
รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  

๑. มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรไทยในสหรัฐฯ  

รายการ (HS Code) 

มี.ค. 62 ก.พ. 62 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า 

(ตัน) 
เปรียบเทียบ 

มี.ค. 61 
(ล้าน 
USD) 

เปรียบเทียบ 
มี.ค. 61 

(ตัน) 
(ล้าน 
USD) 

ข้าว (1006) 55,744 15% 61 25% 40,897 44 

ทูน่าแปรรูป (160414) 8,683 10% 43 10% 16,661 39 

ยางธรรมชาติ (4001) 28,209 52% 41 37% 18,441 26 

กุ้งแปรรูป (160521) 2,245 55% 23 44% 1,193 12 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (0306) 995 -18% 11 -21% 8864 10 
  ที่มา: United States International Trade Commission (https://www.usitc.gov/) 
๒. ข้อมูลสินค้าเกษตรที่น่าสนใจในตลาดสหรัฐฯในปัจจุบัน 
สถานการณ์สินค้าเกษตรในสหรัฐฯ ไตรมาสที่ 1 
ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สหรัฐฯ มีการน าเข้าสินค้าเกษตรเพื่อบริโภคภายในประเทศคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 33 ,251 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการ
น าเข้าสินค้าเกษตรจากไทย (ไม่รวมสินค้าประมง) คิดเป็นมูลค่า 692 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของมูลค่าการน าเข้าสินค้า
เกษตรของสหรัฐฯ และน าเข้าสินค้าประมงจากไทย มูลค่า 318 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าเกษตรและประมงทีม่ีการส่งออกสู่สหรัฐฯ เพิ่มมาก
ขึ้นในไตรมาสแรกคือ ข้าว ทูน่าแปรรูป และยางธรรมชาติ โดยข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุด มีมูลค่าการส่งออก 161 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 19 ยางธรรมชาติมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และทูน่าแปรรูปมีปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในทางกลับกันสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าประมงที่สหรัฐฯ มีการน าเข้ามากที่สุด แต่ประเทศไทย
ในไตรมาสแรกมีการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสหรัฐฯ ลดลง รายละเอียดตามด้านล่างนี้ 
1.ข้าว 
การส่งออกข้าวไทยสู่สหรัฐฯ มีการเติบโตขึ้นกว่าไตรมาสแรกของปีถึงร้อยละ 19 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 161 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ มีปริมาณ
การส่งออก 149,504 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8  
2. ทูน่าแปรรูป 
ไตรมาสแรกมีการขยายตัวกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อย มีมูลค่าการส่งออกท้ังสิ้น 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และมีปริมาณการส่งออก 
31,582 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5  
3. ยางธรรมชาติ 
การส่งออกยางธรรมชาติไทยสู่สหรัฐฯ มีการเติบโตขึ้น โดยในไตรมาสแรก มีมูลค่าการทั้งสิ้น 91 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ 
8 มีปริมาณการส่งออก 62,731 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 สินค้ายางหลักที่ส่งออกคือ ยางธรรมชาติที่ก าหนดไว้ในทางเทคนิค ช้ัน 20 (HS. 
4001.22.00.25) และยางแผ่นรมควันช้ัน 3 (HS. 4001.21.00.30) 
4. กุ้งแปรรูป 
การส่งออกกุ้งแปรรูปไทยมีแนวโน้มการส่งออกลดลง โดยมีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 57.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 17  
และมีปริมาณการส่งออก 5,640 ตัน ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมาร้อยละ 9  
5. กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 
การส่งออกกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็งไทยสู่สหรัฐฯ ในไตรมาสแรกมีมูลค่าการส่งออกลดลงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 30 มีมูลค่าการส่งออก 40 ล้า น
เหรียญสหรัฐฯ จากเดิมมีมูลค่าการสง่ออก 57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีปริมาณการสง่ออกท้ังสิ้น 3,430 ตัน ลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา 
 
 



๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 

๑. การแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย บริษัท Walmart ซึ่งให้บริการด้านการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและเป็น
บริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ให้ความส าคัญและสนับสนุนสิทธิของแรงงานให้เป็นไปอย่างเป็นธรรม จึงให้ความส าคัญกับการสรรหาสินค้า
จากประเทศที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งต้องการให้สินค้าที่จ าหน่ายมีที่มาจากแรงงานที่ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ดังนั้น จึงประสงค์ขอทราบความคืบหน้าของการบริหารจัดการสิทธิแรงงานต่างด้าวของไทย โดยเฉพาะหลังจากที่ไทยประสบความส าเร็จในการ
ปรับระดับและรักษาระดับ Tier 2 ในรายงานประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์โดยสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าไทยจะมีการจัดการ
ด้านแรงงานต่างด้าวอย่างมีระบบต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่เพียงการด าเนินการเฉพาะหน้าหรือระหว่างด าเนินการตรวจประเมิน (Audit) ด้าน
แรงงานเท่านั้น 
ข้อคิดเห็น ผู้ประกอบการสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาของสินค้าอาหาร การท าการประมงอย่างยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
มาจากการใช้แรงงานท่ีถูกกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการรับทราบข้อมูลของผู้บริโภคที่เริ่มสนใจน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบการ
พิจารณาการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ดังเช่นบริษัท Walmart ที่ได้ท างานร่วมกับ Seafood Task Force เพื่อพัฒนา ส่งเสริมการท าประมง
อย่างยั่งยืนและถูกกฎหมาย ทั้งยังประสานงานมายังสถานเอกอัครราช ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อขอทราบข้อมูลการบริหารจัดการด้านแรงงานของไทย
โดยตรง จึงเห็นได้ว่า ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในฐานะผู้ผลิตสินค้าอาหารเพื่อการส่งออกและได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการต่างชาติ 
ดังนั้น จึงถือเป็นการดีที่ไทยจะประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย เพื่อการสร้างความ
ไว้วางใจและการยืนยันว่าผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ Walmart แจ้งว่า มีผู้แทนจัดหาสินค้า หรือ Global Sourcing 
Team ในประเทศไทยด้วยแล้ว สปษ.ดี.ซี. เห็นว่า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเปิดโอกาสให้ Global Sourcing Team ของ Walmart ใน
ประเทศไทยเข้ารับฟังแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นการสร้างความ
เข้าใจและความมั่นใจให้กับ Walmart และผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้ดียิ่งขึ้น 
๒. สหรัฐอเมริกาประกาศปรับขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน ตามมาตรา ๓๐๑ ส านักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (Office of the United States Trade 
Representative: USTR) ได้เผยแพร่เอกสาร Federal Register Vol. 84 No. 90  ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขการด าเนินการต่อ
สาธารณรัฐประชาชนจีนตามมาตรา 301  (Section 301) ของกฎหมายพาณิชย์ Trade Act of 1974 โดยปรับเปลี่ยนอัตราการเก็บภาษีร้อยละ ๑๐  
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕ ส าหรับสินค้าน าเข้าจากประเทศจีนตามที่มีการประกาศเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ หรือ September 2018 Action (List 3) 
จ านวน ๕,๗๔๕ รายการ มูลค่ารวม ๒๐๐ พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าที่เข้าข่ายต้องได้รับการปรับเพิ่มภาษีน าเข้า ประกอบด้วยสินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ เช่น ช้ินส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร เหล็ก ยาง และผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงสินค้าเกษตร เช่น สินค้าประมง 
เนื้อสัตว์ ผัก/ผลไม้ อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการเพิ่มภาษีจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๕ มีผลใช้บังคับส าหรับสินค้าในกลุ่มที่ก าหนด
ที่มีการที่ส่งออกจากจีนตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ข้อสังเกต (๑) ไทยมีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มอัตราภาษีสินค้าจากจีนจากร้อยละ ๑๐ เป็น ร้อยละ ๒๕ เช่น สินค้ายางล้อรถยนต์และสินค้า
ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของไทยที่น าเข้ามายังสหรัฐฯ ซึ่งมีอัตราการโดนเรียกเก็บภาษีระหว่างร้อยละ ๐ – ๔ ซึ่งต่ ากว่าอัตราภาษีที่จีนต้องจ่าย
ให้แก่สหรัฐอเมริกา (๒) สินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกุ้งของไทยมีโอกาสเป็นสินค้าทดแทนสินค้าประมงของจีนที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษี
ได้แก่ ปลานิล (Tilapia) กุ้ง (Shrimp) และปูม้าแดง (Red swimming crab) ซึ่งผู้ประกอบการและผู้น าเข้าต้องรับภาระภาษีท่ีเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๕1 (๓) 
ไทยมีโอกาสได้ประโยชน์จากธุรกิจประเภท Original Equipment Manufacturing (OEM) ซึ่งเดิมจีนเป็นผู้ผลิตสินค้าตามสั่งของประเทศผู้น าเข้า 
(Custom Manufacturing)  

