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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน มกราคม 2563 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. 62 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 14,146
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยน าเข้าจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 
362.15 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 5.50 โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งใน
ตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ คงทีอ่ยู่ทีร่้อยละ 2.6 และการครองตลาดคงที่อยู่ที่อันดับที่ 9  
ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน ธ.ค. 62 มีดังนี้  
1) ข้าว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 คิดเป็นมูลค่า 64.34 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 8.99 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 27.01  
2) กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 เป็นมูลค่า 44.50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ลดลงจากเดือนก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.56 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 25.77 
3) ทูน่าและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 เป็นมูลค่า 47.54 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.52  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.69 
4) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 เป็นมูลค่า 22.52 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 6.09 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 9.73 
5) อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 เป็นมูลค่า 23.27 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 2.30 แต่ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.45 
 สรุปภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญของไทยในตลาดสหรัฐฯ ปี 2562   

ข้าว สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) น าเข้ารวมเป็นมูลค่า 
643.72 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก 548.91 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 17       
ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 62 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 59 เมื่อปีก่อนหน้า โดยประเทศไทยยังคงรักษา 
ส่วนแบ่งการตลาดข้าวในสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 1 และถือเป็นสินค้าเกษตรที่ท ารายได้ให้กับประเทศไทยมาก
ที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในตลาดสหรัฐฯ 
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ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม) น าเข้ารวม
เป็นมูลค่า 352.21 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก 301.34 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 17  
ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 23 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 19 เมื่อปีก่อนหน้า โดยประเทศไทยยังคงรักษาส่วน
แบ่งการตลาดยางธรรมชาติในสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 2 รองจากอินโดนีเซีย 

ทูน่าและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้าทูน่าและ
ผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 515.57 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 474.45 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เมื่อปี 2561 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.5 ประเทศไทยยังคงครองตลาดทูน่าและผลิตภัณฑ์เป็น
อันดับที่ 1 ในสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนของมูลค่าการตลาดคิดเป็นร้อยละ 35 เพ่ิมขึ้นจากร้อยะ 33 ทั้งนี้ 
เวียดนามและเอกวาดอร์ถือเป็นคู่แข่งที่ส าคัญ ในขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นับเป็นคู่แข่งที่น่าจับตา
มองเนื่องจากอัตราการขยายตัวของส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ คือ เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ  
7.59 และ 4.31 ต่อเดือน ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดเพียงร้อยละ 
0.30 ต่อเดือนเท่านั้น  

กุ้งและผลิตภัณฑ์  สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยลดลง โดยภาพรวมในปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้ากุ้ง
จากไทยคิดเป็นมูลค่า 476.64 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 556.76 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2561 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14  โดยสหรัฐฯ หันไปน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากประเทศคู่แข่งของไทยได้แก่ อินเดีย 
เอกวาดอร์ และเวียดนาม ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยปี 2562 ลดลงอยู่เหลือร้อยละ 8 จาก
ร้อยละ 9 เมื่อปี 2561 โดยไทยครองตลาดอยู่ในอันดับที่ 5 รองจาก อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
เอกวาดอร์ 

สับปะรดกระป๋อง สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยลดลง  โดยภาพรวมในปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้า
สับปะรดกระป๋องจากไทยคิดเป็นมูลค่า 109.49 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 123.37 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เมื่อปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.25 โดยสหรัฐฯ หันไปน าเข้าจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมากขึ้น 
ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยลดลงจากร้อยละ 52 เมื่อปี 2561 เหลือเป็น 47 ในปี 2562 ถึงแม้
ประเทศไทยยังคงครองตลาดสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับที่ 1 ในสหรัฐฯ แต่ในปี 2563 อาจเป็นปีที่ท้า
ทายเนื่องจากการแข่งขันจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียซึ่งมีราคาน าเข้าในปี 2562 ที่ต่ ากว่าของไทย  

อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว  สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2562 น าเข้า
รวมเป็นมูลค่า 291.55 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก 275.01 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2561 คิดเป็น
ร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดในปี 2562 ลดลงจากร้อยละ 76 เมื่อปี 2561 เหลือเป็น 
74 ในปี 2562 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและ
แมว เป็นอันดับที่ 1 ในสหรัฐฯ 

ผลไม้ฉายรังสี ในภาพรวมปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 
- มังคุด สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพิ่มข้ึน โดยในปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยคิด

เป็นมูลค่า 2.16 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก 1.91 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2561 คิดเป็น
เป็นร้อยละ 12.95 ทั้งนี้ มังคุดไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ท้าทายจากเม็กซิโกซึ่งเป็นคู่แข่งที่
ส าคัญซึ่งมีมังคุดคุณภาพใกล้เคียงกับไทยและมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน-
สิงหาคมใกล้เคียงกันช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดของมังคุดไทย อีกทั้งสามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดย
ไม่ต้องผ่านกระบวนการฉายรังสี ท าให้มังคุดไทย 

- ทุเรียน สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  โดยในปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทย
คิดเป็นมูลค่า 4.98 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก 4.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2561 คิดเป็น
เป็นร้อยละ 3.97 ประเทศไทยครองตลาดทุเรียนในสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 1 โดยมีคู่แข่งจาก
มาเลเซียซึ่งมักเป็นทุเรียนแช่แข็งและมีราคาใกล้เคียงกับทุเรียนไทย และทุเรียนจากเวียดนามอีก
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เล็กน้อย แต่ทุเรียนจากประเทศไทยได้เปรียบในเรื่องมีทุเรียนสดคุณภาพดีวางจ าหน่าย ตลอดจน
จาการที่ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มีการประชาสัมพันธ์และ
เปิดตัวทุเรียนพันธุ์พวงมณีซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ที่มีรสชาติดีและขนาดเล็กพอเหมาะกับการ
รับประทานครั้งเดียว จึงคาดว่าตลาดทุเรียนไทยในสหรัฐฯ ในปี 2563 น่าจะมีลู่ทางที่ดี  

- มะขามสด สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น แม้จะประสบปัญหาการถูกปฏิเสธการน าเข้า
เนื่องจากปัญหาสิ่งสกปรกเจือปน (filthy) อยู่บ่อยครั้ง โดยในปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้ามะขามสด
จากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 5.48 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 5.22 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อ
ปี 2561 หรือคิดเป็นเป็นร้อยละ 4.98 ทั้งนี้ ประเทศไทยครองตลาดมะขามสดในตลาดสหรัฐฯ     
เป็นอันดับที่ 1 โดยยังไม่มีคู่แข่งที่ส าคัญ แต่ประเทศไทยต้องปรับปรุงเรื่องคุณภาพและความ
สะอาดของสินค้า 

- กล้วยไม้ สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยลดลง โดยในปี 2562 สหรัฐฯ น าเข้าผลิตภัณฑ์กล้วยไม้
จากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 8.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 13.09 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อ
ปี 2561 คิดเป็นเป็นร้อยละ 31.47 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากการที่สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ 
GSP กล้วยไม้ไทย โดยประเทศไทยเพ่ิงได้รับคืนสิทธิ์ GSP เมื่อเดือนตุลาคม 2562 จึงคาดว่า
แนวโน้มในปี 2563 น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน 

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ม.ค. 63       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 6 ราย รวมสินค้า 13 รายการ (entry line) ได้แก ่   
1) บริษัท Grand Provision Co., Ltd. สินค้าน้ าผลไม้ จ านวน 3 รายการ เนื่องจากใช้สีที่ไม่ปลอดภัย 
2) บริษัท Asisa Trakulwatt Anasin สินค้าใบพลู (betel Leaf) จ านวน 4 รายการ เนื่องจากฉลากไม่

ถูกต้อง โดยไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจ าหน่าย และไม่แสดงข้อมูลทาง
โภชนาการ 

3) บริษัท Crown Healthcare Pvt Ltd สินค้าผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากมะรุม จ านวน 1 รายการ 
เนื่องจากใช้ค าว่า "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" แต่ฉลากไม่ระบุชื่อของผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุที่อยู่หรือหมายเลข
โทรศัพท์ซึ่งผู้รับผิดชอบอาจได้รับรายงานเหตุการณ์ท่ีร้ายแรงอันเกิดจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่ระบุชื่อ
ที่อยู่ของผู้ประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจ าหน่าย และไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ 

4) บริษัท T Sweet Co., Ltd สินค้าอินทผลัม (dates) จ านวน 1 รายการ เนื่องจากพบสารก าจัดศัตรูพืช
ตกค้าง 

