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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจําเดือนเมษายน 2561 
ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารที่สําคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
ท่ีมา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

 
2. สถานการณการคาสินคาเกษตรที่สําคัญและแนวโนม 

 ในเดือนมีนาคม 2561 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลกมูลคา 15,013.14 ลานเหรียญสหรัฐ โดย
นําเขาจากไทยเปนอันดับที่ 11 มูลคา 313.06 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.09 ของการนําเขา
สินคาทั้งหมดจากทั่วโลก โดยนําเขาสินคาเกษตรจากไทยเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.พ. 61 รอยละ 11.40 ทั้งนี้ 
สินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นําเขาจากไทยสูงสุดในเดือน มี.ค. 61 ไดแก  
o ขาว มูลคา 49.19 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาเพิ่มข้ึนจากเดือน ก.พ. 61 รอยละ 26.10 และ

เพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 41.51 
o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 39.65 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาเพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.พ. 61                                                                          

รอยละ 1.30 และเพิ่มข้ึนจากเดือนเดียวกันของปที่แลว รอยละ 31.77 
o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 30.31 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาลดลงจากเดือน ก.พ. 61 รอยละ 

15.74 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลว รอยละ 39.69 
o ยางธรรมชาติ มูลคา 29.81 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาเพิ่มข้ึนจากเดือน ก.พ. 61 รอยละ 

16.72 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 7.19 
o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 20.34 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนําเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 

61 รอยละ 22.09 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดยีวกันของปที่แลวรอยละ 11.51 

 จากการสืบคนขอมูลรายงานการปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) 
ขององคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) พบวา 
ในเดือน มี.ค. 61 U.S.FDA ไดปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทย จํานวน 7 รายการ 
(Entry Line) ไดแก ขนมขบเคี้ยว หมากอบแหง (จํานวน 2 รายการ) ทูนา เคก และสินคาใบและลําตนผัก
ท่ีไมระบุประเภท ในขณะที่สินคาเกษตรและอาหารนําเขาจากประเทศคูแขงสําคัญ ไดแก จีนถูกปฏิเสธการ
นําเขา 74 รายการ อินโดนเีซยีถูกปฏิเสธการนําเขา 22 รายการ อินเดียถูกปฏิเสธการนําเขา 67 รายการ 
และเวียดนามถูกปฏิเสธการนําเขา 21 รายการ 
 

ปริมาณ มูลคา

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

สินคาเกษตรท้ังหมด 123,956.60 280.55 144,102.80 16.25 312.54 11.40 147,541.40 -2.33 320.59 -2.51

ขาว 39,869.40 39.01 48,412.20 21.43 49.19 26.10 47,805.10 1.27 34.76 41.51

ทูนาและผลิตภัณฑ 7,621.70 39.14 7,965.30 4.51 39.65 1.30 6,978.40 14.14 30.09 31.77

กุงและผลิตภัณฑ 3,169.60 35.97 2,734.40 -13.73 30.31 -15.74 4,720.00 -42.07 50.26 -39.69

ยางธรรมชาติ 15,413.60 25.54 18,567.90 20.46 29.81 16.72 16,477.60 12.69 32.12 -7.19

อาหารสุนัขและแมวกระปอง 4,080.60 16.66 5,309.50 30.12 20.34 22.09 5,075.50 4.61 18.24 11.51

สับปะรดกระปอง 7,711.00 8.08 9,458.20 22.66 9.36 15.84 11,198.10 -15.54 14.69 -36.28

มะพราวและผลิตภัณฑ 3,608.00 4.91 3,822.80 5.95 5.85 19.14 3,440.20 11.12 5.32 9.96

