
หน้า 1 / 3 

 
 

รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนมกราคม 2562 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 ในเดือน พ.ย. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 13,754.17 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าจาก

ไทยเป็นอันดับที่ 10 มูลค่า 346.63 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.52 ของการน าเข้าสินค้าทั้งหมด ทั้งนี้
ในเดือน พ.ย. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยลดลงจากเดือน ต.ค. 61 ร้อยละ 6.48 โดยสินค้า 5 อันดับ
แรกทีส่หรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุด ได้แก ่ 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 64.26 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน ต.ค. 61 ร้อยละ 6.27  

และ น าเข้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 23.91 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 48.86 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือน ต.ค. 61 ร้อยละ 

20.04 และ น าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 17.23 
o ข้าว มูลค่า 46.10 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน ต.ค. 61 ร้อยละ 8.30  

    และ น าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 19.71 
o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 23.64 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน ต.ค. 61 ร้อยละ 

5.78 แต่ น าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10.31 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 16.91 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน ต.ค. 61 ร้อยละ 34.52  

    และ น าเข้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 32.39 
 อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ปริมาณการน าเข้าทุเรียนสดจากไทยในเดือน พ.ย. 61 สูงกว่าเดือนตุลาคม 2561 ถึง

ร้อยละ 60.10 ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 2.77 นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณการน าเข้า
ทุเรียนของสหรัฐฯ จากไทยในเดือนพ.ย. 61 เทียบกับเดือน พ.ย. 60 มีปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 
463.30 และ มูลค่าเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 420  

 ส าหรับมังคุดสด (ฉายรังสี) ไม่มีการน าเข้าในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นปี และจะยังคงไม่มีการน าเข้า
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 เนื่องผู้ประสานงานการฉายรังสีของไทยได้ส่งแผนการฉายรังสีให้เจ้าหน้าที่ 
APHIS ซ่ึงประจ าประเทศไทยกลับมาอีกครั้งในเดือนเมษายน 2562  

ปริมาณ มูลค่า

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

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

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

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

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

อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง 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

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

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 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

กล้วยไม้ - 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 (ฉายรังสี) 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 มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
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 ข้อมูลรายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยว่าในเดือน ม.ค. 62 
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จ านวน 5 รายการ (Entry Line) ได้แก ่   

 แป้งจิ้งหรีด (cricket flour) 2 ครั้ง ณ ด่านน าเข้า DSEI (ครอบคลุม 14 รัฐตะวันออกเฉียงใต้) เนื่องจากพบ
เชื้อซัลโมเนลลาและปัญหาฉลาก ได้แก่ ไม่แจ้งสารก่อภูมิแพ้ ไม่ระบุบริษัทผู้ผลิต ไม่ระบุน้ าหนักตาม
มาตราชั่งตวงวัด ไม่ระบุข้อมูลโภชนาการ และไม่ระบุชื่อของอาหาร (common name)  

 ทูน่า 1 ครั้ง จากบริษัท Thai Ocean Venture Co., Ltd. ซึ่งสินค้าเคยพบปัญหาสิ่งแปลกปลอม/เน่าเสีย
เช่นเดียวกันในเดือน ต.ค. 61 และ ธ.ค. 61 

 มะขาม 1 ครั้ง เนื่องจากพบปัญหาสิ่งแปลกปลอม/เน่าเสยี/สกปรก 
 มะม่วงอบแห้งหรือกวน 1 ครั้ง เนื่องจากใชส้ารปรงุแต่งสีที่ไม่ปลอดภัย 
 ใบเตย 1 ครั้ง เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลลา 

ในขณะที่สินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าจากประเทศคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้า 15 รายการ คิดเป็น
จ านวน 37 ครั้ง โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ปฏิเสธการน าเข้า ได้แก่ อาหารทะเล (กุ้ง ปู ปลาไหล) ซึ่งพบปัญหายาสัตว์
ตกค้าง มีสิ่งสกปรกปลอมปน และพบเชื้อโรค ส าหรับผักผลไมต้รวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสิ่งปลอมปน 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 
 ผลไม้สดฉายรังสีของไทยมีคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ เวียดนาม และเม็กซิโก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็กซิโกท่ีผลิตชนิด

