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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน กรกฎาคม 2563 นำเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลกคิดเปนมูลคาท้ังหมด  14,549.36 

ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 0.78 โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 397.19 

ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จากเดือนกอนหนารอยละ 1.2  สวนแบงตลาดสินคาเกษตรของไทยในสหรัฐฯ 

เพ่ิมข้ึนเล็กนอยอยูท่ีรอยละ 2.73 แตเลื่อนอันดับลงมาอยูท่ี 8 ของโลก จากอันดับท่ี 6 ของเม่ือเดือนมิถุนายน 

2563 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน มิถุนายน 2563 มีดังนี้  

1) ขาว นำเขา คิดเปนมูลคา 62.42 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 27.13 

เนื่องจากการนำเขาขาวในภาพรวมลดลง ประกอบกับสหรัฐฯ หันไปนำเขาจากอินเดียและจีนเพิ่มข้ึน 

แตเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนาเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 20.53     

2) ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา เปนมูลคา 62.91 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน

หนารอยละ 22.67 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 62.24 เนื่องจากการนำเขาใน

ภาพรวมเพ่ิมข้ึน และสหรัฐฯ ลดการนำเขาจากประเทศคูแขงอ่ืนๆ เชน เอกวาดอรและเม็กซิโก 

3) กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 44.30 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 

15.5 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลวเพิ่มขึ้นรอยละ 19.15 เนื่องจากการนำเขา

ในภาพรวมเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 36 โดยมีการนำเขาจากอินเดียเพ่ิมข้ึนกวา 1 เทาตัว      

4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 36.52 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน

รอยละ 2.42 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 36.02 เนื่องจากการนำเขาใน

ภาพรวมเพ่ิมข้ึน  
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5) ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 17.01 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 22.56 

แมวาการนำเขาในภาพรวมจะลดลงก็ตาม เชนเดียวกับเมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปที่แลวก็ลดลง

รอยละ 32.68   

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลการนำเขาในเดือน กรกฎาคม 2563 

ทุเรียน ตลาดทุเรียนไทยในสหรัฐฯ เริ่มฟนตัวขึ้นทามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยปริมาณการนำเขาใน

เดือนกรกฎาคมเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 44.96 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนกวาสอง 

เทาตัว สวนหนึ่งเปนผลมาจากระบบโลจิสติกสดานการขนสงท่ีเริ่มผอนคลายลง ผูนำเขามีความมั่นใจใน

การนำเขามากข้ึน  

กลวยไม การนำเขายังคงลดลงเนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ในสหรัฐฯ ซึ่งยังไมสามารถควบคุมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การทองเที่ยว การจัดประชุม สัมมนา การจัดงานกิจกรรมตางๆ ยังคงหยุดชะงัก สงผลให

ความตองการใชไมดอกไมประดับสำหรับการจัดงานและกิจกรรมตางๆ หดตัวอยางมาก โดยเมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปท่ีผานมาพบวาลดลงถึงรอยละ 69.8  

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน สิงหาคม 2563 

U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 5 ราย รวม 7 ครั้ง (entry line) ดังนี้  

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวนครั้ง 

(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Go Truerich de Saraphi 

Co.,Ltd. 
ชา (น้ำ) 2 ไมมีภาษาอังกฤษ มีสวนผสมที่เปนยาใหมที่ไมได

รับการอนุญาต 

2. Thai Wah   แปงมันสำปะหลัง 1 ใชสีที่ไมปลอดภัย  
3. Ceazar Millennium Co., 

Ltd. 

- เคร่ืองด่ืมที่ไมมีระบุไวที่อื่น 

- ไวตามิน แรธาตุ โปรตีน และ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเฉพาะ 

2 ไมมีภาษาอังกฤษ ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณที่

ถูกตอง ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 

4. Royal Foods Co Ltd  น้ำปลา 

 

1 - ผูผลิตไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองที่

เปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหารที่เปนกรด  

- ไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวา การผลิต 

แปรรูป หรือบรรจภุายใตสภาวะที่ไมสะอาด 

5. Homemade-Ehsan Alaga ใบพลู 1 มีส่ิงเจือปนที่ไมปลอดภัย 

ประเทศคูแขงสำคัญ  
ประเทศคูแขง สินคาที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผูประกอบการ 19 ราย   

- จำนวน 36 คร้ัง 

 

 

• ผัก/ผลไม (เห็ด พุทราจีน  ) 

• อาหารทะเล (ปลา Croaker) 

• สมุนไพร (ไมใชชา)  

• ขนมอบ/อาหารว าง (ขนมปง 

คุกกี้ บิสกิต มันฝร่ัง/ผักอบกรอบ)  

• ผลิตภัณฑนม (โยเกิรต)  