กลวยไม - 0.71 - - 0.76 7.04 - - 0.90 -15.56

มะขามสด 43.3 0.11 126.7 192.61 0.27 145.45 89.00 42.36 0.24 12.50

ทุเรียนสด 34.6 0.11 54.1 56.36 0.21 90.91 16.10 236.02 0.05 320.00

รายการ

ก.พ. 61 มี.ค. 61 ม.ีค. 60

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
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 สาเหตทุี่ U.S.FDA ปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทยในเดือน มี.ค. 61 ไดแก  
o ตําแหนง รูปแบบ และ/หรือขอความบนฉลากไมเปนไปตามขอกําหนด  
o สารเติมแตงสีที่ไมปลอดภัย  
o ฉลากไมระบุขอมูลดานโภชนาการ  
o สารพิษ  
o พบสิ่งแปลกปลอม เนาเสีย  
o ขอมลูบนฉลากไมชัดเจนพอที่จะใหผูบริโภคทั่วไปเขาใจ  
o ฉลากไมระบุขอมูลดานนํ้าหนัก ปริมาณ หรือจํานวนนับตามขอกําหนด  
o ฉลากไมระบุช่ือสามัญของสวนประกอบอาหาร และ/หรือฉลากเคร่ืองดื่มที่ผสมผักผลไมที่ไมระบุ

สัดสวนของสวนผสมท่ีเปนผักผลไม  
o ฉลากไมระบุชื่อสามัญ และ  
o เชื้อ Salmonella  
โดยสินคาเกษตรและอาหารจากไทยถูกปฏิเสธ ณ ดานนําเขาฝงตะวันตก (Division of West Coast 
Imports: DWCI) มากที่สุด รวมทั้งหมดจํานวน 4 รายการ ซึ่งดาน DWCI ครอบคลุมพ้ืนท่ี 5 มลรฐั ไดแก 
มลรัฐแคลิฟอรเนีย มลรฐัฮาวาย มลรัฐโอเรกอน มลรัฐเนวาดา และมลรัฐวอชิงตัน1 

 
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยที่สงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 องคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา 
(National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA) ไดประกาศบังคับใชระเบียบ
ตรวจสอบสินคาสัตวน้ํานําเขา (Seafood Import Monitoring Program: SIMP) ตอสินคาสัตวน้ํานําเขา
กลุมเสี่ยง 11 ชนิดพันธุ อยางเต็มรูปแบบเปนท่ีเรียบรอยแลวตั้งแตวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ผานมา โดย
ไดยุติการใชแนวทาง “Informed Compliance” และการกรอกขอมูลสินคาสัตวน้ํานําเขากลุมเสี่ยง 11  
ชนิดพันธุ จะตองเปนไปอยางสมบูรณครบถวนกอนท่ีสินคาจะไดรบัการปลอยจากทาเขา2 

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 หนวยงาน NOAA ไดประกาศอยางเปนทางการแลววาจะบังคับใชระเบียบ 
SIMP กับกุงซึ่งเปนสินคาสัตวน้ําที่มีการนําเขามากที่สุดของสหรัฐฯ และหอยเปาฮ้ือภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 หลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ของสหรัฐฯไดลงนามรับรองกฎหมายงบประมาณ (Omnibus 
Spending Bill) ซึ่งกําหนดใหเรงบังคับใชระเบียบ SIMP ภายในป 2561 ไปเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2561 ที่
ผานมา โดยระหวางนี้ NOAA และหนวยงานภาครัฐของสหรัฐฯ จะทํางานรวมกับชาวประมงและผูเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําในสหรัฐฯ ผูนําเขา ผูสงออก กลุมผูเกี่ยวของดานการประมงในระดับสากล และผูเก่ียวของเพ่ือสราง
ระบบการรายงานที่เหมาะสมในการบังคับใชระเบียบ SIMP ไดอยางเปนระบบและทันกาล3 

4. สถานการณดานการเกษตรที่สําคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

 เม.ย. 61 นาย Sonny Purdue รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาไดประกาศวากฎหมาย Farm 
Bill 2018 มีลักษณะคลายคลึงกับรางบทนิติบัญญัติหลักการ Farm Bill ของ USDA ที่เสนอตอสภาคองเกรส 
เมื่อเดือน ม.ค. 61 ที่ผานมา ทั้งน้ี USDA พรอมท่ีจะใหความชวยเหลือทางเทคนิคกับสภาผูแทนราษฎร
ระหวางการดําเนินการออกกฎหมายดังกลาวและทํางานรวมกับและวุฒิสภา4  

