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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. 62 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่า 14,364 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.27 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยน าเข้าจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 388 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. 62 คิดเป็นร้อยละ 21.23 ส่งผลให้โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งใน
ตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 2.7 และสัดส่วนการครองตลาดของไทยเลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ 9 
จากอันดับที่ 11 เมื่อเดือน ก.ย. 62 ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดใน
เดือน ต.ค. 62 มีดังนี้  
o ข้าว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 52.29 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย. 62 ร้อยละ 

18.86 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 22.90  
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 58.41 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน 

ก.ย. 62 ร้อยละ 36.60 แตล่ดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 14.63 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 50.87 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน 

ก.ย. 62 ร้อยละ 29.17  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 25.14 
o ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 25.53 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ก.ย. 62  

ร้อยละ 2.56 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1.16 
o อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 26.20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น

จากเดือน ก.ย. 62 ร้อยละ 22.12 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.4 
 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ส าคัญ   

การน าเข้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 5 อันดับแรก จากประเทศไทยของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมในภาพรวมเพ่ิมขึ้น 
ยกเว้น ยางธรรมชาติซึ่งลดลงเลก็น้อย สินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าเพ่ิมมากที่สุด ได้แก่ กุ้ง ทูน่า อาหารแมวและสนุขั 
และข้าว ตามล าดับ  อย่างไรก็ตาม การน าเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ยังคงลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนหน้า นอกจากนี้ การน าเข้าสับปะรดกระป๋องจากประเทศไทยลดลงอย่างมากเช่นกัน ทั้งนี้ จากการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการน าเข้าสินค้าที่ส าคัญจากประเทศไทยสรุปได้ดังนี้ 
        กุ้งและผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาในภาพรวม ถึงแม้การน าเข้ากุ้งจากไทยในเดือนตุลาคม 62 จะเพ่ิมขึ้น
ถึงร้อยละ 36.6 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยเลื่อนจากอันดับที่ 5 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 4       
รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม แต่เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งตลาดในช่วง 10 เดือนแรกของปี 
2562 (ม.ค.-ต.ค.) กลับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ร้อยละ 
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8.51  หากพิจารณาแนวโน้มการเจริญเติบโต (growth rate) ของส่วนแบ่งตลาดของไทยในช่วง 10 เดือน
แรกของปี 2562 จะพบว่าเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.81 ในขณะที่ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ 
เวียดนาม และอินเดีย เพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6.23 และ 1.71 ตามล าดับ  
           อนึ่ง ประเทศไทยส่งออกกุ้งแปรรูป (กุ้งสุกปรุงรสอ่ืนๆ และกุ้งชุบแป้ง) ไปยังตลาดสหรัฐฯ เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 แนวโน้มส่วนแบ่งการตลาดกุ้งแปรรูปของไทยได้ลดลง
โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.13 ในขณะที่ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญคือเวียดนามกลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
5.95 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการน าเข้ากุ้งแปรรูปจากประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) 
พบว่าลดลงร้อยละ 8 ซึ่งสวนกระแสการน าเข้ารวมของสหรัฐฯ ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ในขณะที่ส่วนแบ่ง
การตลาดมีแนวโน้มจากร้อยละ 45 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 29 ในปี 2561 โดยมีอัตราลดลงโดยเฉลี่ย
ถึงร้อยละ 11 ต่อป ี
           จากการวิเคราะห์ทั้งมูลค่าการน าเข้าและส่วนแบ่งการตลาดข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการลดลงของ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกุ้งไทยในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งควรติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและ
ท าการศึกษาถึงสาเหตุเพ่ือหาทางแก้ไขเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งการตลาด
ในสหรัฐฯ เนื่องจากกุ้งแปรรูปเป็นสินค้าส าคัญที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯ 

 สับปะรดกระป๋อง เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยลดลงในเดือน ต.ค.62  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 แนวโน้มของการเจริญเติบโตของมูลค่าการ
น าเข้าสับปะรดกระป๋องจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 1.68 ในขณะที่ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญของ
ไทย ได้แก่ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.03 และ 4.73 ตามล าดับ 

หากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดแล้วจะพบว่าส่วนแบ่งการตลาดของไทยกลับลดลงร้อยละ 1.81 
ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียกลับเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.43 และ 1.14 ตามล าดับ  
            จากการวิเคราะห์ทั้งมูลค่าการน าเข้าและส่วนแบ่งการตลาดแสดงให้เห็นถึงการลดลงของขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากแนวโน้มการน าเข้าของสหรัฐฯ จากประเทศไทยอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า
ประเทศคู่แข่ง รวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดของไทยก็มีแนวโน้มลดลงด้วยอีกเช่นกัน อนึ่ง ปัญหาด้านราคา
อาจเป็นส่วนหนึ่งของการขาดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ จากการส ารวจตลาดในเขตนคร
ลอสแอนเจลิสพบว่าราคาสับปะรดกระป๋องของประเทศไทยจะสูงกว่าของประเทศคู่แข่ง  

ผลไม้ฉายรังสี ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ทั้งปริมาณและมูลค่าการน าเข้าเดือน ต.ค. ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู 
ในขณะทีก่ารน าเข้ามะขามเพ่ิมขึ้นถึงแม้จะยังคงมีปัญหาสินค้าถูกปฏิเสธการน าเข้า  

กล้วยไม้ การน าเข้าจากประเทศไทยในเดือน ต.ค. มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ย. ร้อยละ 
30.67 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยได้รับการคืนสิทธิ์ GSP เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา 

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน พ.ย. 62       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 8 ราย รวมสินค้า 11 รายการ (entry line) ได้แก ่   
o บริษัท Huychun (Thailand)  สินค้าเครื่องดื่มไม่อัดก๊าซ จ านวน 4 รายการ เนื่องจากฉลากไม่ครบถ้วน 

ไม่แจ้งสารก่อภูมิแพ้ ส่วนประกอบอาหาร และชื่อสามัญส่วนประกอบอาหารที่ส าคัญที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์  
o บริษัท Tuna Paradise Co., Ltd สินค้าทูน่า จ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน

เจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 
o บริษัท Fresh Produce Co. Ltd. สินค้ามะขาม จ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน

เจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร (เป็นการปฏิเสธครั้งที่สองติดต่อกัน
จากเดือน ต.ค.62 ที่ผ่านมา) 
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o บริษัท N R Instant Produce Co, Ltd. สินค้ามะขาม จ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือ
บางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

o บริษัท Cocos Enterprises (Thailand) Co., Ltd สินค้ามะพร้าว จ านวน 1 รายการ เนื่องจากไม่
สอดคล้องตามข้อก าหนด HACCP ส าหรับน้ าผลไม ้

o บริษัท Namprik Mae-Anong Co., Ltd.  สินค้าเครื่องแกง จ านวน 1 รายการ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจ
ไม่ได้รับการปรับกรดที่เพียงพอ  

o บริษัท Thai Origin Co., Ltd.  สินค้าผลหมาก (betel fruit) จ านวน 1 รายการ เนื่องจากดูเหมือนว่ามี
สารพิษหรืออันตรายซึ่งอาจท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เป็นการปฏิเสธครั้งที่สองติดต่อกันจากเดือน 
ต.ค. 62 ที่ผ่านมา) 

o บริษัท Green Giant Co, Ltd. สินค้าเครื่องดื่มอัดก๊าซ จ านวน 1 รายการ เนื่องจากไม่ระบุสีผสมอาหาร
ในฉลาก และใช้สีผสมอาหารที่ไม่ปลอดภัย 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o  จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิต 23 ราย  

สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน 47 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (ปลา หอย  )  ผัก/ผลไม้ (สตรอเบอร์รี่ 
พุทราจีน มะกอก ผัก เห็ด ) เครื่องเทศ/สมุนไพร (อบเชย ชาเขียว  ) ผลิตภัณฑ์นม (โยเกิร์ต  )  ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (โปรตีนจากพืชกันชง  ) ผลิตภัณฑ์อาการ/อาหารกึ่งส าเร็จรูป (เส้นก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ ขนมปัง บิสกิต ) 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ  
- การผลิตไม่ได้มาตรฐาน (จัดเตรียมบรรจุหรือเก็บไว้ภายใต้สภาพที่ไม่สะอาดซึ่งอาจท าให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพ ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นอาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ าหรือผู้ผลิตอาหารที่เป็นกรด และไม่ยื่น
กระบวนการผลิต จึงดูเหมือนว่าจะได้รับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด)               

- ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สารเมลามีน สารก าจัดศัตรูพืช สารเติมแต่งอาหารที่ไม่
ปลอดภัย สารพิษหรือสารอ่ืนๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่ง
สกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร) 

- ฉลากไม่ถูกต้อง (ไม่แสดงข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดบนฉลากเป็นภาษาอังกฤษ ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ 
ไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจ าหน่าย ไมระบุชื่อและปริมาณส่วนผสมอาหารแต่
ละชนิดและปริมาณรวมของส่วนผสมอาหารทั้งหมดบนฉลาก ไม่ระบุที่อยู่ในประเทศหรือหมายเลข
โทรศัพท์ซึ่งผู้รับผิดชอบอาจได้รับรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงอันเกิดจากผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ไม่ระบุส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชที่ใช้เป็นส่วนผสมบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีข้อมูลไม่เพียง
พอที่จะให้ความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลว่าส่วนผสมดังกล่าวไม่ได้แสดงความเสี่ยงที่ส าคัญหรือไม่เป็น
สาเหตุของการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ / หรือ อ้างว่า
เป็นเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักที่มีอยู่ในอาหาร และ
ไม่ระบุน้ าหนัก/ปริมาณที่ถูกต้อง 

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าของผู้ผลิต 11 ราย  
สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน 23 รายการ ได้แก่ สินค้าประมง (ทูน่า ขากบ) ผัก/ผลไม้สด (ลูกพลัม หัวหอม 
กระเทียม มะม่วง แก้วมังกร)   
สาเหตุการถูกปฏิเสธ  
- ใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่โดยไม่ได้รับอนุญาต  
- ฉลากไม่ถูกต้อง (ได้แก่ ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ สินค้าเจือสีสังเคราะห์แต่ไม่แจ้งบนฉลาก ไม่แสดง

ชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิด ไม่มีภาษาอังกฤษบนฉลาก)   
- ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ได้แก่ สารก าจัดศัตรูพืช สิ่งสกปรก/เน่าเสีย หรือไม่เหมาะ

ส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร และสิ่งปรุงแต่งอาหารที่ไม่ปลอดภัย)   



หน้า 4 / 6 

 
 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ส ำหรับสินค้ำและผู้ประกอบกำรของไทย 
ดังนี้  
o บริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. ถูกขึ้นบัญชีเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62 - Import Alert 

16-105 ส ำหรับสินค้ำ 1 รำยกำร คือ ทูน่ำ เนื่องจำกเน่ำเสีย (Decomposition)  
o บริษัท Thorn Food Ltd ถูกขึ้นบัญชีเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 - Import Alert 99-21 

ส ำหรับสินค้ำ 1 รำยกำร คือ หน่อไม้ดอง  เนื่องจำกพบสำรซัลไฟต์ (Sulfites) บริษัทนี้เคยถูกข้ึนบัญชี
มำก่อนเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 52   

o บริษัท Sician Iner Co., Ltd. ถูกขึ้นบัญชีเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 62 - Import Alert 99-21 
ส ำหรับสินค้ำ 1 รำยกำร คือ หน่อไม้ดองบรรจุขวด เนื่องจำกสำรซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur 
Dioxide) บริษัทนี้เคยถูกข้ึนบัญชีมำก่อนเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 52  

o บริษัท Thai-Am Product Import-Export Ltd., Part ถูกขึ้นบัญชีเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 
62 - Import Alert 99-21 ส ำหรับสินค้ำ 1 รำยกำร คือ มะม่วงกวน/แห้ง เนื่องจำกพบสำรซัลเฟอร์-
ไดออกไซด์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มะม่วงของบริษัทนี้เคยถูกขึ้นบัญชีมำก่อนเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 52 เหตุผล
เดียวกัน 

o บริษัท Global Food Trading Co., Ltd ถูกขึ้นบัญชีเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 - Import 
Alert 99-21 ส ำหรับสินค้ำ 1 รำยกำร คือ มะม่วงกวน/แห้ง เนื่องจำกพบสำรซัลไฟต์   

อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบว่า FDA 
อนุญาตให้กักกันสินค้าที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของ FDA โดยไม่ต้องมีการตรวจทางกายภาพสินค้า 
(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้
จัดส่ง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินค้าถูกข้ึนบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจส่งผลให้
สินค้าทั้งหมดที่จะน าเข้าสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการน าเข้าโดยไม่ต้องตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที 
 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 
ภายหลังจากที่ สปษ.ดีซี ได้จัดคูหาแสดงสินค้ามะม่วงน้ าดอกไม้ฉายรังสีที่ด าเนินการตามวิธีของคณะวิจัยเพื่อลด
ความเสียหายจากการฉายรังสีได้เป็นผลส าเร็จ ส่งผลให้มีผู้น าเข้า และผู้กระจายสินค้าผลไม้สดหลายรายทั้งในมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย และมลรัฐฝั่งตะวันออกมีความสนใจและประสงค์จะน าเข้ามะม่วงน้ าดอกไม้จากไทยโดยเร็วที่สุด 
โดยส่วนใหญ่จะส่งไปวางจ าหน่ายในตลาดเอเชียพรีเมียม และตลาดท้องถิ่นที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็น
ความส าเร็จและน่ายินดีส าหรับมะม่วงไทยที่จะมีโอกาสกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้อีกครั้งและจะสามารถกระจาย
ให้กับผู้บริโภคในวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยข้อจ ากัดในการรอก าหนดการเจ้าหน้าที่ USDA APHIS ที่ต้อง
เดินทางไปปฏิบัติงานคู่กับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ณ ประเทศไทย จึงท าให้ไม่สามารถเริ่มส่งออกมะม่วง
น้ าดอกไม้ได้ทันที >> แนวทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประสานงาน (Cooperator) โครงการ Pre-
clearance program ควรรับทราบถึงสถานการณ์ความต้องการและโอกาสในปัจจุบันของตลาดสหรัฐฯ และ
พิจารณาเจรจากับ USDA APHIS เพ่ือเร่งรัดก าหนดการให้เร็วขึ้น  นอกจากนี้ ไทยอาจพิจารณาเจรจากับ USDA 
เพ่ือขอให้ยอมรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรโดยไม่ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่จากสหรัฐฯ มา
ประจ า ณ ประเทศไทย  

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
สหรัฐฯ 
 US.FDA ประกาศการคงนโยบายดุลยพินิจในการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับผู้ผลิตร่วมภายใต้ FSMA  

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (US.FDA) ประกาศว่าจะยังคงนโยบายการใช้ดุลยพินิจ
ในการบังคับใช้กฎระเบียบบางข้อภายใต้โปรแกรมห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวกับข้อก าหนดที่บังคับใช้กับสถาน
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ประกอบการซึ่งเป็นผู้ผลิตร่วม (co-manufacturer) เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงความ
ปลอดภัยด้านอาหารให้ทันสมัย (FSMA) โดยหน่วยงาน US.FDA จะท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือท า
ความเข้าใจกับข้อร้องเรียนเหล่านี้ และจะพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  ทั้งนี้ US.FDA จะ
ประกาศการขยายเวลาในรัฐกิจจานุเบกษาที่ก าลังจะมีในครั้งต่อไป ส าหรับผู้ผลิตร่วมควรปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่บังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติอาหารยาและเครื่องส าอางของรัฐบาลกลางต่อไป 

