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

๑. มูลค่าการน าเข้าสินค้าเกษตรไทยในสหรัฐฯ  

รายการ (HS Code) 

ก.พ. 62 ม.ค. 62 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ  มูลค่า 

(ตัน) 
เปรียบเทียบ 

ก.พ. 61 
(ล้าน 
USD) 

เปรียบเทียบ 
ก.พ. 61 

(ตัน) 
(ล้าน 
USD) 

ข้าว (1006) 40,897 3% 44 13% 52,862 56 

ทูน่าแปรรูป (160414) 6,238 -15% 33 -13% 16,661 80 

กุ้งแปรรูป (160521) 1,194 -36% 12 -43% 2,896 23 

ยางธรรมชาติ (4001) 18,441 20% 26 0% 16,081 24 

กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง (0306) 0.86 -34% 10 -29% 1.6 19 
  ที่มา: United States International Trade Commission (https://www.usitc.gov/) 
๒. ข้อมูลสินค้าเกษตรที่น่าสนใจในตลาดสหรัฐฯในปัจจุบัน 
ผักไมโครกรีน (Microgreen) 
     ธุรกิจฟาร์มผักไมโครกรีนก าลังเป็นที่นิยมในสหรัฐฯ เนื่องจากสามารถปลูกได้ง่าย ให้ผลผลิตเร็ว ผลิตได้ตลอดทั้งปี และขายได้ราคาดี ท า ให้
เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาปลูกผักไมโครกรีนขายเพื่อสร้างรายได้กันเพิ่มขึ้น 
     ผักไมโครกรีน คือ ต้นอ่อนของพืชที่งอกจากเมล็ด ปลูกง่าย สามารถปลูกในบ้านเพ่ือบริโภคภายในครวัเรือน หรือท าเป็นธุรกิจได้ ใช้ต้นทุนและ
ทรัพยากรในการผลิตต่ า นาย Larry Hountz ผู้ก่อตั้งบริษัท City-Hydro ที่เมือง Baltimore รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่าการปลูกผัก
ไมโครกรีนในถาดขนาด 10 x 20 นิ้ว ใช้ต้นทุนเพียง 4 เหรียญสหรัฐฯเท่านั้น แต่สามารถขายได้ได้ถาดละ 25 – 40 เหรียญสหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผัก ทั้งนี้ ในหนึ่งปีเขาสามารถผลิตผักไมโครกรีนจากการปลูกภายในบ้านเพื่อขายในตามร้านอาหาร และตลาดในเมือง Baltimore  
สร้างรายได้กว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ 3,200,000 บาทต่อปี1 
ภาพฟาร์มผักไมโครกรีนที่ปลูกภายในบ้านของนาย Larry Hountz 

 
     นอกจากประโยชน์ด้านธุรกิจแล้วผักไมโครกรีนยังอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่มากกว่าผักท่ัวไป2 มีรสชาติ
หลากหลาย และมีสีสันสวยงาม สามารถน ามารับประทานสดเป็นสลัด เพื่อจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ หรือเอามาตกแต่งจานอาหาร
ให้สวยงามในร้านอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารในร้านได้ ชนิดของผักที่นิยมน ามาท าผักไมโครกรีน ได้แก่ Arugula Chives Mizuna Chard 
และ Cabbage  
     ทั้งนี้ ผักไมโครกรีนเป็นสินค้าที่น่าสนใจ มีศักยภาพในแง่ตลาด และดตี่อสุขภาพ ควรประชาสัมพนัธ์ประโยชน์ของผักชนิดนี้ให้เป็นที่แพร่หลาย
มากขึ้น เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการสร้างรายได้ให้เกษตรกร หรือผู้ทีส่นใจปลูกเพื่อรับประทานเอง และสามารถพัฒนาผลิตเพื่อขายในอนาคตได้ 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=fO9Q2bnQvLo 
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3915300/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fO9Q2bnQvLo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3915300/


