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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 

1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• ในเดือน  ต .ค . 61 สหรัฐฯ นำเข าสินค าเกษตรจากท่ั วโลกมูลค า 13,954.48 ล าน เหรียญสหรัฐ                                                                           

โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับท่ี 11 มูลคา 369.42 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.64 ของการนำเขา

สินคาเกษตรท้ังหมด ท้ังนี้ในเดือน ต.ค. 61 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากไทยเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.ย. 61 รอยละ 

15.03 โดยสินคา 5 อันดับแรกท่ีนำเขาจากไทย ไดแก  

o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 68.56 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.ย. 61 รอยละ 53.17 

แต การนำเขาลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 32.41 

o ขาว มูลคา 42.57 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.ย. 61 รอยละ 18.40  

และ นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 25.20 

o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 40.70 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.ย. 61 รอยละ 15.83 

และ นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 0.38 

o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 25.09 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.ย. 61 รอยละ 3.85 

และ นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 20.31 

o ยางธรรมชาติ มูลคา 25.83 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.ย. 61 รอยละ 10.84  

และ นำเขาเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 2.53             

• ขอมูลรายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยวาในเดือน พ.ย. 61 U.S. 

ปริมาณ มูลคา

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

สินคาเกษตรทั้งหมด 138,372.60 321.14 142,834.80 3.22 369.42 15.03 157,228.10 -9.15 391.88 -5.73

กุงและผลิตภัณฑ 4,172.00 44.76 6,229.60 49.32 68.56 53.17 8,982.50 -30.65 101.43 -32.41

ขาว 31,869.50 35.95 38,307.40 20.20 42.57 18.40 39,293.30 -2.51 34.00 25.20

ทูนาและผลิตภัณฑ 7,236.00 35.14 8,569.90 18.43 40.70 15.83 8,080.90 6.05 40.55 0.38

อาหารสุนัขและแมวกระปอง 5,898.10 24.16 5,403.30 -8.39 25.09 3.85 5,381.90 0.40 20.85 20.31

ยางธรรมชาติ 14,559.00 23.30 16,288.20 11.88 25.83 10.84 14,391.50 13.18 25.19 2.53

สับปะรดกระปอง 12,422.10 12.27 12,297.30 -1.00 11.25 -8.30 13,939.20 -11.78 21.79 -48.37

มะพราวและผลิตภัณฑ 3,060.10 4.92 3,632.70 18.71 5.45 10.79 4,242.40 -14.37 6.23 -12.50

ทุเรียนสด 202.5 0.79 76.7 -62.12 0.25 -67.97 87.30 -12.14 0.22 15.00

กลวยไม - 0.75 - - 0.92 22.67 - - 0.73 26.03

มะขามสด 164.6 0.45 170 3.28 0.48 7.56 138.9 22.39 0.48 0.83

รายการ

ก.ย. 61 ต.ค. 61 ต.ค. 60

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
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FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน ๓ รายการ (Entry Line) ไดแก    

o สินคาปลา 1 ครั้ง เนื่องจากขอมูลบนฉลากไมถูกตองหรือไมระบุขอมูลดานโภชนาการตามกฎระเบียบ

กำหนดบนฉลาก  

 

o น้ำปลา 3 ครั้ง เนื่องจากการผลิต แปรรูป หรือบรรจุไมถูกหลักสุขอนามัยและ ผูผลิตในตางประเทศไม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 21 CFR 123 

o  มะขาม 4 ครั้ง เนื่องจากพบสิ่งแปลกปลอม/เนาเสยี ท้ังนี้ เปนท่ีนาสังเกตวามะขามท่ีถูกปฏิเสธการ

นำเขานี้มีปญหาเดียวกัน และผลิตจาก 2 บริษัทท่ีตั้งอยูในจังหวัดเพชรบูรณเชนเดียวกันดวย ไดแก 

