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

๑. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรในภาพรวมและสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  

รายการ (HS Code) 

ก.ค. 62 มิ.ย. 62 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า 

(ตัน) 
เปรียบเทียบ 

ก.ค. 61 
(ล้าน 
USD) 

เปรียบเทียบ 
ก.ค. 61 

(ตัน) 
(ล้าน 
USD) 

ข้าว (1006) 45,615 6.6% 51 1.4% 43,219 48 

ทูน่าแปรรูป (1604.14) 7,740 -5.5% 38 -2.6% 7,506 38 

ยางธรรมชาติ (4001) 14,484 15.6% 26 32.1% 21,379 35 

กุ้งแปรรูป (1605.21) 1,770 -6.6% 18 -10.0% 1,541 16 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (0306.17) 1,511 9.7% 18 16.1% 1,495  
ที่มา : United States International Trade Commission 

๒. มูลค่าการค้าระหว่างไทย - สหรัฐฯ (มกราคม – มิถุนายน 2562) 

แม้ว่าเศรษฐกิจโลกค่อนข้างจะชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากมาตรการทาง
การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่ GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ยังคงขยายตัว
ร้อยละ 2.1 มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ร้อยละ 0.3 ในขณะที่ GDP ของจีนมีการ
ขยายตัวร้อยละ 6.2 ต่่าที่สุดในรอบ 27 ปี จากท่ีคาดการณ์ไว้ทีร่้อยละ 6.5 
ในส่วนการค้าระหว่างสหรัฐฯ - ไทย ในครึ่งปีแรกยังคงขยายตัว แม้ว่าจะมีปัจจัย
ลบจากค่าเงินบาทแข็งค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าจากไทยปรับตัว
สู ง ขึ้ น  โ ด ย ห น่ ว ย ง า น  UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE 
COMMISSION รายงานว่าปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน การค้า
ระหว่างไทย - สหรัฐฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 22,715 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การส่งออก
สหรัฐฯ สู่ไทยมีมูลค่า 6,588 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 
10 ในขณะที่สหรัฐฯ น่าเข้าสินค้าจากไทยคิดเป็นมูลค่า 16,126 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3 สหรัฐฯ ขาดดุลการค้าไทยคิดเป็นมูลค่า
ทั้งสิ้น 9,538 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรไทยสู่สหรัฐฯ 
สินค้าไทยที่ส่งออกสู่สหรัฐ 10 อันดับแรกมีสินค้าเกษตร 3 รายการ คือ ยางในรถยนต์ ปลาทูน่ากระป๋อง และข้าว มีการขยายตัวสูงขึ้น  
ร้อยละ 21 โดยมีมูลค่าการส่งออกรวม 1,945 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 59,507 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

1. ยางในรถยนต์ (HS 4011) เป็นสนิค้าส่งออกอันดับสองของไทยสูต่ลาดสหรัฐฯ มีมลูค่าการส่งออก 1,285 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 25  

2. ทูน่ากระป๋อง (HS 1604) เป็นสนิค้าส่งออกท่ีมีมูลค่าเป็นอันดับ 6 ของไทย มีมูลค่าการส่งออก 346 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 15 

3. ข้าว (HS 1006) เป็นสินค้าส่งออกท่ีมีมูลค่าเป็นอันดับ 8 ของไทย มีมูลค่าการส่งออก 313 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ เพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 13 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ 
 
 
 