5) บริษัท N R Instant Produce Co Ltd สินค้าแป้ง/กะปิ (pastes) จ านวน 2 รายการ เนื่องจากพบสาร
ก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 

6) บริษัท Pataya Food Industries Limited สินค้า ธัญพืชและโปรตีนจากพืชที่มีส่วนผสมของเนื้อปลา 
จ านวน 2 รายการ เนื่องจากการติดฉลากเป็นเท็จหรือท าให้เข้าใจผิด ฉลากมีเนื้อหา/การอ้างสิทธิ์ด้าน
สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ และไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสม  

ประเทศคู่แข่งส าคัญ U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
1) จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิตทั้งหมด 38 ราย จ านวนสินค้า 80 รายการ ได้แก ่ผลิตภัณฑ์

อาหารทะเล (ปลานิล ปลาไหล กุ้งชุบแป้ง)  ผัก/ผลไม้ (รากบัว ขิง มันเทศ พุทราจีน พริก ผักดอง ถั่วหมัก 
โสม) เห็ด ชา ผลิตภัณฑ์นม (นม โยเกิร์ต ครีม) ผลิตภัณฑ์อาหาร/อาหารกึ่งส าเร็จรูป (ข้าว ขนมปัง บิสกิต 
คุกกี ้ลูกกวาด ช็อกโกแลต ข้าวโพดคั่ว และขนมอบ)  
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สาเหตุการถูกปฏิเสธ ได้แก ่
- การผลิตไม่ได้มาตรฐาน กล่าวคือ ไม่ได้ลงทะเบียนอาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ าหรือผู้ผลิตอาหารที่เป็น

กรด และไม่ยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนว่าจะได้รับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่
สะอาด  

- ปฏิเสธการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยผู้ตรวจสอบหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก FDA 
ในการเข้าตรวจสอบโรงงาน คลังสินค้า หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 

- ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ใช้ยาสัตว์ใหม่ที่ไม่ปลอดภัย พบสารเมลามีน       
เชื้อซัลโมเนลลา สารก าจัดศัตรูพืช สารเติมแต่งอาหาร/สีที่ไม่ปลอดภัย สารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ สินค้าเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารหรือส่วนผสมที่มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแสดงว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ดูเหมือนว่าภาชนะ
บรรจุทั้งหมดหรือบางส่วนมีส่วนผสมของสารมีพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- ฉลากไม่ถูกต้อง ได้แก่ ข้อมูลฉลากไม่ครบถ้วน ไม่แสดงข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดบนฉลากเป็นภาษาอังกฤษ 
ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ ดูเหมือนจะมีสารเคมีกันเสียแต่ไม่แจ้งบนฉลาก ไม่ระบุชื่อสามัญของ
ส่วนผสมบนฉลาก ปรุงแต่งด้วยสิ่งสังเคราะห์แต่ไม่แจ้งบนฉลาก ไม่แจ้งสารก่อภูมิแพ้อาหารที่ส าคัญที่มี
อยู่ในผลิตภัณฑ์ ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิด และ/หรือ อ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ า
ผลไม้ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักที่มีอยู่ในอาหาร  

2) เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าของผู้ผลิต 14 ราย สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน 26 รายการ ได้แก่ 
สินค้าประมง (ปลา และปลาแปรรูป) น้ าผลไม้ ผักและผลไม้แปรรูป ขนม/อาหารเครื่องเคียง มะม่วง แป้ง
มันส าปะหลัง เมล็ดพืชที่กินได้ และเครื่องเทศ    
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ได้แก่  
การใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่ที่เป็นอันตราย และพบการปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สารก าจัด
ศัตรูพืช สีที่ไม่ปลอดภัย สิ่งสกปรก/เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร เชื้อซัลโมเนลลา)  
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีน้ าผักหรือน้ าผลไม้แต่ไม่แสดงข้อความบนฉลากอย่างชัดเจนเกี่ยวกับอัตราส่วน
ของของน้ าผลไม้หรือน้ าผักที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ การติดฉลากเป็นเท็จหรือท าให้เข้าใจผิด ฉลากมีเนื้อหา/การ
อ้างสิทธิ์ด้านสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ และไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสม 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  สินค้าและผู้ประกอบการของไทย    
      ไม่พบว่ามีการแจ้งเตือนการน าเข้าสินค้า/ผู้ประกอบการของไทยในเดือนมกราคม 2563 

3. สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
สรุปปัญหา ในปี 2562 

- การแข่งขันในตลาดผลไม้สดฉายรังสีในสหรัฐฯ  คู่แข่งที่ส าคัญของไทย ได้แก่ เวียดนาม และเม็กซิโก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เม็กซิโกที่ผลิตชนิดผลไม้ได้ใกล้เคียงกับไทยและส่งเข้ามาสหรัฐฯ โดยที่ไม่ต้องฉาย
รังสีซึ่งอาจท าให้ได้ลักษณะภายนอกผลไม้และคุณภาพเนื้อผลไม้ดีกว่า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเสีย
โอกาสในการส่งออกผลไม้ฉายรังสีนอกฤดูไปยังตลาดสหรัฐเนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการ
ฉายรังสีเพ่ือการส่งออก 

- การแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคา โดยท าให้ราคาสินค้า
เกษตรและอาหารของไทยมีราคาสูงขึ้น   

- การสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด ได้แก่ สินค้ากุ้ง สับปะรดกระป๋อง และอาหารกระป๋องส าหรับแมวและ
สุนัข ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเสียเปรียบการแข่งขันด้านราคา    
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- การพบสารตะกั่วตกค้างในสินค้าข้าวที่วางจ าหน่ายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากกฎระเบียบ
ภายใต้ Proposition 65 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียก าหนดให้มีการแจ้งเตือนสารตกค้างที่ เป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่ก าเนิดในทารก หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์  โดยภายใต้กฎหมาย
ดังกล่าวได้ก าหนดค่ามาตรฐานสูงสุดส าหรับ สารต่างๆ รวม 900 ชนิด   

- สินค้าถูกปฏิเสธการน าเข้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสด เช่น มะขาม รวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปและ
อาหารอ่ืนๆ 

แนวทางแก้ไข 
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดผลไม้สดฉายรังสีในสหรัฐฯ  
 สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีการฉายรังสีที่รักษาคุณภาพผลไม้และยืดอายุการเก็บรักษา 

รวมถึงระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร เช่น เมื่อปี 2562 คณะวิจัยของประเทศไทยได้ประสบ
ความส าเร็จในการวิจัยการฉายรังสีมะม่วงที่รักษาคุณภาพเนื้อมะม่วงน้ าดอกไม้ โดยฝ่ายเกษตร ประจ า
สถานกงสุลใหญ่ ได้ร่วมมือกับส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี ใน
การน ามะม่วงน้ าดอกไม้ฉายรังสีของไทยไปประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดตัวในงาน Fresh Summit ที่มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนได้รับความ
สนใจที่จะสั่งซื้อเป็นจ านวนมาก 

 ส่งเสริมและผลักดันการตลาดผลไม้นอกฤดูกาล เพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด
สูงสุด ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการฉายรังสี โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น Cooperator ในฐานะ
ผู้บริหารจัดการแผนงานด้านการฉายรังสีควรจัดท าแผนงานฉายรังสีประจ าปี ให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาดังกล่าว   

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ควรเร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาท และปรับปรุง
คุณภาพสินค้าและต้นทุนการผลิตในระบบห่วงโซ่อุปทาน 

- เพื่อการรักษาส่วนแบ่งการตลาด (กุ้ง สับปะรดกระป๋อง และอาหารกระป๋องส าหรับแมวและสุนัข) ควร
มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือให้ทราบสถานะทางการตลาดที่แท้จริงและปัญหา เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขเพ่ือเพ่ิมขีดความความสามารถในการส่งออกและรักษาส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว เช่น สินค้า
กุ้ง ถึงแม้กุ้งไทยจะสามารถแข่งขันได้ในด้านการปลอดโรคและสารตกค้าง แต่ควรตระหนักถึง
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา และแนวโน้มความต้องการของตลาดสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน หรือ
กรณีอาหารกระป๋องส าหรับแมวและสุนัขซึ่งดูเหมือนว่าสหรัฐฯ จะน าเข้าจากไทยเพ่ิมขึ้นแต่ไทยกลับ
ก าลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น 

- การผลักดันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก ได้แก่ ด าเนินการการตลาดในเชิงรุก เช่น การเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเปิดตัวสินค้าเกษตรและอาหารใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ 
รวมถึงการประชุมหารือกับผู้น าเข้าเพ่ือหาลู่ทางขยายตลาดในสหรัฐฯ และการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้
ส่งออกของไทยในการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านราคา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แทนผลิตภัณฑ์เดิมๆ เพ่ือสร้างความแตกต่าง
ตามแนวโน้มการบริโภคในปัจจุบัน 

