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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนกันยายน 2561 
ฝายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 
 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• ในเดือนสิงหาคม 2561 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั ่วโลกมูลคา 14,247.75 ลานเหรียญสหรัฐ                                                                           
โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 11 มูลคา 316.33 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 2.22 ของการนำเขา
สินคาทั ้งหมดจากทั ่วโลก โดยในเดือน ส.ค. 61 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากไทยลดลงจากเดือน                                              
ก.ค. 61 รอยละ 9 ท้ังน้ี สินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน ส.ค. 61 ไดแก  
o ขาว มูลคา 41.18 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ก.ค. 61 รอยละ 18.91 แตนำเขา

เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 25.05 
o กุงและผลิตภัณฑ มูลคา 37.64 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 61 รอยละ 

3.12 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 54.71 
o ทูนาและผลิตภัณฑ มูลคา 31.32 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาลดลงจากเดือน ก.ค. 61 รอยละ 

21.25 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 2.73 
o อาหารสุนัขและแมวกระปอง มูลคา 27.09 ลานเหรียญสหรัฐ โดยนำเขาเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 61 

รอยละ 7.37 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 53.22 
o ยางธรรมชาติ มูลคา 25.59 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ค. 61 รอยละ 31.91             

แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 0.35 

• จากการสืบคนขอมูลรายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ของ
องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) พบวา ในเดือน ก.ย. 
61 U.S.FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทย จำนวน 11 รายการ (Entry Line) ไดแก 
ขาวกลอง (2 รายการ) ขนมปง เครื่องแกง (3 รายการ) ปลาทราย (2 รายการ) ปลาซารดีน มะขาม และขนม
อบกรอบ ในขณะที่สินคาเกษตรและอาหารนำเขาจากประเทศคูแขงสำคัญ ไดแก จีนถูกปฏิเสธการนำเขา 18 

ปริมาณ มูลคา

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

สินคาเกษตรทั้งหมด 144,972.60 347.62 129,274.10 -10.83 316.33 -9.00 143,885.50 -10.15 355.92 -11.12

ขาว 43,439.80 50.78 35,183.10 -19.01 41.18 -18.91 42,610.60 -17.43 32.93 25.05

กุงและผลิตภัณฑ 3,377.00 36.50 3,458.10 2.40 37.64 3.12 7,490.80 -53.84 83.11 -54.71

ทูนาและผลิตภัณฑ 8,384.60 39.77 6,593.40 -21.36 31.32 -21.25 7,217.30 -8.64 32.20 -2.73

อาหารสุนัขและแมวกระปอง 5,833.50 25.23 6,411.60 9.91 27.09 7.37 4,665.30 37.43 17.68 53.22

ยางธรรมชาติ 12,526.20 19.40 16,123.10 28.72 25.59 31.91 13,657.60 18.05 25.68 -0.35

สับปะรดกระปอง 17,437.10 17.75 11,722.70 -32.77 11.38 -35.89 12,423.00 -5.64 14.52 -21.63

มะพราวและผลิตภัณฑ 3,260.00 4.94 3,429.40 5.20 5.04 2.02 4,415.50 -22.33 5.99 -15.86

กลวยไม - 0.88 - - 0.86 -2.27 - - 1.01 -14.85

มะขามสด 201.70 0.58 199.10 -1.29 0.64 10.34 202.40 -1.63 0.69 -7.25

ทุเรียนสด 150.00 0.55 124.70 -16.87 0.61 10.91 88.00 41.70 0.4 52.50

มังคุดสด (ฉายรังส)ี 67.90 0.43 40.80 -39.91 0.24 -44.19 44.50 -8.31 0.18 33.33

รายการ

ก.ค. 61 ส.ค. 61 ส.ค. 60

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา
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รายการ อินโดนีเซียถูกปฏิเสธการนำเขา 17 รายการ อินเดียถูกปฏิเสธการนำเขา 72 รายการ และเวียดนาม
ถูกปฏิเสธการนำเขา 18 รายการ โดยสาเหตุที่ U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทยใน
เดือน ก.ย. 61 ไดแก  
o พบสาร Aflatoxin 

