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

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture  

หมายเหตุ: สถิติของหน่วยงาน USDA ปรับปรุงล่าช้า 2 เดือน จากเดิมที่ปกติล่าช้าเพียง 1 เดือน เนื่องจากการปิด
ท างานชั่วคราวของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนในสหรัฐอเมริกา (Government Shutdown) 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 การน าเข้าในเดือน ธ.ค. 61  สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 14,255 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย

น าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 10 มูลค่า 349.40 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.45 ของการน าเข้าสินค้า
ทั้งหมด ทั้งนี้ ในเดือน ธ.ค. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ย. 61 ร้อยละ 0.80 โดย
สินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุด ได้แก่  
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 59.97 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน พ.ย. 61 ร้อยละ 

6.68 และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 17.15 
o ข้าว มูลค่า 50.96 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ย. 61 ร้อยละ 10.54  

           และ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 24.27  

o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 43.74 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน พ.ย. 61 ร้อยละ 
10.48  และ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 13.88 

o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 23.46 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน พ.ย. 61     
ร้อยละ 0.76 แต ่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.27 

o ยางธรรมชาติ มูลค่า 20.52 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ย. 61 ร้อยละ 21.35 
แต่ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 12.87 

 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล  
o ปริมาณการน าเข้าทุเรียนสดจากไทยในเดือน ธ.ค. 61 ลดลงจากเดือน พ.ย. 2561 ถึงร้อยละ 59.28 

ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าลดลงร้อยละ 33.85 ทั้งนี้ ในเดือนดังกล่าว สหรัฐฯ ไม่ได้มีการน าเข้าจาก
ประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ เช่น มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังพบว่า ปริมาณการน าเข้าทุเรียนของ
สหรัฐฯ จากไทยในเดือน ธ.ค. 61 เทียบกับเดือนเดียวกันของปี 60 มีปริมาณและมูลค่าการน าเข้า
ลดลงร้อยละ 60.57 และ 55.56 ตามล าดับ ซึ่งอาจเนื่องจากเป็นช่วงทุเรียนนอกฤดูของไทยประกอบ
กับตลาดอ่ืน เช่น จีน มีปัจจัยด้านราคาที่จูงใจมากกว่า โดยเมื่อเดือน ธ.ค. 61 ราคาทุเรียนส่งออกไป
จีนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 181 บาท ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของสหรัฐฯ ประมาณ 105 บาทต่อกิโลกรัม 
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อย่างไรก็ตาม แนวโน้มระยะยาวในภาพรวมตลาดสหรัฐฯ ยังเป็นตลาดที่มีความต้องการน าเข้าทุเรียน
ของไทยอย่างต่อเนื่อง 

o ส าหรับมังคุดสด (ฉายรังสี) ตามท่ีได้รายงานไปแล้วว่าจะไม่มีการน าเข้าจนถึงในช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2562 เนื่องผู้ประสานงานการฉายรังสีของไทยได้ส่งแผนการฉายรังสีให้เจ้าหน้าที่ APHIS 
ซ่ึงประจ าประเทศไทยกลับมาอีกครั้งในเดือนเมษายน 2562  

 ข้อมูลรายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยว่าในเดือน ก.พ. 62 
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยของผู้ส่งออก 6 ราย จ านวนสินค้า 6 
รายการ (entry line) ได้แก ่   
o น้ าปลา จ านวน 6 ครั้ง จากบริษัท Thai Fish sauce Factory (Squid Brand) Co.,Ltd. เนื่องจากการ

ผลิต แปรรูป หรือบรรจุไม่สอดคล้องกับ HACCP ซึ่งเป็นผลจากการที่ U.S.FDA คงค้างผลการ
พิจารณาเอกสารแนวทางแก้ไขที่บริษัทจัดส่งให้ไปกว่า 3 เดือน จึงท าให้สินค้าไม่สามารถน าเข้ามา
ตลาดสหรัฐฯ ได้ 

o มะละกอและมะม่วงอบแห้ง จ านวน 2 ครั้ง จากบริษัท Unity Food Co., Ltd. เนื่องจากมีส่วนผสม
สีปรุงแต่งอาหารที่ไม่ปลอดภัย 

