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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน มกราคม 2563 
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน ธ.ค. 62 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 14,146
ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.39 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมลูคา 
362.15 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา คิดเปนรอยละ 5.50 โดยประเทศไทยมีสวนแบงใน
ตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ คงท่ีอยูท่ีรอยละ 2.6 และการครองตลาดคงท่ีอยูท่ีอันดับท่ี 9  
สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน ธ.ค. 62 มีดังนี้  
1) ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 คิดเปนมูลคา 64.34 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก

เดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 8.99 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 27.01  
2) กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 เปนมูลคา 44.50 ลานเหรียญสหรัฐ 

ลดลงจากเดือนกอนคิดเปนรอยละ 13.56 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 25.77 
3) ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 เปนมูลคา 47.54 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนคิดเปนรอยละ 10.52  และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 8.69 
4) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 เปนมูลคา 22.52 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน

จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 6.09 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 9.73 
5) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ธ.ค. 62 เปนมูลคา 23.27 ลาน

เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 2.30 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 0.45 

• สรุปภาพรวมการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญของไทยในตลาดสหรัฐฯ ป 2562   
ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยในป 2562 (มกราคม-ธันวาคม) นำเขารวมเปนมูลคา 

643.72 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 548.91 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อป 2561 คิดเปนรอยละ 17       
สวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 62 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 59 เมื่อปกอนหนา โดยประเทศไทยยังคงรักษา 
สวนแบงการตลาดขาวในสหรัฐฯ เปนอันดับที่ 1 และถือเปนสินคาเกษตรที่ทำรายไดใหกับประเทศไทยมาก
ท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 ในตลาดสหรัฐฯ 
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ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยในป 2562 (มกราคม-ธันวาคม) นำเขารวม
เปนมูลคา 352.21 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 301.34 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ือป 2561 คิดเปนรอยละ 17  
สวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 23 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 19 เมื่อปกอนหนา โดยประเทศไทยยังคงรักษาสวน
แบงการตลาดยางธรรมชาติในสหรัฐฯ เปนอันดับท่ี 2 รองจากอินโดนีเซีย 

ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเพิ ่มขึ ้น โดยในป 2562 สหรัฐฯ นำเขาทูนาและ
ผลิตภัณฑจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 515.57 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 474.45 ลานเหรียญ
สหรัฐ เมื่อป 2561 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9.5 ประเทศไทยยังคงครองตลาดทูนาและผลิตภัณฑเปน
อันดับที่ 1 ในสหรัฐฯ โดยมีสัดสวนของมูลคาการตลาดคิดเปนรอยละ 35 เพิ่มขึ้นจากรอยะ 33 ทั้งนี้ 
เวียดนามและเอกวาดอรถือเปนคูแขงที่สำคัญ ในขณะท่ีอินโดนีเซียและฟลิปปนสนับเปนคูแขงที่นาจับตา
มองเนื่องจากอัตราการขยายตัวของสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ คือ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ  
7.59 และ 4.31 ตอเดือน ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของตลาดเพียงรอยละ 
0.30 ตอเดือนเทานั้น  

กุงและผลิตภัณฑ  สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยลดลง โดยภาพรวมในป 2562 สหรัฐฯ นำเขากุง
จากไทยคิดเปนมูลคา 476.64 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 556.76 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อป 2561 
ลดลงคิดเปนรอยละ 14  โดยสหรัฐฯ หันไปนำเขาเพิ่มขึ้นจากประเทศคูแขงของไทยไดแก อินเดีย 
เอกวาดอร และเวียดนาม สงผลใหสวนแบงตลาดของประเทศไทยป 2562 ลดลงอยูเหลือรอยละ 8 จาก
รอยละ 9 เม่ือป 2561 โดยไทยครองตลาดอยูในอันดับท่ี 5 รองจาก อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ
เอกวาดอร 

