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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน กันยายน 2563 
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน สิงหาคม 2563 นำเขาสินคาเกษตรจากทั ่วโลกคิดเปนมูลคาทั ้งหมด  
14,750.07 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ  1.38 โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปน
มูลคา 383.44 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง จากเดือนกอนหนารอยละ  3.46  สวนแบงตลาดสินคาเกษตรของ
ไทยในสหรัฐฯ ลดลงเหลืออยูท่ีรอยละ 2.60 อยูท่ีอันดับท่ี 9 ของโลก  สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ี
สหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน สิงหาคม 2563 มีดังนี้  
1) ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา เปนมูลคา 64.08 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน

หนารอยละ 1.87 และเพิ่มขึ ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 38.82 เนื่องจากการนำเขาใน

ภาพรวมเพ่ิมข้ึน   

2) ขาว นำเขา คิดเปนมูลคา 51.68 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 17.21 
และลดลงรอยละ 3.36 เมื ่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากการนำเขาขาวใน
ภาพรวมลดลง  
3) กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 47.60 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 
7.45 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพิ่มขึ้น แตลดลงรอยละ 0.16 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลว 
4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 26.08 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอน

รอยละ 28.58 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมลดลง แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 

2.81  

5) ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 21.05 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 23.72 

เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพิ่มขึ้น โดยนำเขายางแผนรมควันชั้น 3 มากที่สุด แตเมื่อเทียบจากเดือน

เดียวกันของปท่ีแลวลดลงรอยละ 36.00  
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• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน กันยายน 2563 
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย ไมพบการปฏิเสธการนำเขา   

ประเทศคูแขง มีดังนี้ 

ประเทศคูแขง สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
จีน 

- ผูประกอบการ 4 ราย   
- จำนวน 8 ครั้ง 
 
 

• เห็ด 

• ของกินเลนทำจากมันฝรั่ง 

• เครื่องดื่มไมอัดแกส 

• กลูเตนทำจากขาวสาลี 

1. การปนเปอน (สารพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร) 

2. ฉลากไมถูกตอง (ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละ
ชนิดและ / หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำ
ผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำ
ผักที่มีอยูในอาหาร ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณที่ถูกตอง 
การจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไมถูกตอง ไมแสดง
ขอมูลทางโภชนาการ ไมระบุท่ีอยู ในประเทศหรือ
หมายเลขโทรศัพทซึ่งผูรับผิดชอบอาจไดรับรายงาน
เหต ุการณไม พ ึงประสงคท ี ่ ร ายแรงอ ันเก ิดจาก
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดูเหมือนวาเปนเครื่องดื่มท่ีมีผกั
หรือน้ำผลไมแตไมแสดงขอความบนฉลากอยางชัดเจน
เก่ียวกับอัตราสวนของของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูใน
ผลิตภัณฑ 

เวียดนาม - -  

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
ผูประกอบการ เลขที่ Import Alert สินคาที่ถูกแจงเตือน จำนวนสินคา (entry line) สาเหตุการแจงเตือน 

1. Phatthana Frozen 
Food Co., Ltd. 
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(09/29/2020) 

กุง 2 พบสารตกคาง        
เอนโรฟลอคซาชิน 
(enrofloxacin)  

อน่ึง การข้ึนบัญชี Import Alert คือ การท่ี FDA แจงใหแกเจาหนาท่ีภาคสนามและสาธารณชนทราบวา FDA อนุญาตใหกักกันสินคาท่ี

ละเมิดกฎหมายและขอบังคับของ FDA โดยไมตองมีการตรวจทางกายภาพสินคา (Detention Without Physical Examination : 

DWEP) การละเมิดเหลาน้ีอาจเก่ียวของกับ ผลิตภัณฑ ผูผลิต   ผูจัดสง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินคาถูกข้ึนบัญชี Import 

Alert ประเภท Red List อาจสงผลใหสินคาท้ังหมดท่ีจะนำเขาสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการนำเขาโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพ

โดยทันที 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  
 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• NOAA ประกาศพื้นที่โอกาสสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 2 แหงแรกของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2563 สำนักงานบริการประมงทะเลแหงชาติ (National Marine Fisheries Service) หรือเรียก
กันทั่วไปวา NOAA Fisheries ไดประกาศพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ (Aquaculture 
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Opportunity Area: AOA) ใน 2 ภูมิภาคแรก ไดแก นานน้ำของรัฐบาลกลางนอกฝงแคลิฟอรเนียตอนใต
และในอาวเม็กซิโก ซึ่งนับเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดตั้งพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 10 แหงท่ัว
ประเทศภายในป 2568 ภายใตประกาศประธานาธิบดี โดยท้ัง 2 ภูมิภาคท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนพ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำในอนาคตนี้มีการพิจารณาจากความพรอมในดานขอมูลการวิเคราะหเชิงพื้นที่ และความ
สนใจของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำอยางยั่งยืนในภูมิภาค โดยตองผานขั้นตอน
การขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