o เคร่ืองแกง จ านวน 1 ครั้ง จากบริษัท Pantainorasingh Manufacturer Co., Ltd. เนื่องจาก
ปนเปื้อนสารตกค้างประเภทสารก าจัดศัตรูพืช 

o กล้วย จ านวน 1 ครั้ง จากบริษัท Green Giant Ltd Part เนื่องจากผู้ผลิตไม่ยื่นกระบวนการผลิต
ตามระเบียบ และดูเหมือนว่าการผลิต แปรรูปหรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด 

o มะขาม จ านวน 1 ครั้ง จากบริษัท YIN CHAN INTERNATIONAL CO., LTD. เนื่องจากสินค้าทั้งหมด
หรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

o ปลาหมึกและอาหารทะเลอ่ืนๆ จ านวน 1 ครั้ง จากบริษัท Bangkok Dehydrated Marine Product 
Co., Ltd. เนื่องจากปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาซึ่งเป็นสารพิษทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ประเทศคู่แข่งส าคัญทีส่ินค้าเกษตรและอาหารที่ถูกปฏิเสธน าเข้าจาก ได้แก่  
o จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าจาก 24 บริษัท รวมสินค้า 30 รายการ ประกอบด้วย พืชสมุนไพร เจ

ลาติน ปลาไหล แป้งถั่วเหลือง ลูกกวาด เครื่องปรุงอาหาร ปลานิล ปลาเดยส์ เห็ด ผลไม้เมืองร้อน ผักโขม 
ขนมพุดดิ้ง เชอร์เบท ส้ม เนื่องจากประเด็นปัญหา ดังนี้ พบการปนเปื้อนของสารก าจัดศัตรูพืชที่ตกค้าง 
ผู้ผลิตไม่ได้จดทะเบียนผู้ผลิตอาหารกรดต่ าบรรจุกระป๋อง ผู้ผลิตไม่ยื่นกระบวนการผลิตตามระเบียบ 
การผลิต แปรรูปหรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนสิ่งเจือปนอาหารที่ไม่ปลอดภัย สาร
ก าจัดศัตรูพืชตกค้าง สารเมลามีน สารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่แจ้งการใช้สีในอาหาร และมี
ส่วนผสมของยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่ปลอดภัย  

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าจากผู้ส่งออก 11 ราย รวมสินค้าทั้งหมด 14 รายการ ได้แก่         
ปลาซาร์ดีน ปลาแมคคอเรล ปลาทูน่า ปลาบารามุนดิ ขากบ ข้าว สมุนไพร มะขาม ลูกกวาด แยม ซึ่ง
สาเหตุที่ถูกปฏิเสธเนื่องจากปนเปื้อนสิ่งสกปรก เชื้อซัลโมเนลา สาร nitrofurans สารก าจัดศัตรูพืช 
สมุนไพรที่เข้าข่ายยาใหม่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 
 การถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นกว่า 1 เท่าตัวในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนใหญ่เป็น

ผลิตภัณฑ์น้ าปลา ผลไม้แห้ง สาเหตุเนื่องจากหน่วยงาน U.S. FDA เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้า
เกษตรและอาหารน าเข้า จึงควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตระหนักในเรื่องดังกล่าว และควบคุมการ
จัดเตรียม บรรจุ หรือเก็บไว้ภายใต้สภาวะที่สะอาด และไมป่นเปื้อนสิ่งปรุงแต่งสีที่ไม่ปลอดภัยให้มากข้ึน 
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 มูลค่าการน าเข้าอาหารทะเลจากประเทศไทย โดยเฉพาะกุ้ง ในปี 2561 มีแนวโน้มลดจากปีที่ผ่านมาถึงร้อย
ละ 31 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ลดลงในภาพรวมร้อยละ 5 ประกอบกับสหรัฐฯ หัน
ไปน าเข้ากุ้งขนาดใหญ่จากประเทศอินเดีย อินโดนิเชีย จีน และประเทศในแถบลาตินอเมริกามากข้ึน ดังนั้น 
แม้กุ้งไทยจะสามารถแข่งขันได้ในด้านการปลอดโรคและสารตกค้าง แต่ควรตระหนักถึงความต้องการของ
ตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดบนที่ก าลังซื้อสูงที่ต้องการกุ้งที่มีคุณภาพ เช่น กุ้งขนาดใหญ่     