สับปะรดกระปอง สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยลดลง  โดยภาพรวมในป 2562 สหรัฐฯ นำเขา
สับปะรดกระปองจากไทยคิดเปนมูลคา 109.49 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 123.37 ลานเหรียญ
สหรัฐ เม่ือป 2561 คิดเปนรอยละ 11.25 โดยสหรัฐฯ หันไปนำเขาจากฟลิปปนสและอินโดนีเซียมากข้ึน 
สงผลใหสวนแบงการตลาดของไทยลดลงจากรอยละ 52 เม่ือป 2561 เหลือเปน 47 ในป 2562 ถึงแม
ประเทศไทยยังคงครองตลาดสับปะรดกระปองเปนอันดับที่ 1 ในสหรัฐฯ แตในป 2563 อาจเปนปที่ทา
ทายเนื่องจากการแขงขันจากฟลิปปนสและอินโดนีเซียซ่ึงมีราคานำเขาในป 2562 ท่ีต่ำกวาของไทย  

อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว  สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึน โดยในป 2562 นำเขา
รวมเปนมูลคา 291.55 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 275.01 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ือป 2561 คิดเปน
รอยละ 6 อยางไรก็ตาม สวนแบงการตลาดในป 2562 ลดลงจากรอยละ 76 เมื่อป 2561 เหลือเปน 
74 ในป 2562 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงรักษาสวนแบงการตลาดอาหารกระปองสำหรับสุนัขและ
แมว เปนอันดับท่ี 1 ในสหรัฐฯ 

ผลไมฉายรังสี ในภาพรวมป 2562 สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
- มังคุด สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพ่ิมข้ึน โดยในป 2562 สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยคิด

เปนมูลคา 2.16 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 1.91 ลานเหรียญสหรัฐ เมื่อป 2561 คิดเปน
เปนรอยละ 12.95 ทั้งนี้ มังคุดไทยตองเผชิญกับการแขงขันที่ทาทายจากเม็กซิโกซึ่งเปนคูแขงท่ี
สำคัญซึ่งมีมังคุดคุณภาพใกลเคียงกับไทยและมีผลผลิตออกสูตลาดสูงสุดในชวงเดือนมิถุนายน-
สิงหาคมใกลเคียงกันชวงผลผลิตออกสูตลาดของมังคุดไทย อีกท้ังสามารถสงออกไปยังสหรัฐฯ โดย
ไมตองผานกระบวนการฉายรังสี ทำใหมังคุดไทย 

- ทุเรียน สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น  โดยในป 2562 สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทย
คิดเปนมูลคา 4.98 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 4.79 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ือป 2561 คิดเปน
เปนรอยละ 3.97 ประเทศไทยครองตลาดทุเรียนในสหรัฐฯ เปนอันดับที่ 1 โดยมีคูแขงจาก
มาเลเซียซึ่งมักเปนทุเรียนแชแข็งและมีราคาใกลเคียงกับทุเรียนไทย และทุเรียนจากเวียดนามอีก
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เล็กนอย แตทุเรียนจากประเทศไทยไดเปรียบในเรื่องมีทุเรียนสดคุณภาพดีวางจำหนาย ตลอดจน
จาการที่ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส ไดมีการประชาสัมพันธและ
เปดตัวทุเรียนพันธุพวงมณีซึ่งเปนทุเรียนพันธุใหมท่ีมีรสชาติดีและขนาดเล็กพอเหมาะกับการ
รับประทานครั้งเดียว จึงคาดวาตลาดทุเรียนไทยในสหรัฐฯ ในป 2563 นาจะมีลูทางท่ีดี  

- มะขามสด สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น แมจะประสบปญหาการถูกปฏิเสธการนำเขา
เนื่องจากปญหาสิ่งสกปรกเจือปน (filthy) อยูบอยครั้ง โดยในป 2562 สหรัฐฯ นำเขามะขามสด
จากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 5.48 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 5.22 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ือ
ป 2561 หรือคิดเปนเปนรอยละ 4.98 ทั้งนี้ ประเทศไทยครองตลาดมะขามสดในตลาดสหรัฐฯ     
เปนอันดับที่ 1 โดยยังไมมีคูแขงที่สำคัญ แตประเทศไทยตองปรับปรุงเรื่องคุณภาพและความ
สะอาดของสินคา 