                                                             
1 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ 
2 https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/noaa-begins-simp-enforcement 
3 https://www.fisheries.noaa.gov/feature-story/us-seafood-import-monitoring-program-include-shrimp-and-abalone-december-31 
4 https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/04/18/perdue-statement-house-committee-passage-2018-farm-bill 
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 เมื่อวันที่  13 เม.ย. 2561 นาย Sonny Purdue และนาย Robert Lighthizer, U.S. Trade Representative 
ประกาศเปดตลาดเนื้อสุกรสหรัฐฯ ในอารเจนตินาสําเร็จแลว หลังจากท่ีสหรัฐฯ ไมสามารถสงออกเนื้อสุกร
ไปยังอารเจนตินาไดตั้งแตป พ.ศ. 25355 

 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2561 หนวยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว (APHIS) ปรบัปรุงระเบียบอนุญาต
การนําเขาเลมอนสด (Citrus lemon) จากชิลี ดวยการใช System Approach ซึ่งเปนมาตรการที่กําหนดให
เกษตรกร โรงคัดบรรจุ และผูสงออก ตองปฏิบัติตามเพ่ือลดความเสี่ยงการการติดมาของไร Chilean false red 
mite (Brevipalpus chilensis) จากชิลี โดยระเบียบดังกลาวจะมีผลบังคับใชในวันที่ 7 พ.ค. 2561  อนึ่ง กอน
หนานี้ APHIS อนุญาตการนําเขาผลเลมอนสดจากชิลีท่ีผานการรม Methyl Bromide เพื่อกําจัดศัตรูพืช
เทาน้ัน6 

 เมื่อวันท่ี 23 เม.ย. 2561 หนวยงาน AMS ภายใต USDA ประกาศขอกําหนดลดขนาดขั้นต่ําสําหรับสม 
เกรฟฟรุต สมเขียวหวาน และสมโอท่ีปลูกในมลรัฐ Florida และขนาดของเกรฟฟรุตนําเขา โดยลดขนาด
มาตรฐานขั้นต่ําของเกรฟฟรุตทั้งที่ผลิตในสหรัฐฯ และนําเขาจากขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 ๕ ๑๖⁄  นิ้ว เปน 3 นิ้ว 
เนื่องดวย  
o ความตองการเกรฟฟรตุขนาดเล็กในตลาด  
o ผลผลิตในมลรัฐ Florida ลดลง เน่ืองจากโรค Citrus Greening และความเสียหายจากพายุเฮอริเคน 

Irma จึงสงผลใหปริมาณผลไมตระกูล Citrus ในตลาดมีไมเพียงพอ  
อนึ่ง ขอกําหนดดังกลาวมีผลบังคับใชแลวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 617 
 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

 มูลคาและปริมาณการนําเขากุงและผลิตภัณฑจากไทยลดลงในเดือน มี.ค. 61 อาจมีสาเหตุมาจาก  
o กุงสดและแชแข็ง 

สหรัฐฯ นําเขากุงที่ราคาตอกิโลกรัมลดลง และหันไปนําเขากุงจากอินเดียเพ่ิมข้ึนเนื่องจากอินเดียมี
ปริมาณผลผลิตสูงข้ึน อีกท้ังยังมีราคาถูกเนื่องจากราคากุงขาวปากบอในประเทศต่ํามาก (4.04 - 
4.20 เหรียญสหรัฐ/กิโลกรมั/ขนาดกุง 50 ตัว)8  

o กุงตัดแตงและแปรรูป 
สหรัฐฯ นําเขาจากจีนมากเปนอันดับ 1 รองลงมา ไดแก อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ตามลําดับ 
เนื่องจากผูประกอบการโรงงานและลูกจางในประเทศเหลานี้ไดพัฒนาทักษะและฝมือในการตัดแตง
และแปรรูปขึ้นมากจนเปนคูแขงท่ีสําคญัในปจจุบันของไทย 

