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

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน พฤษภาคม 2563 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 
14,364.6 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ  1.40 โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปน
มูลคา 412.64 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จากเดือนกอนหนาถึงรอยละ  3.85  สงผลใหประเทศไทยมีสวน
แบงในตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 2.87 จัดอยูในอันดับที่ 7 ของโลก โดยเลื่อนขึ้นจาก
อันดับที่ 9 เมื่อเดือนเมษายน 2563 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดใน
เดือน พฤษภาคม 2563 มีดังนี้  
1) ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือนพฤษภาคม 2563 คิดเปนมูลคา 89.44 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมข้ึน จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 7.13 ถึงแมการนำเขาขาวในภาพรวมของสหรัฐฯ เกือบจะทรง
ตัวก็ตาม และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนาถึงรอยละ 67.19 ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมาจากความ
ตองการขาวในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงผูบริโภคนิยมซ้ือเก็บไวยามฉุกเฉิน 

2) ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563  เปนมูลคา 56.97 ลานเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 6.55 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 26.18 

เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น อนึ่ง ทูนากระปองนับเปนอีกสินคาหนึ่งที่ผูบริโภคมักซื้อเก็บไว

ในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19  

3) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563 เปนมูลคา 30.81 ลานเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 6.59 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมลดลง และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลวรอยละ 13.04   
4) กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563 เปนมูลคา 29.61 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 2.35 ถึงแมการนำเขาในภาพรวมจะลดลง โดยสวนใหญ
สหรัฐฯ จะนำเขากุงดิบแชแข็งจากไทยเพิ่มขึ้นแตนำเขากุงแปรรูปลดลง อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปท่ีแลวพบวาการนำเขาลดลงถึงรอยละ 13.17 เนื่องจากการนำเขากุงในภาพรวม
ของสหรัฐฯ ลดลง โดยสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติ (NOAA) ของสหรัฐฯ ได
เปดเผยขอมูลการนำเขาลาสุดในเดือนพฤษภาคม 2563 วาลดลงต่ำสุดเปนประวัติการในรอบ 7 ป  
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5) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563 เปนมูลคา 27.94 

ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 6.02  แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 7.30    

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลการนำเขาในเดือน พฤษภาคม 2563     
ผลไมเมืองรอน ไดแก มังคุด (ผลไมฉายรังสี) ไมมีขอมูลการนำเขาในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากผู

ประสานงานโครงการฯ (cooperator) ฝายไทยมีขอกังวลตอปริมาณคำสั่งซื้อที่ไมแนอนอนและความคุม
ทุนในการดำเนินการในสถานการณดังกลาว จึงมิไดแจงยืนยันกำหนดการเริ ่มสงออกเพื่อให USDA 
มอบหมายเจาหนาท่ีเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ณ โรงฉายรังสีในประเทศไทย สงผลใหยังไมสามารถสงออก
มังคุดฉายรังสีไปยังตลาดสหรัฐฯ ไดในชวงนี้ 

ทุเรียน เริ่มมีการนำเขาอีกครั้งในปริมาณ 84 ตัน คิดเปนมูลคา 0.25 ลานเหรียญสหรัฐ หลังจากท่ี
หยุดนำเขาในเดือนเมษายน ทั้งนี้ นับวาเปนปริมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
หนา โดยปริมาณนำเขาลดลงเกือบครึ่งและเหตุผลสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ท่ีสงผลใหคาขนสงสูงข้ึน 

กลวยไม  แมคาขนสงท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากในชวงสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แตมูลคา

การนำเขาในชวงเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนถึง 3 เทาตัว สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากเปนชวง
สำเร ็จการศ ึกษา ถ ึงแม สถาบ ันการศ ึกษาจะงดพิธีการฉลองการสำเร ็จการศ ึกษาเน ื ่องจาก
สถานการณCOVID-19 แตประชาชนและสถาบันบางแหงก็ยังคงดำเนินการตามขอแนะนำของ CDC สงผล

