
รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 
ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 

๑. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.พ. ๖๑) สหรัฐฯน าเข้าสินค้าเกษตรไทยมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔๐ สินค้าเกษตรไทยท่ีส าคัญที่มมีูลค่า

การน าเข้าเพิ่มมากขึ้นได้แก่ ข้าว กุ้งสด/แช่เย็น/แช่แข็ง ผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็งและแห้ง 
เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา (มี.ค. ๖๐) สหรัฐฯน าเข้าสินค้าเกษตรไทยมูลคา่ลดลงร้อยละ ๐.๖๒ สินค้าเกษตรที่มีมูลคา่

น าเข้าเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และผลไม้สดแช่เย็น/แช่แข็งและแห้ง 

รายการ 

มี.ค. ๖๑ ก.พ. ๖๑ มี.ค. ๖๐ 

ปริมาณ  มูลค่า ปริมาณ    มูลค่า   สัดส่วน  ปริมาณ    มูลค่า   สัดส่วน 
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(ล้านเหรียญ) 
%∆ 
m/m 

(%) (ตัน) 
%∆ 
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(ล้าน
เหรียญ) 

%∆ 
Y/Y 

 (%) 

สินค้าส่งออกท้ังหมด   ๒,๔๓๙.๑๑ -   ๒,๐๕๒.๙๗ ๑๘.๘๑ ๑๐๐% -   ๒๑๙๕ ๑๑.๑๔ ๑๐๐ 

สินค้าเกษตรท้ังหมด   ๑๒๑.๔๓ -   ๑๑๗.๓๗ ๓.๔๖ ๕.๔% -   ๑๒๒.๒ -๐.๖๒ ๕.๕๗ 

ข้าว ๔๗,๒๙๐ ๕๐.๖๐ ๔๔,๒๖๕ ๖.๘๓ ๔๔.๔๙ ๑๓.๗๓ ๑.๙๖ ๔๑,๕๘๓ ๑๓.๗๒ ๒๙.๗๓ ๗๐.๒๐ ๑.๓๕ 

ยางพารา ๑๔,๖๘๓ ๒๒.๘๖ ๑๙,๒๘๘ 
-

๒๓.๘๗ ๓๐.๖๑ 
-

๒๕.๓๒ ๑.๑๓ ๑๖,๒๓๐ -๙.๕๓ ๓๘.๗๒ 
-

๔๐.๙๖ ๑.๗๖ 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง  ๑,๖๘๑ ๑๙.๕๐ ๑,๓๐๓ ๒๙.๐๑ ๑๕.๑๕ ๒๘.๗๑ ๑.๑๑ ๒,๕๓๙ 
-

๓๓.๗๙ ๒๕.๖๙ 
-

๒๔.๐๙ ๑.๑๗ 

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ๑๔,๓๗๕ ๘.๗๐ ๑๕,๒๖๐ -๕.๘๐ ๙.๐๐ -๓.๓๓ ๐.๓๓ ๑๔,๙๔๘ -๓.๘๓ ๗.๕๘ ๑๔.๗๘ ๐.๓๕ 

ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง 
และแห้ง ๑,๗๙๑ ๕.๒๖ ๒,๕๗๗ 

-
๓๐.๕๐ ๔.๑๔ ๒๗.๐๕ ๐.๑๘ ๒,๗๙๖ 

-
๓๕.๙๔ ๔.๕๕ ๑๕.๖๐ ๐.๒๑ 

หมายเหตุ ๑. ประมวลข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร 
                 (http://www๒.ops๓.moc.go.th/) 

๒. สถานการณ์ความคืบหน้าประเด็นส าคัญช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (เนื้อสุกรสหรัฐฯ) 
• ประเด็นเนื้อหมูเป็นประเด็นคงค้างที่ไทย – สหรัฐฯ ต้องท าการพิจารณา โดยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ มีการประชุมคณะมนตรีภายใต้

กรอบการค้าและการลงทุน ระหว่างไทย - สหรัฐฯ ( Trade and Investment Framework Agreement Join Council: TIFA JC) มีวาระ
ประเด็นสินค้าเกษตร – สารเร่งเนื้อแดง (สารแรคโตพามีน) และการเปิดตลาดเนื้อสุกรในประเทศไทย  