บริษัท K.C. Food & Beverage Co., Ltd  จำนวน 3 ครั้ง และบริษัท Fresh Produce Co., Ltd 

จำนวน 1 ครั้ง  

ในขณะท่ีสินคาเกษตรและอาหารนำเขาจากประเทศคูแขงสำคัญ ไดแก จีนถูกปฏิเสธการนำเขา ๒๐ รายการ 

อินโดนีเซีย ๕๙ รายการ อินเดีย ๓๓  รายการ และเวียดนาม ๘ รายการ            

• ฝายการเกษตรฯ ไดสำรวจตลาดสินคาผลไมสดและผลไมแปรรูป รวมท้ังกุงแชแข็งในซูเปอรมารเก็ตสินคา

เอเชีย จำนวน ๒ แหง ณ เมืองซานกาเบรียล มลรัฐแคลิฟอรเนีย และ Costco ซ่ึงเปนตลาดขายสง โดยมี

สินคาท่ีนาสนใจ ไดแก  

o ขาวหอมมะลิจากไทย มีวางจำหนายแบบถุงใหญ ขนาดบรรจุถุงละ ๕๐ ปอนด ราคา ๔๔.๙๙ 
เหรียญสหรัฐ 

o มะขามจากไทย ขนาดบรรจุกลองละ ๑ ปอนด ราคา ๓.๕๙ เหรียญสหรัฐ 
o มะพราวออนจากไทย 1 กลองบรรจุ 9 ลูก ราคา ๙.๙๙ เหรียญสหรัฐ  
o ทุเรียนหมอนทองแชแข็งจากไทย ลูกขนาดกลาง ราคา ๒.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o ทุเรียน Musang King ลูกขนาดเล็ก แชแข็งท้ังลูกจากมาเลเซีย ราคา ๗.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o ลำไยจากเวียดนาม พรอมกานจับชอ ลูกขนาดเล็ก ผิวสีเหลือง ราคา 1.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o แกวมังกรจากเม็กซิโก ลูกขนาดกลาง เปลือกมีสแีดงสด ราคา ๔.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o แกวมังกรจากเวียดนาม ลูกขนาดกลาง เปลือกมีสีสด ราคา ๔.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o มะมวงดิบจากเม็กซิโก ราคา ๒.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o มะมวงสุกจากเอกวาดอร ราคา 1.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o ฝรั่งจากสหรัฐฯ ลูกขนาดใหญ สีเขียวสด ราคา 3.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o สมโอจากสหรัฐฯ ลูกสีเขียว เนื้อสีชมพู ราคา 3.๙๙ เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o ขม้ินจากสหรัฐฯ ราคา 4.๙6 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o เงาะจากฮอนดูรัส ลูกขนาดกลาง ผิวเริ่มดำคล้ำ ราคา 3.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o กุงขาวแชแข็งจากไทย* (ลักษณะ: ปอกเปลือก เอาหัวออก) ขนาด ๑๓-๑๕ ตัว/ปอนด แพ็คละ 4 

ปอนด ราคา 39.99 เหรียญสหรัฐ ราคาเฉลี่ย 10 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o กุงกุลาดำ (Black Tiger Shrimp) แชแข็งจากเวียดนาม ขนาด ๑๓-๑๕ ตัว/ปอนด แพ็คละ ๒ ปอนด 

ราคา ๒๗.๙๙ เหรียญสหรัฐ 
o กุงกามกราม (Freshwater Prawn) แชแข็งจากอินเดีย ขนาด 6-8 ตัว/ปอนด แพ็คละ ๒ ปอนด 