1. การปนเปอน (สารกำจัดศัตรูพืช สารเมลามีน สารพิษหรือสารที่

เปนอันตรายตอสุขภาพ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ

การเปนอาหาร มีสารเติมแตงอาหารที่ไมปลอดภัย) 

2. ฉลากไมถูกตอง (ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด ไม

ระบุน้ำหนัก/ปริมาณที่ถูกตอง เจือสีสังเคราะหแตไมแจงบน

ฉลาก ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด ไมแสดงขอมูล

ทางโภชนาการ 
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• อาหารสัตวเล้ียง  

• ส่ิงปรุงแตงอาหารสำหรับคน 

• เคร่ืองด่ืมเลียนแบบรสผลไมรวม 

3. การผลิตไมเปนไปตามกฎระเบียบ (ไมยื่นกระบวนการผลิต จึง

ดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะที่

ไมสะอาด ไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำ ไม

ระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย   

4. ใชยาสัตวใหมที่ยังไมไดรับอนุญาต 

เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 3  ราย  

- จำนวน 7 คร้ัง 

• สมุนไพร (ใบพลู)  

• อาหารทะเล (ปลา Mahi Mahi) 

-   การปนเปอน สาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ฮีสตามีน และส่ิง

สกปรกเนาเสีย)  

- ใชยาสัตวชนิดใหมที่ยังไมไดรับอนุญาต 

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

1. Jack Hua Co., Ltd Import Alert 99-08 

(08/19/2020) 

ชะอมแชแข็ง 1 พบสารคลอรไพรีฟอส 

(Chlorpyrifos) 

ตกคางเกินที่กฎหมาย

กำหนด  
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

- 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• USDA เสนอปรับแกระเบียบเกษตรอินทรียของสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2563 กระทรวงเกษตร

แหงสหรัฐอเมริกา (USDA) โดยหนวยงานบริการดานการตลาดทางการเกษตร (AMS) ไดประกาศรางระเบียบ

วาดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบังคับใชที ่เกี ่ยวเนื่องกับเกษตรอินทรีย (Strengthening 

Organic Enforcement Proposed Rule) ซึ่งเปนการปรับแกระเบียบเกษตรอินทรียของ USDA ฉบับเดิมให

สามารถกำกับดูแลและบังคับใชดานการผลิต การจัดการ และการจำหนายสินคาเกษตรอินทรียไดอยาง

เขมแข็งยิ่งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปกปองบูรณภาพในหวงโซอุปทานเกษตรอินทรียและสรางความเชื่อม่ัน

ในฉลากเกษตรอินทรียของ USDA ใหแกผูบริโภคและอุตสาหกรรม ดวยการสรางความเขมแข็งในระบบการ

ควบคุมอินทรีย ปรับปรุงการตรวจสอบยอนกลับจากฟารมสูตลาด และใหมีการบังคับใชระเบียบอินทรียของ 

USDA อยางเครงครัด 

• FDA เผยแพรระเบียบสุดทายการติดฉลาก Gluten Free สำหรับอาหารหมักและไฮโดรไลซ เมื่อวันท่ี 

12 สิงหาคม 2563 องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ไดเผยแพรระเบียบสุดทายซึ่งเปน

ขอกำหนดใหมสำหรับการติดฉลาก “ไมมีกลูเตน” (Gluten Free) บนฉลากอาหารท่ีผานกระบวนการหมัก 

(fermented) และไฮโดรไลซ (hydrolyzed) รวมถึงอาหารที่มีสวนผสมที่ผานกระบวนการดังกลาวเพ่ือ

ปกปองผูบริโภคที่เปนโรคเซลิแอค (Celiac disease) หรือโรคแพกลูเตน โดยระเบียบใหมจะชวยใหมั่นใจ

ไดวาผลิตภัณฑกลุมดังกลาวท่ีติดฉลาก "ไมมีกลูเตน" นั้นปราศจากกลูเตนอยางแทจริง และทำใหผูบริโภคมี

ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ จะมีผลวันที่ 13 ตุลาคม 2563 และจะตองปฏิบัติตามนับแตวันที่ 13 

สิงหาคม 2564 
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• USDA ริเริ ่มโครงการสมารทฟารมที่ขับเคลื่อนดวยขอมูลผานระบบ IoT สำนักงานบริการวิจัยดาน

การเกษตร (ARS) ของ USDA รวมมือกับภาคเอกชน ไดแก บริษัท Microsoft และบริษัท Esri เปดตัว

โครงการนำรองความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเรียกวา Data Innovations Project ซ่ึง

มุงเนนการใชแพลตฟอรม IoT และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อใหเกษตรกรและนักวิจัยไดรับขอมูลสภาวการณ