ใหความตองการกลวยไมเพิ่มขึ้นดังกลาว อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา
การนำเขากลวยไมลดลงถึงรอยละ 88.75       

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

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 3 ราย รวมสินคา 6 รายการ (entry line) ดังนี้  

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวนสินคา 
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Jack Hua Co., Ltd คุกกี้/ขนมปงกรอบ/เวเฟอร 3 ใชสีเจือปนอาหารแตไมแจงบนฉลาก และเปนสี
ที่ไมปลอดภย 

2. Tuna Paradise Co. Ltd. ปลาทูนา 2 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การเปนอาหาร 

3. Fresh Produce Co.,Ltd. มะขาม 1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การเปนอาหาร 

ประเทศคูแขงสำคัญ  
ประเทศคูแขง สินคาที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผูประกอบการ 15 ราย   
- สินคา 29  รายการ 
 
หมายเหตุ: เปนที่นาสังเกตวา

เดือนนี้จีนถูกปฏิเสธสินคา
ประเภทยา เคร่ืองมือ
อุปกรณทางการแพทยที่
เกี่ยวกบั COVID-19 เปน

จำนวนมากกวาอาหาร 

• ผัก/ผลไม (เห็ด ขิง ผักขม หนอไม 
พุทราจีน รากบัว) 

• อาหารทะเล (ปลานิล) 

• สมุนไพร (ไมใชชา)  

• ขนม/อาหารวาง (ลูกกวาด)  

• ผลิตภัณฑนม (โยเกิรต)  

• ผลิตภัณฑจากขาว (ขาวบรรจุ
ภาชนะ)  

• ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (โปรตีน
จากพืช) 

1. ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (สารกำจัดศัตรูพืช 
สารเมลามีน สารพิษหรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สิ่งสกปรก 
เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร สีที ่ไมปลอดภัย 
สวนผสมผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไมปลอดภัย) 

2. ฉลากไมถูกตอง (ไมมีภาษาอังกฤษ) 
3. การผลิต   ไมไดลงทะเบียนผูผลิตอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำหรือ

ผูผลิตอาหารที่เปนกรด 
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• ของกินเลนสำหรับสุนัข 
เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 2  ราย  
- สินคา 5 รายการ 

• พริก  เห็ด 1. ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (เชื้อซัลโมเนลลา และ
สารกำจัดศัตรูพืช) 
 

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
ผูประกอบการ เลขที่  

Import Alert 
สินคาที่ถูกแจง

เตือน 
จำนวนสินคา 
(entry line) 

สาเหตุการถูกแจงเตือน 

1. บริษัท Go Truerich de 
Saraphi Co.,Ltd. 

99-39 
(06/01/2020) 

เคร่ืองด่ืมชา
ไทย 

5 ไมแจงขอมูลและชื่อสามัญของสวนประกอบ
อาหาร  และไมแสดงขอมลูโภชนาการบนฉลาก 

     
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย  
 
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• กระทรวงพาณิชยแหงสหรัฐฯ ประกาศสอบสวนการทุมตลาดลอยาง PVLT จากประเทศไทย เมื่อวันท่ี 
23 มิถุนายน 2563 กระทรวงพาณิชยแหงสหรัฐอเมริกา ประกาศเริ่มตนการสอบสวนการนำเขาลอยาง
รถยนตโดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck: PVLT) จากเกาหลีใต 
ไตหวัน ไทย และเวียดนาม หากพบวามีการอุดหนุนท่ีไมเปนธรรมและการทุมตลาด ก็จะดำเนินมาตรการภาษี
เพื ่อการตอบโตการทุมตลาดและการอดหนุน (Anti-dumping and Countervailing Duty) ทั ้งนี้หากการ
สอบสวนมีมูลความผิด ไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดซ่ึงมีอัตราสูงสุดถึงรอยละ 217.50 

