
รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ธ.ค. 60) สหรัฐฯน าเข้าสินค้าเกษตรไทยมูลค่าลดลงร้อยละ 2.35 ทั้งนี้ สินค้าเกษตรไทยท่ีส าคัญที่มีมูลค่าการน าเข้า
เพิ่มมากข้ึนได้แก่ ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  
เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (ม.ค. 60) สหรัฐฯน าเข้าสินค้าเกษตรไทยมูลค่าเพิ่มมากข้ึนร้อยละ 20.66 สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าน าเข้า
เพิ่มมากข้ึน ได้แก่ ข้าว ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 

รายการ 

ม.ค 61 ธ.ค 60 ม.ค. 60 

ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ    มูลค่า   สัดส่วน  ปริมาณ    มูลค่า   สัดส่วน  
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สินค้าส่งออกท้ังหมด - 2,149.63 -   2,201.29 -2.35 100% -   1930.55 11.35 100 

สินค้าเกษตรท้ังหมด - 114.69 -   118.77 -3.44 5.4% -   95.05 20.66 4.92 

ข้าว 44,890 44.89 46,497 -3.46 43.12 4.10 1.96 40,642 10.45 28.52 57.40 1.48 

ยางพารา 18,545 28.75 16,616 11.61 24.81 15.88 1.13 5,868 216.04 27.77 3.53 1.44 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง  1,238 13.59 2,177 -43.13 24.43 -44.37 1.11 1,757 -29.54 16.9 -19.59 0.88 
ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง 14,833 8.41 12,796 15.92 7.21 16.64 0.33 11,114 33.46 5.37 56.61 0.28 

ผลไม้สด แช่เย็น แช่
แข็ง และแห้ง 2,701 3.74 2,413 11.94 3.88 -3.61 0.18 1,841 46.71 3.49 7.16 0.18 

หมายเหตุ 1. ประมวลขอ้มูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร (http://www2.ops3.moc.go.th/) 

2. สถานการณ์การค้าสินค้า 

สินค้ายางพาราในตลาดสหรัฐฯ ระหว่างปี 2013 - 2017 
สินค้ายางพาราธรรมชาติ (HS.40) ในประเทศสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออก
ส าคัญของไทยเป็นอันดับ 2 และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 
จนถึงปัจจุบัน โดยปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรวม 97,295 ล้านบาท และ
อัตตาการเติบโตที่ร้อยละ 22.77  ส่วนใหญ่สหรัฐจะน าเข้ายางล้อรถจาก
ประเทศไทย เครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เช่น ถุงมือทางการแพทย์ไม่มี
แป้ง (Latex Gloves Powder Free) โดยถุงมือทางการแพทย์ไม่มีแป้งยัง
เป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐฯ อยู่มาก 

• อา้งองิ: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ 
(http://www2.ops3.moc.go.th/) 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสนิค้าเกษตรของไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 
ปัญหา IUU  
• ภาคเอกชนและองค์กรอสิระสหรัฐฯ (NGOs) ให้ความสนใจการแกป้ญัหาแรงงาน ค้ามนุษย์ของอุตสาหกรรมประมงของไทย โดยเมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2561 ส านักข่าว CNBC น าเสนอสารคดีด้านอาชญากรรมทางทะเล (Ocean of Crime) ซึง่ตั้งประเด็นถึงแหล่งที่มาของอาหารทะเลที่น าเข้า
จากไทยเพื่อจ าหนา่ยในสหรัฐฯ ว่ามาจากการใช้แรงงานผดิกฏหมาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์การท างาน หรือไม่ และ/หรือมาจากการท าประมงอย่างยั่งยืน
หรือไม่ -> สหรัฐฯ ถือเป็นตลาดส าคัญที่น าเข้าสินค้าประมงจากไทยโดยเฉพาะกุ้ง นอกจากนี้ ผู้บริโภคสหรัฐฯ ให้ความส าคัญกับแหล่งที่มาของสินค้าว่า
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มูลค่าและอัตราการเติบโตสินค้ายางพาราไทยในตลาดสหรัฐฯ 
ปี 2013 - 2017 (HS 40)



ต้องมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามยั มาจากการใช้แรงงานถูกกฎหมาย และมาจากการท าประมงอย่างยั่งยืน เป็นต้น เนื้อหาจากส านักข่าวต่างประเทศ
อาจส่งผลต่อการตัดสินใจการสั่งซื้อ/บริโภคสินคา้ประมงท่ีมาจากประเทศไทย   
ส านักงานฯ จึงมีแผนเชิญกรมประมง เข้าร่วมงาน Seafood Expo North America 2018 ช่วงเดือนมีนาคม 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง IUU และ
แรงงานของไทย 
กฎระเบียบที่เป็นการกีดกนัทางการค้าที่มิใช่มาตรการด้านภาษีส าหรับสินค้าประมง (ปลาหนัง)  
• หน่วยงาน Food Safety and Services (FSIS) สหรัฐฯ ท าการประเมินความเท่าเทียม (Equivalence Process) ของระบบการผลิตสนิค้าปลาหนัง 
(Siluriformes Fish) เพื่อน าเข้าสหรัฐฯ โดยประเทศท่ีมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกับสหรัฐฯ จะถูกห้ามน าเข้ามาจ าหนา่ยยังสหรัฐฯ ท้ังนี้ FSIS ขอให้ไทยส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมและได้นัดประชุมหารือกับกรมประมงเพื่อสร้างความเข้าใจของเอกสารที่สหรัฐฯ ต้องการ -> การประชุมเป็นไปอย่างราบร่ืน โดยสหรัฐฯ 
รับรองความเท่าเทียมของมาตรฐานในเบื้องต้นและนัดตรวจสอบโรงงาน ณ ประเทศไทย  