 สถานการณ์น้ าตาลขาดตลาดในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 62 USDA ประกาศจะด าเนินการตามความ
เหมาะสมอย่างเต็มที่เพ่ือให้แน่ใจว่ามีอุปทานน้ าตาลเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในสหรัฐฯ โดยจะ
ประกาศปริมาณ ประเภท และแหล่งที่มาของน้ าตาลเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น ในระหว่างวันที่ 18 พ.ย. - 
10 ธ.ค. 62 เพ่ือให้แน่ใจว่าเพียงพอส าหรับตลาดในประเทศ รวมถึงหลีกเลี่ยงการถูกปรับ และป้องกันหรือ
แก้ไขการหยุดชะงักของตลาด ทั้งนี้ สืบเนื่องจากแนวโน้มการผลิตน้ าตาลของสหรัฐฯ ได้ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในพ้ืนที่เพาะปลูกหัวบีทและอ้อย จากรายงานคาดการณ์อุปสงค์และ
อุปทานการเกษตรโลกเดือน พ.ย. 62  ได้คาดการณก์ารผลิตน้ าตาลของสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึง 
520,000 MTRV (metric tons  raw value) โดยสภาพอากาศยังคงเป็นปัจจัยคุกคามต่อการลดลงของ
ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสัดส่วนสต็อกปลายปีต่อความต้องการใช้ปี 2563 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 10.5    

 มลรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศยุติการจ าหน่ายสารคลอร์ไพริฟอสในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  เมื่อวันที่ 6 
ต.ค. 62 ส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (CalEPA) ได้ประกาศยกเลิกการใช้สารคลอร์
ไพริฟอสในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งนับว่าเร็วกว่าก าหนดที่คาดการณ์ไว้ว่าจะ
ใช้เวลาถึง 2 ปี ในการประกาศยกเลิกการใช้สารนี้ ทั้งนี้ หลังจากที่ส านักงาน DPR และผู้ประกอบการผลิต
สารก าจัดศัตรูพืชได้บรรลุข้อตกลงในการถอนผลิตภัณฑ์ออกจากตลาด ซึ่งสาระส าคัญของข้อตกลงมี คือ 1) 
ยุติการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คลอร์ไพริฟอสทั้งหมดให้แก่เกษตรกรในมลรัฐแคลิฟอร์เนียภายในวันที่ 6 ก.พ. 
63 2) ห้ามเกษตรกรในมลรัฐแคลิฟอร์เนียครอบครองหรือใช้ผลิตภัณฑ์สารคลอร์ไพริฟอสหลังจากวันที่ 31 
ธ.ค. 63 เป็นต้นไป และ 3) การใช้สารคลอร์ไพริฟอสในช่วงก่อนถึงวันสิ้นสุดการให้ใช้หรือครอบครองสาร
ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามข้อจ ากัดการใช้ที่มีอยู่เดิม ได้แก่ การห้ามพ่นทางอากาศ มีเขตกันชนหนึ่งในสี่ไมล์ 
และการจ ากัดการใช้สารคลอร์ไพริฟอสโดยใช้สารผสมก าจัดศัตรูพืชหากไม่มีทางเลือกอ่ืน ซึ่ง DPR จะบังคับ
ใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวด 

 สภาคองเกรสสหรัฐอเมริกามีมติผ่านร่างกฎหมายการผลิตกัญชาในระดับประเทศ เนื่องจากแนวโน้มการ
ผลิตกันชงคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น USDA จึงมีความจ าเป็นต้องยกร่างระเบียบใหม่นี้ เพ่ือควบคุมการผลิตตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกฎหมายฟาร์มบิล 2018  ซึ่งประกอบด้วยข้อก าหนดที่ผู้ผลิตกัญชงทุกราย
ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ การขออนุญาต การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตกัญชง ขั้นตอน
การทดสอบระดับความเข้มข้นของสาร THC ในกัญชง ขั้นตอนการก าจัดพืชที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ 
บทบัญญัตวิ่าด้วยการปฏิบัติตามระเบียบ และข้ันตอนส าหรับการจัดการกรณีการละเมิด ทั้งนี้ USDA จะร่าง
และเผยแพร่กฎระเบียบสุดท้ายภายใน 2 ปี นับจากวันที่เผยแพร่ร่างระเบียบสุดท้ายนี้ โดย USDA จะ
ประเมินข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ในช่วงเวลานี้ เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนร่างระเบียบหากมี
ความจ าเป็น ก่อนสรุปเป็นระเบียบฉบับสุดท้ายต่อไป 