- เพื่อแก้ไขปัญหาสารตกค้าง (โดยเฉพาะในข้าว) 
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบว่าในผลิตภัณฑ์ข้าวที่จะส่งไปจ าหน่ายในมลรัฐ

แคลิฟอร์เนียมีสารเคมีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสารภายใต้ Preposition 65 หรือไม่ 
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 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหาสารตกค้างในข้าวทั้งระบบห่วงโซ่
อุปทาน เพราะนอกจากสารตะก่ัวแล้ว ยังมีสารอ่ืนๆ เช่น สารหนูอนินทรีย์ และสารอื่นๆ ที่อาจพบ
ในข้าว  

  ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมวิชาการเกษตร ควรร่วมมือพิจารณา 
การแก้ไขปัญหาในระยะยาว  

- เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าถูกปฏิเสธ กระทรวงฯ ควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ส่งออกเพ่ิมความ
เข้มงวดในเรื่องปรับปรุงคุณภาพและความสะอาดของสินค้า โดยเฉพาะสินค้ามะขามเนื่องจากเป็นสินค้า
ที่หน่วยงาน FDA ของสหรัฐฯ มีความเข้มงวดในการตรวจสอบจากทุกประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ควร
เผยแพร่ข้อมูลสินค้าหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชี Import Alert ให้แก่ผู้ประกอบการได้ทราบเพ่ือ
หลีกเลี่ยงปัญหาสินค้าถูกกักกันหรือปฏิเสธการน าเข้า 
 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
สหรัฐฯ 

 รายงานความหลากหลายของฟาร์มครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา  (America’s Diverse Family Farms: 
2019 Edition) ประกอบด้วย สถิติล่าสุดของปี 2561 เกี่ยวกับการผลิต สถานภาพทางการเงินและลักษณะ
ครัวเรือนในฟาร์ม โดยการจ าแนกหรือแยกประเภทฟาร์มให้เป็นหมวดหมู่ซึ่งพิจารณาจากขนาดของฟาร์ม 
พ้ืนฐานของรายได้ประจ าปีของฟาร์ม อาชีพหลักของผู้ประกอบการ และกรรมสิทธิ์ในฟาร์มเพ่ือความเข้าใจ
เกี่ยวกับสภาพของเกษตรกรของสหรัฐอเมริกาในภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น 

 USDA เผยข้อตกลงทางการค้าสหรัฐฯ-จีน ระยะที่ 1 เอ้ือประโยชน์มาหาศาลต่อเกษตรกรสหรัฐฯ เมื่อ
วันที่ 15 ม.ค. 63 ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ ได้ลงนามในข้อตกลงแห่งประวัติศาสตร์ทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนระยะท่ี 1 ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ได้ออกมาแถลงการณ์
ว่าข้อตกลงนี้เป็นความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่ส าหรับเศรษฐกิจในภาพรวมของสหรัฐฯ และจะเป็นประโยชน์เป็น
อย่างมากต่อเกษตรกรของสหรัฐฯ  โดยข้อตกลงทางการค้าระยะที่ 1  ก าหนดให้จีนท าการปฏิรูปโครงสร้าง
และเปลี่ยนแปลงมาตรการด้านเศรษฐกิจและการค้าทั้งในด้านทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตร การบริการทางการเงิน และสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยจีนตกลงที่จะ
ซื้อสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และยังได้ก าหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทที่
เข้มแข็งเพ่ือช่วยให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการและการบังคับใช้ตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่สหรัฐฯ 
ได้ตกลงที่จะแก้ไขมาตรา 301 ที่เก่ียวกับการด าเนินการด้านภาษี  