• USDA เตรียมออกระเบียบใหมเพื่อขยายการอนุมัติฉลากทั่วไป (Generic Label) สำหรับผลิตภัณฑ
สัตวและสัตวปก เมื ่อวันที่ 14  กันยายน 2563 สำนักงานบริการความปลอดภัยและการตรวจสอบ
อาหาร (Food Safety and Inspection Service: FSIS) ของกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) 
ประกาศในทะเบียนกลางเรื ่อง การแกไขระเบียบการตรวจสอบเพื่อขยายประเภทผลิตภัณฑเนื้อสัตว     
สัตวปกและไขเพื่อการอนุมัติฉลากทั่วไป (generic label) นอกจากนี้ FSIS ยังเสนอใหยกเลิกการประเมิน
ฉลากฉบับรางของฉลากทั่วไปเพื่อลดปริมาณฉลากและวัสดุอื่นๆ ที่สงใหหนวยงาน FSIS ประเมิน และลด
ภาระงานเอกสารในสถานประกอบการที่เปนทางการ โดยไดเปดรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะไปจนถึง
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

• USDA เรงระดมเทคโนโลยีพรอมใชงานเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมดานการเกษตร เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2563 กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ประกาศวากำลังเรงระดมขอมูลเก่ียวกับเทคโนโลยีและ
แนวปฏิบัติที ่เปนนวัตกรรมใหมที่สุดทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อนำไปใชงานในภาคการเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา โดยเนนเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่พรอมใชงาน (ready-to-go) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรรอยละ 40 ภายในป 2593 เพื่อตอบสนองความตองการของประชากร
ทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็จะลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของเกษตรกรรมในสหรัฐอเมริกาลงครึ่งหนึ่ง    
ซ่ึงนับเปนการเดินหนาขับเคลื่อนวาระนวัตกรรมดานการเกษตรของ USDA 

• ผลกระทบโควิด-19 อาจฉุดผลผลิตกุงทั่วโลกลดลงถึง 6 แสนตัน ในป 2563  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 

2563  Undercurrent News ซ่ึงเปนเว็บไซตรายงานขาวเก่ียวกับสินคาประมงไดเปนเจาภาพการสัมมนา
ทางเว็บในหัวขอเรื่อง “Global Shrimp Market Outlook” โดยไดมีการอภิปรายครอบคลุมหัวขอตางๆ 
รวมถึงการคาดการณการผลิตและแนวโนมของตลาด ซ่ึงสรุปไดวา ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส
โควิด-19 อาจทำใหผลผลิตกุงในป 2563 ลดลงมากถึง 600,000 ตัน ในขณะเดียวกันความตองการ
บริโภคก็ลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากการระบาดไดสงผลกระทบตอธุรกิจบริการอาหารอยางหนักจึงคาดวา
ราคากุงไมนาจะเพ่ิมข้ึนแมวาอุปทานจะลดลง 

• เม็กซิโกประกาศโควตาอัตราภาษี (TRQ) สินคา  “ขาว” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักเลขาธิการ

เศรษฐกิจ (Secretariat of Economy: SE) ของเม็กซิโกไดประกาศในทะเบียนกลาง (Diario Oficial: DOF) 
ของเม็กซิโก เรื่อง ขอตกลงการกำหนดบทบัญญัติเฉพาะกาลภายใตโควตาอัตราภาษีแบบสิทธิภาษีพิเศษ
ฝายเดียว (unilateral tariff rate quotas: TRQs) ซ่ึงประกาศไวเม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2559  โดยกำหนด
โควตาอัตราภาษีใหมใหมีการนำเขาขาวเปลือกจำนวน 105,000 ตัน จากแหลงกำเนิดใดๆ ก็ตามเขาสู
เม็กซิโกภายใตภาษีที่เปนศูนย เพื่อรับมือกับปญหาการขาดแคลนอาหารภายในประเทศ สรางความมั่นคง
ดานอุปทานและหลีกเลี่ยงผลกระทบดานราคาตอผูบริโภค 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ตุลาคม 2563 
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