อนึ่ง จากสถิติการนําเขากุงและผลิตภัณฑของสหรัฐฯ ในชวง 5 ป ลาสุด (พ.ศ. 2558 - 2560) พบวา
มูลคาการนําเขากุงและผลิตภัณฑจากไทยมักมีมูลคาสูงในชวงเดือน ม.ค. กอนที่จะปรับตัวลดลงในชวง
เดือน ก.พ. - พ.ค. และมีมูลคาการนําเขาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในชวงครึ่งปหลัง (เดือน มิ.ย. - ธ.ค.)9  

ดังนั้น จึงคาดวามูลคาการนําเขากุงและผลิตภัณฑจากไทยจะยังไมเพิ่มขึ้นมากนักในเดอืน เม.ย. - พ.ค. 61 
แตจะเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องในชวงคร่ึงปหลัง  

 

 

                                                             
5 https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/04/13/usda-and-ustr-finalize-access-us-pork-exports-argentina 
6 https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/news/sa_by_date/sa-2018/chilean-lemons 
7 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-23/pdf/2018-08424.pdf 
8 https://www.undercurrentnews.com/2018/05/07/us-shrimp-imports-continued-steady-climb-in-march-contributing-to-low-prices/ 
9 Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 
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6. การดําเนินงานของสํานักงาน (หากมี) 

 การสนับสนุนและสงเสรมิเพ่ือเปดตลาดสินคาเกษตรและอาหารไทย 
o ฝายการเกษตรฯ ไดแจงกรมวิชาการเกษตรเพ่ือทราบระเบียบและขอกําหนดในการเพ่ิมเติมขอความ

การปลอดผีเสื้อขาวสารและมอดฟนเลื่อยใหญในใบรับรองสุขอนามัยพืชสําหรับการสงออกขาวไทยไป
ยังประเทศกัวเตมาลา โดยเบื้องตน กรมวิชาการเกษตรสามารถดําเนินการไดเนื่องจากสินคาขาว
จะตองรมเมธิลโบรไมดเพ่ือกําจัดศัตรูพืชดังกลาวตามขั้นตอนปกติกอนการสงออกอยูแลว ทั้งน้ี Mr. Mario 
Enrinque Garcia ผูนําเขาบริษัท Ardoz ประเทศกัวเตมาลา แจงฝายการเกษตรฯ ทราบวาหากไมมี
ขอผิดพลาดในประเด็นเอกสารและคุณภาพ สินคาขาวขาวท่ีบริษัทจะนําเขาล็อตดังกลาวจะเปนคร้ังแรก
ท่ีกัวเตมาลานําเขาขาวจากไทย  

o ฝายการเกษตรฯ ไดประสานนัดหมายการประชุมหารือโอกาสทางการตลาดผลไมไทยในสหรัฐอเมริกา
ระหวางกรมวิชาการเกษตร และ Mr. Bill Gerlach ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา ของบริษัท Melissa’s 
World variety Produce Inc. นครลอสแอนเจลิส ซึ่งเปนบริษัทรายใหญที่สุดที่นําเขาสินคาผักผลไมสด
จากตางประเทศ (exotic and specialty produces) เขามาวางจําหนายในรานสาขาและจุดวางจําหนาย
ท่ัวสหรัฐอเมริกากวา 1,500 แหง โดยหน่ึงในผลไมที่บริษัทมีความสนใจจะนําเขาในอนาคต คือ สมโอ ซึ่ง
คาดวาสหรัฐฯ จะประกาศอนุญาตนําเขาจากไทยในเดือนมิถุนายน 2561  

o ฝายการเกษตรฯ ไดเขารวมออกบูธเพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทย รวมท้ังเผยแพรภารกิจของ
หนวยงานรวมกับหนวยงานราชการอ่ืนในนามทีมประเทศไทย ภายในงาน Thai New Year Songkran 
Festival 2018 ณ นครลอสแอนเจลิส  
 

 
 

ฝายการเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2561 