 จ านวนธุรกิจประมงเพาะเลี้ยงในสหรัฐฯ ลดลงสวนกระแสยอดการจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น USDA เปิดเผยผล
การส ารวจส ามะโนประชากรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของสหรัฐฯ ในปี 2561 หรือ 2018 Census of 
Aquaculture ซึ่งระบุว่าจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจการประมงเพาะเลี้ยงในสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงใน
ขณะที่ยอดการจ าหน่ายสินค้าประมงมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยในช่วงปี 2561 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.5 จากเมื่อ 5 ปีก่อน ในขณะที่จ านวนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ากลับ
ลดลงร้อยละ 5 เหลือเพียง 2,932 ราย โดยมลรัฐที่มีจ านวนฟาร์มมากที่สุดได้แก่ มลรัฐลุยเซียนา มี 522 
ฟาร์ม รองลงมาเป็นมลรัฐฟลอริดา 325 ฟาร์ม มลรัฐเวอร์จิเนีย 191 ฟาร์ม มลรัฐมิสซิสซิปปี 174 ฟาร์ม 
ส าหรับมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีเพียง 91 ฟาร์ม ส าหรับยอดจ าหน่ายสัตว์น้ า มากกว่าครึ่งมาจาก 5 มลรัฐที่
ส าคัญ ได้แก่ มิสซิสซิปปี วอชิงตัน ลุยเซียนา เวอร์จิเนีย และแคลิฟอร์เนีย โดยมียอดการจ าหน่ายเฉลี่ยต่อ
ฟาร์มคิดเป็นมูลค่าฟาร์มละ 516,944 เหรียญสหรัฐ 
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 USDA, FDA, EPA เปิดตัวเว็บไซต์รวมกฎระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 9 ม.ค. 63 หน่วยงานรัฐบาล
กลางของสหรัฐฯ 3 แห่ง ได้แก่ กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(FDA) และหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ได้ร่วมสถาปนาเดือนมกราคม 2563 ให้เป็นเดือนแห่ง
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และเปิดตัวเว็บไซต์กลางส าหรับกฎระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงปรับปรุง รวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการดูแลผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรของหน่วยงาน
ทั้ง 3 ไว้ในแหล่งเดียวกัน เพ่ือสร้างความม่ันใจแก่สาธารณชนในด้านความแน่นอนของกฎระเบียบและความ
โปร่งใส การคาดการณ ์การประสานงานและประสิทธิภาพของระบบการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
สหรัฐฯ คาดว่าจะน าเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในปี 2562/63  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐฯ ได้การคาดการณ์การน าเข้าข้าวของสหรัฐอเมริกาในปีการค้า 2562/63 (สิงหาคม-กรกฎาคม) ว่าจะมี
ปริมาณถึง 30.10 ล้าน cwt (1.68 ล้านตัน) เพ่ิมข้ึน 0.5 ล้าน cwt (28,000 ตัน) จากการคาดการณ์ครั้งก่อน 
และเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้านี้เกือบร้อยละ 4 ทั้งนี้ เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง การคาดการณ์ครั้งนี้
ค านวณโดยอาศัยข้อมูลการส่งมอบและการคาดการณ์เกี่ยวกับการน าเข้าข้าวส่วนที่เหลือของปีจนถึงเดือน
พฤศจิกายนปี 2562 ซ่ึงการน าเข้าข้าวทั้งหมดในช่วงดังกล่าวมีจ านวนทั้งสิ้น 324,752 ตัน เพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 
20 เมื่อเทียบกับปกี่อนหน้า โดยเป็นการน าเข้าจากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 57 ของการน าเข้าข้าวทั้งหมด 
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 26  ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวและข้าวหักอีกเล็กน้อย      
ส่วนการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากจากปีก่อนส่วนใหญ่เป็นข้าวจากบราซิล อินเดีย และปากีสถาน โดยทั้ง
อินเดียและปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาติเป็นส่วนใหญ่ไปยังสหรัฐฯ ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าว
บาสมาติถือเป็นข้าวชนิดพิเศษในตลาดสหรัฐฯ 

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 การประชุมเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ของไทยในสหรัฐ  ฝ่ายเกษตรฯ ได้

ประชุมหารือกับ มกอช. และผู้ส่งออกจ านวน 6 ราย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
Natural Products Expo West (NPEW) ระหว่างวันที่ 4 -6 มีนาคม 2563 

 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทยเพื่อสนับสนุนการขยายการส่งออกสินค้ามะขามสดของไทยมายัง
สหรัฐฯ โดยฝ่ายเกษตรฯ จัดส่งรายชื่อผู้ส่งออกสินค้ามะขามที่ได้มีการส่งออกมายังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่
อยู่ใน Green List ใน Import Alert ให้กับส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เพ่ือน าส่งให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะน าเข้ามะขามมายังสหรัฐฯ\  

 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มกราคม 2563 


