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

๑. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  

รายการ (HS Code) 

ม.ค. 62 ธ.ค. 61 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า 

(ตัน) 
เปรียบเทียบ 

ม.ค. 61 
(ล้าน 
USD) 

เปรียบเทียบ 
ม.ค. 61 

(ตัน) (ล้าน USD) 

สินค้าเกษตรทั้งหมด - - 124.47     123.35 

ข้าว (1006) 51,333 14% 54.46 21% 46,091 49.72  

ยางธรรมชาติ (4001) 25,543 38% 33.79 18% 21,024 28.42  

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (0306) 1,147 -11% 13.56 -6% 1,496 17.61  

ดอกไม้ตดัแต่งสด แห้ง (0603) 196 3% 1.29 0% 190 1.37 
ทุเรียนสด (081060) 25 0% 0.19 111% 24.00    0.19  

       

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แทนข้อมูลจาก Foreign Agricultural Service, United 
States Department of Agriculture เนื่องจาก Government Shutdown ของสหรัฐฯ ท าให้ข้อมูลอัพเดทล่าช้า 
๒. การค้าไทย - สหรัฐฯ ม.ค - ธ.ค. 2561 

ปี 2561 สหรัฐฯ น ำเข้ำจำกไทยมูลค่ำ 28,016 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 16 คิดเป็นสัดส่วนกำรน ำเข้ำร้อยละ 1.26 และส่งออกไป
ไทยมูลค่ำ 15,099 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เป็นอันดับที่ 26 คิดเป็นสัดส่วนกำรส่งออกร้อยละ 0.75 โดยกำรค้ำไทย – สหรัฐฯ มีมูลค่ำทั้งสิ้น 
43,116 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ประเทศไทยได้ดุลกำรค้ำ 12,916 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ  สินค้ำที่สหรัฐฯ น ำเข้ำจำกไทย 5 อันดับแรก คือ 
อุปกรณ์ประมวลผล อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ยำงรถยนต์อัดอำกำศ เครื่องจักรงำนพิมพ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
สินค้าเกษตรไทย 
สหรัฐฯ น ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยในปี 2561 มีมูลค่ำทั้งสิ้น 1,359 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 1.31 คิดเป็นร้อยละ 
4.85 ของมูลค่ำกำรส่งออกท้ังหมดของประเทศไทยสู่สหรัฐฯ โดยสินค้ำเกษตรส ำคัญ 10 อันดับแรกและรำยละเอียดมูลค่ำกำรน ำเข้ำดังน้ี 
๑. ข้ำวเป็นสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำกำรส่งออกสู่สหรัฐฯ สูงท่ีสุด คิดเป็นมูลค่ำ 549 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่ำปีผ่ำนมำร้อยละ 38.72  
๒. ยำงพำรำ มีมูลค่ำกำรส่งออก 298 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 14.99 
๓. กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง มีมูลค่ำกำรส่งออก 234 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 39.99 
๔. ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง มีมูลค่ำกำรส่งออก 100 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 32.05  
๕. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง มีมูลค่ำกำรส่งออก 80 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 25.80 
๖. เนื้อปลำสด แช่เย็น แช่แข็ง มีมูลค่ำกำรส่งออก 25 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.27 
๗. ปลำหมึก มีชีวิต สด แช่เย็น แช่แข็ง มีมูลค่ำกำรส่งออก 21 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 17.97 
๘. กล้วยไม้ มีมูลค่ำกำรส่งออก 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 6.01 
๙. เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้ในกำรเพำะปลูก มีมูลค่ำกำรส่งออก 15 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 20.48 
๑๐. เมล็ดมะม่วงหิมพำนต์ มีมูลค่ำกำรส่งออก 13 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ลดลงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 7.17 
แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตร 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยย้อนหลัง 5 ปี 
๑. ข้ำว มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวจำกไทยสู่สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2561 มีกำรขยำยตัวกว่ำปีก่อน

ถึงร้อยละ 38.72  



๒. ยำงพำรำ สหรัฐฯ น ำเข้ำยำงพำรำจำกไทยมูลค่ำ 252 – 350 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยปี 2560 เป็นปีท่ีมีกำรน ำเข้ำยำงพำรำไทย
สูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2558 -2560  