• สหรัฐฯ ยื่นค าขอเปิดตลาดอย่างเป็นทางการต่อกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์แจงระเบียบของไทยที่ต้องผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง  
ด้านสุขภาพสัตว์ โดยการด าเนินการประเมินระบบสุขภาพสัตว์ (สุกร) ร่วมกับหน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service 

• สมาพันธ์ผู้ผลิตสุกรแห่งสหรัฐฯ (The National Pork Producers Council – NPPC) ได้ยื่นค าร้องขอยกเลิกหรือลดสิทธิ GSP ของไทย ใน
วันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยเหตุผลที่ไทยใช้การห้ามน าเข้าเนื้อหมูของสหรัฐฯ ตามบันทึก สปษ ดี.ซี. ท่ี กษ ๐๒๑๑.๒/ว. ๓๔  

• สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าสุกรทั่วโลกกว่า ๕,๖๓๒,๑๔๖,๐๐๐ ปอนด์ หรือ ๒,๘๑๖,๐๗๓ ตัน มีค่าเฉลี่ยปริมาณการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 
๒๓๔,๖๗๓ ตัน โดยมีประเทศเม็กซิโก ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา และออสเตรเลยี เป็นตลาดส่งออกส าคัญ ๕ อันดับแรก  
 



 
                                อ้างอิง: https://www.ers.usda.gov/data-products/livestock-and-meat-international-trade-data/ 

๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทยและแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 

Seafood Import Monitoring Program (SIMP) 
• สืบเนื่องจากการลงนามของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใน the Consolidated Appropriation Act of ๒๐๑๘ (Pub. L.๑๑๕-๑๔๑) เมื่อวันท่ี ๒๓ 

มีนาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้น าโปรแกรมการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอาหารทะเลใช้กับสินค้ากุ้งและหอยเป๋าฮื้อน้ัน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
หน่วยงาน National Marine Fisheries Service (NMFS) ประกาศกฎระเบียบสุดท้าย (Final Rule) Magnuson-Stevens Fishery Conservation and 
Management Act; Lifting the Stay on Inclusion of Shrimp and Abalone in the Seafood and Abalone in the Seafood Traceability 
Program ใน Federal Register Vol.๘๓, No. ๗๙ ก าหนดให้ระเบียบ Seafood Import Monitoring Program (SIMP) มีผลใช้บังคับ กุ้ง (shrimp) 
และ หอยเป๋าฮื้อ (abalone) (๕๐ CFR ๓๐๐.๓๒๔ (a) ๓) ที่มาจากการท าประมง (wild capture fisheries) และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (aquaculture 
operations) โดยระเบียบฯ มีผลใช้บังคับ (Effective Date) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ต้องปฏิบัติตาม (Compliance Date) คือ วันที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ -> สนง. ประสานไปยังกรมประมงเพ่ือติดตามผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้เพาะเลี้ยง ในภาคอุตสาหกรรมประมง (กุ้งและหอย
เป๋าฮื้อ) ที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ว่าสามารถปฏิบัติตามที่สหรัฐฯ ก าหนดด้านขั้นตอน การเก็บรักษาข้อมูล และการให้ความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีเข้าช่วยด้านการจัดเก็บข้อมูลในระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง ตามบันทึก สปษ. ดี.ซี. ที่ กษ ๐๒๑๑.๒/๙๙ 
๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศสหรัฐฯ  
การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสนิค้าผักสด 