ที่มา :  UNITED STATES INTERNATIONAL TRADE COMMISSION 



๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 
 ๑. กัญชง (Hemp) : เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบเคมีที่อนุญาตในประเทศไทยและสหรัฐฯ  ประเทศไทยได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้กัญชาและกัญชงเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท ๕ 
ยกเว้น เช่น (๑) CBD ที่สกัดจากกัญชาและกัญชงซึ่งมีความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๙ โดยมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๑ โดยน  าหนัก (๒) สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัดทีมีสาร CBD เป็นส่วนประกอบหลักและมีสาร THC ไม่เกินร้อย
ละ ๐.๒ โดยน  าหนัก ซึ่งเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรเท่านั น เป็นต้น1 นอกจากนี  เมื่อ
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง ก าหนดลักษณะกัญชง (Hemp) โดย
ก าหนดให้กัญชงมีสาร THC ในใบและช่อดอก ไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ต่อน  าหนักแห้ง และในส่วนของเมล็ดพันธุ์กัญชงต้องมีสาร THC ในใบและช่อ
ดอกไม่เกินร้อยละ ๐.๓ ต่อน  าหนักแห้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ รมว. สาธารณสุขแจ้งว่าอาจมีการปรับแก้กฎหมายซึ่งระบุ
ปริมาณสาร THC ในเมล็ดพันธุ์จากท่ีก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๐.๓ เปลี่ยนเป็นร้อยละ ๑ ตามกฎกระทรวงปี ๒๕๕๙เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มทุน
สามารถเข้าถึงได้ ทั งนี  ประเทศไทยมีแนวโน้มจะอนุญาตให้ใช้สารสกัดจากกัญชาและกัญชงได้เพียงทางการแพทย์ และใช้ในอุตาสาหกรรมอาหาร 
เครื่องส าอาง และอุตสาหกรรมสิ่งทอเท่านั น  
ข้อแตกต่างการใช้พืชดังกล่าวของไทยและสหรัฐฯ รัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ เริ่มมีการบัญญัติให้สามารถใช้กัญชาและกัญชงได้อย่างถูกกฎหมายไม่
ว่าจะเป็นทางการแพทย์ และ/หรือ สันทนาการ โดยในปัจจุบันมีรัฐที่อนุญาตให้ใช้พืชตระกูล Cannabis อย่างถูกกฎหมายทั งทางการแพทย์และ
ทางสันทนาการทั งสิ น ๑๑ รัฐ ได้แก่ อลาสก้า แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด อิลลินอยส์ เมน แมสซาชูเสตท์  มิชิแกน เนวาดา ออเรกอน เวอร์มอนต์ 
และวอชิงตัน รวมทั งเขตปกครองพิเศษได้แก่ วอชิงตัน ดี.ซี. เกาะ Northern Mariana และเกาะกวม ทั งนี  พืชตระกูล Cannabis ยังคงถูกบัญญัติ
ให้เป็นสารเสพย์ติดประเภท ๑ (Schedule I drug) ในระดับกฎหมายรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (Federal Law) 
ข้อสังเกต สหรัฐฯ เริ่มมีการตื่นตัวในการใช้พืชตระกูล Cannabis เชิงพาณิชย์ซึ่งพบเห็นได้ในท้องตลาด เช่น โลช่ัน เครื่องส าอาง และน  ามัน CBD 
เป็นต้น ดังนั น ไทยอาจพัฒนาสินค้าประเภทดังกล่าวเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีโอกาสทางธุริจสูงเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
มีความคุ้นเคยกับสินค้าที่ผลิตจากพืชตระกูล Cannabis  
2. น  าปลาตราปลาหมึก ถูกถอนชื่อจากบัญชี Import Alert ตามที่เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S. 
Food and Drug Administration – U.S. FDA) ได้เพิ่มช่ือ บริษัท Thai Fish sauce (Squid Brand) Co., Ltd หรือบริษัทผู้ผลิตน้่าปลาตรา
ปลาหมึ ก  ในบัญ ชี เ ฝ้ า ร ะวั ง  Import Alert 16-120 “"Detention Without Physical Examination of Fish/Fishery Products from 
Foreign Processors (Mfrs.) Not in Compliance with Seafood HACCP" เนื่องจากตรวจพบมีการควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตสินค้าหรือ 
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ไม่เป็นไปตามหลักการข้อก่าหนดของ Seafood HACCP ส่งผลให้สินค้าน้่าปลาตรา
ปลาหมึกที่ถูกส่งสู่สหรัฐฯ ต้องถูกกักที่ด่านเพื่อตรวจสอบ ณ หน้าด่านทุกล็อตสินค้าจนกว่าจะมีการแก้ไขตามที่ก่าหนด ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้แสดง
หลักฐานการแก้ไขปัญหา และจัดส่งข้อมูลการน่าเข้าสินค้า พร้อมท้ังผลวิเคราะห์ที่แสดงว่าสินค้าน่าเข้าไม่มีการละเมิดระเบียบต่อ U.S. FDA เพื่อ
ขอถอดถอนรายชื่อจากบญัชเีฝ้าระวัง Import Alert ตามที่ U.S. FDA ก่าหนด 
ปัจจุบัน U.S. FDA ได้ถอดชื่อบริษัทฯ จากบัญชีเฝ้าระวัง Import Alert 16-120 เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถส่งออกสินค้าน้่าปลาสู่
ตลาดสหรัฐฯ ได้ตามปกติ และจะไม่ถูกกักกันสินค้าอีกต่อไป  
ข้อสังเกต ปัญหาการควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตสินค้าหรือ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ไม่เป็นไปตามหลักการ
ข้อก่าหนดของ Seafood HACCP ตาม Import Alert 16-120 ยังคงเป็นปัญหาหลักของบริษัทผู้ผลิตน้่าปลาไทย และทั่วโลก โดยล่าสุดเมื่อ
เดือนเมษายน 2562 U.S. FDA ได้เพิ่มช่ือบริษัท Tang Thai Chiang Fish Sauce Manufacturing Co.,Ltd ใน Import Alert 16-120 จึง
ควรน่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัท Thai Fish sauce (Squid Brand) Co., Ltd เป็นกรณีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการถอดถอนช่ือจาก
บัญชีเฝ้าระวัง Import Alert และลดความเสี่ยง (Risk mitigation) ในการพบปัญหาเดียวกันนี้กับบริษัทอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่ส าคัญของสหรัฐฯ  
๑. เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เทคโนโลยี Plant factory เป็นการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด จึงท าให้สามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเจรญิเตบิโตของพืชแต่ละชนิดได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลูกพืชได้ในทุกสภาพอากาศ มักใช้ในการผลิตพืชที่ใช้ใน
เชิงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยา เวชส าอาง และยังใช้เป็นทางเลือกในการผลิตพืชที่มีโภชนาการสูง หรือ Functional food รวมทั งใช้ใน

