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

๑. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  

รายการ (HS Code) 

ก.ย. 62 ส.ค. 62 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า 

(ตัน) 
เปรียบเทียบ 

ก.ย. 61 
(ล้าน 
USD) 

เปรียบเทียบ 
ก.ย. 61 

(ตัน) 
(ล้าน 
USD) 

ข้าว (1006) 42,583 11.19% 47.46 14.14% 46,667 51.86 

ทูน่าแปรรูป (1604.14) 10,062 8.19% 45.95 6.14% 9,333 42.81 

ยางธรรมชาติ (4001) 12,215 2.25% 18.48 6.45% 16,945 27,68 

กุ้งแปรรูป (1605.21) 905 49.55% 9.47 53.60% 788 8.34 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (0306.17) 1,517 39.190% 18.56 29.85% 2,101 26.04 

ที่มา : การค้าไทย (http://www2.ops3.moc.go.th/) 
๒. แคนาดาผ่านกฎหมายให้จ าหน่ายอาหาร และเครื่องใช้ที่มีส่วนผสมกัญชา  
ประเทศแคนาดา ได้ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้  และจ าหน่ายกัญชา 
(Cannabis) ในประเทศได้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยได้จ ากัดให ้
ผู้ที่อายุเกินกว่า 18 สามารถปลูก ใช้ และครอบครองกัญชาได้ในปริมาณที่
กฎหมายก าหนด ส่งผลให้ปัจจุบันชาวแคนนาดา และนักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้กัญชาเพื่อการหย่อนใจได้โดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายอีกต่อไป 
และล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 รัฐบาลแคนาดาได้ขยายขอบเขต
ระเบียบการใ ช้กัญชาให้สามารถใส่กัญชาในอาหาร สินค้ าที่ ใ ช้ 
สูดดม (Inhalation) และสินค้าท่ีใช้ภายนอกได้ (Topical) ได้ แต่ไม่รวมถึง
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ทั้งนี้สินค้าที่มีส่วนผสมกัญชานั้นจะเริ่ม
จ าหน่ายเร็วสุดในกลางเดือนธันวาคม 2562 น้ี หรือภายหลังจากผู้ ผลิต 
(Producer) ลงทะเบียนขออนุมัติจ าหน่ายสินค้าท่ีมีส่วนผสมกัญชาแล้ว 60 วัน ก่อนเริ่มวางจ าหน่าย หรือวันเร็วที่สุดที่จะมีการวางจ าหน่ายสนิคา้
ที่มีส่วนผสมกัญชาในตลาดแคนาดาคือ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562 
ทั้งนี้ กฎหมาย Cannabis Act ควบคุมให้อาหารที่มีส่วนผสมกัญชามีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ได้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัม (MG) ต่อ
กล่อง (Package) สินค้าท่ีใช้การสูดดม (Inhaling) และสินค้าท่ีใช้ภายนอกก าหนดให้มีสาร THC ได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกล่อง ยกตัวอย่าง
เช่น เครื่องดื่ม 1 กล่องมีปริมาณ 6 ขวด จะมีส่วนผสม THC ได้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมหรือประมาณ 1.7 มิลลิกรัมต่อขวด นอกจากน้ียังก าหนดให้
อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาต้องไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ วิตามิน แร่ธาตุ และสารนิโคตินอีกด้วย  รายละเอียดสรุประเบียบตามเอกสารที่
แนบ 
การอนุญาตให้มีส่วนผสม THC ในอาหารและสินค้าของประเทศแคนาดาสร้าความสนใจให้กับชาวแคนาดาและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และ
แคนาดาเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาเหนือที่อนุญาตให้มีส่วนผสม THC ในอาหารและสินค้าได้ ทั้งมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอาหารที่มี
สวนผสม THC จะมีมูลค่ากว่า 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใหญ่กว่าตลาดกัญชาทั่วไปเนื่องจากมีความหลากหลาย และสามารถเข้ากลุ่มคนได้
มากกว่ากัญชาทั่วไปตามท้องตลาด นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแคนาดา ก็จะสามารถรับประทานอาหาร กาแฟ หรือซื้อสินค้าที่มี
ส่วนผสมของกัญชาได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วยอย่างไรก็ตามกฎหมาย Cannabis ACT ก าหนดชัดเจนว่าอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชา
ไม่สามารถน าออกนอกประเทศได้  
ข้อสังเกต กัญชาและผลิตภัณฑ์ยังเป็นสินค้าควบคุมของรัฐบาลแคนาดา สามารถจ าหน่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปี ในปริมาณที่จ ากัด 
รัฐบาลแคนาดาเน้นย้ าและให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริโภคในการรับประทานอาหาร และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาเป็นอย่างมาก 
 