 สหรัฐฯ และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงจัดสรรโควตาข้าวให้แก่สหรัฐฯ วันที่ 19 พ.ย. 62 ผู้แทนการค้าของ
สหรัฐฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ได้ร่วมแถลงว่าสหรัฐฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาล
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในการจัดสรรโควตาเพ่ือน าเข้าข้าวสหรัฐฯ ในตลาดเกาหลีใต้ที่ปริมาณ 
132,304 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 110 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯ เข้าถึง
และได้รับปริมาณประกันโควตามากที่สุดในตลาดข้าวเกาหลีใต้ นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยังยอมรับในหลักการ
ความโปร่งใสและคาดการณ์ได้เพ่ือบริหารจัดการโควตาเฉพาะของสหรัฐฯ (การประกวดราคาและประมูล
ราคาข้าว) ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อซัพพลายเออร์ของสหรัฐฯ โดยข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 63 
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 จีนยกเลิกแบนสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62 ภายหลังปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกใน
ภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้จีนประกาศห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 
2557 และปิดประตูการส่งออกสินค้าไก่และไก่งวงของสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ         
ในตลาดจีน ขณะนี้ จีนได้ประกาศยกเลิกการห้ามน้ าเข้าดังกล่าวโดยมีให้มีผลทันที ซึ่งนับเป็นสัญญาณบวก
ท่ามกลางปัญหาสงครามการค้าและการเจรจาที่เข้มข้นระหว่างสหรัฐฯ-จีน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐฯ คาดว่านับจากนี้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปตลาดจีน โดยเฉพาะไก่และไก่งวงจะเพ่ิมขึ้น
กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจะหลับมาเป็นตลาดส่งออกท่ีส าคัญของสหรัฐฯ อีกครั้ง 

 สหรัฐฯ ออกมาตรการป้องกันการระบาดไวรัสอุบัติใหม่ในปลานิล หน่วยบริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และ
สุขอนามัยพืช กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาออกประกาศรัฐบาลกลางว่าด้วยการป้องกันการระบาดเข้า
มาของไวรัสในปลานิล หรือ Tilapia Lake Virus (TiLV) โดยก าหนดตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป 
ผู้น าเข้าจะต้องขอใบอนุญาตน าเข้า ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ า และตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ าส าหรับการ
น าเข้าปลานิลมีชีวิต ไข่ที่ผสมแล้ว และไข่หรือสเปิร์มจากสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ (1) Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) (2) commercial hybrid tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis 
aureus) 3) red hybrid tilapia (Oreochromis spp.) และ (4) wild tilapia (Sarotherodon galilaeus) 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
- 

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 การประชุมเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดส าหรับสินค้าเกษตร ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เข้าพบบริษัท Seoul 

Trading ซึ่งเป็นผู้น าเข้าสินค้าเกษตรสดและแปรรูปเพ่ือกระจายสินค้ายังตลาดต่างๆ เช่น ค้าปลีก ค้าส่ง และ
ตลาดพรีเมียมทั้งในสหรัฐฯ และแคนาดา นอกจากนี้ ยังอยู่ภายใต้บริษัทแม่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่หลากหลาย 
เช่น ตลาด โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์การหารือเพ่ือติดตามโอกาสทางการค้าหลังจากท่ี
ผู้แทนบริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมคูหา สปษ.ดีซี. ในงาน PMA ณ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และทดลองชิมมะม่วง
น้ าดอกไม้ฉายรังสีของไทย ทั้งนี้แม้บริษัทฯ มีความประสงค์จะน าเข้าทันท ีแต่ฝ่ายการเกษตรฯ ได้ชี้แจงว่าการ
น าเข้ามะม่วงมายังสหรัฐฯ คาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ต้นปี 2563 เนื่องจากข้อจ ากัดในตารางปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบของ USDA จึงหารือร่วมกันเห็นควรเริ่มส่งออกไปตลาดแคนาดาซึ่งไม่ต้องการกรรมวิธี
เพ่ิมเติมในการก าจัดศัตรูพืช ซึ่งต่อมาฝ่ายเกษตรฯ ได้จับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับผู้ด าเนินการน าเข้ามะม่วง
ไทย โดยสถานะล่าสุดมกี าหนดจะทดลองสั่งสินค้า 1 ตู้ เข้าตลาดแคนาดาแล้ว   
 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
พฤศจิกายน 2562 

 