                                                           
1 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/218/T_0001.PDF 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/218/T_0001.PDF


การผลิตพืชมูลค่าสูง ที่ไม่สามารถปลูกได้ในระบบปกติ โดยการปลูกพืชดังกล่าวจะใช้แสง LED เป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมการ
ออกดอก รสชาติ ระดับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระในพืช และยังช่วยในการขยายอายุขัยของพืช (shelf life) อีกทางหนึ่ง2 จากเทคนิคการ
ปลูกพืชดังกล่าว ช่วยให้สามารถปลูกพืชใบเขียว ไวน์ สมุนไพร และพืชไมโครกรีน ได้มากถึง ๒๐,๐๐๐ ปอนด์ ต่อปี ในพื นที่เพียง ๑๒,๐๐๐ ตาราง
ฟุต ซึ่งเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบปกติต้องใช้เนื อท่ีจ านวน ๘๐ เอเคอร์ (๒๐๒.๔ ไร่) เพื่อท่ีจะได้ผลผลิตเท่ากับจ านวนดังกล่าวข้างต้น  
ข้อสังเกต การปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (plant factory) เริ่มขยายวงกว้างในสหรัฐฯ โดยรัฐหลัก ๆ ที่ปลูกโดยระบบดังกล่าว เช่น 
รัฐซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ รัฐอลาบาม่า รัฐนอร์ท แคโรไลน่า และรัฐอคันซอร์ และยังได้รับความสนใจจากประเทศอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ 
จีน แคนาดา สิงคโปร์ และอังกฤษ เป็นต้น   
๒.ประเทศแคนาดาผลิตโปรตีนแท่ง (Protein Bar) จากจิ้งหรีด บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมโปรตีนประเภทแท่ง (Protein Bar) มีความสนใจใช้
จิ งหรีดเป็นแหล่งโปรตีนประเภทใหม่ในการผลิต โดยโปรตีนจากแมลงมีคุณสมบัตรพิเศษส าหรับผู้ป่วยบางประเภทที่มีปัญหาในการรับโปรตีนจาก
สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
ข้อสังเกต ประเทศไทยอาจน าข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาแนวทางการส่งออกจิ งหรีดเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าอาหารที่ต้องการ
โปรตีนสูง 
๓.กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) รับรองน้ ามันปลาทางเลือกที่ผลิตจากพืช 
(plant-based) ผลิตโดยบริษัทคาร์กิล (Cargill) บริษัทคาร์กิลพร้อมด้วยบริษัทด้านการเกษตรอื่น ๆ และผู้เริ่มด าเนินการธุรกิจ (a host of 
startups) ในเรื่องดังกล่าว ได้ท าการคิดค้นเพื่อการพัฒนาอาหารสัตว์น  าและน  ามันปลาทางเลือก เ พื่อลดความต้องการการใช้ปลากะตัก 
(anchovy) และปลาอื่น ๆ ในการผลิตอาหารสัตว์น  า ซึ่งจะเป็นแหล่งสารอาหารน  ามันปลาที่สัตว์น  าหลายสายพันธ์ุในฟาร์มต้องการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
2 https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/lifestyle/led-growing/?noredirect=on&utm_term=.8695d7dc2048 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/lifestyle/led-growing/?noredirect=on&utm_term=.8695d7dc2048


เอกสารแนบ  

ตารางแสดงมูลค่าการน าเข้าสินค้าจากไทยของสหรัฐฯ 10 อันดับแรกแบ่งตามพิกัดศุลกากรระดับ 4 หลัก (มกราคม – มิถุนายน 62) 

 


