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

๑. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  

รายการ (HS Code) 

มิ.ย. 62 พ.ค. 62 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า 

(ตัน) 
เปรียบเทียบ 

มิ.ย. 61 
(ล้าน 
USD) 

เปรียบเทียบ 
มิ.ย. 61 

(ตัน) 
(ล้าน 
USD) 

ข้าว (1006) 43,219 1.17% 48 2.13% 47,404 53 

ทูน่าแปรรูป (160414) 7,506 6.00% 38 18.75% 8,987 45 

ยางธรรมชาติ (4001) 21,379 30.63 35 25.00% 22,133 35 

กุ้งแปรรูป (160521) 1,541 19.70 16 23.89% 1,892 20 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (0306) 1,500 5.86 15 6.25 1,180 13 
ที่มา : United States International Trade Commission 

๒. เนื้อวัวท่ีท ามาจากพืช (สนิคา้ทดแทนเนื้อที่ไม่ต้องขอเปิดตลาด) 

ผลิตภณัฑ์เนื้อวัวที่ท ามาจากพืช หนึ่งในสินค้าเนื้อสัตวเ์ทียมจากการสังเคราะห์โปรตีนพืช (Plant-based Meat) ก าลังโด่งดังในตลาดสหรัฐฯ รู้จัก
แพร่หลายในช่ือแบรนด์ Impossible Food และ Beyond meat มีรสชาติ กลิ่น สี เนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อวัวมากท้ังที่ผลิตจากโปรตีนพืช 100%  
การผลิตเนื้อวัวจากพืชนั้นซับซ้อนและแตกจากโปรตีนเกษตรที่มีขายทั่วในประเทศไทยและมีเทคโนโลยีในการผลิตที่หลากหลาย เช่น บริษัท 
Beyond Meat ใช้โปรตีนถั่วลันเตาและพืชชนิดต่าง ๆ ในการผลิต ในขณะที่บริษัท Impossible Food  ใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบ
หลัก และใช้ Heme สารประกอบเฮโมโกลบินในเมด็เลอืดแดง (ปกติจะพบในสัตว์และมนุษย์) ทีผ่ลิตจากรากพืชตระกูลถั่ว (Root Nodules) ที่ช่ือ 
soy leghemoglobin ด้วยเทคโนโลยีวิศวพันธุกรรมและการหมักยีสต์เป็นส่วนผสมที่ส าคัญท าให้เนื้อมีรสชาติ และสีเหมือนเนื้อวัวมาผสมลงใน
ก้อนเนื้อ เมื่อน าเนื้อไปทอดจะมีน้ าสแีดงไหลออกมาเหมือนเลอืด และมีความชุ่มฉ่ าเหมือนรับประทานเนื้อจริง นอกจากน้ีบริษัทใหญ่อย่าง Nestle 
และ Unilever ก็จะมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชเช่นกัน 
ในด้านราคา ราคาของเนื้อวัวจากพืชสูงกว่าเนื้อวัวจริง และสูงกว่าเนื้อวัวออร์แกนิคในตลาดถึงร้อยละ 30 โดยราคาเนื้อบดออร์แกนิคที่จ าหน่าย
ในห้าง Whole Food ขนาด 1 pound หรือ 4.5 ขีด ราคา 6.99 เหรียญสหรัฐ ขณะที่เนื้อวัวจากพืชแบรนด์ Beyond meat ราคา 9.99 และ 
Impossible Whopper เบอร์เกอร์เนื้อวัวจากพืชที่จ าหน่ายใน Burger King นั้นมีราคาสูงกว่า Whopper ธรรมดาประมาณ 1 เหรียญสหรัฐ  

 
ที่มา : wholefoodsmarket.com 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะราคาเนื้อวัวจากพืชจะราคาสูงกว่า แต่ก็มีการปรับราคาให้ใกล้เคียงกับเนื้อวัวในตลาดมากขึ้น และมีข้อเด่นหรือโอกาสของ
ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวจากพืชคือ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชผลิตในห้องแล็บต่างจากเนื้อสัตว์ปกติที่เลี้ยงจากฟาร์ม จึงสะอาดและการปลอดเช้ือโรค ไม่มียา
ปฏิชีวนะและฮอร์โมนในการเลี้ยงสัตว์จะตกค้างบนเนื้อ และยังสามารถปรับปรุงคุณค่าทางอาหารให้สูงข้ึน จึงถือเป็นอีกทางเลือกส าหรับผู้บริโภค
ที่ใส่ใจสุขภาพ  
ผลกระทบต่อตลาดอาหาร ในอนาคตคาดว่าจะมีการผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชประเภทอื่น ๆ เช่น เนื้อหมูจากพืช เนื้อไก่จากพืช เนื้อปลาจากพืช 
สินค้าประมงจากพืช เป็นต้น สินค้าเหล่านี้จะกลายเป็นสินค้าทดแทนเนื้อสัตว์ท่ีมีศักยภาพสูง ซึ่งจะกระทบต่ออุปทานสินค้าอาหารเนื้อสัตว์ทั่วโลก
รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชยังเป็นสินค้าใหม่ไม่ข้อก าหนดมากนัก และไม่ถือว่าเป็นสินค้าปศุสัตว์จึงสามารถจ าหน่าย



