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

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ม.ค. 61) สหรัฐฯน าเข้าสินค้าเกษตรไทยมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 สินค้าเกษตรไทยที่ส าคัญที่มีมูลค่าการ
น าเข้าเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ยางพารา กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 
เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (ก.พ. 60) สหรัฐฯน าเข้าสินค้าเกษตรไทยมูลค่าเพิ่มมากข้ึนร้อยละ 10.11 สินค้าเกษตรที่มีมูลคา่
น าเข้าเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 

รายการ 

ก.พ. 61 ม.ค. 61 ก.พ. 60 
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สินค้าส่งออกท้ังหมด - 2,052.97 -   2,149.63 -4.50 100% -   1954.04 5.06 100 

สินค้าเกษตรท้ังหมด - 117.37 -   114.69 2.34 5.4% -   106.59 10.11 5.46 

ข้าว 44,265 44.49 44,890 -1.39 44.89 -0.89 1.96 42,408 4.38 29.97 48.45 1.53 

ยางพารา 19,288 30.61 18,545 4.01 28.75 6.47 1.13 15,930 21.08 34.06 
-

10.13 1.76 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง  1,303 15.15 1,238 5.25 13.59 11.48 1.11 1,936 -32.70 20.43 
-

25.84 1.17 
ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลัง 15,260 9.00 14,833 2.88 8.41 7.02 0.33 12,643 20.70 6.45 39.53 0.35 

ผลไม้สด แช่เย็น แช่
แข็ง และแห้ง 2,577 4.14 2,701 -4.59 3.74 10.70 0.18 2,453 5.06 3.9 6.15 0.21 

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

2. สถานการณ์การค้าสินค้า  
สินค้ากุ้งไทยในตลาดสหรัฐฯ 
ปี 2017 สหรัฐฯ น าเข้ากุ้งจ านวนทั้งสิ้น 1 ,465,497,000 ปอนด์ 
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่มา 135,420,00 ปอนด์ หรือร้อยละ 10.18 ประเทศ
อินเดียเป็นผู้ส่งออกสินค้ากุ้งอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มการส่งออก
เพิ่มมากขึ้น อินโดนีเซียเป็นอันดับสอง และประเทศไทยเป็นอันดับ
สาม มีปริมาณการส่งออก 165,346,000 ปอนด์หรือ 82,673 ตัน 
ทั้งนี้ ระเบียบ SIMP ที่จะประกาศใช้กับสินค้ากุ้งและหอยเป๋าฮื้อ ช่วง
ธันวาคม 61 อาจส่งผลต่อสินค้าประมงของไทย  รายละเอียดตาม 
ข้อ 4. 

 
อ้างอิง: https://www.ers.usda.gov/data-products/aquaculture-data/ 
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India 339,415 471,695

Indonesia 258,192 260,219

Mexico 55,805 62,762

Other countries 117,019 122,132

Thailand 181,198 165,346

Ecuador 161,408 158,313

Vietnam 140,297 123,739

China (Mainland) 76,742 101,291
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สถิปริมาณการน าเข้ากุ้งสู่สหรัฐฯ
2016 - 2017

http://www2.ops3.moc.go.th/


3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสนิค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

