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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

 
2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 ในเดือนพฤษภาคม 2561 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 15,492.92 ล้านเหรียญสหรัฐ                                                                           
โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 มูลค่า 321.91 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของการน าเข้า
สินค้าทั้งหมดจากทั่วโลก โดยในเดือน พ.ค. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยลดลงจากเดือน                                              
เม.ย. 61 ร้อยละ 5.83 ทั้งนี้ สินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน พ.ค. 61 ได้แก่  
o ข้าว มูลค่า 46.70 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน เม.ย. 61 ร้อยละ 10.16 แต่

น าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 67.68 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 38.72 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน เม.ย. 61 ร้อยละ 

6.27 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 29.05 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 29.09 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน เม.ย. 61 ร้อยละ 

28.79 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 9.32 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 28.56 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน เม.ย. 61 ร้อยละ 3.74 

แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 0.46 
o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 26.32 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าเพ่ิมขึ้นจากเดือน เม.ย. 61 

ร้อยละ 32.93 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 71.35 
 สับปะรดกระป๋อง เป็นสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของไทย ซ่ึงที่ผ่านมา สหรัฐฯ น าเข้าสับปะรดจากไทย

เป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ ม.ค. – พ.ค. 61 สหรัฐฯ มีแนวโน้มน าเข้าสับปะรดกระป๋อง
จากไทยน้อยลดลง โดยจากสถิติการน าเข้าสับปะรดกระป๋องของสหรัฐฯ พบว่าในเดือน พ.ค. 61 สหรัฐฯ 
น าเข้าสับปะรดกระป๋องจากฟิลิปปินส์เพ่ิมขึ้นและน าเข้าจากไทยลดลง จึงส่งผลให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศ                       

ปริมาณ มูลค่า

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

สินค้าเกษตรท้ังหมด 151,614.60 341.85 136,893.90 -9.71 321.91 -5.83 125,610.30 8.98 296.12 8.71

ข้าว 49,379.60 51.98 42,231.60 -14.48 46.70 -10.16 37,971.80 11.22 27.85 67.68

กุ้งและผลิตภัณฑ์ 3,663.10 41.31 3,494.30 -4.61 38.72 -6.27 5,042.80 -30.71 54.57 -29.05

ทูน่าและผลิตภัณฑ์ 8,501.20 40.85 6,371.70 -25.05 29.09 -28.79 7,324.00 -13.00 32.08 -9.32

ยางธรรมชาติ 17,805.90 29.67 17,614.40 -1.08 28.56 -3.74 12,130.10 45.21 28.43 0.46

อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง 5,063.10 19.80 6,058.60 19.66 26.32 32.93 4,459.80 35.85 15.36 71.35

สับปะรดกระป๋อง 9,400.30 8.64 7,084.90 -24.63 6.80 -21.30 7,869.50 -9.97 9.78 -30.47

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 4,738.70 7.51 3105.30 -34.47 5.64 -24.90 3,304.30 -6.02 5.56 1.44

กล้วยไม้ - 1.12 - - 3.28 192.86 - - 3.07 6.84

มะขามสด 187.7 0.51 260.50 38.79 0.64 25.49 169.50 53.69 0.41 56.10

มังคุดสด (ฉายรังสี) 3.9 0.03 69.60 100.00 0.52 100.00 117.30 -40.66 0.79 -34.18

ทุเรียนสด 127.8 0.52 78.20 -38.81 0.49 -5.77 112.30 -30.37 0.53 -7.55

รายการ

เม.ย.61 พ.ค. 61 พ.ค. 60

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
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ผู้ส่งออกสับปะรดกระป๋องรายใหญ่ที่สุดและไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องอันดับ 2 ทั้งนี้ นอกจาก
ฟิลิปปินส์แล้ว ยังมีอินโดนีเซียที่เป็นประเทศคู่แข่งส าคัญของไทย1  

 จากการสืบค้นข้อมูลรายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ของ
องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) พบว่า ในเดือน 
มิ.ย. 61 U.S.FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จ านวน 8 รายการ (Entry Line) 
ได้แก่ เครื่องแกง (2 รายการ) ผงขมิ้น (1 รายการ) มะขาม (1 รายการ) ขนมปังกรอบ (เช่น คุกกี้ บิสกิต เวเฟอร์ 
1 รายการ) ทูน่า (2 รายการ) และซาร์ดีน (1 รายการ) ในขณะที่สินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าจากประเทศ
คู่แข่งส าคัญ ได้แก่ จีนถูกปฏิเสธการน าเข้า 71 รายการ อินโดนีเซียถูกปฏิเสธการน าเข้า 5 รายการ อินเดีย
ถูกปฏิเสธการน าเข้า 122 รายการ และเวียดนามถูกปฏิเสธการน าเข้า 13 รายการ โดยสาเหตุที่ U.S.FDA 
ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยในเดือน มิ.ย. 61 ได้แก่  
o สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 
o เชื้อ Salmonella 
o พบสิ่งแปลกปลอม เน่าเสีย 
o สารเติมแต่งสีที่ไม่ปลอดภัย 
o ไม่ระบุสารเติมแต่งสีบนฉลาก 
o ผู้ผลิตในต่างประเทศไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 21 CFR 123 

สินค้าเกษตรและอาหารจากไทยถูกปฏิเสธ ณ ด่านน าเข้าฝั่งตะวันตก (Division of West Coast Imports: 
DWCI) มากที่สุด รวมทั้งหมดจ านวน 3 รายการ ซึ่งด่าน DWCI ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 มลรัฐ ได้แก่ มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย มลรัฐฮาวาย มลรัฐโอเรกอน มลรัฐเนวาดา และมลรัฐวอชิงตัน2 