• เมื่อเดือนเมษายน the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) และองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ตรวจพบและ
ประกาศเตือนการปนเปื้อนของเชื้อ E.coli ในผักกาด (heads and hearts of romaine, chopped romaine, baby romaine, organic 
romaine, and salads and salad mixes containing romaine lettuce) ที่ปลูกในเมือง Yuma รัฐแอริโซนา และส่งจ าหน่ายทั่วสหรัฐฯ ท้ังนี้ 
หน่วยงาน CDC ได้เตือนผู้บรโิภคให้งดการบรโิภคผักท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพ้ืนท่ีดังกล่าวเนื่องจากได้มีการระบาดของโรคท้องร่วง อาหารเป็น
พิษ และไตวายเฉียบพลันของผู้บรโิภคจาก ๒๕ รัฐทั่วประเทศ และขอให้ผู้บริโภคสอบถามแหล่งที่มาของผักกาดประเภทดังกล่าวก่อนบรโิภค -> 
สหรัฐฯ เป็นประเทศท่ีให้ความส าคัญด้านสุขอนามัยของประชาชนเป็นล าดับต้นๆ และมักจะเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ในลักษณะนี้เพ่ือเตือน
ประชาชนของตนอยูส่ม่ าเสมอ ดังนั้น ผู้ส่งออกด้านอาหารของไทยจึงจ าเป็นต้องให้ความระมัดระวังและความส าคัญในการตรวจสอบ
สุขอนามัยก่อนการส่งอออกมายังสหรัฐฯ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข่าวที่เสียหายที่จะส่งผลต่อภาพลักษณแ์ละการจ าหน่ายสนิค้าเกษตรของไทย  
การเปิดตลาดสุกรสหรัฐฯ ในประเทศอาร์เจนตินา  

• เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ หน่วยงาน Food Safety Inspection Service (FSIS) ได้เปิดตลาดสินค้าเนื้อสุกร ได้แก่ ๑. ตับอ่อนเพื่อใช้
ทางด้านเภสัชกรรม ๒. ไส้หมูหมักเกลือ ๓. หมูและผลิตภัณฑ์หมูกระป๋อง ๔. หมูและผลิตภัณฑ์หมูสดหรือแช่แข็งที่ผ่านมาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 
เพื่อการส่งออกไปยังประเทศอาร์เจนตินา โดยสินค้าดังกล่าวต้องมาจากฟาร์มทีผ่่านการรับรองของ the National Pork Board’s Pork Quality 
Assurance (PQAPlus) และเป็นไปตามข้อก าหนดของ FSIS -> สหรัฐฯ ได้พยายามเจรจาเปิดตลาดส่งออกสินค้าเนื้อสุกรกับอาร์เจตินาอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงได้มีการประชุมระหว่างนาย Mike Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนาย Marucio Macri ประธานาธิบดีอาร์เจตินาเมื่อ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ เมือง Buenos Aires ประเทศอาร์เจตินา โดยได้บรรลุข้อตกลงประเด็นการเปิดตลาดการส่งออกสินค้า
ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และได้สรุปขั้นตอนการส่งออกสินค้าฯ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนั้น สปษ.ดี.ซี. คาดว่า 
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Series1 457,958 450,198 523,791 462,927 514,637 448,541 390,254 418,004 421,443 494,643 535,433 514,317
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ปริมาณการสง่ออกสนิค้าหมจูากสหรัฐฯ ปี 2560

https://www.ers.usda.gov/data-products/livestock-and-meat-international-trade-data/


สหรัฐฯ จะใช้วิธีการเดียวกันเพ่ือกดดันให้ไทยเปิดตลาดน าเข้าสินค้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ ผ่านความตกลงระดับอาวุโส โดยติดตามผ่านการ
ประชุม TIFA – JC ๒๐๑๘ ตามบันทึก สปษ. ดี.ซี. ที่ กษ ๐๒๑๑.๒/๘๖ 

๕. เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ส้มโอของไทยในสหรัฐฯ  

• หน่วยงาน Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ได้ลงประกาศเสนอกฏระเบยีบการน าเข้าส้มโอสดจากประเทศไทย
เข้าสู่สหรัฐฯ เพื่อให้สาธารณชนแสดงความคดิเห็น ทั้งนี้ หากไม่ปรากฏข้อคิดเห็นส าคัญในข้ันตอนการเปิดรับฟังความคดิเห็น สหรัฐฯจะพิจารณา
ประกาศ Final Rule และเปดิใหส้้มโอสดเข้าสู่สหรัฐฯ โดยวิธีการฉายรังสี ภายในปี ๒๕๖๑ ตามบันทึก สปษ ดี.ซี. ท่ี กษ ๐๒๑๑.๒/๗๘  

 