๓. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรของไทย 

๑. แนวทางการพัฒนามาตรฐานสินค้ากุ้งขององค์กร Global Aquaculture Alliance (GAA)  
GAA มีนโยบายในการพัฒนามาตรฐานสินค้ากุ้งด้านคุณภาพสินค้า ราคา อัตราการผลิต ให้สมดุลย์กับความต้องการของตลาด โดยมี ต้นแบบ
ความคิดจากการบริหารจัดการอะโวคาโดของ The Hass Avocado Board (HAB) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารจัดการอุตสาหกรรมอะโวคาโดของ
สหรัฐฯ ที่ท าการรวบรวมสถิติการผลิต ข้อมูลการตลาดงานวิจัยต่าง ๆ และให้ทุนสนับสนุนเกษตรกรแคลิฟอร์เนียและสมาคมผู้น าเข้าอะโวคาโด
จากประเทศผู้ผลิตตามที่ก าหนดเพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของสินค้าแก่ผู้บริโภคในสหรัฐฯ 3 นอกจากนี้ หน่วยงาน 
Agricultural Marketing Service (AMS) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ยังได้ให้ความร่วมมือในการควบคุมการบริหารจัดการโปรแกรมผ่านการออก
ค าสั่งการ The Hass Avocado Promotion, Research, and Information Order ซึ่งเป็นการจัดตั้งโปรแกรม The Hass Avocado R&P 
Program ตามกฎหมาย The Hass Avocado Promotion, Research and Information Act ทั้งนี้ จุดประสงค์ของการจัดตั้งโปรแกรม The 
Hass Avocado R&P Program เพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคอะโวคาโด Hass ในสหรัฐฯ รวมทั้งการน าเข้าอะโวคาโดพันธุ์ดังกล่าว4 การบริหาร
จัดการร่วมกันอย่างเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวช่วยให้ตลาดอะโวคาโดซึ่งอดีตเคยมีความผันผวนของราคา กลับมีเสถียรภาพมากขึ้น 
และสามารถเพิ่มปริมาณการบริโภคได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น GAA จึงมีความคิดในการน าโมเดลการบริหารจัดการดังกล่าว ปรับใช้กับมาตรฐาน
กุ้งเพื่อแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ า การรักษาคุณภาพกุ้งภายในประเทศและกุ้งที่น าเข้าจากต่างประเทศให้มีความเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้บริโภค  
ข้อสังเกต สหรัฐฯ มีการจัดตั้งองค์กร เช่น HAB เพื่อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าอะโวคาโดภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานรัฐบาล
กลาง โดยการน าหลักวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โภชนาการ สถิติ และหลักการตลาดเข้าร่วมพัฒนาเพื่อเกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการเพาะปลูก
และจ าหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถควบคุมและวางแผนจัดการสินค้าเกษตรที่น าเข้าจากต่างประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกับสินค้า  
ที่ผลิตในสหรัฐฯ และยังช่วยให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น    
๒. การแสดงฉลากส าหรับสินค้าอาหาร Bioengineered  
สหรัฐฯ ออกกฎระเบียบสุดท้าย National Bioengineered Food Disclosure Standard (NBFDS) ก าหนดให้มีการจัดตั้งมาตรฐานการแสดงข้อมูลของ 
(๑) อาหารวิศวกรรมชีวภาพ (bioengineer) ตามที่หน่วยงาน Agricultural Marketing Service (AMS) ก าหนด ได้แก่  อัลฟัลฟ่า แอปเปิ้ล 
(ArcticTMvarieties) คาโนล่า ข้าวโพด ฝ้าย มะเขือยาวม่วง (BARI Bt Begun varieties) มะละกอ (ringspot virus-resistant varieties) สับปะรด (pink 
flesh varieties) มันส าปะหลัง ปลาแซลมอน (AquAdvantage®) ถั่วเหลือง สควอช (summer) และชูก้าบีท (๒) อาหารที่มีส่วนประกอบหลักจาก
วัตถุดิบที่ผ่านการท าวิศวะกรรมชีวภาพ โดยจะต้องท าการเปิดเผยข้อมูลวิศวกรรมชีวภาพผ่านทางข้อความ สัญลักษณ์ อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอลลิ้งค์ 
และ/หรือการส่งข้อความ และผู้ประกอบการขนาดเล็ก5 หรือส าหรับสินค้าขนาดเล็กสามารถให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์  
ข้อสังเกต ไทยควรท าการตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว เพื่อน าปรับใช้กับสินค้าส่งออกของไทยและป้องกันการปฏิเสธ
การน าเข้าของสหรัฐฯ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หนึ่งของการออกกฎระเบียบนี้เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่มาของอาหารที่ถูกต้องและสามารถเลือก
บริโภคอาหารตามความต้องการเฉพาะบุคคล    
๔. สถานการณ์ด้านการเกษตรหรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ที่ส าคัญของสหรัฐฯ  

๑. การเรียกร้องการอนุญาตใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย  
กลุ่มผู้สนับสนุนการใช้พืชกลุ่มกัญชาได้รวมตัวกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการให้ความรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชกลุ่มกัญชาและ
เรียกร้องให้มีการยกเลิกการห้ามใช้กัญชาและ/หรือสนับสนุนให้มีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (federal 
government) โดยในปัจจุบัน (เมษายน ๒๕๖๒) มีรัฐจ านวนทั้งสิ้น ๔๔ รัฐ และ ๑ เขตการปกครองพิเศษ ในสหรัฐฯ ประกาศให้มีการใช้กัญชา
อย่างถูกกฎหมาย แบ่งออกเป็นการใช้เพื่อการแพทย์และการใช้เพื่อสันทนาการ ตามลักษณะและขอบเขตที่รัฐนั้น ๆ ก าหนด โดยมีการแสดง

                                                           
3 https://hassavocadoboard.com/inside-hab/ 
4 https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/research-promotion/hass-avocado 
5 บริษัทที่มียอดขายนอ้ยกว่า ๒.๕ ลา้นดอลลาร์สหรัฐต่อปี (Federal Register/ Vol. 83, No. 245/ Friday, December 21, 2018/ หน้า 65822)  

https://hassavocadoboard.com/inside-hab/
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/research-promotion/hass-avocado