- กลวยไม สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยลดลง โดยในป 2562 สหรัฐฯ นำเขาผลิตภัณฑกลวยไม
จากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 8.98 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก 13.09 ลานเหรียญสหรัฐ เม่ือ
ป 2561 คิดเปนเปนรอยละ 31.47 ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนผลกระทบมาจากการที่สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ 
GSP กลวยไมไทย โดยประเทศไทยเพิ่งไดรับคืนสิทธิ์ GSP เมื่อเดือนตุลาคม 2562 จึงคาดวา
แนวโนมในป 2563 นาจะเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ม.ค. 63       
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 6 ราย รวมสินคา 13 รายการ (entry line) ไดแก    
1) บริษัท Grand Provision Co., Ltd. สินคาน้ำผลไม จำนวน 3 รายการ เนื่องจากใชสีท่ีไมปลอดภัย 
2) บริษัท Asisa Trakulwatt Anasin สินคาใบพลู (betel Leaf) จำนวน 4 รายการ เนื่องจากฉลากไม

ถูกตอง โดยไมระบุชื ่อที่อยูของผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย และไมแสดงขอมูลทาง
โภชนาการ 

3) บริษัท Crown Healthcare Pvt Ltd สินคาผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากมะรุม จำนวน 1 รายการ 
เนื่องจากใชคำวา "ผลิตภัณฑเสริมอาหาร" แตฉลากไมระบุชื่อของผลิตภัณฑ ไมระบุที่อยูหรือหมายเลข
โทรศัพทซ่ึงผูรับผิดชอบอาจไดรับรายงานเหตุการณท่ีรายแรงอันเกิดจากผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไมระบุชื่อ
ท่ีอยูของผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย และไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 

4) บริษัท T Sweet Co., Ltd สินคาอินทผลัม (dates) จำนวน 1 รายการ เนื่องจากพบสารกำจัดศัตรูพืช
ตกคาง 

5) บริษัท N R Instant Produce Co Ltd สินคาแปง/กะป (pastes) จำนวน 2 รายการ เนื่องจากพบสาร
กำจัดศัตรูพืชตกคาง 

6) บริษัท Pataya Food Industries Limited สินคา ธัญพืชและโปรตีนจากพืชที่มีสวนผสมของเนื้อปลา 
จำนวน 2 รายการ เนื่องจากการติดฉลากเปนเท็จหรือทำใหเขาใจผิด ฉลากมีเนื้อหา/การอางสิทธิ์ดาน
สุขภาพโดยไมไดรับอนุญาต ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ และไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสม  

ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  
1) จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิตท้ังหมด 38 ราย จำนวนสินคา 80 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑ

อาหารทะเล (ปลานิล ปลาไหล กุงชุบแปง)  ผัก/ผลไม (รากบัว ขิง มันเทศ พุทราจีน พริก ผักดอง ถั่วหมัก 
โสม) เห็ด ชา ผลิตภัณฑนม (นม โยเกิรต ครีม) ผลิตภัณฑอาหาร/อาหารกึ่งสำเร็จรูป (ขาว ขนมปง บิสกิต 
คุกก้ี ลูกกวาด ชอ็กโกแลต ขาวโพดค่ัว และขนมอบ)  
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สาเหตุการถูกปฏิเสธ ไดแก 
- การผลิตไมไดมาตรฐาน กลาวคือ ไมไดลงทะเบียนอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหารที่เปน

กรด และไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะที่ไม
สะอาด  

- ปฏิเสธการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยผูตรวจสอบหรือบุคคลอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก FDA 
ในการเขาตรวจสอบโรงงาน คลังสินคา หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 

- ปนเป อนสาร/สิ ่งที ่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก ใชยาสัตวใหมที ่ไมปลอดภัย พบสารเมลามีน       
เชื้อซัลโมเนลลา สารกำจัดศัตรูพืช สารเติมแตงอาหาร/สีท่ีไมปลอดภัย สารพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ สินคาเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร เปนผลิตภัณฑเสริม
อาหารหรือสวนผสมท่ีมีขอมูลไมเพียงพอท่ีจะแสดงวาไมมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวย ดูเหมือนวาภาชนะ
บรรจุท้ังหมดหรือบางสวนมีสวนผสมของสารมีพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

- ฉลากไมถูกตอง ไดแก ขอมูลฉลากไมครบถวน ไมแสดงขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดบนฉลากเปนภาษาอังกฤษ 
ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ ดูเหมือนจะมีสารเคมีกันเสียแตไมแจงบนฉลาก ไมระบุชื ่อสามัญของ
สวนผสมบนฉลาก ปรุงแตงดวยสิ่งสังเคราะหแตไมแจงบนฉลาก ไมแจงสารกอภูมิแพอาหารที่สำคัญที่มี
อยูในผลิตภัณฑ ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด และ/หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มท่ีมีผักหรือน้ำ
ผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร  

2) เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 14 ราย สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวน 26 รายการ ไดแก 
สินคาประมง (ปลา และปลาแปรรูป) น้ำผลไม ผักและผลไมแปรรูป ขนม/อาหารเครื่องเคียง มะมวง แปง
มันสำปะหลัง เมล็ดพืชท่ีกินได และเครื่องเทศ    
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ไดแก  
การใชยาสัตวชนิดใหมที่เปนอันตราย และพบการปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (สารกำจัด
ศัตรูพืช สีที่ไมปลอดภัย สิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร เชื้อซัลโมเนลลา)  
เปนผลิตภัณฑเครื่องดื่มท่ีมีน้ำผักหรือน้ำผลไมแตไมแสดงขอความบนฉลากอยางชัดเจนเก่ียวกับอัตราสวน
ของของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในผลิตภัณฑ การติดฉลากเปนเท็จหรือทำใหเขาใจผิด ฉลากมีเนื้อหา/การ
อางสิทธิ์ดานสุขภาพโดยไมไดรับอนุญาต ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ และไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสม 

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  สินคาและผูประกอบการของไทย    

      ไมพบวามีการแจงเตือนการนำเขาสินคา/ผูประกอบการของไทยในเดือนมกราคม 2563 

3. สรุปประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการ
แกไขปญหาสินคาเกษตรของไทย  

-  

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• รายงานความหลากหลายของฟารมครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา (America’s Diverse Family Farms: 
2019 Edition) ประกอบดวย สถิติลาสุดของป 2561 เก่ียวกับการผลิต สถานภาพทางการเงินและลักษณะ

ครัวเรือนในฟารม โดยการจำแนกหรือแยกประเภทฟารมใหเปนหมวดหมูซึ่งพิจารณาจากขนาดของฟารม 
พื้นฐานของรายไดประจำปของฟารม อาชีพหลักของผูประกอบการ และกรรมสิทธิ์ในฟารมเพื่อความเขาใจ
เก่ียวกับสภาพของเกษตรกรของสหรัฐอเมริกาในภาพรวมไดดียิ่งข้ึน 

• USDA เผยขอตกลงทางการคาสหรัฐฯ-จีน ระยะท่ี 1 เอื้อประโยชนมาหาศาลตอเกษตรกรสหรัฐฯ เม่ือ
วันท่ี 15 ม.ค. 63 ประธานาธิบดีแหงสหรัฐฯ ไดลงนามในขอตกลงแหงประวัติศาสตรทางการคาระหวาง
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สหรัฐฯ และจีนระยะท่ี 1 ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ ไดออกมาแถลงการณ
วาขอตกลงนี้เปนความสำเร็จที่ยิ่งใหญสำหรับเศรษฐกิจในภาพรวมของสหรัฐฯ และจะเปนประโยชนเปน
อยางมากตอเกษตรกรของสหรัฐฯ  โดยขอตกลงทางการคาระยะท่ี 1  กำหนดใหจีนทำการปฏิรูปโครงสราง
และเปลี่ยนแปลงมาตรการดานเศรษฐกิจและการคาทั้งในดานทรัพยสินทางปญญา การถายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตร การบริการทางการเงิน และสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยจีนตกลงท่ีจะ
ซ้ือสินคาและบริการจากสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนในอีกไมก่ีปขางหนา และยังไดกำหนดกระบวนการระงับขอพิพาทท่ี
เขมแข็งเพ่ือชวยใหม่ันใจวามีการดำเนินการและการบังคับใชตามกฎหมายไดอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีสหรัฐฯ 
ไดตกลงท่ีจะแกไขมาตรา 301 ท่ีเก่ียวกับการดำเนินการดานภาษี  

• จำนวนธุรกิจประมงเพาะเลี้ยงในสหรัฐฯ ลดลงสวนกระแสยอดการจำหนายที่เพิ่มขึ้น USDA เปดเผยผล
การสำรวจสำมะโนประชากรการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำของสหรัฐฯ ในป 2561 หรือ 2018 Census of 

