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

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (พ.ย 60) สหรัฐฯน าเข้าสินค้าเกษตรไทยมูลค่าลดลงร้อยละ 10.92 สินค้าเกษตรไทยที่ส าคัญที่มีมูลค่าการน าเข้า
เพิ่มมากข้ึนได้แก่ สินค้ายางพารา และผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  
เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ธ.ค. 59 ) สหรัฐฯน าเข้าสินค้าเกษตรไทยมูลค่าเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 4.92 สินค้าเกษตรที่มีมูลค่า
น าเข้าเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง และผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง 
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สินค้าส่งออกท้ังหมด - 2,201.29 -   2,346.80 -6.20 100% - - 1,997.12 10.22 100 

สินค้าเกษตรท้ังหมด - 118.77 -   133.33 -10.92 5.4% - - 114.71 3.54 4.92 

ข้าว 46,497 43.12 50,518 -7.96 44.52 -3.14 1.90  45,069  3.17 32.32 33.42 1.62 

ยางพารา 16,616 24.81 16,339 1.70 25.9 -4.21 1.10 16,721 -0.63 27.87 -10.98 1.4 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง  2,179 24.46 3,433 -36.53 36.03 -32.11 1.54 3,354 -35.03 32.47 -24.67 1.63 

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 12,796 7.21 12,228 4.65 6.93 4.04 0.30 7,933 61.30 4.07 77.15 0.2 

ผลไม้สด แช่เย็น แช่
แข็ง และแห้ง 2,413 3.88 2,555 -5.56 4.35 -10.80 0.19 2,020 19.46 3.53 9.92 0.18 

หมายเหตุ 1. ประมวลขอ้มูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกรมศุลกากร
(http://www2.ops3.moc.go.th/) 
2. สถานการณ์การค้าสินค้า 
สินค้าข้าวไทยในตลาดสหรัฐฯ (มกราคม – ธันวาคม 2560) 

• ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 สหรัฐฯ น าเข้าข้าวจ านวน 767,420 ตัน 
มูลค่า 667.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

• ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวสู่ตลาดสหรัฐฯ มากที่สุด ถือส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อย
ละ 68 (490,860 ตัน) มูลค่า 385.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามมาด้วยประเทศอนิเดยี 
บราซิล เวียดนาม และปากีสถาน 

อ้างอิง : รายงานสรุปสถานการณ์ข้าวของสหรัฐฯhttp://www.commercethaiusa.org/oca/wp-
content/uploads/RPrice/2018/RiceFeb18.pdf 
 
 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสนิค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 
ด้านกฎระเบียบ 
• สหรัฐฯ ออกนโยบายเพื่อควบคุมมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของสินค้าที่น าเข้าสหรัฐฯ ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น ระเบียบที่ใช้กับ

ปลาและสินค้าปลาหนัง (Siluriformes Fish) ที่ก าหนดให้ประเทศผู้น าเข้าส่งรายละเอียดการผลติสนิค้าฯ ตลอดสายการผลติ รวมถึงการติดฉลากตาม
หลักเกณฑ์ที่สหรัฐฯ ก าหนด -> สนง. ประสานงาน ติดตามและอ านวยความสะดวกให้แก่กรมประมงไทยและหน่วยงาน Food Safety and 
Inspection Service (FSIS) เพ่ือป้องกันการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าปลาหนังของไทย  
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ด้านการน าเข้าสินค้า 
• สินค้าปลาหนังของไทยถูกปฏิเสธการน าเข้าเนื่องจากใบรับรองของไทย (Certificate of Fruit, Food, Vegetable Quarantine) ไมเ่ปน็ไปตามที่

หน่วยงาน FSIS ก าหนด -> แจ้งให้กรมประมงทราบปัญหาที่เกิดขึน้แล้วตามหนงัสือ สปษ ดี.ซี. ที่ 0211.2/17 ล.ว. 23 มกราคม 2561 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของสหรัฐฯ  
นโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ด้านการเกษตร  
• American Farm Bureau Federation จัดการประชุมสมัมนาด้านนโยบายการเกษตรสหรัฐฯ (5-9 ม.ค. 60) โดยมีประธานาธิบดีโดนัล 

ทรัมป์ แถลงนโยบายการเกษตรสหรัฐฯ ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยี อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงในภาคชนบทให้มีส่วนช่วยการท าเกษตร เพิ่มผลผลิต 
ตรวจเช็คราคาตลาด และเปดิตลาดสินค้าสู่ผู้บริโภค  
การขอเปิดตลาดสุกรของสหรัฐฯ ในประเทศไทย 
• ผู้แทนสมาคมเนื้อสุกรสหรัฐฯ (National Pork Producers Council: NPPC) เข้าพบ อท. (ฝ่ายเกษตร) (11 ม.ค. 61) เพื่อสอบถามความ

คืบหน้าการเปดิการน าเข้าสินค้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ และการอนุญาตให้ใช้สารแรคโตพามีนของไทย นอกจากน้ี NPPC แจ้งแผนการเดินทางไปประเทศ
ไทยเพื่อเจรจาเรื่องดังกล่าวช่วงปลายเดือน ม.ค. 61-> ไทยยังไม่มีนโยบายอนุญาตให้สหรัฐฯ น าเขา้ผลิตภัณฑ์สกุรท่ีมีสารแรคโตพามีนมา
จ าหน่ายภายในประเทศเพราะการใช้สารแรคโตพามีนประกอบการเลี้ยงสุกรขัดต่อกฎหมายของไทย ได้แก่ พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ สปษ ดี.ซี. แจ้งให้ กษ และกรม
ปศุสัตว์ทราบเป็นระยะ 

5. เรื่องอ่ืนๆ  
• การรายงานสถานการณ์การปิดหน่วยงาน (Govt. Shutdown) ของสหรัฐฯ โดย สปษ ด.ีซี. ได้รายงานเรื่องดังกล่าวตามหนังสือ สปษ ดี.ซี. ท่ี 

กษ 0211.2/18 
 

 