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 
 สหรัฐฯ ชนะข้อพิพาททางการค้าที่ยื่นฟ้องต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) กรณี 

จีนด าเนินนโยบายบิดเบือนการค้าโดยให้การสนับสนุนผู้ผลิตธัญพืชในประเทศในระดับที่เกินกว่าพันธกรณี
ของ WTO ส่งผลให้ผลผลิตจีนเพ่ิมขึ้นและการน าเข้าลดลง นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ยื่นเอกสารต่อ
คณะกรรมาธิการด้านการเกษตรของ WTO เพ่ือแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายการแทรกแซงราคาตลาดสินค้า 
chickpeas, pigeon peas, black matpe, mung beans, และ lentils ของอินเดียเช่นกัน 

 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณปี 2562 จ านวน 66 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือสนับสนุน
โครงการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการตรวจจับและเฝ้าระวังศัตรูพืช การจ าแนกศัตรูพืช การบรรเทา
ภัยคุกคามและปกป้องระบบการผลิตในเรือนเพาะช าในประเทศ จ านวน 407 โครงการ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากทั้งรัฐบาลกลางและท้องถิ่นของสหรัฐฯ สถาบันการศึกษา และองค์กรความร่วมมือทางการเกษตร
ที่ส าคัญอ่ืนๆ    

 USDA ประกาศกฎระเบียบสุดท้ายเพื่อปรับปรุงบัญชีแห่งชาติ (National List) ว่าด้วยรายชื่อสารที่อนุญาต
และสารต้องห้ามในการเกษตรอินทรีย์ โดยเพ่ิมสารใหม่ 16 ชนิดที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตและการ
จัดการพืชและสัตว์อินทรีย์ จัดให้สาร Rotenone เป็นสารต้องห้ามในการผลิตพืชอินทรีย์ ถอดสาร 
ivermectin ที่ใช้ในการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ออกจากบัญชีรายชื่อ และแก้ไขระเบียบเพ่ืออนุญาตให้ใช้ 
parasiticide ในสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ขน รวมทั้ง เพ่ิมเติมและแก้ไขค าจ ากัดความ ระเบียบ และข้อบ่งใช้
เกี่ยวกับสารต่างๆ 17 ชนิด 

 USDA ประกาศร่างระเบียบ (Proposed Rule) เพ่ือปรับปรุงบัญชีแห่งชาติ (National List) ว่าด้วยรายชื่อ
สารที่อนุญาตและสารต้องห้ามในการผลิตและการจัดการพืชอินทรีย์ เพ่ืออนุญาตการใช้ Elemental 
Sulfur, polyoxin D zinc salt และ magnesium chloride ในการผลิตและการจัดการพืชอินทรีย์ 

ลาตินอเมริกา 
 ผู้บริโภคลาตินอเมริกามองหาอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น เช่น อาหารที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารเคมี 

น้ าตาลน้อย ไขมันหรือคอเลสเตอรอลต่ า และปลอดสารกันบูด โดยมีแนวโน้มที่จะอ่านฉลากโภชนาการมากขึ้น 
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันประชากรชาวลาตินอเมริกามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคที่ไม่เหมาะสมกบัสุขภาพ  

 อาร์เจนตินาประกาศภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นระยะเวลา 12 เดือน เนื่องจากอุทกภัย
ใน 4 จังหวัด อันเนื่องจากฝนตกหนักและน้ าท่วมตลอดทั้งเดือนมกราคม 2562 พร้อมกับมาตรการทั้งตาม
กฎหมายและมาตรการพิเศษเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ 

 เม็กซิโกด าเนินนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร 5 รายการ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่ว ข้าว ข้าวสาลี และนมโค 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณการผลิตในประเทศซึ่งมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และลดปริมาณการน าเข้า   
โดยนโยบายมุ่งเน้นไปยังเกษตรกรรายย่อยและปานกลางกว่า 2 ล้านราย ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาส  
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 โคลอมเบียผ่านร่างแผนกระตุ้นผลผลิตข้าวฉบับแรกของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลกด้วยมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ การส ารวจพ้ืนที่เหมาะสม ก าหนดเป้าหมายพื้นที่ปลูก 2.99 ล้านไร่ 
สนับสนุนด้านเทคโนโลยี สนับสนุนการเงินและการจัดการความเสี่ยง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต
และการค้า 