ผลไม้ได้ใกล้เคียงกับไทยและส่งเข้ามาสหรัฐฯ โดยที่ไม่ต้องฉายรังสีซึ่งอาจท าให้ได้ลักษณะภายนอกผลไม้
และคุณภาพเนื้อผลไม้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดือนธันวาคม - เมษายน ของทุกปีนับเป็นช่วงนอก
ฤดูกาลผลผลิตมังคุดของเม็กซิโก หากแต่ฝ่ายการเกษตรฯ พบว่าในช่วงปลายปี 2561 ถึงต้นปี 2562 ไม่มี
การน าเข้ามังคุดจากไทย แม้ว่าผู้น าเข้าได้แจ้งความต้องการน าเข้า และผู้ประกอบการ/เกษตรกรจะมี
ผลผลิตมังคุดนอกฤดูกาลในเดือนธันวาคม - มกราคม ทั้งนี้ เนื่องจากแผนการส่งออกและขอจัดสรรผู้
ตรวจสอบ (Inspector) จาก USDA APHIS เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในไทย ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดเริ่มฤดูกาล
ไว้ในเดือนเมษายน 2562 ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้มังคุดไทยเสียโอกาสในการท าตลาดช่วงนอกฤดูกาลมังคดุ
เม็กซิโก ยังท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการบางส่วนเสียโอกาสส่งออกผลผลิตอีกด้วย ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น Cooperator ในฐานะผู้บริหารจัดการแผนงาน และกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้สดฉายรังสี จึงอาจพิจารณาถึง
โอกาสการท าตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวประกอบการจัดท าแผนงานฉายรังสีประจ าปีด้วย 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 

 กลุ่มอุตสาหกรรมประมงในสหรัฐฯ แสดงความยินดีหลังการปิดหน่วยงานรัฐบางส่วนสิ้นสุดลงชั่วคราว (25 
ม.ค. - 15 ก.พ. 62) ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ U.S.FDA สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสินค้าประมงได้
ตามแผนการตรวจที่วางไว้ อีกทั้ง ยังช่วยให้ชาวประมงหรือเจ้าของธุรกิจประมงสามารถด าเนินการงานเอกสาร
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเริ่มท าประมงได้อย่างราบรื่น เช่น กรณีการต่ออายุหรือย้ายอาชญาบัตรเรือประมง เป็นต้น 

 หน่วยงาน NOAA ร่วมมือกับ CBP ประกาศแนวทางปฏิบัติในช่วงแรก “informed compliance” ของการ
บังคับใช้ระเบียบตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าน าเข้าสหรัฐอเมริกา (SIMP) ส าหรับสินค้ากุ้งและหอยเป๋าฮ้ือ ซึ่งเริ่มมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแนวทาง “informed compliance” มีระยะเวลาระหว่าง 31 
ธันวาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 และในระหว่างการใช้ “informed compliance” หากข้อมูลในเอกสาร
ขาเข้าไม่ครบถ้วนหรือตกหล่น สินค้าที่อยู่ในพิกัดอัตราภาษีกุ้งและหอยเป๋าฮ้ือก็จะไม่ถูกปฏิเสธน าเข้า อนึ่ง 
แนวทางปฏิบัติข้างต้นเป็นแนวทางเช่นเดียวกับที่เคยอนุโลมใช้กับสินค้าสัตว์น้ าอีก 11 ชนิดพันธุ์ ภายใต้
ระเบียบ SIMP และมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ 1 มกราคม 2561 
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5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
 สถิต ิ5 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าความต้องการบริโภคทุเรียนในสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระหว่างปี 2557 - 

2560 สหรัฐฯ น าเข้าทุเรียนทั้งหมดมูลค่า 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพ่ิมเป็น 2.4, 2.6 และ 3.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 - 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน) พบว่า
มูลค่าการน าเข้าเพ่ิมจาก 3.229 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 5.56 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นขยายตัวร้อยละ 72 และ
ปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้นจาก 781 ตัน เป็น 1,428 ตัน คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 83 

