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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนธันวาคม 2561 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 

1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

- ไมมีขอมูล -  

หมายเหต ุ 

เนื่องจากการประกาศปดทำงานชั่วคราวของหนวยงานภาครัฐบางสวนในสหรัฐอเมริกา (Government Shutdown) 

ซึ่งรวมถึงกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ที่แจงวามีความจำเปนในการหยุดปรับปรุงขอมูลสถิติในเดือน

ธันวาคม ท้ังนี้ จะสามารถดำเนินงานและเผยแพรขอมูลไดเม่ือไดรับจัดสรรงบประมาณแลว  
 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• ขอมูลรายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยวาในเดือน ธ.ค. 61 U.S. 

FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน 3 รายการ (Entry Line) ไดแก    

o น้ำปลา 2 ครั้ง (ตราปลาหมึก) เนื่องจากการผลิต แปรรูป หรือบรรจุไมสอดคลองกับ HACCP ซ่ึงเปนผลจาก

การท่ี U.S.FDA คงคางผลการพิจารณาเอกสารแนวทางแกไขที่บริษัทจัดสงใหไปกวา 3 เดือน จึงทำให

สินคาไมสามารถนำเขามาตลาดสหรัฐฯ ได 

o ทูนา 1 ครั ้ง จากบริษัท Thai Ocean Venture Co., Ltd. ซึ่งสินคาเคยพบปญหาสิ ่งแปลกปลอม/เนาเสีย

เชนเดียวกันในเดือน ต.ค. 61 

o ขาวหอมมะลิบรรจุเสร็จ 1 ครั้ง เนื่องจากพบสิ่งแปลกปลอม/เนาเสีย  

ในขณะที่สินคาเกษตรและอาหารนำเขาจากประเทศคูแขงสำคัญ ไดแก จีน ถูกปฏิเสธการนำเขา 20 รายการ คิด

เปนจำนวน 49 ครั้ง โดยสินคาสวนใหญที่ปฏิเสธการนำเขา ไดแก อาหารทะเล (กุง ปู ปลา) ซึ่งพบปญหายาสัตว

ตกคาง มีสิ่งสกปรกปลอมปน และพบเชื้อโรค  

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• วันท่ี 13 ธ.ค. 61 หนวยงาน USDA APHIS ประกาศเปดรับขอคิดเห็นตอการประเมินความเส่ียงศัตรูพืชและ

และเอกสารการจัดการความเสี่ยงเพื่อนำเขาผลฝรั่งสดจากไตหวันมายังสหรัฐฯ โดยมีขอกำหนดการนำเขา 

ไดแก การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุและพื้นที่การผลิต การตรวจสอบแหลงปลูกอยางเปนประจำโดยเจาหนาท่ีรัฐ 

การดูแลสุขอนามัยในสวนปลูก การวางกับดักแมลงวันผลไม การกำจัดศัตรูพืชดวยความเย็น (Cold Treatment) 

หรือฉายรังสี (Irradiation) การระบุล็อตที่ผลิต และการตรวจสอบกอนออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อสงออก 

ทั้งนี้ หนวยงานรับผิดชอบของไตหวันและ APHIS จะรวมกันจัดทำรายละเอียดขั้นตอนและมาตรการดำเนินงาน

และลงนามในเอกสารแผนการดำเนินงาน (Operational Work Plan: OWP) ตอไป อนึ่ง ฝรั่งผลสดเปนหนึ่งใน
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ผลไมท่ีบริษัท Melissa ผูนำเขาผลไมเมืองรอนและผลไม specialty รายใหญของสหรัฐฯไดเคยแสดงความ

ประสงคจะนำเขาจากไทยและไดหารือขอมูลเบื้องตนกับ กวก. แตยังคงติดประเด็นปญหาศัตรูพืช ทั้งนี้ กวก. 

