากเชนกัน ทั้งนี้ จากการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการนำเขาสินคาท่ีสำคัญจากประเทศไทยสรุปไดดังนี้ 
        กุงและผลิตภัณฑ เม่ือพิจารณาในภาพรวม ถึงแมการนำเขากุงจากไทยในเดือนตุลาคม 62 จะเพ่ิมข้ึน
ถึงรอยละ 36.6 สงผลใหสวนแบงตลาดของประเทศไทยเลื่อนจากอันดับที่ 5 ขึ้นมาอยูในอันดับที่ 4       
รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม แตเมื่อพิจารณาสวนแบงตลาดในชวง 10 เดือนแรกของป 
2562 (ม.ค.-ต.ค.) กลับลดลงมาอยูที่รอยละ 7.84 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนาซึ่งอยูรอยละ 



หนา 2 / 6 
 

 

8.51  หากพิจารณาแนวโนมการเจริญเติบโต (growth rate) ของสวนแบงตลาดของไทยในชวง 10 เดือน
แรกของป 2562 จะพบวาเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.81 ในขณะที่ประเทศคูแขงที่สำคัญอื ่นๆ ไดแก 
เวียดนาม และอินเดีย เพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยรอยละ 6.23 และ 1.71 ตามลำดับ  
           อนึ่ง ประเทศไทยสงออกกุงแปรรูป (กุงสุกปรุงรสอื่นๆ และกุงชุบแปง) ไปยังตลาดสหรัฐฯ เปน
สวนใหญ แตในชวง 10 เดือนแรกของป 2562 แนวโนมสวนแบงการตลาดกุงแปรรูปของไทยไดลดลง
โดยเฉลี่ยรอยละ 1.13 ในขณะที่ประเทศคูแขงที่สำคัญคือเวียดนามกลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
5.95 เมื่อพิจารณาแนวโนมการนำเขากุงแปรรูปจากประเทศไทยในชวง 5 ปที่ผานมา (2557-2561) 
พบวาลดลงรอยละ 8 ซึ่งสวนกระแสการนำเขารวมของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3 ในขณะท่ีสวนแบง
การตลาดมีแนวโนมจากรอยละ 45 ในป 2557 เปนรอยละ 29 ในป 2561 โดยมีอัตราลดลงโดยเฉลี่ย
ถึงรอยละ 11 ตอป 
           จากการวิเคราะหทั้งมูลคาการนำเขาและสวนแบงการตลาดขางตนแสดงใหเห็นถึงการลดลงของ
ขีดความสามารถในการแขงขันของกุงไทยในตลาดสหรัฐฯ ซ่ึงควรติดตามความเคลื่อนไหวอยางใกลชิดและ
ทำการศึกษาถึงสาเหตุเพื่อหาทางแกไขเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและรักษาสวนแบงการตลาด
ในสหรัฐฯ เนื่องจากกุงแปรรูปเปนสินคาสำคัญท่ีไทยสงออกไปยังสหรัฐฯ 

 สับปะรดกระปอง เปนอีกสินคาหนึ่งที่สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยลดลงในเดือน ต.ค.62  
จากการวิเคราะหขอมูลในชวง 10 เดือนแรกของป 2562 แนวโนมของการเจริญเติบโตของมูลคาการ
นำเขาสับปะรดกระปองจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.68 ในขณะที่ประเทศคูแขงที่สำคัญของ
ไทย ไดแก ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.03 และ 4.73 ตามลำดับ 

หากพิจารณาสวนแบงการตลาดแลวจะพบวาสวนแบงการตลาดของไทยกลับลดลงรอยละ 1.81 
ในขณะท่ีสวนแบงการตลาดของฟลิปปนสและอินโดนีเซียกลับเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.43 และ 1.14 ตามลำดับ  
            จากการวิเคราะหทั้งมูลคาการนำเขาและสวนแบงการตลาดแสดงใหเห็นถึงการลดลงของขีด
ความสามารถในการแขงขัน เนื่องจากแนวโนมการนำเขาของสหรัฐฯ จากประเทศไทยอยูในระดับท่ีต่ำกวา
ประเทศคูแขง รวมทั้งสวนแบงการตลาดของไทยก็มีแนวโนมลดลงดวยอีกเชนกัน อนึ่ง ปญหาดานราคา
อาจเปนสวนหนึ ่งของการขาดความสามารถในการแขงขัน ทั ้งนี ้ จากการสำรวจตลาดในเขตนคร
ลอสแอนเจลิสพบวาราคาสับปะรดกระปองของประเทศไทยจะสูงกวาของประเทศคูแขง  