Aquaculture ซึ่งระบุวาจำนวนผูประกอบการธุรกิจการประมงเพาะเลี้ยงในสหรัฐฯ มีแนวโนมลดลงใน
ขณะที่ยอดการจำหนายสินคาประมงมีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยในชวงป 2561 มีมูลคารวมทั้งสิ้น 1.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.5 จากเม่ือ 5 ปกอน ในขณะท่ีจำนวนผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำกลับ
ลดลงรอยละ 5 เหลือเพียง 2,932 ราย โดยมลรัฐที่มีจำนวนฟารมมากที่สุดไดแก มลรัฐลุยเซียนา มี 522 
ฟารม รองลงมาเปนมลรัฐฟลอริดา 325 ฟารม มลรัฐเวอรจิเนีย 191 ฟารม มลรัฐมิสซิสซิปป 174 ฟารม 
สำหรับมลรัฐแคลิฟอรเนียมีเพียง 91 ฟารม สำหรับยอดจำหนายสัตวน้ำ มากกวาครึ่งมาจาก 5 มลรัฐท่ี
สำคัญ ไดแก มิสซิสซิปป วอชิงตัน ลุยเซียนา เวอรจิเนีย และแคลิฟอรเนีย โดยมียอดการจำหนายเฉลี่ยตอ
ฟารมคิดเปนมูลคาฟารมละ 516,944 เหรียญสหรัฐ 

• USDA, FDA, EPA เปดตัวเว็บไซตรวมกฎระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพ วันท่ี 9 ม.ค. 63 หนวยงานรัฐบาล
กลางของสหรัฐฯ 3 แหง ไดแก กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(FDA) และหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) ไดรวมสถาปนาเดือนมกราคม 2563 ใหเปนเดือนแหง
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิและเปดตัวเว็บไซตกลางสำหรับกฎระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงปรับปรุง รวบรวม
และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบดานการดูแลผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพดานการเกษตรของหนวยงาน
ทั้ง 3 ไวในแหลงเดียวกัน เพื่อสรางความมั่นใจแกสาธารณชนในดานความแนนอนของกฎระเบียบและความ
โปรงใส การคาดการณ การประสานงานและประสิทธิภาพของระบบการกำกับดูแลดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

สหรัฐฯ คาดวาจะนำเขาขาวเพิ่มขึ้น ในป 2562/63  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 กระทรวงเกษตรแหง

สหรัฐฯ ไดการคาดการณการนำเขาขาวของสหรฐัอเมริกาในปการคา 2562/63 (สิงหาคม-กรกฎาคม) วาจะมี

ปริมาณถึง 30.10 ลาน cwt (1.68 ลานตัน) เพ่ิมข้ึน 0.5 ลาน cwt (28,000 ตัน) จากการคาดการณครั้งกอน 

และเพิ่มขึ้นจากปกอนหนานี้เกือบรอยละ 4 ทั้งนี้ เนื่องจากผลผลิตในประเทศลดลง การคาดการณครั้งนี้

คำนวณโดยอาศัยขอมูลการสงมอบและการคาดการณเกี่ยวกับการนำเขาขาวสวนที่เหลือของปจนถึงเดือน

พฤศจิกายนป 2562 ซ่ึงการนำเขาขาวท้ังหมดในชวงดังกลาวมีจำนวนท้ังสิ้น 324,752 ตัน เพ่ิมข้ึนกวารอยละ 

20 เม่ือเทียบกับปกอนหนา โดยเปนการนำเขาจากประเทศไทย คิดเปนรอยละ 57 ของการนำเขาขาวท้ังหมด 

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 26  สวนใหญเปนขาวหอมมะลิ และขาวเหนียวและขาวหักอีกเล็กนอย      

สวนการนำเขาท่ีเพิ่มขึ้นอยางมากจากปกอนสวนใหญเปนขาวจากบราซิล อินเดีย และปากีสถาน โดยท้ัง

อินเดียและปากีสถานสงออกขาวบาสมาติเปนสวนใหญไปยังสหรัฐฯ ท้ังนี้ ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียว และขาว

บาสมาติถือเปนขาวชนิดพิเศษในตลาดสหรัฐฯ 
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ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มกราคม 2563 