ราคา ๑๖.๙๙ เหรียญสหรัฐ  
o กุงขาวแวนนาไมแชแข็งจากเอกวาดอร (ลักษณะ: เอาหัวออก) ขนาด 21-25 ตัว/ปอนด แพ็คละ 
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4 ปอนด ราคา ๑9.๙๙ เหรียญสหรัฐ ราคาเฉลี่ยะ 5 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 

o กุงขาวแวนนาไมแชแข็งจากเม็กซิโก (ลักษณะ: ปอกเปลือก เอาหัวและหางออก) ขนาด 41-50 
ตัว/ปอนด ราคา 7.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 

o กุงขาวแวนนาไมแชแข็งจากเม็กซิโก (ลักษณะ: เอาหัวออก) ขนาด 41-50 ตัว/ปอนด ราคา 4.59 
เหรียญสหรัฐ/ปอนด  

o กุงขาวแวนนาไมแชแข็งจากอินเดีย (ลักษณะ: เอาหัวออก) ขนาด 16-20 ตัว/ปอนด ราคา 6.99 
เหรียญสหรัฐ/ปอนด 

o สับปะรดกระปอง ท่ีวางจำหนายในตลาดสินคาเอเชียสวนใหญเปนสินคาจากไทย น้ำหนักสุทธิ 
567 กรัม หรือ 20 ออนซ ราคาอยูระหวาง 1.49 เหรียญสหรัฐ ถึง 2.19 เหรียญสหรัฐ  

o สับปะรดกระปองจากฟลิบปนส นำ้หนักสุทธิ 567 กรัม หรือ 20 ออนซ ราคา 1.99 เหรียญสหรัฐ  
o สับประรดจากเวียดนาม น้ำหนักสุทธิ 567 กรัม หรือ 20 ออนซ ราคา 1.09 เหรียญสหรัฐ (ไม

เคยมีวางจำหนายมากอน) 
อนึ่ง เปนท่ีนาสังเกตวาสับปะรดกระปองจากเวียดนามเริ่มเขามาทำตลาดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเปนท่ีนา

สังเกตุวาไมพบกุงแชแข็งจากไทยวางจำหนายในตลาดสินคาเอเชียท้ัง 2 แหง อยางไรก็ตาม* พบวายังคงมีกุงแช
แข็งจากไทยวางจำหนายในตลาด Main Stream Market เชน Costco  

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) เผยรายงานการปฏิเสธนำเขาอาหารทะเลในเดือน

ตุลาคม รายการสินคากุงจาก ๔ ประเทศ ไดแก อินโดนิเชีย อินเดีย จีน และบังคลาเทศ คิดเปนรอยละ ๔.๒ 

ของอาหารทะเลท้ังหมดท่ีถูกปฏิเสธการนำเขา เนื่องจากปญหาสารปฏิชีวนะและยาสัตวตกคาง (เชน ไนโตร

ฟูราน) ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวมิใชปญหาใหมแตเปนปญหาตอเนื่องจากสถิติรายงานการปฏิเสธนำเขาอาหาร

ทะเลในเดือนกันยายนท่ีผานมา สงผลใหนับตั้งแตตนป ๒๕๖๑ พบสินคากุงจำนวน ๔๓ รายการ ท่ีถูกปฏิเสธ

การนำเขาจากสาเหตุดังกลาว นอกจากนี้ ยังพบวาสินคากุงจากอินโดนีเซียอีก ๒ รายการ ถูกปฏิเสธนำเขา

เนื่องจากปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา อนึ่ง ไมพบวาสินคากุงจากไทยอยูในรายการปฏิเสธนำเขาดังกลาว ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงและการควบคุมอยางเครงครัดของท้ังหนวยงาน

ภาครัฐและผูประกอบการผลิตและสงออกของไทย0

1 

• CDFA ประกาศใหพ้ืนท่ี 79 ตารางไมลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิส เปนพ้ืนท่ีกักกันศัตรูพืช เม่ือวันท่ี ๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ภายหลังการตรวจพบแมลงวันผลไมสายพันธุเม็กซิกันในเมืองลองบีช จำนวน ๓ ตัว โดย

ท่ีแมลงวันถึง ๒ ตัว เปนเพศเมียซ่ึงมีโอกาสทำใหเกิดการขยายพันธุและเพ่ิมความเสี่ยงในการแพรกระจาย