o ไมปรากฎขอมูลดานโภชนาการบนฉลากตามขอกำหนด 

o สารกำจัดศัตรูพืชตกคาง 

o พบส่ิงแปลกปลอม เนาเสีย 

o การผลิต แปรรูป หรือบรรจุไมถูกหลักสุขอนามัย 

o ไมปรากฎชื่อสามัญของสวนประกอบเกษตรและอาหารบนฉลาก และ/หรือไมปรากฎสัดสวนของ

สวนผสมผักผลไมบนฉลากเครื่องด่ืมท่ีผสมผักผลไม 

o สารเติมแตงสีท่ีไมปลอดภัย 

ท้ังน้ี สินคาเกษตรและอาหารจากไทยถูกปฏิเสธ ณ ดานนำเขาฝงตะวันตก (Division of West Coast Imports: 
DWCI) มากที ่สุด รวมทั ้งหมดจำนวน 6 รายการ ซึ ่งดาน DWCI ครอบคลุมพื ้นที ่ 5 มลรัฐ ไดแก มลรัฐ
แคลิฟอรเนีย มลรัฐฮาวาย มลรัฐโอเรกอน มลรัฐเนวาดา และมลรัฐวอชิงตัน0

1 

• เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ฝายการเกษตรฯ ไดสำรวจตลาด Pike Place Market ซึ่งเปนตลาดเกษตรกรท่ี
จำหนายสินคาเกษตรและอาหารที่มีชื่อเสียงของมลรัฐวอชิงตัน สินคาที่มีวางจำหนายสวนใหญเปนผัก ผลไม 
ดอกไม สินคาประมง และสินคาพื้นเมืองที่ผลิตในละแวกมลรัฐวอชิงตันและในสหรัฐฯ จากการสำรวจตลาดใน
ครั้งน้ี พบวาภายในตลาดมีการวางจำหนายเงาะจากเม็กซิโก ซึ่งฝายการเกษตรฯ ไดสอบถามผูขายถึงการเลือก
ซื้อผลไมมาวางจำหนายในราน และไดความวาผูขายรายน้ีรับเงาะทั้งจากไทยและเม็กซิโกมาวางจำหนาย โดย
ผูขายใหความสำคัญกับคุณภาพของเงาะมากกวาแหลงผลิต และมักเลือกรับเงาะท่ีมีลูกใหญและรสชาติดีกวามา
วางจำหนาย ดังนั้น หากเงาะของไทยมีคุณภาพสูงกวาเงาะจากประเทศอื่น ผูขายก็จะเลือกเงาะไทยมาวาง
จำหนาย อีกท้ัง ยังพบวามีแกวมังกรท่ีผลิตในมลรัฐแคลิฟอรเนียวางจำหนายอีกดวย 
 

    
                          
 

• เมื่อวันท่ี 25 - 26 กันยายน 2561 ฝายการเกษตรฯ ไดเขาสำรวจตลาด PCC Community Markets ซึ่งเปน
ตลาดท่ีมีการบริหารในรูปแบบสหกรณผูบริโภคสินคาเกษตรและอาหารเนนอินทรียและธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดใน
สหรัฐฯ ในปจจุบันตลาด PCC Community Markets มีทั้งหมด 12 สาขา และทุกสาขาตั้งอยูในบริเวณมลรัฐ
วอชิงตัน ซึ่งภายในตลาดแบงออกเปนหมวดสินคาผักผลไมสด เนื้อสัตวและสินคาประมง นมและผลิตภัณฑ 
อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพและความงาม และของชำเครื่องใชในบาน นอกจากนี้ ตลาด PCC 
Community Markets เปนตลาดที่มีมาตรฐานในการเลือกวางจำหนายสินคาสูงกวาที่กฎหมายรัฐบาลสหรัฐฯ 