ปัญหา IUU ปัญหาแรงงานและปัญหาสิ่งแวดล้อม  
• ภาคเอกชนและองค์กรอิสระต่างประเทศจับตามองการแก้ปัญหาแรงงาน ค้ามนุษย์ ในภาคอุตสาหกรรมประมงของไทย ซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออก
หลักของประเทศ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ต่างประเทศเห็นว่าการมีกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกประเทศควรมี และให้ความส าคัญ
ลึกไปถึงการปฏิบัติของเจ้าของโรงงานต่อผู้ใช้แรงงาน เช่น การท างานนอกเวลาเยอะไม่ถือเป็นเรื่องดี แต่ถือว่าองค์กรนั้น ๆ ล้มเหลวด้า นการ
บริหารจัดการ และผู้ใช้แรงงานจะไม่ได้รับการพักผ่อนท่ีเพียงพอ เป็นต้น หรือการให้ความส าคัญกับการท าการประมง/การเกษตรอย่างยั่งยืน เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าตลอดสายการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าถูกปฏิเสธการน าเข้า ณ หน้า
ด่าน -> ไทยได้ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำยของไทยเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ประกอบกำรและผู้สนใจผลิตภัณฑ์สินค้ำอำหำรทะเลของไทย ณ งำน Seafood Expo North America 2018 เมืองบอสตัน รัฐแมสซำชู
เสทต์ นอกจำกนี้ ยังให้สัมภำษณ์กับภำครัฐ และองค์กรอิสระของสหรัฐฯ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจถึงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ควำมคืบหน้ำ และ
แลกเปลี่ยนค ำแนะน ำ ข้อคิดเห็นของทั้งสองฝ่ำย  
• นอกเหนือจากงานในเชิงนโยบายและการบัญญัติกฎหมายแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร  
   (1) สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญ วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสินค้า และผลกระทบหากไม่ปฏิบัติตาม (เช่น 
หากสินค้าถูกปฏิเสธการน าเข้าบ่อยครั้ง หรือผู้ส่งออกไม่สามารถส่งข้อมูลตามที่ประเทศผู้น าเข้าก าหนดอาจส่งผลให้ผู้น าเข้าขาดความเชื่ อมั่นใน
การสั่งสินค้าของไทย) 
  (2) ปลูกฝังให้ชุมชน และประชากรในประเทศมีความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรีไซเคิลขยะ และจ ากัดการใช้ถุงพลาสติกอย่าง
จริงจัง เนื่องจากผลการส ารวจพบว่าประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ที่มีการบริหารจัดการพลาสติกอย่างผิดวิธีซึ่งส่งผลเสียต่อมหาสมุทร โดยไทย
ก่อขยะต่อมหาสมุทรมากถึง 1 ล้านเมตริกตัน (metric ton)1  
  (3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ภาคชนบท ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การเกษตรของไทยขยายตัวมากขึ้น 
เช่น ช่วยด้านการตลาด การควบคุมคุณภาพสินค้า ลดปัญหาการพึ่งพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น  
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศสหรัฐฯ  
ระเบียบ CTTP 
• เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 หน่วยงาน National Marine Fisheries Service (NMFS) จัดการประชุมประชาสัมพันธ์การเสนอร่างระเบียบ 
Commerce Trusted Trader Program (CTTP) ที่เปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมตามความสมัครใจ  (a voluntary program) ซึ่งจะช่วยลด
ขั้นตอนในการรายงาน (reporting) และเก็บข้อมูล (recordkeeping) ตามที่สหรัฐฯ ก าหนดให้ผู้น าเข้า (U.S. Importers) จัดส่งข้อมูลตาม
มาตรการตรวจสอบย้อนกลับ (internal traceability and auditing measures) ที่ เป็นไปตามระเบียบ Seafood Import Monitoring 
Program -> ร่างระเบียบ CTTP อยู่ระหว่างการเสนอร่างและเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ  
ระเบียบ SIMP 
• เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2561 รัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายงบประมาณประจ าปี 2561 “Omnibus Appropriations Bill” ซึ่งรวมมาตรการการ
บังคับใช้ระเบียบ Seafood Import Monitoring Program (SIMP) กับสินค้ากุ้ง (shrimp) และหอยเป๋าฮื้อ (abalone) ที่ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลตลอดสายการผลิตของสินค้าประมงสายพันธุ์เสี่ยง 13 สายพันธุ์ -> ประเทศไทยส่งออกกุ้งมำยังสหรัฐฯ เป็นอันดับ 3 
รองจำกอินเดียและอินโดนีเซีย ข้อก ำหนด SIMP ของสหรัฐฯ อำจเป็นมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดดุลกำรค้ำของสหรัฐฯ อย่ำงหนึ่ง 
เนื่องจำกหำกประเทศท่ีส่งออกสินค้ำดังกล่ำวมำยังสหรัฐฯ ไม่สำมำรถส่งข้อมูลกำรตรวจสอบย้อนกลับที่มำของสินค้ำฯ ตลอดสำยกำรผลิต
ได้ตำมที่ก ำหนด สินค้ำฯ จะถูกกักไม่ให้น ำเข้ำมำจ ำหน่ำยในสหรัฐฯ จนกว่ำข้อมูลฯ จะสมบูรณ์ และ/หรือหำกประเทศไทยมีปัญหำด้ำนกำร
เก็บ/จัดส่งข้อมูลตลอดสำยกำรผลิต (full chain of custody) หรือมีภำพลักษณ์ด้ำนลบในอุตสำหกรรมประมง อำจส่งผลให้ ผู้น ำเข้ำ
สหรัฐฯ เปลี่ยนกำรสั่งสินค้ำไปยังแหล่งผลิตที่ไม่มีปัญหำดังกล่ำว  

                                                           
1 The Countries Polluting the Oceans the Most, https://www.statista.com/chart/12211/the-countries-polluting-the-oceans-the-most/ 



5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
• Outlook for U.S. Agricultural Trade คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2561 การส่งออกสินค้าเกษตรสหรฐัฯ จะมีมูลค่า 140 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ
การน าเข้าจะมีมูลค่า 117 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ดุลการค้า 23 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2560 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าเกษตรมายังประเทศไทยคิด
เป็นมูลค่า 1.78 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าปี 2561 จะขยายตัวเป็นร้อยละ 1.7 
ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสหรัฐฯ 

 


