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

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

 
 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
o ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 13,541.74 ล้านเหรียญสหรัฐ 

โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 12 มูลค่า 280.55 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของการ
น าเข้าสินค้าทั้งหมดจากทั่วโลก โดยในเดือน ก.พ. 61 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยลดลงจากเดือน 
ม.ค. 61 ร้อยละ 24.87 ทั้งนี้สินค้า 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน ก.พ. 61 ได้แก่  
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 39.14 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน ม.ค. 61 ร้อยละ 

27.51 แต่เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 61.80 
o ข้าว มูลค่า 39.01 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน ม.ค. 61 ร้อยละ 16.38 แต่

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 39.67 
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 35.97 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน ม.ค. 61 ร้อยละ 

41.45 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 13.26 
o ยางธรรมชาติ มูลค่า 25.54 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยน าเข้าลดลงจากเดือน ม.ค. 61 ร้อยละ 

9.88 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.49 
o อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง มูลค่า 16.66 ล้านเหรียญสหรัฐ  

 จากการพิจารณามูลค่าและปริมาณการน าเข้าสินค้าเกษตรไทยของสหรัฐฯ พบว่าสินค้าหลายชนิดมีมูลค่า
และปริมาณการน าเข้าลดลงจากเดือน ม.ค. 61 แต่เมื่อเทียบกับมูลค่าและปริมาณการน าเข้าของเดือน 
ก.พ. 61 และเดือน ก.พ. 60 พบว่าการน าเข้าสินค้าเกษตรไทยของสหรัฐฯ มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
13.39 และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.41 โดยมีเพียงบางรายการเท่านั้นที่ลดลง 

 
 
 
 
 

ปริมาณ มูลค่า

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

สินค้าเกษตรท้ังหมด 156,672.10 373.40 123,956.60 -20.88 280.55 -24.87 114,338.40 8.41 247.43 13.39

กุ้งและผลิตภัณฑ์ 5,588.60 61.43 3,169.60 -43.28 35.97 -41.45 4,103.00 -22.75 41.47 -13.26

ทูน่าและผลิตภัณฑ์ 10,120.00 53.99 7,621.70 -24.69 39.14 -27.51 5,477.30 39.15 24.19 61.80

ข้าว 50,245.90 46.65 39,869.40 -20.65 39.01 -16.38 38,723.30 2.96 27.93 39.67

ยางธรรมชาติ 16,786.60 28.34 15,413.60 -8.18 25.54 -9.88 13,097.40 17.68 24.21 5.49

อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง 5,844.80 22.52 4,080.60 -30.18 16.66 -26.02 4,054.40 0.65 14.49 14.98

สับปะรดกระป๋อง 11,058.50 11.49 7,711.00 -30.27 8.08 -29.68 10,306.50 -25.18 14.2 -43.10

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 3,493.50 5.22 3,608.00 3.28 4.91 -5.94 2,007.20 79.75 3.74 31.28

กล้วยไม้ - 0.68 - - 0.71 4.41 - - 0.65 9.23

ทุเรียนสด 52.1 0.20 34.6 -33.59 0.11 -45.00 16.6 108.43 0.12 -8.33

มะขามสด 30.7 0.11 43.3 41.04 0.11 0.00 93.8 -53.84 0.25 -56.00

รายการ

ม.ค. 61 ก.พ. 61 ก.พ. 60

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า



3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย  
และถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) เผยแพร่
เอกสารข้อแนะน าฉบับร่างเพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาว่าจ านวนลูกจ้างของบริษัทเข้าข่าย
ค าจ ากัดความ "Small Business" ภายใต้ระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารมนุษย์และระเบียบ
การควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์หรือไม่ ทั้งนี้ สามารถส่งข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้อแนะน าฉบับ
นี้ได้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

 เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2561 U.S.FDA ได้ เผยแพร่ “FSMA Inflation Adjusted Cut Offs” ฉบับ
ปรับปรุงล่าสุด ซึ่งเอกสารฉบับนี้ได้เพ่ิมข้อมูลด้านมูลค่ายอดขายที่ได้รับการปรับเปลี่ยนตามค่าเงินเฟ้อ 
ของปี พ.ศ. 2560 และมูลค่ายอดขายที่ปรับตามค่าเงินเฟ้อเฉลี่ย 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2558 - 2560 
โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจ าแนกประเภทธุรกิจที่อยู่ภายใต้ FSMA ได้อย่างถูกต้อง 
เนื่องจากกฎระเบียบภายใต้ FSMA จ านวน 6 ฉบับ ได้ก าหนดวันที่ต้องปฏิบัติตามหรือข้อยกเว้นที่อิงตาม
ยอดขายที่ปรับตามค่าเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อปีของ 3 ปีก่อนหน้า 

 เอกสารทั้ง 2 ฉบับข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้สถานประกอบการสามารถจ าแนกประเภทธุรกิจของ
ตนตามค าจ ากัดความภายใต้กฎหมาย FSMA ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถ้าหากโรงงานและสถานประกอบการ
อาหารสามารถจ าแนกประเภทธุรกิจของตนได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถปฏิบัติตามระเบียบภายใต้
กฎหมาย FSMA ได้อย่างถูกต้อง และจะเป็นการลดการเกิดอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
มายังสหรัฐฯ 
 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 หน่วยงาน APHIS ภายใต้กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประกาศ

เปิดรับข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบการน าเข้าส้มโอจากไทยมายังสหรัฐฯ เพ่ือประกอบการตัดสินใจการเปิด
ตลาดส้มโอไทยในสหรัฐฯ อนึ่ง ก าหนดสิ้นสุดการรับข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบฉบับนี้ คือ วันที่ 29 
พฤษภาคม 2561 และขณะนี้ มีผู้ยื่นเอกสารคัดค้านการเปิดตลาดแล้ว จ านวน 4 ราย โดยสองรายเป็นผู้
ปลูกส้มโอในมลรัฐฟลอริดา อนึ่ง หากกระบวนรับฟังข้อคิดเห็นการน าเข้าส้มโอจากไทยเสร็จสิ้นและไม่มี
เหตุขัดข้องใด คาดการณ์ว่าสหรัฐฯ ก็จะประกาศให้มีการน าเข้าส้มโอจากไทยในเร็วๆ นี้ 
 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
 จากการเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าร่วมกับส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) 

ในงาน NPEW 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ 
ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 พบว่าในปีนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 85,000 ราย อีกท้ัง ภายในงาน
ยังมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า จ านวน 3 ,521 ราย โดยเป็นผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าครั้งแรกจ านวนกว่า 
600 ราย และมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าใน North Hall ซึ่งเป็นบริเวณจัดแสดงสินค้าที่เปิดใหม่กว่า 800 
ราย ซึ่งจ านวนผู้เข้าร่วมงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี และจากการสังเกตการณ์ภายในงาน พบว่าสินค้าสินค้า
เกษตรอินทรีย์ สินค้าธรรมชาติ และสินค้าเพ่ือสุขภาพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะอยู่
ในกระแสต่อไป โดยถึงแม้จะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงแต่ก็สามารถวางจ าหน่ายในราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป
ได้พอสมควร สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมภายในงาน NPEW 2018 ได้แก่ มะพร้าว ข้าว 
ขม้ิน กัญชง และอาหารและเครื่องดื่มมังสวิรัติ เป็นต้น  

 
 


