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

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  

 
2. สถานการณ์การส่งออกสินค้าหมูสหรัฐฯ สู่ตลาดโลก 

 
• ปี 2017 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าหมูทั่วโลกมูลค่าทั้งสิ้น 6.486 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีประเทศญี่ปุ่น  เม็กซิโก จีน แคนาดา และเกาหลีใต้เป็น
ตลาดหลัก หรือร้อยละ 83 ของตลาดส่งออกสินค้าหมูสหรัฐฯ  

ปริมาณ มูลค่า

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

สินค้าเกษตรท้ังหมด 144,102.80 312.54 151,614.60 5.21 341.85 9.38 125,926.70 20.40 293.49 16.48

ข้าว 48,412.20 49.19 49,379.60 2.00 51.98 5.67 37,154.10 32.90 27.75 87.32

กุ้งและผลิตภัณฑ์ 2,734.40 30.31 3,663.10 33.96 41.31 36.29 3,992.30 -8.25 30.11 37.20

ทูน่าและผลิตภัณฑ์ 7,965.30 39.65 8,501.20 6.73 40.85 3.03 6,515.90 30.47 30.11 35.67

ยางธรรมชาติ 18,567.90 29.81 17,805.90 -4.10 29.67 -0.47 15,850.70 12.34 37.49 -20.86

อาหารสุนัขและแมวกระป๋อง 5,309.50 20.34 5,063.10 -4.64 19.80 -2.65 4,387.50 15.40 16.31 21.40

สับปะรดกระป๋อง 9,458.20 9.36 9,400.30 -0.61 8.64 -7.69 8,293.40 13.35 10.90 -20.73

มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 3,822.80 5.85 4,738.70 23.96 7.51 28.38 3,247.30 45.93 5.23 43.59

กล้วยไม้ - 0.76 - - 1.12 47.37 - - 1.03 8.74

ทุเรียนสด 54.1 0.21 127.8 136.23 0.52 147.62 105.10 21.60 0.26 100.00

มะขามสด 126.7 0.27 187.7 48.15 0.51 88.89 55.90 235.78 0.14 264.29

มังคุดสด (ฉายรังสี) 0 0 3.9 100 0.03 100.00 28.5 -86.32 0.22 -86.36

ท่ีมา: ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รวบรวมจาก FAS, USDA

รายการ

มี.ค.61 เม.ย. 61 เม.ย. 60

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า



• ปี 2018 สหรัฐฯ จะสามาถผลิตสินค้าหมูเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5 จากการเปิดโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่สองโรงที่มีอัตราการผลิต 10 ,000 ตัวต่อวัน 
คาดการณ์ได้ว่าจะส่งให้ผลให้ราคาเนื้อหมูสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9 ส่งผลให้มีความต้องการซื้อเพิ่มมากข้ึนจากตลาดต่างประเทศ 1 

• สหรัฐฯ ประกาศเปิดตลาดส่งออกสินค้าหมูสู่ประเทศอาร์เจนติน่าครั้งแรกนับตั้ งแต่ปี 1992 โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกสินค้าหมูได้เพิ่มขึ้น 10 
ล้านเหรียญต่อปี  

• อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยนโยบายการเพิ่มภาษีการน าเข้าเหล็ก – อลูมิเนียม ส่งผลให้ประเทศจีนขึ้นภาษีน าเข้าหมูสหรัฐเป็นร้อยละ 25 และประเทศ
เม็กซิโก ขึ้นภาษีน าเข้าหมูเป็นร้อยละ 20 และความไม่แน่นอนของการเจรจารเขตการค้าเสรีประเทศญี่ปุ่นที่ยังไม่มีท่าทีท่ีชัดเจน ส่งผลให้เกิดความไม่
แน่นอนในตลาดส่งออกสินค้าหมูของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการขึ้นภาษีน าเข้าในตลาดเม็กซิโกและจีน จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ประเทศดังกล่าวลดลง 
 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 
การขอเปิดตลาดผลิตภณัฑส์ุกรทีม่ีสารแรคโตพามีนของสหรัฐฯ 

