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

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  

 
          ใช้ข้อมูลชุดเดียวกับฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสลุใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

2. สถานการณ์การน าเข้าขม้ินในสหรัฐฯ 
• ปี 2560 ประเทศไทยส่งออกขมิ้นทั่วโลกปริมาณทั้งสิ้น 80,858 กิโลกรัม และสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกขมิ้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ไทยมีปรมิาณส่งออกท้ังสิ้น 38,175 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 48.95 ของปริมาณการส่งออกท้ังหมด 

• เดือนธันวาคม 2560 สหรัฐฯ ได้ประกาศอนุญาตให้ประเทศไทยส่งออกส่งออกเหง้าขมิ้น (Rhizome) สู่สหรัฐฯ ได้เป็นครั้งแรก จาก
เดิมอนุญาตให้น าเข้าเฉพาะส่วนล าต้น และใบ  

• ปี 2561 ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม (8 เดือน) ประเทศไทยสง่ออกขมิ้นทั่วโลกปริมาณทั้งสิ้น 93,160 กิโลกรัม มากกว่าปี 
2560 ถึงร้อยละ 15 สาเหตุการเพิม่ขึ้นมาจากการส่งออกขมิ้นสูส่หรฐัฯ เพิ่มมากขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 58 หรือ 60,421 กิโลกรัม 

• การส่งออกขมิ้นไทยสู่ตลาดโลกมีการขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 กับปี 2561 ประเทศไทยส่งออกขมิ้นสู่
ตลาดโลกเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45 โดยมีสหรัฐฯ เป็นคูค่้าอันดับหนึ่ง โดยมีการขยายตัวปรมิาณการส่งออกถึงร้อยละ 108 และคาดการณ์
ว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่องในปี 2562 จากความต้องการน าเข้าของตลาดสหรัฐฯ และการผลติที่เพิ่มขึน้ในประเทศไทย รายละเอียด
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกขมิ้นไทย ระหว่างปี 2558 – 2561 ตามเอกสารแนบ 

 