                                                           
1 https://www.undercurrentnews.com/2019/05/08/us-advances-paperwork-for-increasing-tariff-on-chinese-products-to-
25/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=6e40c78f0b-Shrimp_roundup_May_09_2019&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-
6e40c78f0b-92513621 

https://www.undercurrentnews.com/2019/05/08/us-advances-paperwork-for-increasing-tariff-on-chinese-products-to-25/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=6e40c78f0b-Shrimp_roundup_May_09_2019&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-6e40c78f0b-92513621
https://www.undercurrentnews.com/2019/05/08/us-advances-paperwork-for-increasing-tariff-on-chinese-products-to-25/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=6e40c78f0b-Shrimp_roundup_May_09_2019&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-6e40c78f0b-92513621
https://www.undercurrentnews.com/2019/05/08/us-advances-paperwork-for-increasing-tariff-on-chinese-products-to-25/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=6e40c78f0b-Shrimp_roundup_May_09_2019&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-6e40c78f0b-92513621


๓. การพบและหารือกับเจ้าหน้าที่ USDA-APHIS สปษ.ดี.ซี. ได้หารือกับ Dr. Prakash Hebbar ต าแหน่ง Trade Director ของหน่วยงาน Animal and 
Health Inspection Service (APHIS) กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Department of Agriculture (USDA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการขอเปิดตลาดสินค้าประเภทผักผลไม้สดระหว่างประเทศรวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่ก่ียวข้องกับการส่งออกน าเข้าสินค้าดังกล่าว 
ข้อสังเกต การหารือดังกล่าวส่งผลให้มีการ (๑) ก าหนดส่งข้อคิดเห็นต่อร่างเง่ือนไขการน าเข้าผลไม้ ๑๑ รายการ (๒) การขอเปิดตลาดอะโวคาโดของ
สหรัฐฯ (๓) การติดตามความคืบหน้าการอนุญาตน าเข้าส้มโอฉายรังสีจากไทย (๔) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผักผลไม้สด PMA ของสปษ.ดี.ซี. (๕) ความ
คืบหน้าการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช (MOU) ระหว่าง APHIS และกรมวิชาการเกษตร 
(๖) ความเป็นไปได้ในการด าเนินการจัดท า Pre-clearance Program โดยเจ้าหน้าที่ของไทย และ (๗) การประชุมหารือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและ 
APHIS ครั้งที่ ๒ 
๔. การประชุม ภายใต้กรอบความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement Joint 
Council: TIFA JC) สปษ.ดี.ซี. เข้าร่วมประชุมหารือทางไกลระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย (US-Thailand DVC) ครั้งที่ 6 ณ ส านักผู้แทนการค้า
สหรัฐอเมริกา กรุงวอชิงตัน เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการประเมินความเสี่ยงของสาร Ractopamine ในเครื่องในสัตว์และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ขอเปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์จากสหรัฐฯ มายังไทย 
ผลการประชุม (๑) ไทยอยู่ในระหว่างการแปลเอกสารร่างผลการประเมินความเสี่ยงฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Result) ฉบับภาษาอังกฤษให้แก่สหรัฐฯ 
(๒) ประเด็นที่ไทยอยู่ในระหว่างการพิจารณา ได้แก่ แบบสอบถามด้านความปลอดภัยอาหารเพื่อประกอบการพิจารณาการขอเปิดตลาดสินค้าเนื้อสุกร 
และการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าเนื้อสัตว์น าเข้า (๓) ไทยจะจัดคณะเพื่อเดินทางไปตรวจประเมินการผลิตสินค้าไก่งวง ณ สหรัฐฯ (๔) ไทย
ขอให้สหรัฐฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการเดินทางไปตรวจประเมินการผลิตสินค้าเครื่องในสัตว์ (Beef offal)   
๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่ส าคัญของสหรัฐฯ  

ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์พิจารณาขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากเม็กซิโก การประกาศพิจารณาขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าดังกล่าวสืบเนื่องจากความ
ต้องการแก้ไขปัญหาการอพยพของชาวเม็กซิกันท่ีมายังสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย โดยประธานาธิบดีทรัมป์ มีนโยบายที่จะขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจาก
เม็กซิโกทุกชนิดจนกว่าปัญหาการอพยพเข้าประเทศสหรัฐฯ ของชาวเม็กซิกันจะสิ้นสุดลง อัตราภาษีจะเริ่มต้นที่ร้อยละ ๕ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒ และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๐ ในเดือนกรกฎาคม ร้อยละ ๑๕ ในเดือนสิงหาคม ร้อยละ ๒๐ ในเดือนกันยายน และในอัตราคงท่ีทีร่้อยละ 
๒๕ ในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ สินค้าหลักที่จะได้รับผลกระทบคือ สินค้าอาหารทะเลมีจ านวนร้อยละ ๔๓ หรือมูลค่า ๖๒๗.๗ ล้านเหรียญสหรัฐ ของ
สินค้าน าเข้าท้ังหมด โดยมีการประมาณการว่าสินค้ากุ้งจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีมากที่สุด เนื่องจากมีมูลค่าการน าเข้าประมาณ ๒๘๒.๖ 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกือบครึ่งหนึ่งของสินค้าอาหารทะเลน าเข้าทั้งหมด ซึ่งจัดเป็นสินค้าน าเข้าสหรัฐฯ อันดับที่ ๖ รองจาก อินเดีย (อันดับ ๑) 
อินโดนีเซีย (อันดับ ๒) เอกวาดอร์ (อันดับ ๓) ไทย (อันดับ ๔) และเวียดนาม (อันดับ ๕)2 (สถิติเดือนมีนาคม ๒๕๖๒)  
ข้อสังเกต ในปัจจุบันผู้น าเข้าสหรัฐฯ ได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้ากุ้งจากเม็กซิโกตามข้อตกลง North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) ดังนั้น จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการขึ้นภาษีเม็กซิโกจริง ผู้น าเข้าสหรัฐฯ จะต้องเป็นผู้แบกรับภาระภาษีดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้
สินค้ามีการปรับราคาสูงขึ้น และภาคธุรกิจสหรัฐฯ เกิดความผันผวนในการวางแผนธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ อาจกระทบการพิจารณาความตก
ลง US Mexico Canada Agreement (USMCA) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพิจารณาให้มีการใช้อัตราภาษีในอัตราต่ าในระหว่างประเทศสมาชิก ๓ 
ประเทศ  
๕. เรื่องอ่ืนๆ  
การประชุม  Congressional Lunch Briefing: Benefits of Sustainable Fisheries สหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับระบบการบริหารจัดการประมง
อย่างยั่งยืนเนื่องจากส่งผลดีต่อจ านวนประชากรสัตว์น้ า ภาคธุรกิจ และความเจริญก้าวหน้าของชุมชน โดยตัวอย่างด้านการพัฒนาที่ชัดเจน ได้แก่ (๑) 
การบังคับใช้กฎระเบียบของภาครัฐ โดยหน่วยงาน National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ปรับใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้เกิดการท าประมงอย่างถูกกฎหมายและตรวจสอบได้ โดยได้มีการออกพระราชบัญญัติ Magnuson-Stevens Act (MSA) เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรทะเลและการท าประมงอย่างยั่งยืน (๒) การร่วมมือสร้างระบบรับรองการท าประมงทะเลของหน่วยงาน Marine Stewardship Council 
(MSC) เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าประมงผ่านการใช้เครื่องหมาย “the Blue Fish Label” 

                                                           
2 https://www.undercurrentnews.com/2019/05/31/trumps-tariffs-on-mexican-shrimp-will-require-hard-decisions/ 
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