 ประเทศส่งออกทุเรียนมาสหรัฐฯ ค านวณจากมูลค่าและปริมาณ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกต ดังนี้  
(1) ทุเรียนจากไทยซึ่งครองตลาดอันดับ 1 โดยตลอด มีอัตราการขยายตัวจากมูลค่าการน าเข้าจาก 3.226 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เป็น 4.6 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นขยายตัวร้อยละ 43 และปริมาณการน าเข้าจาก 780.9 ตัน 
เป็น 1,443.2 ตัน คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46 ราคาเฉลี่ยปี 2561 ที่ 4,039 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือประมาณ 
128 บาท/กิโลกรัม 

(2) ทุเรียนจากมาเลเซียมีอัตราการน าเข้าขยายตัวอย่างก้าวกระโดดทั้งในมิติของปริมาณและมูลค่า โดยเมื่อ
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 - 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน) มูลค่าการน าเข้าจาก 6,917 
เหรียญสหรัฐ เป็น 903,981 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นขยายตัวร้อยละ 12,969 และปริมาณการน าเข้าจาก 0.3 ตัน 
เป็น 269.9 ตัน คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 80,217 ราคาเฉลี่ยปี 2561 ที่ 3,349 เหรียญสหรัฐ/ตัน หรือประมาณ 
107 บาท/กิโลกรัม  

(3) ทุเรียนจากฟิลิปปินส์น าเข้าเป็นครั้งแรกในปี 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน) มีมูลค่า 25,423 เหรียญสหรัฐ 
ปริมาณ 3.4 ตัน ราคาเฉลี่ยปี 2561 ที่ 7,477 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

(4) ทุเรียนจากเวียดนามที่มีการน าเข้ามาตลอดตั้งแต่ปี 2557 แต่กลับไม่ปรากฏสถิติการน าเข้าในปี 2560 และ
กลับมาน าเข้าอีกครั้งในปี 2561 (มกราคม - พฤศจิกายน) ) มีมูลค่า 17,920 เหรียญสหรัฐ ปริมาณ 12 ตัน 
ราคาเฉลี่ยปี 2561 ที่ 1,493 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

(5) แม้ว่ามูลค่า/ตัน ของทุเรียนจากมาเลเซียจะน้อยกว่าไทย แต่เมื่อน ามาวางจ าหน่ายในตลาดเอเชียกลับมีราคา
จ าหน่ายต่อกิโลกรัมที่สูงกว่าทุเรียนจากไทยถึงสองเท่า แสดงให้เห็นว่าทุเรียนจากมาเลเซียเป็นที่ยอมรับและ
ชื่นชอบจากผู้บริโภคอย่างมากจนกระทั่งสามารถตั้งราคาจ าหน่ายได้สูง ทั้งนี้ จากการสอบถามผู้จ าหน่ายให้
ข้อมูลว่าทุเรียนมานซานคิงจากมาเลเซีย มีเปลือกบาง เนื้อสีเข้ม กลิ่นแรง และเมื่อผ่าออกแล้วมีคุณภาพทุกผล 

 
6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 เมื่อวันที่ 13 - 15 มกราคม 2562 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและส ารวจงานแสดงสินค้าอาหารที่มี

ลักษณะเฉพาะประจ าช่วงฤดูหนาว (Winter Fancy Food Show 2019) ซึ่งจัดขึ้น ณ Moscone Center นคร
ซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยพบว่ามีผู้เข้าร่วมงาน 1,665 บริษัท แบ่งออกเป็นจากในประเทศ 
1,065 บริษัท และต่างประเทศ 600 บริษัท ซึ่งรวมถึง 6 บริษัทจากไทยในคูหาประเทศไทย และ 2 บริษัท ที่
ออกคูหาส่วนตัวเนื่องจากมีบริษัทท าการตลาดในสหรัฐฯ  
      ทั้งนี้สินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานมากที่สุดยังคงเป็นสินค้าในกลุ่มธรรมชาติ/อินทรีย์ ส าหรับ
สินค้าที่ผู้จัดงานประกาศว่าจะได้รับความนิยมในปี 2563 ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์จากพืช (2) อาหารประจ า
ภูมิภาค (3) ผลิตภัณฑ์จากกัญชา/กัญชง (4) ผลิตภัณฑ์จากมันส าปะหลัง (5) เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่ผ่านการ
หมัก (6) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือความงาม และ (7) ไอศกรีมที่มีส่วนผสมใหม่  
       

 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 