สามารถศึกษาขอกำหนดการอนุญาตนำเขาฝรั่งผลสดจากไตหวันเพ่ือเปนกรณีตัวอยางได  

• ประกาศ USDA Trade Mission ประจำป 2562 โดยนายเท็ด แมคคินนีย ปลัดกระทรวงฯ ฝายการคาและ

การตางประเทศ ไดประกาศรายชื่อประเทศเปาหมายที ่ USDA จะใหการสนับสนุนจัดคณะผู แทนการคา 
ประจำป 2562 จำนวน 7 ครั้ง ใน 5 ทวีป เพ่ือนำคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ ไปพบและนัดหมายเจรจาการคากับผู
ซื้อในตางประเทศที่ตองการสินคาประเภทนั้นๆ โดยตรง ซึ่งนอกจากจะเนนย้ำนโยบายเชิงรุกที่มุงแกไขปญหา

ปริมาณพืชผลทางการเกษตรลนตลาดทั้งจากการผลิตและผลกระทบจากมาตรการทางการคาของประเทศผู

นำเขาแลว ยังเปนการเปดตลาดใหมชวยเหลือเกษตรกรในประเทศดวยอีกทางหนึ่ง อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา

สหรัฐฯ ไดเลือกเวียดนามใหเปนสถานที่จัดกิจกรรมทางการคาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และไดเชิญ

ผูแทนไทยและเมียนมารเขารวม 

• หนวยงาน U.S.FDA ประกาศรายงานประจำปวาดวยการจำหนายและใชยาสัตวในประเทศที่ลดลงอยางมี

นัยสำคัญ โดยในป 2560 ลดลงถึง 3 ลานกิโลกรัม คิดเปนลดลงรอยละ 33 และเมื่อเทียบกับป 2558 ลดลงรวม

รอยละ 43 โดยการใชยาปฏิชีวนะในปศุสัตวอยูในระดับต่ำสุดนับแตป 2552 ท้ังนี้ ผูเลี้ยงโคและสุกรเปนกลุมการ

ผลิตท่ีสามารถลดการใชยาสัตวไดเปนอันดับตนๆ  

• วันที่ 20 ธ.ค. 61 รัฐมนตรีกระทรวง USDA ไดขานรับมติขององคการสหประชาขาติซึ่งกำหนดใหป 2563 

เปนปสากลดานสุขอนามัยพืช โดยตั้งเปาผลักดันและยกระดับการควบคุม กำกับ และดูแลดานสุขอนามัยพืช 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปองกันศัตรูพืชตางถิ่นซึ่งจะทำลายและสงผลกระทบตอภาคการเกษตรสหรัฐฯ ทั้งนี้ 

USDA APHIS ไดกำหนดแผนประจำปในการทำงานรวมกันในทุกภาคสวนของสังคม ตั้งแต เกษตรกรถึงผูบริโภค 

ภาคอุตสาหกรรมถึงเจาหนาท่ีภาครัฐ รวมถึงนักวิชาการและภาคประชาสังคม เพ่ือนำไปสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีปลอด

ศัตรูพืช ที่จะสงผลใหผลิตผลเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีขึ้น การคาสินคาเกษตรท่ี

ปลอดภัย ความม่ันคงอาหาร จนถึงโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจตอไป  

• สรุปผลงานของ USDA ดานการขยายการคาสินคาเกษตรสหรัฐฯ ในป 2561 ไดแก การเจรจาความตกลง

สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) โดยสามารถขยายโอกาสของผลิตภัณฑนมและสัตวปกเขาสูตลาดแคนาดา 

เปดตลาดเนื้อแกะและแพะไปญ่ีปุน เปดตลาดเนื้อโคและสุกรไปอารเจนตินา เปดตลาดสัตวปกไปอินเดียและนามิ

เบีย เปดตลาดเนื้อแกะไปเอลซัลวาดอร เปดตลาดเนื้อโคและสัตวปกไปโมร็อกโก เปดตลาดไขและผลิตภัณฑไป

แอฟริกาใต และเปดตลาดนมและผลิตภัณฑไปตุรกี นอกจากนี้ ยังรวมถึงการควบคุมความปลอดภัยสินคาเกษตร