ความเห็นถึงข้อดีของการออกกฎหมายรับรองในระดับรัฐบาลกลาง ดังนี้ (๑) ป้องกันปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างคนผวิสี
และคนผิวขาว (๒) สร้างการบริหารจัดการควบคุมความปลอดภยัสินค้ากัญชาให้มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานท่ีรฐัก าหนด และมี
การติดฉลากอย่างถูกต้อง (๓) สร้างโอกาสการท าวิจัยผลกระทบของการใช้พืชตระกูลดังกล่าวในเชิงลึก ศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูก การใช้น้ า การ
บริหารจัดการทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเข้าถึงโครงการเงินกู้ โครงการการ
ประกันภัยพืชผล และระบบการบริหารจัดการทางธนาคารได้ (๔) สร้างโอกาสให้ผู้ที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์เข้าถึงสินค้าได้
อย่างสะดวก ปลอดภัย ภายใต้ราคาที่เหมาะสม  
๒. หน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) ประกาศรับรองความปลอดภัยของสารเคมีไกลโฟเสต (Glyphosate)6  
เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ หน่วยงาน EPA ประกาศการค้นพบว่าสารไกลโฟเสตไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพสาธารณะ (public health) 
และไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งในกรณีที่ใช้สารเคมีดังกล่าวตามข้อก าหนด นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวทางการปฏิบัติรวมทั้งมาตรการบริหารจัดการ
ใหม่ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้สารไกลโฟเสตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และปกป้องสัตว์ซึ่งเป็นพาหะถ่ายเรณู โดยจะน าร่างมาตรการ
ดังกล่าว (Draft Human Health and Ecological Risk Assessments for Glyphosate)7 ให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาว่ามีความ
เหมาะสมกับการใช้งานจริงและมีประสิทธิภาพ8 นอกจากนี้ นาย Sonny Perdue, U.S. Secretary of Agriculture ให้การสนับสนุนข้อยืนยัน
ของ EPA ว่า ค าประกาศดังกล่าวเป็นไปตามการพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับการค้นพบของหน่วยงานอื่นว่าไกลโฟเสต  
ไม่ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งแก่มนุษย์ และเห็นว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญในการช่วยสร้างอาหารให้เพียงพอต่อประชากรหมื่นล้านคนภายในปี  
ค.ศ. ๒๐๕๐  
๕. เรื่องอ่ืนๆ  
 พลังงานทางเลือกจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง (Biomass-energy)  
บริษัท GSD Innovations LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ด าเนินการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ตั้งอยู่ในนครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ได้ติดต่อมายัง สปษ ดีซี 
เพื่อขอยืนยันข้อมูลและความถูกต้องเกี่ยวกับหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง ๑ และ ๒ ที่มีศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมปศุสัตว์ ซึ่งมี ดร. ไกรลาส เขียวทอง เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย หญ้าเนเปียร์ทั้ง ๒ สายพันธ์ุมีคุณสมบัติแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะการน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์และใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวล (Biomass energy) บริษัทฯ แสดงความสนใจที่จะจัดท าความร่วมมือ
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญ้าเนเปียร์สายพันธ์ุดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวล ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ร่วมกับบริษัท IAMGOLD ของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นบริษัทรับสัมปทานท าเหมืองทอง ในประเทศซูรินาม (Suriname) ในทวีปอเมริกาใต้ ได้
มีการน าหญ้าสายพันธ์ุปากช่อง ๑ และ ๒ ที่ได้รับต้นพันธุ์จากมาเลเซียไปปลูกในซูรินาม เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานชีวมวลในการสร้างกระแสไฟฟ้า
ส าหรับใช้ภายในเหมืองทอง และยังเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งจะสามารถขยายให้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับชุมชนและ
พื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย โดยที่บริษัทผู้จัดหาต้นพันธุ์จากประเทศมาเลเซียได้รับต้นพันธุ์หญ้าเนเปียร์ทั้ง ๒ สายพันธุ์มาจาก ดร. ไกรลาศฯ ซึ่งได้
แจกจ่ายต้นพันธุ์ให้กับประเทศต่างๆ เช่น มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินเดีย ฯลฯ โดยไม่คิดมูลค่าและไม่มีการจัดท าลิขสิทธิ์แต่อ ย่างใด 
บริษัท GSD Innovations เห็นว่าควรให้เกียรติแก่ผู้ศึกษาวิจัย เนื่องจากมีการใช้หญ้าพันธุ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ จึงมีก าหนดเดินทางไปพบและ
หารือกับ ดร. ไกรลาศฯ ในประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อเยี่ยมชมแหล่งเพาะปลูกและการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย รวมถึงความ
เป็นไปได้ในการจัดท าความร่วมมือกับกระทรวงและสหกรณ์เพื่อศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป 
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