ทีม่าของรปู : https://thefreshtoast.com 

http://www2.ops3.moc.go.th/
https://thefreshtoast.com/cannabis/cannabis-edibles-extracts-and-topicals-are-now-legal-in-canada/


 การฝ่าฝืนกฎหมายถือเป็นความผิดอาญา มีโทษจ าคุก และปรับ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดความรู้ทั่วไป และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวของได้
ในเว็บไซตรัฐบาลแคนาดา1  
๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 
๑. สหรัฐฯ ประกาศระงับสิทธิ GSP ที่ให้แก่ไทย เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สหรัฐฯ ระงับสิทธิพิเศษทางภาษีสินค้า (Generalized System of 
Preferences - GSP) ของประเทศไทยจ านวน ๑.๓ พันล้านเหรียญสหรัฐ (๓๙.๒ พันล้านบาท) จ านวน ๕๗๓ รายการ เป็นกลุ่มสินค้าเกษตร (ภายใต้พิกัด
กลุ่มศุลกากรตอนที่ ๐๑ – ๒๑) จ านวน ๑๕๗ รายการ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้า ผักแปรรูป ผลไม้ตระกูลเบอรี่ ชาเขียว ขิงป่น หูฉลาม เส้นพาสต้า ผลไม้แปรรูป 
ส าหรับสินค้าประมงที่ถูกตัดสิทธิ GSP ครั้งนี้มิใช่กลุ่มพิกัดสินค้าประมงหลักที่ไทยส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา (ไม่ใช่สินค้ากุ้ง และปลาทูน่ากระป๋อง) 
อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้ออกประกาศคืนสิทธิ GSP ให้ไทยบางรายการในคราวนี้เช่นกัน ได้แก่ ๑) ดอกกล้วยไม้ และ ๒) โกโก้ ทั้งนี้ หลักสิทธิ GSP ถือ
เป็น “การให้ฝ่ายเดียว” ของประเทศที่พัฒนาแล้วต่อประเทศก าลังพัฒนา/ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
             การตัดสิทธิ GSP ดังกล่าวจะมีผลบังคับ ๖ เดือน (๒๕ เมษายน ๒๕๖๓) หลังจากการประกาศ ดังนั้น จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่ไทยใช้เพื่อ
เตรียมการเจรจายื่นค าขอให้สหรัฐฯ ทบทวนยกเลิกการตัดสิทธิดังกล่าว  
๒. สภาหอการค้าสหรัฐฯ แสดงความห่วงกังวลต่อการยกเลิกการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ๓ ชนิดในไทย สภาหอการค้าสหรัฐฯ ได้ยื่นหนังสือแสดง
ความห่วงกังวลและหวังให้ไทยพิจารณายุติการยกเลิกการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ๓ ชนิด ได้แก่ ไกลโฟเสท พาราควอต และคลอไพลิฟอส  
ข้อสังเกต สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ้างการยกเลิกการใช้สารเคมี ๓ ชนิด ในไทย ว่า เป็นข้อกีดกันในการท าการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ - ไทย โดยในปัจจุบัน 
นาย Robert Lighthizer, USTR  ได้มีหนังสือให้ U.S. International Trade Commission (USITC) จัดท ารายงานศึกษาบทบาทของผลิตภัณฑ์ปกป้อง
พืชและระดับสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ต่อการผลิตสินค้าเกษตรในโลก ต่อการค้าระหว่างประเทศ และต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งได้มีการเปิดรับ
ฟังความเห็นสาธารณะ (pubkic hearing) จากภาคเอกชนสหรัฐฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการก าหนด และ/หรือ ขาดการก าหนดค่า MRLs ของต่างประเทศ 
เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ USITC 

๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่ส าคัญของสหรัฐฯ  

๑. สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียเปิดตัวสินค้าผลไม้มังคุด เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียจัดเฉลิมฉลองงานวันชาติ 
โดยได้ถือโอกาสดังกล่าวเปิดตัวการจ าหน่ายสินค้าผลไม้มังคุดในสหรัฐฯ ข้อสังเกต ไทยได้รับการอนุญาตน าเข้ามังคุดมาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจนถึงปัจจุบันสินค้ามังคุดของไทยยังมีราคาสูงและมีคุณภาพไม่ดีนัก ดังนั้น หากมาเลเซียสามารถน ามังคุดที่มีราคาถูกและมี
คุณภาพสดใหม่ มาเลเซียอาจได้ส่วนแบ่งตลาดในสินค้าดังกล่าว ดังเช่น ผลไม้ทุเรียน โดยเฉพาะสินค้าทุเ รียนแช่แข็ง มาเลเซียให้ความส าคัญใน
การใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้า ท าให้สินค้ามีความน่าสนใจและดูมีราคามากยิ่งข้ึน  
๒. การประชุม “NASA for Water and Agriculture” องค์การ NASA มีหน่วยวิจัยในสหรัฐฯ ทั้งหมด 10 แห่ง โดยหน่วยงานวิทยาศาสตร์
ภาคพื้น NASA (NASA’s Earth Science Division) มีการใช้งบประมาณร้อยละ 60 ส าหรับการวิจัย ร้อยละ 30 ส าหรับเส้นทางอากาศ และ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อย่างละ ร้อยละ 5) และได้มีการน าเทคโนโลยีดาวเทียมมาช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตร โดย NASA มี
โครงการต่างๆ อาทิเช่น SMAP Mission (โครงการส ารวจความช้ืนบนดิน) GRACE-FO Mission (โครงการส ารวจน้ าบนผืนดิน) และมีการแชร์
ข้อมูลเรื่อง Global Soil Moisture ให้ผู้สนใจได้ใช้งานใน Google Earth นอกจากน้ี ข้อมูลจากดาวเทียมของ NASA ยังถูกน ามาใช้เป็นฐานข้อมูล 
ฯลฯ ภายใต้โครงการ Agricultural Market Information System (AMIS) เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารโดยผู้สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ 
www.amis-outlook.org 
             นอกเหนือจากการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของ NASA ในเรื่องการเกษตรแล้ว ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับยังถูกน าไปใช้ในประโยชน์ด้านอื่น เช่น 
การป้องกันไฟป่า การป้องกันการระบาดของโรค Cholera (อหิวาตกโรค) (ส ารวจสภาพน้ าสะอาด) การศึกษาปรากฎการณ์การเกิดการแพร่พันธุ์
ของสาหร่ายเซลเขียว (Alga Bloom) ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล การศึกษาแหล่งเพาะยุงที่พาหะของโรคป่าอะเมซอน (ส ารวจ
พื้นที่และความชื้นท่ีคาดว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง) ทั้งนี้ เจ้าหน้าท่ี NASA สรุปในการบรรยายว่า ความร่วมมือร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ ใน
ลักษณะหุ้นส่วนกัน (Partnership) เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยตอบโจทย์และเกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง 

                                                           
1 Canadian Food Inspection Agency 

http://www.amis-outlook.org/
https://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317


 
 