ของศัตรูพืชดังกลาวได ดังนั้นหนวยงานอาหารและเกษตรแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California Department 

of Food and Agriculture: CDFA) จึงประกาศเขตกักกันศัตรูพืชสำหรับแมลงวันผลไมสายพันธุเม็กซิกันใน

พ้ืนท่ีบางสวนของเทศมณฑลลอสแอนเจลิส ซ่ึงรวมถึงทาเรือลอสแอนเจลิสและทาเรือลองบีช โดยครอบคลุม

 
1 http://www.shrimpalliance.com/fda-reports-refusals-of-shrimp-imports-contaminated-with-banned-antibiotics-from-a-wide-variety-of-countries 
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อาณาเขต ๗๙ ตารางไมล เริ่มจากพ้ืนท่ีทางตอนเหนือจากฟรีเวย หมายเลข CA-91 ไปถึงทางตอนใตของ

มหาสมุทรแปซิฟก และพ้ืนท่ีทางตะวันตกไปจนถึงฟรีเวยหมายเลข I-110 สวนทางตะวันออกครอบคลุมไป

จนถึงถนน Palo Verde Avenue เนื่องจากแมลงวันผลไมสายพันธุเม็กซิกันสามารถสรางความเสียหาย

ใหกับผักและผลไมกวา ๕๐ ชนิด การประกาศเขตกักกันศัตรูพืชครั้งนี้ จึงครอบคลุมและสงผลกระทบตอทุก

ภาคสวนในหวงโซอาหารของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ท้ังเกษตรกร ผูประกอบการขายสงและขายปลีกท่ีมีผลไมท่ี

คาดวาผลไมของตนไดรับผลกระทบ เรือนเพาะชำตนไมท่ีเปนท่ีอาศัยของแมลงวันผลไมสายพันธุเม็กซิกันใน

พ้ืนท่ีกักกัน ทาเรือลอสแอนเจลิสและทาเรือลองบีช ผูนำเขาและผูสงออก ณ ทาเรือดังกลาวซ่ึงอาจไดรับ

ผลกระทบท่ีแตกตางกันตามแตละสถานการณ12 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

จากสถานการณสินคากลวยไมตัดดอกของไทยในขอ 3 ขางตน จึงทำใหคาดการณไดวาอาจมีแนวโนมการ
นำเขากลวยไมตัดดอกไทยลดลงเล็กนอย เนื่องจากในชวงแรกผูนำเขาตองแบกรับตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 6.4 ท้ังนี้ 
ผูนำเขาสวนใหญในสหรัฐฯ ไดเริ่มปรับราคาข้ึนเลกนอยเพ่ือใหคงฐานลูกคาไวได ในขณะท่ีผูนำเขารายใหญเลือกปรับ
ราคาข้ึนเทากับอัตราภาษีท่ีสหรฐัฯ เรียกเก็บโดยผลักภาระใหกับลูกคาท้ังหมด จึงอาจทำใหลูกคาท่ีไมตองการแบกรับ
ราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหันไปสั่งซ้ือดอกไมชนิดอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวาทดแทน อยางไรก็ตาม ในระยะยาวคาดวากลวยไมตัด
ดอกของไทยจะยังคงไดรับความนิยมเปนอยางมากในตลาดสหรัฐฯ และจะขายดีในชวงเทศกาลสำคัญๆ ของสหรัฐฯ 
ไดแก เทศกาลคริสตมาส วันแม วันวาเลนไทน วันขอบคุณพระเจา โดยเฉพาะดอกกลวยไมในรูปแบบงมาลัยจะไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากในชวงเทศกาลจบการศึกษา (เมษายน - มิถุนายน) และขณะนี้มีเพียงไทยประเทศเดียวท่ี
จำหนายในรูปแบบพวงมาลัย  

 

ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 
2 https://californiaagtoday.com/mexican-fruit-fly-quarantine-portion-los-angeles-county/ 