 
1 Import Refusal Report, U.S.FDA 
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กำหนด โดยสินคาที่มีวางจำหนายในตลาดฯ มักเปนสินคาที่มีตรารับรอง เชน สินคาเกษตรอินทรีย สวัสดิภาพ
สัตว ไมมีสวนผสมของพืชหรือสัตวท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรม (Non-GMO) การคาท่ีเปนธรรม (Fair Trade) 
เปนตน และจากการสังเกตุการณพบวาลูกคาสวนใหญเปนชาวอเมริกันที่รักสุขภาพและใสใจสิ่งแวดลอม โดย
ตัวอยางสินคาเกษตรและอาหารจากไทย และสินคาเกษตรและอาหารท่ีวางจำหนายในตลาดฯ และเปนสินคาท่ี
ไทยสามารถสงได ไดแก  
o มะพราวน้ำหอมจากไทย ราคา 4.99 เหรียญสหรัฐ/ลูก  
o เหงาขมิ้นจากฮาวาย ราคา 16.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด  
o แกวมังกรจากแคลิฟอรเนีย ราคา 14.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o มะมวงจากแคลิฟอรเนีย ราคา 3.99 เหรียญสหรัฐ/ลูก  
o น้ำปลาจากไทย ขวดละ 199 มิลลิลิตร ราคา 2.99 เหรียญสหรัฐ 
o เครื่องแกงอาหารไทย กระปุกละ 113 กรัม ราคา 3.49 เหรียญสหรัฐ 
o ซอสผัดไทจากไทย กระปุกละ 236 มิลลิลิตร ราคา 4.29 เหรียญสหรัฐ 
o ซอสสะเตะ กระปุกละ 236 มิลลิลิตร ราคา 4.89 เหรียญสหรัฐ 
o ขาวหอมมะลิปลูกในสหรัฐฯ ถุงละ 2 ปอนด ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ 
o ขนมขบเคี้ยวมะพราวแผนบางกรอบจากไทย ถุงละ 3.17 ออนซ ราคา 4.49 เหรียญสหรัฐ 
o น้ำมะพราวจากไทย ขวดบรรจุ 9.5 – 32 ออนซ ราคา 1.99 - 9.99 เหรียญสหรัฐ/ขวด  
o ทูนากระปองจากไทย กระปองละ 5 ออนซ ราคา 3.19 เหรีญสหรัฐ   

อนึ่ง นอกจากจะนำสินคาจากบริษัทตางๆ มาวางจำหนายในตลาดแลว ตลาด PCC Community Markets ยัง
ได เร ิ ่มจำหนายส ินค าเกษตรและอาหารภายใตแบรนดของตลาดฯ เช น ว ิตาม ินและอาหารเสริม                    
เน้ือไกอินทรีย นมอินทรีย สบูท่ีมีสวนผสมอินทรีย เปนตน   
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• เมื ่อวันที ่ 26 กันยายน 2561 ฝายการเกษตรฯ ไดสำรวจตลาดสินคาเกษตรในซุปเปอรมารเก็ตเอเซีย              
เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน และมีขอสังเกตุ ดังน้ี 
o มะขามหวานจากไทย จำหนายกลองละ 1 ปอนด ราคา 4.99 เหรียญสหรัฐ 
o มะพราวน้ำหอมจากไทย ราคาลูกละ 1.99 เหรียญสหรัฐ 
o ขาวหอมมะลิจากไทย ถุงละ 50 ปอนด ราคา 45.99 เหรียญสหรัฐ 
o ขาวหอมมะลิจากไทย ถุงละ 50 ปอนด ราคา 40.99 เหรียญสหรัฐ 
o ขาวหอมมะลิจากไทย ถุงละ 10 ปอนด ราคา 9.99 เหรียญสหรัฐ 
o ปลายขาวหอมจากไทย ถุงละ 10 ปอนด ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ 
o ขาวหอมกลองจากไทย ถุงละ 20 ปอนด ราคา 20.99 เหรียญสหรัฐ 
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o ขาว Calrose Rice ผลิตในสหรัฐฯ ถุงละ 20 ปอนด ราคา 20.99 เหรียญสหรัฐ 
o น้ำปลาจากไทย ขนาดบรรจุขวดละ 700 – 750 มิลลิลิตร ราคา 2.59 – 3.59 เหรียญสหรัฐ   
o มะมวงจากเม็กซิโก จำหนายในรูปแบบกลองขนาดบรรจุ 4 ลูก ราคา 12.99 เหรียญสหรัฐ  
o เงาะจากฮาวาย จำหนายกลองละ 5 ปอนด ราคา 15.99 เหรียญสหรัฐ 
o เหงาขมิ้น ราคา 5.5 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 
o หัวปลี ราคา 1.99 เหรียญสหรัฐ/ปอนด 

นอกจากสินคาเกษตรแลว ยังพบสินคาเกษตรและอาหารจากไทยอีกหลายประเภทอีกดวย เชน ดักแดทอด
กรอบ ซอสศรีราชา น้ำจิ้มไก ซอสปรุงรส พริกแกง เสนกวยเตี๊ยว กะทิ ลูกชิดกระปอง ขนุนกระปอง สับปะรด
กระปอง ลำไยกระปอง ลิ้นจี่กระปอง ผลไมงวมกระปอง น้ำมะพราว น้ำมังคุด น้ำทับทิม น้ำฝรั่ง น้ำลิ้นจ่ี มันปู 
มันกุง เปนตน 
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3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

• เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 องคกร American National Standards Institute (ANSI) ไดประกาศรับรอง
ให Perry Johnson Registrars Food Safety, Inc. เม ืองทรอย มลรัฐม ิช ิแกน เปนหนวยตรวจรับรอง 
(Certification Bodies) แหงแรกภายใตโปรแกรมสมัครใจวาดวยการตรวจรับรองโดยหนวยตรวจรับรอง
ประเภทบุคคลที ่สามขององคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) โดยมีขอบขายงาน ไดแก 
ระเบียบวาดวยความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตร การควบคุมเชิงปองกันสำหรับอาหารมนุษย  
การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมสำหรับน้ำผลไม และการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ี
ตองควบคุมสำหรับสินคาประมง อนึ่ง ใบรับรองจากหนวยตรวจรับรองนี้ สามารถนำมาใชเพื่อเปนคุณสมบัติ
หน่ึงในการเขารวมโปรแกรมสมัครใจสำหรับผูนำเขาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม (Voluntary Qualified Importer 
Program: VQIP) และใชเปนเงื่อนไขในการนำเขาสินคาในบางสถานการณได 

• เม ื ่อว ันที ่  14 ก ันยายน 2561 หนวยงาน FSIS ภายใต USDA ได ประกาศผลการพิจารณาระบบ                                     
การตรวจสอบปลาในวงศ Siluriformes ของประเทศไทย จีน และเวียดนามวามีความเทาเทียมกับระบบการ
ตรวจสอบของสหรัฐฯ หลังจากที่ FSIS ไดทบทวนตรวจสอบเอกสารและตรวจประเมินระบบการตรวจสอบ
ของท้ัง 3 ประเทศ ณ สถานท่ี ซึ่งเอกสารท่ีท้ัง 3 ประเทศย่ืนเปนเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวาระบบการตรวจสอบ
ปลาในวงศปลา Siluriformes ของประเทศตนมีความเทาเทียมกับระบบการตรวจสอบของสหรัฐฯ เพื่อให 
FSIS พิจารณาวาประเทศผูสงออกมีคุณสมบัติในการสงออกสินคาดังกลาวมายังสหรัฐฯ ได ตามท่ีระเบียบการ
ตรวจสอบสำหรับปลาในวงศ Siluriformes และผลิตภัณฑ (Mandatory Inspection of Fish of the Order 
Siluriformes and Products Derived From Such Fish) กำหนดไว โดย FSIS มีแผนที่จะเผยแพรผลการ
พิจารณาให ไทย จีน และเวียดนามเปนประเทศที่มีคุณสมบัติในการสงออกปลาในวงศ Siluriformes และ
ผลิตภัณฑมายังสหรัฐฯ ฉบับราง (Proposed Rule) บนทะเบียบกลาง (Federal Register) ซึ่งหลังจากที่มี
การเผยแพรเอกสารดังกลาวบนทะเบียนกลางแลว ทาง FSIS จะเปดรับขอคิดเห็นเปนเวลา 30 วัน1

2 
• เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  U.S.FDA ไดเผยแพรเอกสารขอแนะนำ “Determination of Status as a 

Qualified Facility Under Part 117: Current Good Manufacturing Practice, Hazard Analysis, and 
Risk-Based Preventive Controls for Human Food And Part 507: Current Good Manufacturing 
Practice, Hazard Analysis, and Risk-Based Preventive Controls for Food for Animals” หรือเอกสาร
ขอแนะนำวาดวยการพิจารณาสถานะการเปนสถานประกอบการท่ีเขาขายปฏิบัติตามขอกำหนดท่ีปรับเปล่ียน 
หรือ “Qualified Facility” ภายใตระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสำหรับอาหารมนุษย และระเบียบการ
ควบคุมเชิงปองกันสำหรับอาหารสัตว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยสถานประกอบการที่อยูภายใตระเบียบ
ดังกลาวพิจารณาวาสถานประกอบการของตนเขาขายเปน Qualified Facility หรือไม ซึ่งสถานประกอบการ
ที่เขาขายเปน Qualified Facility จะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกำหนดวาดวยการวิเคราะห
อันตรายและมาตรการควบคุมเชิงปองกันท่ีพิจารณาจากความเส่ียง (HARPC) และขอกำหนดโปรแกรมหวงโซ
การผลิต (Supply-Chain Program) แตตองปฏิบัติตามขอกำหนดที่ปรับเปลี่ยน (Modified Requirement) 
แทน2