๓. กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง สหรัฐฯ น ำเข้ำสินค้ำกุ้งจำกไทยเป็นอันดับ 3 มีมูลค่ำ 234 – 429 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ปี 2561 เป็นปีที่มี
มูลค่ำกำรน ำเข้ำกุ้งไทยต่ ำสุดในรอบ 5 ปี สำเหตุจำกปริมำณกำรสง่ออกท่ีลดลงกว่ำร้อยละ 30 และกำรขยำยกำรตลำดของประเทศคู่แขง่
อย่ำงประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย 

๔. ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง สหรัฐฯ มีกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังจำกไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ มีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำ 65 – 100 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี คิดเป็นกำรเติบโตถึงร้อย 54  

๕. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เป็นสินค้ำอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องในสหรัฐฯ มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 53 – 80 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี คิดเป็นกำรเติบโตถึงร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับ 5 ปีท่ีผ่ำนมำ 
ภาพแสดงมูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรไทย 5 อันดับแรก ระหว่างปี 2557 - 2561 

 
                               ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์
๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 
๓.๑ ทุเรียน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและขยายตลาดทุเรียนไทยใน
ต่างประเทศนั้น สปษ.ดี.ซี. ได้หารือประเด็นความน่าจะเป็นของการน าเข้าทุเรียนสดในตลาดสหรัฐฯ ร่วมกับ บริษัทผู้ค้าไทยรายใหญ่ของฝั่ง
ตะวันออก (East Coast) ทราบว่า ผู้บริโภคชาวเอเชีย (โดยเฉพาะชาวไทยและจีน) ให้ความสนใจสั่งซื้อสินค้าทุเรียนสดโดยเฉพาะพันธ์ุหมอนทอง
ของไทย เนื่องจากมีคุณภาพดี มีกลิ่นไม่แรง เนื้อสีทอง และรสชาติกลมกล่อม โดยการน าเข้าในแต่ละครั้งจะมีจ านวนประมาณ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  
ลูก และต้องมีการจองสวนล่วงหน้า นอกจากนี้ ผู้น าเข้ามักประสบปัญหาด้านการขนส่งเนื่องจากผลไม้มีกลิ่นแรง ดังนั้น บางสายการบินจะไม่รับ
ขนส่งทุเรียนเพื่อตัดปัญหา อย่างไรก็ตาม ผู้น าเข้าแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการห่อบรรจุภัณฑ์อย่างมิดชิดด้วยกล่องโฟม ห่อเพิ่ม ๓ ช้ัน ประกอบด้วย
ฟิล์ม กระดาษคาร์บอน (เพื่อดูดกลิ่น) และกระดาษธรรมดา และระบุแจ้งว่าเป็นสินค้าผลไม้สด (Fresh Fruit) แทนการใช้ค าว่าทุเรียน (Durian) 
ทั้งนี้ การน าเข้าทุเรียนสดจะสามารถท าได้ในช่วงฤดูร้อนของไทยเนื่องจากสินค้ามีเพียงพอและสามารถปันส่วนเพ่ือการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้  
ข้อสังเกต ปัญหาที่ผู้น าเข้าประสบ ได้แก่ สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานไทยมีปริมาณจ ากัด และ/หรือไม่ทราบแหล่งซื้อหา 
ดังนั้น หากกระทรวงฯ สามารถจัดส่งรายช่ือสวนและผู้ส่งออกทุเรียนที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงฯ ให้กับบริษัทที่
สนใจ สปษ.ดี.ซี. คาดว่า น่าจะเป็นหนทางช่วยเปิดตลาดทุเรียนในสหรัฐฯ ได้เพิ่มมากขึ้นและสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีฯ ที่ต้องการให้หา
ตลาดใหม่ส าหรับทุเรียน ท่ีคาดว่าอาจมีการล้นตลาดในปี ๒๕๖๓   
๓.๒ การใช้ฉลากบรรจุภัณฑ์ สปษ.ดี.ซี. ท าการส ารวจตลาดสินค้าอาหารน าเข้าของไทย ในเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการ/ผู้น าเข้ายังไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ฉลากของสหรัฐฯ ได้อย่างถูกต้อง เช่น สินค้าอาหารประเภทเดียวกันแต่ผลิตโดยผู้ผลิตคนละบริษัท แต่ใช้ฉลากแสดง
ข้อมูลส่วนประกอบ/สารอาหารที่มีข้อมูลเหมือนกัน เห็นได้ว่า ผู้น าเข้าอาจด าเนินการพิมพ์ฉลากตามที่สหรัฐฯ ก าหนดและใช้ฉลากชุดดังกล่าว
แปะบนสินค้าประเภทเดียวกัน โดยไม่ได้ค านึงถึงส่วนประกอบและสารอาหารที่แท้จริงของแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสินค้า ปฏิบัติการตรวจสินค้าน าเข้าอย่างเข้มงวด สินค้าอาหารน าเข้าของไทยอาจถูกแจ้งเตือน และ/หรือ ปฏิเสธสินค้า
น าเข้าเนื่องจากปัญหาการแสดงข้อมูลบนฉลากตามความจริง  