 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 
3.1 สหรัฐฯ เพ่งเล็งสินค้าอาหารทะเลน าเข้าจากประเทศไทยสืบเนื่องจากปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมง   
คณะกรรมการ Natural Resources Committee ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนาย Wilbur Ross รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ นาย Mike 
Pompeo รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ และนาง Kirstjen Nielsen รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เรียกร้องให้หน่วยงานผู้มีอ านาจ แก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงอย่างเข้มงวดเพื่อให้สินค้าประมงที่น าเข้าจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ  ไม่ได้มาจากแรงงานทาส และ 
ได้ยื่นจดหมายถึง Honorable Gene L. Dodaro ผู้อ านวยการตรวจสอบการเงินการบัญชี เรียกร้องให้ส านักงานบัญชีกลางสหรัฐฯ (the U.S. 
Government Accountability Office: GAO) ด าเนินการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย Tariff Act ของกรมศุลกากรสหรัฐฯ (U.S. Customs and 
Border Protection: CBS)  
ผลกระทบต่อไทย ประเด็นการยื่นจดหมายดังกล่าวอาจเป็นตัวกระตุ้น หรือดึงความสนใจรัฐบาลสหรัฐฯ ให้หันมาเพ่งเล็งสินค้าที่น าเข้าจากประเทศ
ไทย เช่น เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสินค้าน าเข้า ณ หน้าด่าน  
แนวทางแก้ไข  
(1) ให้ความรู้และแจ้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการไทยในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้านการจ้าง/บริหารจัดการแรงงานในอุตสาหกรรม
ประมง 
(2) เพิ่มความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลที่มาของสินค้าตลอดสายการผลิตทั้งในส่วนของผู้ส่งออกและผู้น าเข้า โดยการกรอกข้อมูลจะต้องกระท าโดย
ผู้เช่ียวชาญ และ/หรือผู้มีความรู้ความเข้าใจในเอกสารดังกล่าวอย่างแท้จริง  
(3) ภาครัฐของไทยควรด าเนินการประชาสัมพันธ ์ตีพิมพ์รายงาน ผ่านสื่อไทยและต่างประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วนให้เป็นปัจจุบัน  
2.1 การพิจารณาสมัครเป็นประเทศที่ได้รับการรับรอง (Certified country) ภายใต้ Section 6091  
กุ้งเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของไทย โดยสหรัฐฯ น าเข้ากุ้งจากไทยเป็นอันดับท่ี 3 รองจากอินเดีย และอินโดนีเซีย2 ซึ่งการส่งออกและน าเข้า
จ าเป็นต้องใช้แบบฟอร์ม DS – 2031 โดยสหรัฐฯ ได้แบ่งประเภทการกรอกแบบฟอร์มเป็น 2 ประเภท คือ ประเทศที่ได้รับการรับรองและประเทศที่
ไม่ได้รับการรับรอง ประโยชน์ของการเป็นประเทศที่ได้รับการรับรองคือ เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศผู้ส่งออกไม่จ าเป็นต้องลงนามในแบบฟอร์ม DS – 
2031 ดังนั้น การปรับระบบเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถท าได้พร้อมกับระบบ International Trade Data System (ITDS) ซึ่งสหรัฐฯ มี
ก าหนดใช้ในช่วงปลายปี พ.ศ 2562 ในขณะที่ประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองจะต้องจัดส่งแบบฟอร์ม DS – 2031 พร้อมการลงนามของเจ้าหน้าที่รัฐฯ 
และห้ามใช้การลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   
ผลกระทบต่อไทย ไทยเป็นประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองตาม Section 609 จากสหรัฐฯ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจต้องท าหน้าที่ลงนามในฟอร์ม DS – 
2031 ก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อผู้ส่งออกจัดส่งแก่ผู้น าเข้าสหรัฐฯ ต่อไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งออกสินค้าและอาจสร้างความ
เสียหายเชิงธุรกิจ นอกจากน้ี ประเทศไทยจะยังไม่สามารถเปลี่ยนแบบฟอร์ม DS – 2031 เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสหรัฐฯ  
แนวทางแก้ไข ภาครัฐของไทยควรพิจารณาสมัครเป็นประเทศที่ได้รับการรับรองตาม Section 609 เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออก
ไทยและผู้น าเข้าสหรัฐฯ ให้มีความคร่องตัวในการท าธุรกรรมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยให้ความห่วงกังวลต่อการ
รักษาสมดุลมหาสมุทรและชีวิตเต่าทะเล 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่ส าคัญของสหรัฐฯ  
4.1 สหรัฐฯ เม็กซิโก และแคนาดา บรรลุการเจรจาข้อตกลงทางการค้าฉบับใหม่ United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) 
แทนท่ี NAFTA  

                                                           
1 สหรัฐฯ ตรา “Section 609” ใน U.S. Public Law 101 – 162 ปี ค.ศ. 1989 บัญญัติห้ามการน าเข้ากุ้งและสินค้ากุ้งที่มาจากการใช้เทคโนโลยีการท าประมงเชิงพาณิชย์อัน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตเต่าทะเลสายพันธุ์ต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ท าการรับรองว่าประเทศผู้ส่งออกดังกล่าวได้ปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบที่
อาจขึ้นแก่เตา่ทะเล 
2 https://www.commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/RPshrimp/2018/ShrimpSep18.pdf 