ในประเทศต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีการขอเปิดตลาด ซ่ึงหากเป็นการขอเปิดตลาดเนื้อสัตว์ปกติจะใช้เวลาหลายปี นอกจากนี้เนื้อสัตว์จากพืชไม่
มีการใช้สารเคมี หรือฮอร์โมนเหมือนสินค้าปศุสัตว์ท่ัวไป จึงไม่มีปัญหาในเร่ืองสารเคมีตกค้าง ประเด็นที่อาจเป็นข้อด้อยของสินค้าชนิดนี้คือ 
สินค้าเนื้อสัตว์จากพืชจากบางบริษัทมีการใช้ผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms – GMO) เป็นส่วนประกอบของ
ส่วนผสม ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ และประมงทั่วโลก จึงควรศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ การค้า และการออก
กฎระเบียบที่เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชที่อาจเป็นสินค้าทดแทนสินค้าปศุสัตว์หรือประมงในอนาคต 

๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 
๑. ศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดแคนาดา สปษ.ดี.ซี. ท าการประชาสัมพันธ์สินค้าผลไม้เกษตรไทยในงานเทศกาลไทย ณ กรุงออตตาวา และนคร
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา สังเกตเห็นว่า การน าเข้าผลไม้เขตร้อนจากไทยมายังแคนาดาจัดว่ามีศักยภาพมาก เนื่องจากมีชาวแคนาดาเชื้อสาย
เอเชียโดยเฉพาะจีน ซึ่งอาศัยอยู่ในนครแวนคูเวอร์และโทรอนโตจ านวนมากและผู้บริโภคเหล่านี้มีรายได้สูงและนิยมบริโภคผลไม้เขตร้อน 
นอกจากน้ี แคนาดามีข้อก าหนดการน าเข้าสินค้าผลไม้สดไม่เข้มงวดเหมือนสหรัฐฯ ผลไม้น าเข้าไม่จ าเป็นต้องผ่านการฉายรังสีแต่สามารถใช้วิธีการ
บ าบัดแมลงศัตรูพืชแบบอื่น ๆ อาทิ การอบไอน้ า ซึ่งไม่ท าให้ผลไม้เกิดความเสียหายและคุณภาพลดลงอย่างมากเหมือนกระบวนการฉายรังสี อีก
ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายส าหรับการบ าบัดศัตรูพืชต่ ากว่า จึงพบว่ามีการน าเข้าผลไม้เขตร้อนเข้ามายังแคนาดาหลากหลาย เช่น มะม่วง มังคุด ทุเรียน เงาะ 
ขนุน ส้มโอ แก้วมังกร เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบแล้ว คุณภาพและราคาของผลไม้เขตร้อนจากไทยสูงกว่าประเทศอื่น ๆ มาก ดังนั้น ไทยจึงควรหา
กลยุทธ์และแผนการแข่งขันด้านราคาให้ได้จึงจะมีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ ไทยมีข้อด้อยด้านระยะทางในการขนส่งและไม่มีเที่ยวบินตรง หาก
สามารถหาแนวทางในการลดต้นทุนด้านการขนส่งให้ได้ จะท าให้สามารถขยายโอกาสทางการตลาดผลไม้เขตร้อนในแคนาดาได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ แคนาดายังมีความต้องการล าไยจากไทย แต่จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เนื่องจากทางการแคนาดาไม่
อนุญาตให้ใช้หรือมีการตกค้างของสารดังกล่าว (Zero tolerance) หากสามารถหาวิธีการ Treatment ทดแทนและเป็นไปตามมาตรฐานของ