• Walmart ประกาศใหปลาทูนากระปองที่วางจำหนายตองมีตรารับรอง MSC หรือ FIP วอลมารทหางคา
ปลีกรายใหญที่สุดของสหรัฐอเมริกาไดออกประกาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 วาบริษัทไดวางแผนที่จะ
กำหนดใหสินคาปลาทูนาบรรจุกระปองที่วางจำหนายในหางวอลมารทจะตองมีตรารับรองมาตรฐานหวงโซ
ของการคุ มครอง ของสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินคาประมง (Marine Stewardship 
Council: MSC) หรือ จากโครงการปรับปรุงการประมง (Fishery Improvement Project: FIP) ภายในป 
2568 โดยจะเริ่มตนบังคับใชกับสินคาแบรนด Great Value ซ่ึงเปนแบรนดสวนตัวของหางวอลมารทกอน 

• การปรับปรุงนโยบายดานอาหารทะเลของ Walmart  โดยจะมีผลบังคับใชภายในป 2568 ดังนี้ 1) อาหาร
ทะเลสดและแชแข็ง (เพาะเลี้ยงและจับจากธรรมชาติ) ที่จะวางจำหนายท่ี Walmart US, Sam's Club, 
ASDA, Walmart Canada, Walmart Brazil, Walmart Mexico และ Walmart Central America จะตอง  
มาจากแหลงประมงท่ีมีคุณสมบัตอิยางใดอยางหนึ่ง คือ (1) ไดรับการรับรองความยั่งยืนจาก MSC หรือ BAP; 
หรือ ไดรับการรับรองโดยโปรแกรมที่สอดคลองกับแนวทางของ FAO  และไดรับการยอมรับจาก GSSI หรือ 
(2) กำลังดำเนินการเพื่อการรับรอง หรือ อยูในโครงการ FIP หรือ AIP 2) ปลาทูนาบรรจุกระปอง (ในน้ำมัน
พืชและในน้ำ) ท่ีจะวางจำหนายท่ี Walmart US, Sam's Club และ Walmart Canada จะตองมาจากแหลง
ประมงที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ คือ (1) ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษแบบยั่งยืนของมูลนิธิ
อาหารทะเลยั่งยืนระหวางประเทศ (ISSF) และไดรับการรับรองความยั่งยืนจาก MSC หรือ ไดรับการรับรอง
โดยโปรแกรมที่เปนไปตามแนวทาง FAO และไดรับการยอมรับจาก GSSI หรือ (2) กำลังดำเนินการเพื่อการ
รับรอง หรอื อยูในโครงการปรบัปรุง/พัฒนาการประมง FIP 
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• สถานการณการคาสินคาเกษตรของสหรัฐอเมริกา ป 2563 และขอมูลเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ กระทรวง
เกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ไดปรับปรุงการคาดคะเนการสงออกสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ในปงบประมาณ 
2563 เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 โดยคาดวา  

การสงออก จะอยูท่ี 136.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการคาดการณเม่ือเดือนกุมภาพันธ 3.0 พันลาน
เหรียญสหรัฐ เนื่องจากการลดลงของสินคาเทกอง (bulk) ไดแก ถั่วเหลือง ฝาย ขาวโพด และขาวสาลี การ
นำเขา คาดวาจะอยูที่ 130.2 พันลานเหรียญสหรัฐ ปรับลดลงจากการคาดการณครั้งกอน 2.3 พันลาน
เหรียญสหรัฐ สงผลใหการนำเขาต่ำกวาป 2562 คิดเปนมูลคา 700 ลานเหรียญสหรัฐ สวนใหญเปนผลมา
จากการลดลงของการนำเขาสินคาพืชสวนและพืชน้ำมัน  
ดุลการคา คาดวาจะเกินดุล 6.3 พันลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากป 2562 คิดเปนรอยละ 36.96  
จีดีพี  คาดวาจะติดลบที่รอยละ 7.1 (จากเดิมที่คาดการณไววาจะเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1) ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก
ผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก COVID-19  

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กรกฎาคม 2563 
 