และอำนวยความสะดวกสินคากักกัน ณ ประเทศปลายทาง ไดแก เนื้อโคไปบัลแกเรีย เชอรี่ไปไตหวัน แครนเบอร

รี่ไปจีน กุงล็อบสเตอรไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส และหมึกไปเปรู 

• วันที่ 21 ธ.ค. 61 หนวยงาน APHIS ประกาศบรรลุเปาหมายการดำเนินงานประจำป 2561 เพื่อตอบสนอง

เปาหมายการปกปองภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ทรัพยากรธรรมชาติ และการประกาศใชรัฐบัญญัติวาดวยสวัสดิ-

ภาพสัตวและการปกปองมา (Animal Welfare and Horse Protection Act) โดยมีผลงานท่ีโดดเดน อาทิ  
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o กำจัดศัตรูพืชตางถ่ิน 3 สายพันธุ (การปลอดหนอนเจาะสมอสีชมพูในฝาย สุกรปาสายพันธุตางถ่ินท่ีเขา

ทำลายพ้ืนท่ีการเกษตร ระบบนิเวศ และทรัพยากรทองถ่ินในมลรัฐแมรี่แลนดและมลรัฐนิวเจอรซีย การ

ปลอดดวงหนวดยาวซึ่งเปนศัตรูพืชในไมเนื้อแข็งในเขตชุมมอนโร มลรัฐนิวเจอรซีย และชุมชนสโตนลิค 

มลรัฐโอไฮโอ) 

o เปดตัวโครงการใหความชวยเหลือ Defend the Flock เพ่ือปองกันการระบาดของโรคท้ังในสัตวปกเพ่ือ

การพาณิชยและทีเลี้ยงในบริเวณบาน โดยกระตุนใหผูมีสวนไดสวนเสียตระหนักถึงความสำคัญ และ

ไดรับการอบรมใหปฏิบัติไดถูกตองเหมาะสมเพ่ือคงไวซ่ึงความม่ันคงทางชีวภาพเพ่ือปกปองสัตวปกท่ีตน

เลี้ยงจากโรคระบาดตางๆ เชนไขหวัดนกสายพันธุรุนแรง (HPAI)  

o การแกไขสถานการณฉุกเฉิน ไดแก การระบาดของโรคนิวคาสเซิลที ่มีความรุนแรงสูงในมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย การระบาดของ Spotted lanternfly ในมลรัฐเพนซิลวาเนียและมลรัฐอื่นๆ และการพบ

แมลงวันผลไมสายพันธุยุโรปซ่ึงเปนสัตรูพืชสำคัญของเชอรรี่ในนิวยอรก 

• วันที่ 21 ธ.ค. 61 หนวยงาน FSIS ประกาศผลการดำเนินงานประจำป 2561 เพื่อสนองตอบนโยบายปกปอง

ดานสาธารณสุขโดยรับรองความปลอดภัยของเนื้อสัตว สัตวปก และผลิตภัณฑไข โดยตรวจสอบสัตวปศุสัตวกวา 

160 ลานตัว ซากสัตวปกกวา 9.47 พันลานตัว และมีผลงานท่ีโดดเดน อาทิ 

o การปองกันการติดเชื้อจากอาหารหรืออาหารเปนพิษ โดยมุงเนนการควบคุมเชื้อ E.coli, Listeria 

monocytogenes, Salmonella และ Campylobacter  

o ความรวมมือเพ่ือสรางเครือขายความปลอดภัยอาหาร ในระดับชาติ มลรัฐ และองคกรทองถ่ิน 

o การปรับปรุงระบบการตรวจสอบใหทันสมัย ไดแก  

 เสนอปรับแกระเบียบการตรวจสอบผลิตภัณฑไขสำหรับโรงงานที ่แปรรูปไขใหใชมาตรฐาน 

HACCP and SOPs ดานสุขอนามัยที่เทียบเทากับโรงงานเนื้อสัตวและสัตวปก เพื่อใหสินคาไข

แปรรูปท่ีผลิตปราศจากเชื้อโรค 

 เสนอปรับปรุงระบบการตรวจสอบโรงเชือดสุกรที่มีอายุกวา 50 ป ที่กำหนดใหโรงเชือดตองมีการ

ตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและเชื้อโรคดวย 

 ปรับลดกระบวนงานที่ซ้ำซอน ซึ่งรวมถึง การยกเลิกขอกำหนดโดยละเอียดในการทำความสะอาด

ซากสุกร การอนุญาตใหซากสัตวไมตองประทับเครื่องหมายการตรวจสอสบของ USDA หากซาก

สัตวนั้นจะแปรรูปในโรงงานเดียวกัน ยกเลิกการจำกัดจำนวนชั่วโมงที่โรงงานใชในการเตรียม

ผลิตภัณฑจากสัตวท่ีไมไดผานการตรวจสอบ บริโภคไมได เชน อาหารสัตวและสัตวเลี้ยง เนื่องจาก

นับแตป 2533 โรงงานตองปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP อยูแลว 

 การตรวจสอบปลาหนังในวงศ Siluriformes โดยเริ่มใชโปรแกรมการตรวจสอบปลาดังกลาว และ

ยอมรับความเทาเทียมกันของระบบความปลอดภัยอาหารของเวียดนาม จีน และไทย ใหสามารถ

สงปลาดังกลาวมาจำหนายในสหรัฐฯ ได 

o เทคโนโลยีแหงอนาคต โดยเริ่มหารืออยางจริงจังกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ

นโยบายและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อสัตวและสัตวปกจากเสตมเซลสเพ่ือ

เปนอาหาร 
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o แผนงานในป 2562 ไดแก มาตรฐาน Campylobacter มาตรฐานการดำเนินงานใหมสำหรับเชื้อ 

Salmonella ดำเนินการขอเสนอปรับปรุงระเบียบที่เสนอไวในป 2561 และปรับปรุงระเบียบการ

ตรวจสอบโรงเชือดโค 

• ตั้งแตวันท่ี 22 ธันวาคม 2561 เปนตนมา นบัเปนชวงของการประกาศปดการทำงานของหนวยงานรัฐบาล

สหรัฐฯ บางสวน (Government Shutdown) ซ่ึงสงผลกระทบตอลูกจางของรัฐบาลอเมริกันราว 25% หรือ

มากกวา 800,000 คน โดยกวาครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ยังตองทำงานตอไปโดยที่ยังไมไดคาจาง นอกจากนี้ ใน

เบื้องตนยังสงผลกระทบให 9 กระทรวงตองปดการทำงานชั่วคราว ไดแก Department of the Treasury, 

Department of Agriculture,  Homeland Security Department,  Department of the Interior, 

Department of State,  Department of Housing and Urban Development,  Department of 

Transportation, Department of Commerce, Department of Justice  

 

       ในสวนของกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ไดออกแผนงานรองรับสถานการณดังกลาว โดยจะยังคง

ดำเนิน งานสำคัญและจำเปน เชน การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบโรงงานผลิตตางๆ 

ตลอดจนถึงการกำกับดูแลหวงโซการผลิตอาหารในประเทศ อยางไรก็ตาม มีความจำเปนตองหยุดการพิจารณา

เงินกูยืมเพื่อเกษตรกร และเงินชวยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากสงครามการคา

ระหวางสหรัฐฯ - จีน นอกจากนี้ การปดการทำงานชั่วคราวของ USDA ยังสงผลกระทบใหหยุดการปรับปรุง

รายงานดานเศรษฐศาสตรเกษตรและขอมูลสถิติดานการเกษตรอื่นๆ เชน สถิติและรายงานวิเคราะหผลผลิต

พืชผลทางการเกษตร ประมาณการอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตรของโลก ปริมาณคงคลังของธัญพืช ขาว ตน

กลาขาวสาลีและคาโนลา ปริมาณฝายท่ีปนใยแลว รวมถึงโครงการงานวิจัยดานการเกษตรตางๆ เปนตน ซ่ึงสงผล

กระทบตอภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของสหรัฐฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจ และการประเมิน