การเจรจา USMCA เป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงพหุภาคีประเดน็รถยนต์ แรงงานและบรรยากาศการท างาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
และมาตรการส าหรับสื่อดิจิทัล3 นอกจากน้ี ได้มีการเจรจาเปดิตลาดแลกเปลีย่นสินคา้เกษตรระหวา่งประเทศสมาชิกให้มีความคล่องตัวและเสรี
มากขึ้น เช่น  
(1) ผลิตภณัฑ์นม สหรัฐฯ ท าการเปิดตลาด (market access) และยกเลิกข้อจ ากัดการส่งออกนมไปยงัแคนาดาส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นมสหรัฐฯ 
เข้าถึงตลาดนมแคนาดาร้อยละ 3.59 ซึ่งเป็นตลาดที่มมีูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
(2) สินค้าปศุสัตว์และสุกร สหรัฐฯ ประสบความส าเร็จในการคงภาษรี้อยละ 0 ส าหรับการส่งออกสินคา้สุกรไปยังประเทศเม็กซิโกและแคนาดา4 
(3) สินค้าธัญพืช (Grain) ภายหลังการเจรจาแคนาดาตกลงที่จะปรับมาตรฐานข้าวสาลีสหรัฐฯ ที่น าเข้าแคนาดาให้เป็นไปตามข้อก าหนดเดียวกับ
ข้าวสาลีแคนาดา5  
ข้อสังเกต ความส าเร็จในการคงภาษีร้อยละ 0 ของสินค้าสุกรตามขอ้ตกลง UMCA อาจช่วยบรรเทาความตึงเครยีดประเด็นการขอเปดิตลาด
สินค้าสุกรที่มีสารแรคโตพามีนของสหรัฐฯ ในประเทศไทย 
4.2 การเสนอร่างกฎหมาย Advancing the Quality and Understanding of American Aquaculture Act (AQUAA Act)  
ส.ว. สหรัฐฯ (Roger Wicker, R – Mississippi) เสนอร่างกฎหมาย S.3138 – 115th AQUAA Act ใหม้ีการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าทะเล 
(Aquaculture) ในน่านน้ าของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (U.S. Federal Water) โดยมุ่งเน้นใหม้ีการจดัตั้ง ส านักงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าทะเล 
(Office of Marine Aquaculture) ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน National Marine Fisheries Service (NMFS) เพื่อท าหน้าท่ีออกใบอนุญาต
การเปิดสถานเพาะเลีย้งสัตว์น้ าทะเล (aquaculture facilities) ยกเลิกค าว่า aquaculture ภายใต้ค าจ ากัดความของ “fishing” ที่บัญญัติโดย
กฎหมาย Magnuson-Stevens Act และจัดให้มโีครงการวิจัย พัฒนา และให้ทุนท่ีเกี่ยวข้อง6  
ข้อสังเกต สหรัฐฯ มุ่งหาหนทางในการเพิ่มแหล่งผลิตอาหารทะเลให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคสหรัฐฯ และยังอาจเป็นหนทางช่วยลด
การน าเข้า เนื่องจากในปัจจุบัน สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าอาหารทะเลเพือ่การบริโภคภายในประเทศกว่ารอ้ยละ 80  นอกจากน้ี หากการท า 
aquaculture ประสบความส าเรจ็ จะเป็นตัวช่วยเพิม่การส่งออกให้กับประเทศเพื่อตอบโจทย์กับนโยบายการค้าสหรัฐฯ ภายใต้การบรหิารงาน
ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรมัป์ อย่างไรก็ตาม องค์กร NGOs บางสว่นแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการเสนอร่างดังกล่าวเนื่องจากมีความกังวลด้าน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเกิดโรค และการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ าทะเลที่มีท่ีมาจากการท า aquaculture    

5. เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 สาร propylene glycol ส าหรับอาหารสัตว7์  
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S.FDA) เน้นย้ าหลักเกณฑ์การใช้สาร propylene glycol ปรากฏตามมาตรา 402 และ 403 ของ พ.ร.บ. 
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ว่า ผู้ประกอบการอาหารสตัว์สามารถใช้สารดังกล่าวได ้ยกเว้น อาหารแมวเนื่องจากสาร 
propylene glycol จะลดอายเุซลเมด็เลือดแดงและจะท าให้เม็ดเลอืดแดงถูกท าลายได้ง่ายซึ่งจะส่งผลเสยีต่อสุขภาพแมว โดยเฉพาะแมวที่
บริโภคอาหารเปียก (soft-moist food)8 ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไมม่ีมาตรการตรวจสอบสารดังกล่าวในสินค้าอาหารแมวท่ีจ าหน่ายในสหรัฐฯ 
(premarket approval) โดยก าหนดให้เป็นความรับผดิชอบของผู้ประกอบการในการตรวจสอบและรบัรองในฉลากอาหารว่าไม่มีการใช้สาร 
propylene glycol ในอาหารแมว  
ข้อสังเกต สหรัฐฯ ให้ความส าคญักับการระบุฉลาก (label) อาหารโดยก าหนดใหม้ีการระบุข้อมลูส่วนประกอบ รูปแบบฉลาก ขนาดตัวอักษร 
น้ าหนักสุทธิ เป็นต้น9 ดังนั้น ไทยควรให้ความรูผู้้ประกอบการรายย่อยด้านรูปแบบและการระบุฉลากสนิค้าอาหารที่ส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ  

 

                                                           
3 https://www.vox.com/2018/10/3/17930092/usmca-nafta-trump-trade-deal-explained 
4 สหรัฐฯ ส่งออกสนิค้าสุกรไปยังประเทศเมก็ซิโกมากที่สุดเป็นอนัดับ 1 และแคนาดาเปน็อนัดับที่ 4 
5 https://www.supermarketnews.com/dairy/goodbye-nafta-hello-usmca 
6 https://fisheries.org/2018/07/aquaa-act-aquaculture-bill-introduced/ 
7 https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=1bd4768e500432ed7c054d2616d14bf8&mc=true&node=se21.6.589_11001&rgn=div8 
8 https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/ResourcesforYou/AnimalHealthLiteracy/ucm047113.htm 
9 https://www.fda.gov/AnimalVeterinary/ResourcesforYou/AnimalHealthLiteracy/ucm047113.htm 



มูลค่าและปริมาณการส่งออกขมิน้ไทย 

ระหว่างมกราคม - สิงหาคม 2561 (8 เดือน)      

ประเทศ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) สัดส่วน ราคา/หน่วย 

อัตราการเติบโต 

ปริมาณ มูลค่า 

โลก 93,160 11907447 100 127.82 15% 7% 

สหรัฐฯ 60,421 7,437,604 62.46 123.10 58% 36% 

เนเธอร์แลนด ์ 16,039 2,241,988 18.83 139.78 45% 69% 

นิวซีแลนด ์ 6,465 810,026 6.8 125.29 62% -23% 

*สหรัฐฯ อนุญาตน าเข้าขมิ้นส่วนหัวในเดือนธันวาคม 2560     
**ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 

ระหว่างมกราคม - ธันวาคม 2560      

ประเทศ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) สัดส่วน ราคา/หน่วย 

อัตราการเติบโต 

ปริมาณ มูลค่า 

โลก 80,858 11,146,064 100 137.85 -7% -13% 

สหรัฐฯ 38,175 5,455,509 48.95 142.91 15% 3% 

เนเธอร์แลนด ์ 11,037 1,322,886 11.87 119.86 161% 82% 

สวาซิแลนด ์ 4000 1,045,771 9.38 261.44 N/A N/A 

ระหว่างมกราคม - ธันวาคม 2559      

ประเทศ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) สัดส่วน ราคา/หน่วย 

อัตราการเติบโต 

ปริมาณ มูลค่า 

โลก 86,588 12,852,211 100 148.43 34% 41% 

สหรัฐฯ 33,261 5,295,302 41.2 159.20 15% 5% 

สวีเดน 313 3,157,291 24.57 10,087.19 -45% 2135% 

เยอรมน ี 10,006 869,511 6.77 86.90 79.69 2836% 
 