ผลไมฉายรังสี ไดแก มังคุด ทุเรียน ทั้งปริมาณและมูลคาการนำเขาเดือน ต.ค. ลดลงอยาง
ตอเนื่อง เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนาและในชวงเดียวกันของปที่แลว ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงปลายฤดู 
ในขณะท่ีการนำเขามะขามเพ่ิมข้ึนถึงแมจะยังคงมีปญหาสินคาถูกปฏิเสธการนำเขา  

กลวยไม การนำเขาจากประเทศไทยในเดือน ต.ค. มีมูลคาเพิ ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. รอยละ 
30.67 ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการท่ีประเทศไทยไดรับการคืนสิทธิ์ GSP เม่ือเดือน ต.ค. ท่ีผานมา 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน พ.ย. 62       
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 8 ราย รวมสินคา 11 รายการ (entry line) ไดแก    
o บริษัท Huychun (Thailand)  สินคาเครื่องดื่มไมอัดกาซ จำนวน 4 รายการ เนื่องจากฉลากไมครบถวน 

ไมแจงสารกอภูมิแพ สวนประกอบอาหาร และชื่อสามัญสวนประกอบอาหารท่ีสำคัญท่ีมีอยูในผลิตภัณฑ  
o บริษัท Tuna Paradise Co., Ltd สินคาทูนา จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือบางสวน

เจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 
o บริษัท Fresh Produce Co. Ltd. สินคามะขาม จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคาท้ังหมดหรือบางสวน

เจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร (เปนการปฏิเสธครั้งที่สองติดตอกัน
จากเดือน ต.ค.62 ท่ีผานมา) 



หนา 3 / 6 
 

 

o บริษัท N R Instant Produce Co, Ltd. สินคามะขาม จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือ
บางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

o บริษัท Cocos Enterprises (Thailand) Co., Ltd สินคามะพราว จำนวน 1 รายการ เนื่องจากไม
สอดคลองตามขอกำหนด HACCP สำหรับน้ำผลไม 

o บริษัท Namprik Mae-Anong Co., Ltd.  สินคาเครือ่งแกง จำนวน 1 รายการ เนื่องจากผลิตภัณฑอาจ
ไมไดรับการปรับกรดท่ีเพียงพอ  

o บริษัท Thai Origin Co., Ltd.  สินคาผลหมาก (betel fruit) จำนวน 1 รายการ เนื่องจากดูเหมือนวามี
สารพิษหรืออันตรายซึ่งอาจทำใหเปนอันตรายตอสุขภาพ (เปนการปฏิเสธครั้งที่สองติดตอกันจากเดือน 
ต.ค. 62 ท่ีผานมา) 

o บริษัท Green Giant Co, Ltd. สินคาเครื่องดื่มอัดกาซ จำนวน 1 รายการ เนื่องจากไมระบุสีผสมอาหาร
ในฉลาก และใชสีผสมอาหารท่ีไมปลอดภัย 

ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  
o  จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลติ 23 ราย  

สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวน 47 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารทะเล (ปลา หอย  )  ผัก/ผลไม (สตรอเบอรรี่ 
พุทราจีน มะกอก ผัก เห็ด ) เครื่องเทศ/สมุนไพร (อบเชย ชาเขียว  ) ผลิตภัณฑนม (โยเกิรต  )  ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร (โปรตีนจากพืชกันชง  ) ผลิตภัณฑอาการ/อาหารก่ึงสำเร็จรูป (เสนกวยเตี๋ยว เตาหู ขนมปง บิสกิต ) 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ  
- การผลิตไมไดมาตรฐาน (จัดเตรียมบรรจุหรือเก็บไวภายใตสภาพท่ีไมสะอาดซ่ึงอาจทำใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพ ไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำหรือผู ผลิตอาหารที่เปนกรด และไมยื่น
กระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด)               

- ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (สารเมลามีน สารกำจัดศัตรูพืช สารเติมแตงอาหารที่ไม
ปลอดภัย สารพิษหรือสารอื่นๆ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สินคาทั้งหมดหรือบางสวนเจือปนดวยสิ่ง
สกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร) 