สถานการณราคาสินคาเกษตร เนื่องจากขอมูลสถิติท่ีใหบริการมีจำกัดและไมไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

        สำหรับกรณีของการนำเขา ณ ดานตางๆ คาดวาจะยังไมไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน เนื่องจากเจาหนาท่ี

จะยังคงปฏิบัติงานตามปกติแมจะยังไมไดรับเงินคาจาง อยางไรก็ตาม หากการปดทำงานของหนวยงานรัฐบาล

สหรัฐฯ ดังกลาว ยังคงดำเนินตอไปโดยไมมีกำหนด หนวยงานสามารถพิจารณาลดกำลังเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึง

อาจสงผลตอระยะเวลาการตรวจ/กักกันสินคาเกษตรได อนึ่ง สินคาเกษตรอาหารนำเขาที่อยูภายใตโครงการ

ตรวจปลอยสินคาลวงหนา (Pre-Clearance Program) ซึ่งดำเนินงานโดยใชงบประมาณจากกองทุนประเทศผู

สงออกจะไมไดรับผลแตอยางใด  

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• คาดวาในชวงป 2562-2563 การตรวจสอบนำเขาสินคาเกษตรและอาหารมาสหรัฐฯ จะเขมงวดมากข้ึน โดย

หนวยงาน USDA APHIS จะเพิ่มความเขมงวดในประเด็นศัตรูพืชท่ีติดมากับสินคา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

การเตรียมความสูปสากลดานสุขอนามัยในป 2563 ของ USDA และหนวยงาน U.S.FDA และ FSIS จะเขมงวดใน

ประเด็นยาสัตวตกคางในสินคาจากสัตวท่ีเปนอาหารเพ่ือการบริโภค เชน ไก สุกร อาหารทะเล เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบายลดการใชยาสัตวและยาสตัวตกคางในประเทศและการคาระหวางประเทศ 
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• คาดวาในชวงป 2562 ตลาดมะพราวสดในสหรัฐฯ จะมีการแขงขันดานราคามากขึ้น เนื่องจากมะพราว

เวียดนามท่ีเริ่มมีผลผลิตออกมามากและสามารถนำเขามาจำหนายในราคาท่ีถูกกวามะพราวไทยท่ีครองตลาด

มาโดยตลอดถึงกลองละ 4 เหรียญสหรัฐ อีกท้ัง เนื่องจากยังเปนมะพราวสายพันธุน้ำหอมเชนเดียวกับไทย จึง

คาดวาเกษตรกรเวียดนามจะสามารถพัฒนารสชาติและคุณภาพของมะพราวจากเวียดนามไดไมยากนัก 

จนกระท่ังสามารถตีตลาดและไดสวนแบงการตลาดไปจากมะพราวไทยในท่ีสุด  

         อนึ่ง ผูประกอบการนำเขาแจงวา ในบางชวงที่จำหนายมะพราวไทยในราคาถูกที่สุดกลองละ 9.99 

เหรียญสหรัฐ ทำใหมีกำไรตอหนวยนอยมากจนถึงขาดทุน แตที่สามารถดำเนินกิจการอยูไดเนื่องจากปจจุบัน

ครองตลาดในฐานะผูนำเขาหลักมะพราวมาสหรัฐฯ มีกลยุทธการเปนศูนยกระจายสินคาผักและผลไมสดขนาด

ใหญท่ีทำใหผูซื้อสามารถซื้อสินคาผักและผลไมทุกชนิดภายในแหลงเดียว จึงสามารถจำหนายมะพราวดวยใน

คราวเดียวกัน และการตลาดที่มุงเนนปริมาณการจำหนายเปนหลัก รวมถึงการมีบริษัทคูคาประจำที่ดำเนิน

ธุรกิจดวยกันมานาน ทั้งนี้ มีขอกังวลวาหากในอนาคตมีความแตกตางดานราคามาก ผูซื้ออาจหันไปสั่งซ้ือ

มะพราวจากเวียดนามทดแทนได 

 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 