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศสหรัฐฯ 
การผลิตข้าวแถบตะวันตกของสหรัฐฯ  
• สหรัฐฯ ประชาสัมพันธ์การผลติข้าวของสหรัฐฯ ผ่านงาน “A Celebration of California Rice” โดยได้มีการน าข้าวท่ีปลูกจากเมืองซาคราเมนโตมา
ให้ทดลองชิม และให้ข้อมลูประกอบว่าข้าวดังกล่าวเป็นผลผลติจากการปลูกแบบผสมผสานซึ่งเป็นการสร้างสมดลุให้กับธรรมชาติ โดยท าการปลูกข้าว
ควบคู่กับการเพาะพันธุ์ปลาในแปลง ท าให้มีนกหลายพันธ์ุเข้ามาหาอาหารในบริเวณดังกลา่ว และข้าวที่เพาะปลูกได้จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเกือบ
ทั้งหมด -> สหรัฐฯ ปลูกข้าว 3 ประเภท คือ long – grain, medium – grain, และ short – grain โดยปลูกมากในรัฐอาร์คันซัส แคลิฟอร์เนีย 
หลุยเซียน่า มิสซิสซิบปี้ มิสซูรี และเท็กซัส และมียอดรวมการผลิตในปี 2560 เท่ากับ 9.9 ล้านตัน1 ประเทศส่งออกหลกัได้แก่ เม็กซิโก เฮติ ญี่ปุ่น 
เวเนสุเอลา เกาหลีใต้ แคนาดา ฮอนดูรัส ซาอุฯ จอร์แดน ตุรกี 
นโยบายทางการค้าของสหรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อสนิค้าเกษตร 
• เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขการค้าระหว่างประเทศในปี 2560 พบว่าสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 
12.1 (เทียบกับปี 2559) คิดเป็นมูลค่า 556 พันล้านดอลลารส์หรัฐ โดยขาดดลุกับจีน เม็กซิโก และญี่ปุน่สูงสุด ท้ังนี้ ไทยเป็นประเทศคู่คา้ที่สหรัฐฯ ขาด
ดุลล าดับที่ 11 ด้วยมูลค่า 20.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หอการค้าสหรัฐฯ ประเมินว่า ตัวเลขการขาดดลุการค้าไม่ใช่ตัวช้ีวัดความส าเร็จทีด่ี และนัก
เศรษฐศาสตรม์องว่าตัวเลขขาดดลุที่เพ่ิมขึ้นมสีาเหตุจากเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนจับจ่ายมากขึ้นและการปฏิรูปภาษีเมื่อปลายปี 
2560 จะยิ่งท าให้สหรัฐฯ ขาดดลุกับต่างประเทศมากขึ้น -> ข้อสงัเกต รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ข้ออ้างประเด็นสหรัฐฯ ขาดดุลการค้ากับ
ต่างประเทศ เพ่ือสนับสนนุนโยบาย “America First” และใช้เปน็แรงกดดันด้านการเจรจาการเปิดตลาดสินค้าสหรัฐฯ ในต่างประเทศ การออก
ระเบียบ/มาตรการเพ่ือแก้ปัญหาการขาดดุลฯ เช่น การเพ่ิมภาษีน าเข้าเคร่ืองซักผ้าและแผงโซลาเซลล์ (23 มกราคม 2561) การเพ่ิมมาตรการ
ด้าน SPS และมาตรการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าตลอดสายการผลิต ซ่ึงอุตสาหกรรมประมงและสนิค้าเกษตรของไทยควรเร่งปรับปรุงด้าน
การเก็บข้อมลูการผลิตสินค้า การจ้างงาน ความสะอาด เป็นต้น ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ได้พยายามส่งสินค้าเกษตรของตนเพ่ือสร้างดุลทางการค้า 
เช่น กรณีการขอเปิดตลาดสุกรสหรัฐฯ ในประเทศไทย 

 

                                                           
1 US rice production (2017) 178,228 (1,000 cwt) USDA, Economic Research Service using data from USDA, National Agricultural 
Statistics Service, Crop Production 2017 Summary, January 2018. (https://www.ers.usda.gov/data-products/rice-yearbook/rice-

yearbook/#U.S.%20Acreage,%20Production,%20Yield,%20and%20Farm%20Price) 