• สมาคม National Pork Producers Council (NPPC) สหรัฐฯ ยื่นเรื่องขอให้ไทยเปิดตลาดการน าเขา้เนื้อสุกร โดยประเด็นดังกล่าวไดถู้กรวมอยู่ใน
วาระการประชุม TIFA-JC ปี 2560 และ 2561 ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ เรียกร้องให้ไทยอนุญาตน าเข้าเนื้อสุกรและเครื่องในที่มีสารเนื้อแดง (Ractopamine) 
ตกค้างตามมาตรฐาน Codex ที่ก าหนดตั้งแต่ปี 2555 ใน 4 ช้ินส่วนส าคัญ ได้แก่ กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ และไต ทั้งนี้ ผลการประชุมสรุปวา่ ไทย – 
สหรัฐฯ จะร่วมกันประชุมหารือเชิงเทคนิคเพื่อประเมินความคืบหน้าร่วมกัน อย่างไรกต็าม เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 61 NPPC ยื่นเรื่องขอให้สหรัฐฯ 
พิจารณาถอดถอนสิทธิ GSP ของสินค้าไทย และในวันท่ี 21 พ.ค. 61 สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ จากเขตที่มีการผลิตสุกรจ านวน 44 ราย ลงนามหนังสือถึง
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน แสดงความเห็นสอดคล้องกับ NPPC ในประเด็นการพิจารณาตัดสทิธิ GSP หากไทยไมเ่ปิดตลาดผลติภัฑณ์สุกร
ตามข้อเรยีกร้อง -> ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากสิทธิ GSP มากเปน็อันดับ 2 (4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รองจากอินเดีย 
(https://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp) การถูกตัดสิทธิ GSP จะส่งผลกระทบในภาคธุรกิจวงกว้างในด้านการยกเว้นภาษีของ
สินค้าท่ีน าเข้าไปยังสหรัฐฯ เช่น สินค้าอาหารปรุงสกุ (cooked foods) เคร่ืองปรับอากาศ และถงุมือยาง เป็นต้น การเจรจาเพ่ือหาข้อประณี
ประนอม และชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สหรัฐฯ ว่าไทยไม่มีเจตนาสร้างข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้เอกสารทางวิทยาศาสตร์และ
สถิติผลกระทบของสารแรคโตพามีนต่อสขุภาพของผู้บริโภคจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ประกอบค าชี้แจงจะเปน็เคร่ืองมือชิ้นส าคัญในการเจรจา 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของสหรัฐฯ  
ด้านกฎหมาย 
- การจัดส่งข้อมลูการท าประมงสนิค้าอาหารทะเล List of Foreign Fisheries (LOFF) 
สหรัฐฯ ออกมาตรการห้ามน าเข้าสินค้าอาหารทะเลที่มาจากการท าประมงอันท่ีมีความเสีย่งต่อชีวิตสตัว์น้ าทะเลเลีย้งลูกด้วยนมตามที่บญัญัติใน
กฎหมาย Marine Mammal Protection Act (MMPA) โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2565 ดังนั้น สปษ.ดี.ซี. ได้ประสานงานการจัดส่ง
ข้อมูลและการประชุมเชิงลึกระหวา่งกรมประมงและองค์การ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ในวนัท่ี 15 
มิถุนายน 2561 เพื่อหารือและชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องมือประมง การท าประมง และมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อชีวิตสัตว์น้ าทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของ
ไทย เพื่อป้องกันการปฏิเสธการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรัฐฯ  

ด้านนวัตกรรม 
- นวัตกรรมการเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ (อาหารฟังก์ช่ัน: Functional Foods)  
อาหารฟังก์ช่ันเป็นการเพิ่มสารอาหารเฉพาะเข้าไปในอาหารซึ่งโดยปกติอาหารนั้นอาจไม่มสีารอาหารดังกล่าว หรือเป็นการเพิ่มปริมาณสารอาหารให้
มีมากข้ึนเพื่อประโยชน์ของกระบวนการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย และ/หรือ ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น การใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เพิ่มกรด ellagic (สารป้องกันการเกิดมะเร็ง) ในสตอเบอรรี่ การใช้เทคโนโลยดีัดแปลงพันธุกรรม (Genetically 

                                                           
1 Livestock and Poultry: World Markets and Trade, Foreign Agricultural Service/USDA 
(https://www.fas.usda.gov/data/livestock-and-poultry-world-markets-and-trade) 