- ฉลากไมถูกตอง (ไมแสดงขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดบนฉลากเปนภาษาอังกฤษ ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 
ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย ไมระบุชื่อและปริมาณสวนผสมอาหารแต
ละชนิดและปริมาณรวมของสวนผสมอาหารทั้งหมดบนฉลาก ไมระบุที่อยู ในประเทศหรือหมายเลข
โทรศัพทซึ่งผูรับผิดชอบอาจไดรับรายงานเหตุการณไมพึงประสงคที่รายแรงอันเกิดจากผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ไมระบุสวนใดสวนหนึ่งของพืชที่ใชเปนสวนผสมบนฉลากผลิตภัณฑเสรมิอาหาร มีขอมูลไมเพียง
พอที่จะใหความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลวาสวนผสมดังกลาวไมไดแสดงความเสี่ยงที่สำคัญหรือไมเปน
สาเหตุของการเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บ ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ / หรือ อางวา
เปนเครื่องดื่มท่ีมีผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร และ
ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง 

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 11 ราย  
สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวน 23 รายการ ไดแก สินคาประมง (ทูนา ขากบ) ผัก/ผลไมสด (ลูกพลัม หัวหอม 
กระเทียม มะมวง แกวมังกร)   
สาเหตุการถูกปฏิเสธ  
- ใชยาสัตวชนิดใหมโดยไมไดรับอนุญาต  
- ฉลากไมถูกตอง (ไดแก ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ สินคาเจือสีสังเคราะหแตไมแจงบนฉลาก ไมแสดง

ชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด ไมมีภาษาอังกฤษบนฉลาก)   
- ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ไดแก สารกำจัดศัตรูพืช สิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะ

สำหรับการบริโภคเปนอาหาร และสิ่งปรุงแตงอาหารท่ีไมปลอดภัย)   
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• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  สำหรับสินคาและผูประกอบการของไทย 

ดังนี้  

o บริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. ถูกขึ้นบัญชีเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 - Import Alert 

16-105 สำหรับสินคา 1 รายการ คือ ทูนา เนื่องจากเนาเสีย (Decomposition)  

o บริษัท Thorn Food Ltd ถูกขึ้นบัญชีเปนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 - Import Alert 99-21 

สำหรับสินคา 1 รายการ คือ หนอไมดอง  เนื่องจากพบสารซัลไฟต (Sulfites) บริษัทนี้เคยถูกข้ึนบัญชี

มากอนเม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 52   

o บริษัท Sician Iner Co., Ltd. ถูกข้ึนบัญชีเปนครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 พ.ย. 62 - Import Alert 99-21 

สำหรับสินคา 1 รายการ คือ หนอไมดองบรรจุขวด เนื ่องจากสารซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur 

Dioxide) บริษัทนี้เคยถูกข้ึนบัญชีมากอนเม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 52  

o บริษัท Thai-Am Product Import-Export Ltd., Part ถูกข้ึนบัญชีเปนครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 23 ต.ค. 

62 - Import Alert 99-21 สำหรับสินคา 1 รายการ คือ มะมวงกวน/แหง เนื่องจากพบสารซัลเฟอร-

ไดออกไซด ทั้งนี้ ผลิตภัณฑมะมวงของบริษัทนี้เคยถูกขึ้นบัญชีมากอนเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 52 เหตุผล

เดียวกัน 

o บริษัท Global Food Trading Co., Ltd ถูกขึ้นบัญชีเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 - Import 

Alert 99-21 สำหรับสินคา 1 รายการ คือ มะมวงกวน/แหง เนื่องจากพบสารซัลไฟต   

อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจงใหแกเจาหนาที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบวา FDA 

อนุญาตใหกักกันสินคาที ่ละเมิดกฎหมายและขอบังคับของ FDA โดยไมตองมีการตรวจทางกายภาพสินคา 

(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหลานี้อาจเก่ียวของกับ ผลิตภัณฑ ผูผลิต ผู

จัดสง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินคาถูกขึ้นบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจสงผลให

สินคาท้ังหมดท่ีจะนำเขาสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการนำเขาโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที 

 
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 
 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• US.FDA ประกาศการคงนโยบายดุลยพินิจในการบังคับใชกฎระเบียบเกี่ยวกับผูผลิตรวมภายใต FSMA  
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 องคการอาหารและยาสหรัฐฯ (US.FDA) ประกาศวาจะยังคงนโยบายการใชดุลยพินิจ
ในการบังคับใชกฎระเบียบบางขอภายใตโปรแกรมหวงโซอุปทานที่เกี่ยวกับขอกำหนดที่บังคับใชกับสถาน
ประกอบการซึ่งเปนผูผลิตรวม (co-manufacturer) เพื่อใหเปนไปตามรัฐบัญญัติวาดวยการปรับปรุงความ
ปลอดภัยดานอาหารใหทันสมัย (FSMA) โดยหนวยงาน US.FDA จะทำงานรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือทำ
ความเขาใจกับขอรองเรียนเหลานี้ และจะพิจารณาวิธีการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นได  ทั้งนี้ US.FDA จะ
ประกาศการขยายเวลาในรัฐกิจจานุเบกษาที่กำลังจะมีในครั้งตอไป สำหรับผูผลิตรวมควรปฏิบัติตาม
ขอกำหนดอ่ืนๆ ท่ีบังคับใชภายใตพระราชบัญญัติอาหารยาและเครื่องสำอางของรัฐบาลกลางตอไป 

• สถานการณน้ำตาลขาดตลาดในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 62 USDA ประกาศจะดำเนินการตามความ
เหมาะสมอยางเต็มที่เพื่อใหแนใจวามีอุปทานน้ำตาลเพียงพอตอความตองการของตลาดในสหรัฐฯ โดยจะ
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ประกาศปริมาณ ประเภท และแหลงที่มาของน้ำตาลเพิ่มเติมตามความจำเปน ในระหวางวันที่ 18 พ.ย. - 
10 ธ.ค. 62 เพ่ือใหแนใจวาเพียงพอสำหรับตลาดในประเทศ รวมถึงหลีกเลี่ยงการถูกปรับ และปองกันหรือ
แกไขการหยุดชะงักของตลาด ทั้งนี้ สืบเนื่องจากแนวโนมการผลิตน้ำตาลของสหรัฐฯ ไดลดลงอยางมี
นัยสำคัญเนื่องจากสภาพอากาศเลวรายในพ้ืนท่ีเพาะปลูกหัวบีทและออย จากรายงานคาดการณอุปสงคและ
อุปทานการเกษตรโลกเดือน พ.ย. 62  ไดคาดการณการผลิตน้ำตาลของสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกอนหนาถึง 
520,000 MTRV (metric tons  raw value) โดยสภาพอากาศยังคงเปนปจจัยคุกคามตอการลดลงของ
ผลผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึงสัดสวนสต็อกปลายปตอความตองการใชป 2563 คาดวาจะอยูท่ีรอยละ 10.5    

• มลรัฐแคลิฟอรเนียประกาศยุติการจำหนายสารคลอรไพริฟอสในเดือนกุมภาพันธ 2563  เมื่อวันที่ 6 
ต.ค. 62 สำนักงานคุมครองสิ่งแวดลอมแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย (CalEPA) ไดประกาศยกเลิกการใชสารคลอร
ไพริฟอสในมลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยจะมีผลบังคับใชในป 2563 ซ่ึงนับวาเร็วกวากำหนดท่ีคาดการณไววาจะ
ใชเวลาถึง 2 ป ในการประกาศยกเลิกการใชสารนี้ ทั้งนี้ หลังจากที่สำนักงาน DPR และผูประกอบการผลิต
สารกำจัดศัตรูพืชไดบรรลุขอตกลงในการถอนผลิตภัณฑออกจากตลาด ซ่ึงสาระสำคัญของขอตกลงมี คือ 1) 
ยุติการจำหนายผลิตภัณฑคลอรไพริฟอสทั้งหมดใหแกเกษตรกรในมลรัฐแคลิฟอรเนียภายในวันที่ 6 ก.พ. 
63 2) หามเกษตรกรในมลรัฐแคลิฟอรเนียครอบครองหรือใชผลิตภัณฑสารคลอรไพริฟอสหลังจากวันท่ี 31 
ธ.ค. 63 เปนตนไป และ 3) การใชสารคลอรไพริฟอสในชวงกอนถึงวันสิ้นสุดการใหใชหรือครอบครองสาร
ดังกลาว จะตองเปนไปตามขอจำกัดการใชท่ีมีอยูเดิม ไดแก การหามพนทางอากาศ มีเขตกันชนหนึ่งในสี่ไมล 
และการจำกัดการใชสารคลอรไพริฟอสโดยใชสารผสมกำจัดศัตรูพืชหากไมมีทางเลือกอ่ืน ซ่ึง DPR จะบังคับ
ใชกฎระเบียบอยางเขมงวด 

• สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกามีมติผานรางกฎหมายการผลิตกัญชาในระดับประเทศ เนื่องจากแนวโนมการ
ผลิตกันชงคาดวาจะเพิ่มขึ้น USDA จึงมีความจำเปนตองยกรางระเบียบใหมนี้เพื่อควบคุมการผลิตตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากกฎหมายฟารมบิล 2018  ซึ่งประกอบดวยขอกำหนดที่ผูผลิตกัญชงทุกราย
ตองปฏิบัติตาม ไดแก การขออนุญาต การเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับการใชที่ดินเพื่อการผลิตกัญชง ขั้นตอน
การทดสอบระดับความเขมขนของสาร THC ในกัญชง ขั้นตอนการกำจัดพืชที่ไมสอดคลองกับระเบียบ 
บทบัญญัติวาดวยการปฏิบัติตามระเบียบ และข้ันตอนสำหรับการจัดการกรณีการละเมิด ท้ังนี้ USDA จะราง
และเผยแพรกฎระเบียบสุดทายภายใน 2 ป นับจากวันที่เผยแพรรางระเบียบสุดทายนี้ โดย USDA จะ
ประเมินขอมูลทั้งหมดที่รวบรวมไดในชวงเวลานี้ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนรางระเบียบหากมี
ความจำเปน กอนสรุปเปนระเบียบฉบับสุดทายตอไป 

• สหรัฐฯ และเกาหลีใตบรรลุขอตกลงจัดสรรโควตาขาวใหแกสหรัฐฯ วันท่ี 19 พ.ย. 62 ผูแทนการคาของ
สหรัฐฯ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ ไดรวมแถลงวาสหรัฐฯ ไดบรรลุขอตกลงกับรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ในการจัดสรรโควตาเพื่อนำเขาขาวสหรัฐฯ ในตลาดเกาหลีใตที ่ปริมาณ 
132,304 ตันตอป คิดเปนมูลคาปละประมาณ 110 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงนับเปนครั้งแรกท่ีสหรัฐฯ เขาถึง
และไดรับปริมาณประกันโควตามากที่สุดในตลาดขาวเกาหลีใต นอกจากนี้ เกาหลีใตยังยอมรับในหลักการ
ความโปรงใสและคาดการณไดเพื่อบริหารจัดการโควตาเฉพาะของสหรัฐฯ (การประกวดราคาและประมูล
ราคาขาว) ซ่ึงจะเอ้ือประโยชนตอซัพพลายเออรของสหรัฐฯ โดยขอตกลงจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 ม.ค. 63 

• จีนยกเลิกแบนสัตวปกจากสหรัฐฯ  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62 ภายหลังปญหาการระบาดของไขหวัดนกใน
ภาคอุตสาหกรรมสัตวปกสหรัฐฯ ซึ่งสงผลใหจีนประกาศหามนำเขาผลิตภัณฑสัตวปกจากสหรัฐฯ ตั้งแตป 
2557 และปดประตูการสงออกสินคาไกและไกงวงของสหรัฐฯ ที่มีมูลคาถึง 500 ลานเหรียญสหรัฐ         
ในตลาดจีน ขณะนี้ จีนไดประกาศยกเลิกการหามน้ำเขาดังกลาวโดยมีใหมีผลทันที ซึ่งนับเปนสัญญาณบวก
ทามกลางปญหาสงครามการคาและการเจรจาที่เขมขนระหวางสหรัฐฯ-จีน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรแหง
สหรัฐฯ คาดวานับจากนี้มูลคาการสงออกผลิตภัณฑสัตวปกไปตลาดจีน โดยเฉพาะไกและไกงวงจะเพิ่มข้ึน
กวา 1 พันลานเหรียญสหรัฐ และจะหลับมาเปนตลาดสงออกท่ีสำคัญของสหรัฐฯ อีกครั้ง 
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• สหรัฐฯ ออกมาตรการปองกันการระบาดไวรัสอุบัติใหมในปลานิล หนวยบริการตรวจสอบสุขภาพสัตวและ
สุขอนามัยพืช กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกาออกประกาศรัฐบาลกลางวาดวยการปองกันการระบาดเขา
มาของไวรัสในปลานิล หรือ Tilapia Lake Virus (TiLV) โดยกำหนดตั้งแตวันที่ 12 ธ.ค. 62 เปนตนไป 
ผูนำเขาจะตองขอใบอนุญาตนำเขา ใบรับรองสุขภาพสัตวน้ำ และตรวจสอบสุขภาพสัตวน้ำสำหรับการ
นำเขาปลานิลมีชีวิต ไขที่ผสมแลว และไขหรือสเปรมจากสายพันธุท่ีมีความเสี่ยง ไดแก (1) Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) (2) commercial hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis 
aureus) 3) red hybrid tilapia (Oreochromis spp.) และ (4) wild tilapia (Sarotherodon galilaeus) 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

พฤศจิกายน 2562 
 