แคนาดา ล าไยจะจัดเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพสูงมากอีกชนิดหนึ่ง  
๒. การส ารวจตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในกรุงออตตาวาและนครแวนคูเวอร์ พบว่า  
๒.๑ ซุปเปอร์มาร์เก็ต T&T ซึ่งเป็นห้างที่จ าหน่ายสินค้าจากเอเชียมีการน าเข้าข้าวอินทรีย์และข้าวสีจากไทยหลายชนิด เ ช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์
เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง (Red Jasmine Rice) เป็นต้น ขนาดบรรจุ ๑ กิโลกรัม ราคาแนะน า ๘.๙๙ เหรียญแคนาดา หรือประมาณ ๒๒๐ บาท 
นอกจากน้ี ยังมีข้าวอินทรีย์ผสมข้าวสีแสดงให้เห็นว่า สินค้าข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) มีศักยภาพในตลาดแคนาดา นอกจากน้ี ยังพบข้าว
หอมมะลิจากไทยหลายยี่ห้อซึ่งมีราคาจ าหน่ายประมาณ ๑๘ เหรียญแคนาดา/๑๘ ปอนด์ (ประมาณ ๕๕ บาท/กิโลกรัม) ในขณะที่ ข้าวพันธุ์ 
Calrose จากแคลิฟอร์เนียจ าหน่ายในราคาที่ต่ ากว่าคือ ๑๒.๙๙ เหรียญแคนาดา/๑๕ ปอนด์ (ประมาณ ๔๘ บาท/กิโลกรัม) แม้ข้าวไทยราคาสูง
กว่าแต่มีวางจ าหน่ายหลากหลายยี่ห้อ แสดงให้เห็นถึงความนิยมของผู้บริโภค ในขณะที่ ซุปเปอร์มาเก็ต Osaka ในนครแวนคูเวอร์มีความ
หลากหลายของชนิดข้าวน้อยกว่า แต่ราคาของข้าวไทยและข้าวแคลิฟอร์เนียก็ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  
๒.๒ ทุเรียนแกะพูทั้งชนิดแช่เย็นและแช่แข็งและทุเรียนแช่แข็งทั้งลูกส่วนใหญ่ที่วางจ าหน่าย เป็นการน าเข้าจากไทย มีบางส่วนที่น าเข้าจาก
มาเลเซีย โดยราคาทุเรียนแช่แข็งแกะพูราคาประมาณกิโลกรัมละ ๒๙ เหรียญแคนาดา (ประมาณ ๗๒๕ บาท) ในขณะที่ทุเรียนแกะพูแช่เย็นราคา
กิโลกรัมละ ๔๑.๖๒ เหรียญแคนาดา (ประมาณ ๑,๐๐๐ บาท) แสดงให้เห็นว่า แม้สินค้าราคาจะสูงมาก แต่ผู้บริโภคยังแสดงความต้องการ 
๒.๓ แคนาดามีการน าเข้าผลไม้เขตร้อนจากหลายประเทศโดยมีการน าเข้ามะม่วงสุกจากเม็กซิโกและบราซิลจ าหน่ายเป็นลูกตั้งแต่ลูกละ ๗ – ๙ 
เหรียญแคนาดา (แล้วแต่ขนาด) หรือคิดเป็นราคากิโลกรัมละประมาณ ๕๐๐ บาท โอกาสการท าตลาดมะม่วงน้ าดอกไม้จากไทยจึงมีความเป็นไป
ได้สูงหากสามารถก าหนดราคาขายใกล้เคียงกับมะม่วงบราซิล นอกจากนี้ ยังพบมังคุดจากโคลอมเบีย มะขามหวาน และขนุนแกะจากไทย 
มะพร้าวน้ าหอมจากไทย (ปอกเปลือกเหลือเฉพาะส่วนสีขาว) มะพร้าวอ่อนที่บริโภคได้ง่าย (ใช้หลอดเจาะ) จากเวียดนาม ฝรั่งจากไต้หวัน เป็นต้น  
๒.๔ สินค้าประมงจากไทยโดยเฉพาะกุ้งขาวและกุ้งกุลาด าแช่แข็งยังเป็นที่นิยมในแคนาดา โดยในห้าง T&T ยังแยกกุ้งแช่แข็งจากไทยออกเป็น
สัดส่วนและมีป้ายแสดงชัดเจน ในขณะที่ห้าง Osaka มีกุ้งแช่แข็งจากไทยวางจ าหน่ายมากกว่าประเทศอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าตลาดแคนาดายังมี
ความเชื่อมั่นในสินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทย   
 