ข้อสังเกต จากการส ารวจสถิติการปฏิเสธ พบว่าในปี ๒๕๖๑ สินค้าน าไทยถูกปฏิเสธการน าเข้าทั้งสิ้น ๓๙ ครั้ง ได้แก่ ๑. สินค้าประมง (Fisheries 
products) ถูกปฏิเสธ ๑๑ ครั้ง เนื่องจากสีของฉลากไม่ถูกต้อง การให้ข้อมูลส่วนประกอบไม่ถูกต้อง ไม่ระบุสารก่อภูมิแพ้ ๒. สินค้าอาหารถูก
ปฏิเสธ ๑๔ ครั้ง เนื่องจากการใช้สีผสมอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต ๓. สินค้าเครื่องดื่มถูกปฏิเสธ ๑๒ ครั้ง เนื่องจากไม่ระบุรายละเอียดของ
บริษัทผู้ผลิต และข้อมูล Trans Fat ๔. สินค้าผลไม้แปรรูปถูกปฏิเสธ ๒ ครั้ง เนื่องจากใช้สีผสมอาหารที่ไม่ได้รัอนุญาต และขาดฉลากแสดงข้อมูล
โภชนาการ ซึ่งเมื่อ USFDA ประกาศปฏิเสธการน าเข้า (import refusal) สินค้าล๊อตดังกล่าว จะส่งผลให้สินค้าล็อตนั้น ๆ ไม่สามารถน าเข้า
จ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ได้และส่งผลให้ผู้ประกอบการ/ ผู้น าเข้าเสียรายได้ ในขณะที่ ผู้จ าหน่ายในสหรัฐฯ ขาดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า
ไทย 

๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่ส าคัญของสหรัฐฯ  
๔.๑ ความคืบหน้าสถานการณ์การค้าจีน - สหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าหน้าท่ีสหรัฐฯ แถลงการณ์ว่า การเจรจาทางการค้า
ระหว่างจีน - สหรัฐฯ มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความพยายามที่จะหาข้อยุติสงครามการค้า (trade war) ของสองประเทศก่อนวันที่ ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย (deadline) ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ก าหนดขึ้นภาษีมูลค่า ๒๐๐ พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม 
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าจะพิจารณาเลื่อนก าหนดเวลาการขึ้นภาษีออกไปหากมีแนวโน้มว่าจะสามารถหาข้อสรุปการเจรจาได้ โดยประเด็น
ที่ยังต้องท าการเจรจา เช่น ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของจีนเพื่อท าการแข่งขันกับตะวันตก ระเบียบและมาตรฐานในสาขาที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยี การสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐ (government-subsidized investments) ในอุตสาหกรรมเคโนโลยีชั้นสูง เป็นต้น ทั้งนี้ 
ยังไม่มีการหยิบยกประเด็นท่ีซับซ้อน (deep issues) ขึ้นพิจารณา1 
ข้อสังเกต แม้สหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า การเจรจาร่วมกันกับจีนเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่น่าจะมีปัญหาตามมาในอนาคต สปษ.ดี.ซี. จะยังคง
ติดตามข่าวสารต่อไป เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ มีวิสัยทัศน์และบุคลิกท่ียากต่อการคาดการณ์  
๔.๒ ความคืบหน้าการเปิดตลาดส้มโอ สปษ.ดี.ซี. ติดตามความก้าวหน้าการขอเปิดตลาดส้มโอของไทยเพื่อน าเข้ามาจ าหน่ายในสหรัฐฯ กับ ดร. 
Prakash K. Hebbar ต าแหน่ง Trade Director, Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) และ ดร. Jill S. Wallace ต าแหน่ง 
Deputy Director, Eastern Hemisphere Issues กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ความว่า การเปิดตลาดส้มโอน่าจะสัมฤทธิ์ผลภายในปี ๒๕๖๒ นี้ 
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบใหม่ ท าให้ต้องมีขยายเวลาการอนุญาตน าเข้าออกไป จากเดิมคาดการณ์ว่าการอนุญาตน าเข้าจะแล้วเสร็จ
ภายใน ปี ๒๕๖๑ 
ความเดิม สปษ.ดี.ซี. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรยื่นเสนอขอเปิดตลาดส้มโอสดจากประเทศไทยสู่ประเทศสหรัฐฯ ต่อหน่วยงาน APHIS ซึ่งเป็น
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักเมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และ APHIS ได้ลงประกาศเสนอกฎระเบียบ (Proposed Rules: Federal Register, 
Vol. 83, No. 61, Thursday, March 29, 2018, pages 13433-13436) เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของการอนุญาตน าเข้าผลไม้
ดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีข้อคิดเห็นที่โต้แย้งการออกกฎระเบียบอย่างมีนัยส าคัญ ส้มโอสดของไทยจะได้รับอนุญาตน าเข้าสู่ประเทศสหรัฐฯ ภายในปี 
๒๕๖๑    

๕. เรื่องอ่ืนๆ  
การหารือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนไทย - สหรัฐฯ (Trade and Investment Framework Agreement: TIFA)  
สปษ.ดี.ซี. มีก าหนดการประชุม TIFA ร่วมกับส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ประจ ากรุงวอชิงตัน และ ส านักงานคณะผู้แทนการค้าสหรัฐฯ 
(U.S. Trade Representative: USTR) ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุกรของ
สหรัฐฯ สู่ประเทศไทย ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้เคยแจ้งว่าจะท าการพิจารณาตัดสิทธิ GSP ที่ให้แก่ไทย ในกรณีที่ไทยไม่อนุญาตให้สหรัฐฯ น าเข้าผลติภณัฑ์
สุกรเนื่องจากเห็นว่าไม่มีการให้ความเป็นธรรมทางด้านการค้าระหว่างประเทศ และสหรัฐฯ ได้ท าการทบทวนสิทธิ GSP เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
อากรขาเข้ากับสินค้าของไทย ๑๑ รายการโดยให้มีผลใช้บังคับวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ รายการสินค้าเกษตรที่ถูกตัดสิทธิในครั้งนี้ เป็นไป
ตามเกณฑ์ของสหรัฐฯ ในรายการสินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดในสหรัฐฯ มากกว่าร้อยละ ๕๐ และเป็นการพิจารณาทบทวนประจ าปี นอกจากนี้ 
จากสถิติมูลค่าการน าเข้าแสดงให้เห็นว่าสนิค้าเหล่านี้เป็นที่ต้องการและได้รับความนิยม แม้ว่าจะถูกตัดสิทธิ GSP ในปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาซึ่งไม่ไดร้บั
การลดหย่อนอัตราอากรขาเข้า แต่ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในปี ๒๕๖๐ ได้ อยู่ท่ีร้อยละ ๕๙ ถึง ๙๘  

                                                           
1 https://www.nytimes.com/2019/02/15/business/trump-china-us-trade.html 



ข้อสังเกต ภายหลังจากการตัดสิทธิดังกล่าว ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่า ธุรกิจของไทยได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิดังกล่าว โดยเฉพาะธุรกิจน าเข้า-
ส่งออกกล้วยไม้ไทยซึ่งจากการสอบถามบริษัทผู้น าเข้ากล้วยไม้รายใหญ่ของไทยรับทราบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด  

 