https://dataweb.usitc.gov/scripts/REPORT.asp


Engineered) เพิ่มธาตุเหล็กและสารเบต้าแคโรทีนในข้าว ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพในด้านการมองเห็นและภาวะโลหิตจาง2 เป็นต้น  -> สหรัฐฯ 
น าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชว่ยในการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการโดยมุ่งเน้นให้อาหารสามารถป้องกัน และ/หรือ เยียวยาโรคได้ ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับสนิค้าอาหาร ขณะที่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางด้านอาหารและมีผลไม้หลายชนิดหากเพ่ิมให้เกิดเป็น
สินค้าเกษตรในลกัษณะอาหารฟังกช์ั่นจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการเจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคในต่างประเทศด้วยการเลือกพัฒนาสินค้าอาหาร
ให้เหมาะกับเพศ วัย ความต้องการของแต่ละบุคคล และการป้องกันรักษาเฉพาะโรค 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านสนิค้าเกษตรของสหรัฐฯ 
- การพัฒนาพันธุ์ข้าวของสหรัฐฯ  
สหรัฐฯ เผยแพร่ข้อมูลการประสบความส าเร็จด้านการคดิค้นข้าวหอมสายพันธ์ุใหม่ (aromatic varieties) 3 สายพันธุ์ ได้แก่ (1) ข้าวหอม Aroma 
17 คิดค้นโดย the University of Arkansas System Division of Agriculture เป็นข้าวหอมเมล็ดยาว (long grain) มีลักษณะคล้ายขา้วหอมมะลิ
ของไทย เหมาะแก่การปลูกในสภาพอากาศของรัฐอาร์คันซอส์ ทั้งนี ้จะท าการจ าหน่ายผ่านทาง the Arkansas Agricultural Experiment 
Station โดยตรง3 (2) ข้าวหอม CLJ01 คิดค้นโดย LSU AgCenter พัฒนาจากสายพันธุ์ Jazzman – 1 และ Jazzman – 2 ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่า
และให้ผลผลิตมากกว่า Jazzman 1, 2 ร้อยละ 30 นอกจากนี้ AgCenter กลา่วว่า CLJ01 ให้กลิ่นหอมเทียบเท่ากับข้าวหอมมะลิไทย ม ีchalk 
น้อยกว่าข้าวสายพันธุ์อ่ืน ๆ ที่ปลกูในศูนย์วิจัย Rice Research Station4 ทั้งนี้ HorizonAg จะเป็นผูผ้ลิตเมล็ดพันธ์ุ5 (3) ข้าวหอม Calaroma – 
201 เกิดจากการผสมสายพันธ์ุข้าวท่ีให้ผลผลิตสูงของจีนและสายพนัธุ์ Jasmine กลายพันธ์ุ (mutant) คิดค้นโดย the California Cooperative 
Rice Research ภายใตโ้ครงการของ the Rice Experiment Station เมือง Bigg มลรัฐแคลิฟอรเ์นีย และ USDA-ARS/University of Arkansas 
(JES) จากการทดลองปลูกข้าวหอม Calaroma – 201 ทั่วประเทศ (statewide testing) พบว่าข้าวดงักล่าวให้ผลผลติเฉลี่ย 9,450 ปอนด์ต่อ
เอเคอร6์ ข้าวมีสาร amylose และ gel type ปริมาณต่ า จึงท าให้มีความนุ่มเมื่อหุงมากกว่าข้าว long grain ของสหรัฐฯ และเทียบเท่ากับข้าว 
Jasmine ที่น าเข้า ท้ังนี้ จะท าการแจกจ่ายเมล็ดพันธ์ุหลัก (foundation seed) สูผู่้ปลูกเพื่อการพาณิชย์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (spring) 2018 นี้ 
อย่างไรก็ตาม ข้าวพันธุ์ดังกล่าวจะถูกปลูกในประเภทเมล็ดพันธ์ุจ าหน่าย (certified seed) ในรัฐแคลฟิอร์เนียและได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย 
U.S. Plant Variety Protection Act และ กฎหมายสิทธิบัตร7 -> ประเทศไทยเป็นผู้น าเข้าข้าวหลักควรพัฒนาคุณภาพและคิดค้นสายพันธุ์ใหม่
อาจประสมประสานแนวคิด Functional Foods ในการพัฒนาสายพันธุ์ที่เป็นคงเอกลกัษณ์และมีปริมาณสารอาหารเพ่ือการรักษาโรคเพ่ือ
ตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ไทยควรค านึงถึงการปกป้องการค้นพบสินค้าเกษตรไทยโดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ เช่น การจดสิทธิบัตร การสร้างเคร่ืองหมายการค้า และการจดทะเบียนสิง่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication: GI) โดยให้มีความสอดคล้องกับการพาณิชย์ เช่น การเลือกใช้รูปแบบเคร่ืองหมายการค้า และการเลือกใช้ชื่อ GI ที่มีความง่ายต่อ
การจ า เป็นต้น 

 

                                                           
2Human Health Biotechnologies to 2015, OECD Journal, General Papers, Volume 2009/3, pages 172-173. 
3New U.S. Aromatic Varieties Set to Take On Imports, https://www.usarice.com/news-resources/daily/usa-rice-daily/2018/03/13/new-u.s.-aromatic-varieties-
set-to-take-on-imports 
4 LSU AgCenter releases new rice hybrid, http://www.lsuagcenter.com/profiles/rbogren/articles/page1521659648766 
5 New U.S. Aromatic Varieties Set to Take On Imports, https://www.usarice.com/news-resources/daily/usa-rice-daily/2018/03/13/new-u.s.-aromatic-varieties-
set-to-take-on-imports 
6 จากการทดลองปลูก 22 แห่ง เทียบกับข้าวสายพันธุ์ L – 206 ที่ให้ผลผลิต 9,310 ปอนด์ต่อเอเคอร์ และ ข้าวสายพันธุ์ A – 202 ที่ให้ผลผลิต 8,890 ปอนด์ต่อเอเคอร์ 
7 California Rice Research Foundation Oks two varieties for release, https://www.ricefarming.com/departments/industry-news/new-and-improved/  