 เม็กซิโกจัดตั้งหน่วยงาน (Seguridad Alimentaria Mexicana) หรือ SEGALMEX ภายใต้กระทรวง
เกษตรและพัฒนาชนบท (SADER) เพ่ือดูแลเรื่องความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศ และสนับสนุน
การค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้ต่ าในพ้ืนที่ห่างไกลได้
เข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ จัดหาปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตด้านการเกษตร
และอาหาร ส่งเสริมการก่อตั้งธุรกิจ SMEs เพ่ือการค้าสินค้าอาหาร รวมถึงสนับสนุนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง อนึ่ง กฎหมายตั้งหน่วยงานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายในเมื่อ
วันที่ ๑9 มกราคม ๒๕๖๒  

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
 ตลาดข้าวสหรัฐฯ มีแนวโน้มการเติบโต ผลการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการคาดการณ์สถานการณ์ตลาดข้าว

ในสหรัฐ ช่วงปี 2560-2565 พบว่า สภาพแวดล้อมทางการเมืองและความสัมพันธ์ทางการค้าโลกได้ส่งผลกระทบ
ต่อตลาดการค้าข้าวในสหรัฐฯ ความต้องการข้าวในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมาก
เนื่องจากจิตส านึกด้านสุขภาพในหมู่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการข้าวของประเทศเพ่ิมขึ้น โดยในปี 
2561 สหรัฐฯ น าเข้าข้าวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 33  โดยการน าเข้าข้าวจากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40   

 สถานการณ์การผลิตข้าวของสหรัฐฯ ผลผลิตข้าวของสหรัฐฯ คาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยแหล่งผลิตข้าวที่
ส าคัญอยู่ในมลรัฐฯ Arkansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Texas, California, และในเขตตอนกลางฝั่ง
ตะวันตกของประเทศ อย่างไรก็ตาม จากรายงานของหน่วยงานบริการด้านวิจัยทางเศรษฐกิจ (Economic 
Research Service : ERS) ของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ระบุว่าผลผลิตต่อไร่ในปีการผลิต 2561/62 ของ
สหรัฐฯ คาดว่าจะลดลง ส่งผลให้สหรัฐฯ อาจต้องน าเข้าข้าวจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น    

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 20 - 22 กุมภาพันธ์ ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประจ าปีของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ 

(USDA) Agricultural Outlook Forum) ครั้งที่ 59 ณ เมืองอาร์ลิงตัน มลรัฐเวอร์จิเนีย โดยงานในปีนี้จัดขึ้นใน
กรอบแนวคิด “Growing Locally, Selling Globally” และเริ่มด้วยปาฐกถาพิเศษร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรจากสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก เกี่ยวกับความตกลง USMCA จากนั้น จึงมีการสัมมนาใน
หัวข้อเกี่ยวกับการเกษตรของสหรัฐฯ การค้าระหว่างประเทศ เทคโนโลยีที่จะสนับสนุนการผลิตและการค้า 
รวมทั้ง ยังให้กน่วยงานภายใต้กระทรวงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ อีกด้วย 

 25 กุมภาพันธ์ ฝ่ายการเกษตรฯ เข้าพบและหารือกับ Dr. Jill S. Wallace, Deputy Director, Eastern Hemisphere 
Issues และ Dr. Prakash Hebbar, Trade Director เพ่ือติดตามความคืบหน้าการจัดสรรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สินค้าผลไม้ฉายรังสีไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงฉายรังสีของไทยตามก าหนดระยะเวลาของแผนงานเดือนเมษายน 
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการพิจารณาเปิดตลาดสินค้าส้มโอจากไทยที่คงค้างผลการพิจารณาขั้นสุดท้าย 
นอกจากนี้ ยังได้หารือโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ Outreach ของฝ่ายการเกษตรฯ ซึ่งจะจัดสัมมนาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่หน่วยงานราชการ และ/หรือ ผู้ประกอบการ ณ ประเทศไทย 

 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

 
 