 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ได้เผยแพร่ร่างเอกสาร
ข้อแนะน าว่าด้วยโปรแกรมห่วงโซ่การผลิตภายใต้ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์         
“Draft Guidance: Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Food for Animals: 
Supply-Chain Program” เพ่ือช่วยให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมเชิง
ป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารที่ทันสมัย (Food Safety Modernization 
Act: FSMA)3 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน U.S.FDA ได้เผยแพร่เอกสารข้อแนะน าฉบับร่างว่าด้วยกลยุทธ์การลดโอกาส                
การปลอมปนในอาหารเพ่ือป้องกันอาหารจากการปลอมปน (Draft Guidance for Industry: Mitigation 
Strategies to Protect Food Against Intentional Adulteration) เ พ่ื อช่ ว ยภาค อุ ตสาหกร ร ม ใน                  
การปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการปลอมปนโดยเจตนาภายใต้กฎหมาย FSMA ซึ่งก าหนดให้                     
(1) โรงงานอาหารจัดท าและน าแผนการป้องกันอาหารจากการปลอมปนโดยเจตนาไปปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย
การระบุจุดเสี่ยงกลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารส าหรับจุดเสี่ยงดังกล่าว และ (2) โรงงานอาหาร
จะต้องมีขั้นตอนที่สร้างความมั่นใจว่ามีการน ากลยุทธ์การลดโอกาสการปลอมปนในอาหารมาปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม4 

                                                           
1 Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 
2 Import Refusal Report, U.S.FDA 
3https://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/GuidanceforIndustry/UCM610602.pdf 
4 https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm610946.htm 
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 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ประจ าปี พ.ศ. 25615 เพ่ือรายงาน
สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศ และข้อแนะน าส าหรับประเทศนั้นๆ  
โดยได้แบ่งประเทศต่างๆ ออกเป็น 4 อันดับ ได้แก่ Tier 1 Tier 2 Tier 2 Watch List และ Tier 3 ซึ่ง            
ในปีนี้ ไทยได้เลื่อนอันดับขึ้นมาเป็นประเทศในกลุ่ม Tier 2 จากเดิมท่ีอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watch List 

 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 นาย Sonny Perdue รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) 
ร่วมกับ ดร. Scott Gottlieb กรรมาธิการองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ได้ประกาศจัดระเบียบแนว
ปฏิบัติร่วมกันภายใต้กฎหมาย FSMA ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามจัดท าความร่วมมือระหว่างทั้ง
สองหน่วยงานเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยการจัดระเบียบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ระบบความปลอดภัยอาหารและปกป้องสาธารณสุขในด้านความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตร                
การตรวจสอบโรงงานที่อยู่ภายใต้ USDA และ U.S.FDA และกิจกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ6 

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 สภาผู้แทนราษฎร (House of Representatives) ของสหรัฐอเมริกาได้
ลงคะแนนเสียงอนุมัติให้กฎหมาย Farm Bill 2018 ผ่านไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการออกกฎหมายด้วย
คะแนน 213 คะแนน ต่อ 211 คะแนน7 

 
5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

สับปะรดกระป๋องเป็นสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญของไทย ซึ่งที่ผ่านมา สหรัฐฯ น าเข้าสับปะรดจาก
ไทยเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ ม.ค. – พ.ค. 61 สหรัฐฯ มีแนวโน้มน าเข้าสับปะรด
กระป๋องจากไทยน้อยลดลง โดยจากสถิติการน าเข้าสับปะรดกระป๋องของสหรัฐฯ พบว่าในเดือน พ.ค. 61 
สหรัฐฯ น าเข้าสับปะรดกระป๋องฟิลิปปินส์เพ่ิมขึ้นและน าเข้าจากไทยลดลง จึงส่งผลฟิลิปปินส์เป็นประเทศผู้
ส่งออกสับปะรดกระป๋องรายใหญ่ที่สุดและไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องอันดับ 2 นอกจาก
ฟิลิปปินส์แล้ว ยังมีอินโดนีเซียที่เป็นประเทศคู่แข่งส าคัญของไทย8   

อนึ่ง การที่สหรัฐฯ หันมาน าเข้าสับปะรดกระป๋องจากฟิลิปปินส์เพ่ิมขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากบริษัท Dole ซึ่ง
เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายสินค้าสับปะรดรายใหญ่ที่สุดของโลกและมีส านักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ได้
จัดตั้งโรงงานผลิตแห่งใหม่เพ่ิมข้ึนบนหมู่เกาะ Mindanao ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส
เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เพ่ือรองรับผลผลิตสับปะรดบนหมู่เกาะดังกล่าว9 และ 10 นอกจากนี้ บริษัท Del 
Monte ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้าสับปะรดรายใหญ่ของโลกและมีส านักงานใหญ่ในสหรัฐฯ ก็มี
ฐานผลิตสินค้าสับปะรดในฟิลิปปินส์เช่นเดียวกัน11  

 
 

                                                           
5 https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/thailand-receives-upgrade-in-us-human-trafficking-report 
6https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm609951.htm?utm_campaign=06052018_PR_FDA%2C%20USDA%20streamline
%20produce%20safety%20requirements%20for%20farmers&utm_medium=email&utm_source=Eloqua 
7 https://www.cnbc.com/2018/06/21/house-passes-farm-bill-213-211-that-could-cut-food-stamps-for-millions.html 
8 Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 
9 https://www.ipsingredis.com/market-insights/12-facts-about-the-pineapple-industry-in-the-philippines/ 
10 https://www.freshfruitportal.com/news/2017/06/16/dole-opens-major-new-pineapple-production-facility-philippines/ 
11 http://www.agricultureph.com/2017/04/phl-pineapple-production-boosted.html 