3 
 
 
 

 
2 https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/newsroom/meetings/newsletters/constituent-updates/archive/2018/ConstUpdate091418 
3https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm496264.htm?utm_campaign=FSMA_Qualified_091420

18&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=70008FB27CAD1DDBF741A8250F0D2460&elq=e2ad008b8170489386093f3be378efc0&elqaid

=5085&elqat=1&elqCampaignId=4062 



หนา 7 / 8 
 

 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• เมื่อวันท่ี 10 กนัยายน 2561 นาย Sonny Purdue รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา 
รวมกับ ดร. Scott Gottlieb กรรมาธิการองคการอาหารและยาของสหรัฐฯ ไดประกาศเชิญชวนผูมีสวนได
สวนเสียดานเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเซลลสัตว (Cell Culture Technology) ซึ่งรวมถึงตัวแทนกลุมผูบริโภค
และภาคอุตสาหกรรม เพื่อเขารวมอภิปรายการใชเทคโนโลยีเพาะเล้ียงเซลลสัตวจากปศุสัตวและสัตวปก โดย
การประชุมในครั้งน้ีจะมุงเนนในประเด็นอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น การควบคุมดูแล และการติดฉลากสินคาเหลาน้ี
ในวันท่ี 23 - 24 ตุลาคม 2561 ณ Jefferson Auditorium ตึก U.S. Department of Agriculture 
South Building อน่ึง การจัดประชุมในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวาหนวยงานภาครัฐและเอกชนของสหรัฐฯ ให
ความสำคัญและเตรียมความพรอมในการวางจำหนายสินคาอาหารท่ีผลิตโดยใชเทคโนโลยี                    
การเพาะเล้ียงเซลลสัตว3 4 

• เมื ่อวันที่ 24 กันยายน 2561 สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเขาสินคาจีนรอบที่สามมีผลบังคับใชกับสินคา 
5,745 รายการ โดยเพิ่มภาษีอีกรอยละ 10 คิดเปนมูลคาประมาณ 200,000 ลานเหรียญสหรัฐ ครอบคลุม
เฟอรนิเจอร อุปกรณไฟฟา และสินคาเกษตรและอาหารบางชนิด เปนตน ทั้งนี้ สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีสูงสุด
ถึงรอยละ 25 ภายในปลายป พ.ศ. 2561 อนึ่ง การขึ้นภาษีในครั้งนี้เปนผลตอเนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย
การคาที่เขมงวดเพื่อตอบโตประเทศที่ดำเนินการคาอยางไมเปนธรรมอันเปนผลใหสหรัฐฯ ขาดดุลการคา ซึ่งมี
จีนเปนประเทศเปาหมาย โดยในปท่ีผานมา สหรัฐฯ ไดประกาศขึ้นภาษีนำเขาจากจีนไปแลวถึง 3 รอบและจีนก็
ไดออกมาตอบโตโดยการขึ้นภาษีสินคานำเขาจากสหรัฐฯ เชนกัน อนึ่ง สงครามการคาจีน - สหรัฐฯ สงผลให
สินคาที่มีชื่ออยูบนบัญชีรายชื่อการปรับเพิ่มภาษีนำเขาจากจีนมีราคาสูงขึ้น จึงทำใหผูประกอบการในสหรัฐฯ 
ตองหาแหลงสินคาใหมเพื่อมาทดแทนสินคาจากจีน ซึ่งไทยถือเปนหน่ึงในประเทศผูผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
หลักของสหรัฐฯ และเปนคูแขงทางการคากับจีนในตลลาดสหรัฐฯ ดังน้ัน การขึ้นภาษีสินคานำเขาจากจีนจึงเปน
โอกาสสำหรับสินคาเกษตรและอาหารไทยในตลาดสหรัฐฯ โดยสินคาที่ไทยสามารถมีศักยภาพในการผลิตและ
สงออกมายังสหรัฐฯ ไดแก ขาว สินคาประมง ผักและผลไม ยางธรรมชาติ สับปะรดกระปอง มะพราว และ
อาหารสัตว เปนตน 

• เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 สหรัฐฯ และแคนาดาไดบรรลุขอตกลงการคาเสรี “United States-Mexico-
Canada Agreement” (USMCA) หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมปเรียกรองใหมีการทบทวนขอตกลง NAFTA 
และดำเนินการเจรจามานานกวา 1 ป โดยขอตกลง USMCA มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 3 ประเทศ ไดแก 
สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งแคนาดาและเม็กซิโกเปนประเทศผูนำเขาสินคาที่ใหญที่สุดของสหรัฐฯ อน่ึง 
สหรัฐฯ และเม็กซิโกไดบรรลุขอตกลงดังกลาวไปกอนหนาตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยนาย Robert 
Lighthizer, U.S. Trade Representative และ นาง Chrystia Freeland รัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ
แคนาดาไดกลาวเสริมวาขอตกลง USMCA จะสงเสริมใหชนชั้นกลางแข็งแกรงย่ิงขึ้น สรางงานท่ีมีคาตอบแทนท่ี
ดี และเปนโอกาสใหมสำหรับประชากรในทวีปเมริกาเหนือซึ่งมีจำนวนเกือบพันลานคน ซึ่งหนึ่งในประเด็นของ
ขอตกลงฉบับใหมไดกำหนดใหยานยนตที่จะไดรับการยกเวนภาษีการนำเขาจะตองมีชิ้นสวนที่ผลิตในอเมริกา
เหนืออยางนอยรอยละ 75 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่เคยกำหนดในขอตกลง NAFTA อีกรอยละ 124

5 ซึ่งหากมีการลง
นามจริง ประเทศสมาชิกขอตกลง USMCA อาจผลิตยานยนตและชิ้นสวนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหมีการนำเขา
ยางพาราจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทยเปนหนึ่งในผูผลิตยางพารารายใหญของโลก อยางไรก็ดี อาจสงผลดาน
ลบตอการสงออกชิ้นสวนยานยนตของไทย เนื่องจากประเทศสมาชิกจะผลิตยานยนตและชิ้นสวนเองเพิ่มขึ้น 
และอาจยายฐานการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตกลับสูอเมริกาเหนือเพื่อใหไดสิทธิประโยชนทางภาษี
มากขึ้น  

 
4 https://www.usda.gov/media/press-releases/2018/09/10/usda-and-fda-announce-joint-public-meeting-use-animal-cell-culture 
5 https://edition.cnn.com/2018/09/30/politics/trump-nafta-canada/index.html 
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5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• ถึงแมในปจจุบันสหรัฐฯ จะสามารถผลิตขาวเองได แตก็ยังตองนำเขาขาวตางประเทศอยู เน่ืองจากยังผลิตไดไม
มากพอกับความตองการของผูบริโภคและไมสามารถผลิตขาวบางชนิดเองได เชน ขาวหอมมะลิ ขาวบาสมาติ 
เปนตน ทั้งน้ี สหรัฐฯ ก็ไดมีการพัฒนาพันธุขาวหอมมาโดยตลอด อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 61 ฝาย
การเกษตรฯ พบวามีขาวหอมมะลิและขาวบาสมาติซึ่งผลิตในสหรัฐฯ วางจำหนายในตลาด PCC Community 
Markets หากแตเมล็ดขาวหอมมะลิที่ปลูกในสหรัฐฯ ยังไมสวยเทาขาวหอมมะลิจากไทย ดังนั้น แมวาสหรัฐฯ 
ยังอาจนำเขาขาวหอมจากตางประเทศเปนจำนวนมากอยู แตในอนาคตถาหากสหรัฐฯ สามารถผลิตขาวหอม
ไดเองแลว ก็อาจลดการนำเขาจากตางประเทศ 

• จากการเขารวมประชุมกับผูบริหารตลาด PCC Community Markets พบวาแนวโนมสินคาเกษตรอินทรีย
และธรรมชาติยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องในตลาดผูบริโภคผูอาศัยในมลรัฐวอชิงตัน สังเกตุไดจากการขยาย
สาขาของตลาด PCC Community Markets ตลาดฯ เริ ่มจำหนายสินคาแบรนดของตัวเอง และสถิติการ
จำหนายสินคาเกษตรอินทรียของตลาดฯ เผยวาผูบริโภคท่ีมาซื้อสินคาในตลาดฯ เลือกซื้อสินคาเกษตรอินทรีย
มากกวาสินคาประเภท Conventional  
 

 