 



๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่ส าคัญของสหรัฐฯ  
๑. ความคืบหน้าสถานการณ์สงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประธานาธิบดี ฉี จินปิง (Xi Jinping) และ
ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ (Donald Trump) ท าการเจรจาสงบศึกสงครามการค้าระหว่างประเทศในการประชุม G-20 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยจีนให้ค ามั่นว่าจะท าการซื้อสินค้า รวมทั้งสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ และสหรัฐฯ จะชะลอการขึ้นภาษีสินค้าน าเข้าจากจีนมูลค่า ๓๐๐ 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
              การขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ส่งผลให้จีนท าการตอบโต้โดยการสั่งซื้อสินค้า โดยเฉพาะถั่วเหลือง (soybeans) และ
สินค้าอาหารอื่น ๆ จากประเทศบราซิล ทั้งนี้ จีนได้ส่งสัญญานอันดีก่อนหน้าการพบกันของผู้น า G-20 โดยการซื้อถ่ัวเหลืองจากสหรัฐฯ เมื่อวันท่ี 
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นจ านวน ๕๔๔,๐๐๐ ตัน ซึ่งถือว่าเป็นการสั่งซื้อท่ีมากที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒1 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเจรจา
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ยังไม่ปรากฏว่าจีนได้น าเข้าสินค้าเกษตรอื่น ๆ เพิ่มเติมจากสหรัฐฯ โดยโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนได้ให้สัมภาษณ์
ว่า ประเด็นการน าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มีความจ าเป็นต้องหารือร่วมกันท้ังสองฝ่ายในอีกคราวหนึ่ง2 
               เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จีน - สหรัฐฯ ได้จัดการประชุม ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นสงครามการค้า
อีกครั้ง โดยมุ่งเน้นให้จีนยืนยันการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ท าการผ่อนปรนการคว่ าบาตรหัวเว่ย (Huawei) อย่างไรก็ตามการ
ประชุมดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า และท าการเลื่อนการประชุมไปในช่วงต้นเดือนกันยายน3 
               ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์ถึงแผนการก าหนดอัตราภาษีน าเข้าสินค้าจีนที่
เหลือมูลค่า ๓๐๐ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๐ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์รองเท้า เครื่องมือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และของเล่นเด็ก 
๒. บริษัท JUST Egg ผลิตไข่จากพืช (Plant Based) บริษัทสัญชาติสหรัฐฯ คิดค้นสินค้าไข่ที่ผลิตจากโปรตีนถั่วเขียว น้ า น้ ามันคาโนล่า สาร
เพิ่มความหนืด (gums) และเครื่องปรุงรส ที่ออกแบบเพื่อให้มีสีสัน รสชาติ และรสสัมผัสเหมือนไข่คน (scrambled egg) โดยท าบรรจุภัณฑ์ใน
รูปแบบของเหลวเพื่อเป็นอาหารทางเลือกส าหรับผู้บริโภคอาหารประเภทมังสวิรัต ิโปรตีนทางเลือก หรือผู้ที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพ
สัตว์ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการวางขายสินค้าทั่วโลก และท าการพัฒนาสินค้าให้มีราคาต่ ากว่าราคาปัจจุบันโดยการพัฒนาแป้งจากถั่วเขียว 
(mung bean starch) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นซื้อถั่วเขียวซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตสินค้าจากประเทศแถบเอเซียและแอฟริกา และน ามา  
แปรรูปสกัดโปรตีนที่โรงงานของประเทศแคนาดาและยุโรป4  
ข้อสังเกต เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ผลิตและส่งออกถั่วเขียวมายังสหรัฐฯ ภาครัฐอาจประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบ
เกี่ยวกับความต้องการแป้งถั่วเขียวของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นหนทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้า และ/หรือการผลักดนัการเพิ่มปริมาณการ
ส่งออกสินค้าถั่วเขียว หากผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 https://www.fas.usda.gov/newsroom/private-exporters-report-sales-activity-china-220 
2 https://www.nytimes.com/2019/07/10/us/politics/us-china-trade-war.html?action=click&module=RelatedCoverage&pgtype=Article&region=Footer 
3 https://www.cnbc.com/2019/07/31/reuters-america-update-5-u-s-china-to-keep-talking-on-trade-progress-elusive-in-shanghai-meeting.html 
4 https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2019/02/12/Plant-based-JUST-Egg-is-already-outselling-established-liquid-egg-brands-at-retail-claims-Just-CEO# 
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