เกี่ยวกับฟารมในเวลาใกลเคียงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง (near-real-time data) โดยดำเนินการในพื้นที่ฟารม

จำนวน 7,000 เอเคอร ที่ศูนยวิจัยดานการเกษตร Beltsville ของ USDA ในมลรัฐแมรี่แลนด โดยทำการ

ติดตั้งอุปกรณเซ็นเซอร โดรน และอุปกรณฟารมที่สามารถใชงานรวมกับระบบ IoT เพื่อเชื่อมโยงการใช

งานบน Farmbeats ที่พัฒนามาสำหรับโครงการนำรองดังกลาวเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลและสงไปยัง

ระบบคลาวด (cloud) เพื ่อประมวลผลโดยใชระบบ AI algorithm และแสดงเปนภาพขอมูลเพื ่อให

เกษตรกรและนักวิจยัสามารถนำไปใชประโยชน 

• NGO ดานอาหารทะเลของสหรัฐฯ เรียกรองใหลดระดับไทยสู “เทียร 2 เฝาระวัง” ในรายงานการคา

มนุษย แมรายงานการคามนุษยประจำป 2563 ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา (US State 

Department's Trafficking in Persons: TIP) ซึ่งเผยแพรเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ยังคงจัดอันดับประเทศ

ไทยใหอยูในระดับ “เทียร 2” (Tier 2) แตกลับถูกคัดคานจากกลุม Seafood Working Group (SWG) ซ่ึง

เปนกลุมเฝาระวังที่เปนตัวแทนขององคกรไมแสวงผลกำไร (NGO) จำนวน 18 องคกร ที่ไดติดตามเพงเล็ง

ประเด็นการใชแรงงานของไทยตลอดมา กลุมดังกลาวไดเรียกรองใหรัฐบาลของนายโดนัลด ทรัมป ปรับลด

ระดับประเทศไทยจาก “เทียร 2” ไปสู “เทียร 2 เฝาระวัง (Tier 2 Watch List)” โดยอางวามีหลักฐานท่ี

ละเอียดและครอบคลุมรอบดานซึ่งแสดงใหเห็นถึงความลมเหลวในความพยายามของรัฐบาลไทยที ่จะ

ดำเนินคดี คุมครอง และปองกันการคามนุษยเม่ือป 2562  

• กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ เปดตัวเว็บไซตเผยแพรงานวิจัยที่สรางผลกระทบตอคนทั่วโลก เมื่อวันที่ 30 

กรกฎาคม 2563 หนวยงานวิจัยการเกษตร (ARS) ของ USDA ไดประกาศเปดตัวเว็บไซต Scientific 

Discoveries 2020 เผยแพรสาระสำคัญของผลกระทบทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จากผลงานวิจัยของ

หนวยงาน ARS เก่ียวกับการเกษตรตั้งแตไรนาไปจนถึงโตะอาหารของผูบริโภค นักวิจัยของหนวยงาน ARS 

ถือเปนผูนำระดับโลกในดานนวัตกรรมการเกษตร และมีความภาคภูมิใจอยางยิ่งในการนำเสนอทางออก

ทางวิทยาศาสตรสำหรับความทาทายทางการเกษตรดวยความเปนเลิศและความซื่อสัตย ความสำเร็จใน

การคนพบทางวิทยาศาสตรในปนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของผลงานท่ีนักวิทยาศาสตรของ ARS ดำเนินการทุกป 

• USDA ประเมินความมั่นคงดานอาหารของโลกในทศวรรษหนาหลังวิกฤตโควิด-19 เมื่อเดือนสิงหาคม 

2563 หนวยงานวิจัยดานเศรษฐกิจ (ERS) ของ USDA เผยแพรรายงานการศึกษาเรื่อง “การประเมินความ

ม่ันคงอาหารระหวางประเทศ ป 2563-73” (International Food Security Assessment, 2020–30) 

โดยใชแบบจำลอง IFSA ของหนวยงานเพื ่อประเมินประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลางทั ้งหมด 76 

ประเทศ ใน 4 ภูมิภาคทั่วโลก รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบของรายไดตอความมั่นคงอาหารในปจจุบัน

และอนาคตอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งผลการศึกษาพบวา แมวารายไดจะลดลงอยาง

รวดเร็วในป 2563 เนื่องจากโควิด-19 แตแนวโนมความมั่นคงดานอาหารจะฟนตัวขึ้นภายในป 2573 

เนื่องจากการเติบโตของรายได ความมีเสถียรภาพของราคาธัญพืชท่ีสำคัญ และประชากรท่ีลดลง และยังได
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คาดการณวาประเทศในแถบเอเชียและกลุมประเทศที่ตั้งอยูทางใตของทะเลทรายซาฮารา (SSA) จะเปน

ภูมิภาคที่จะไดรับผลกระทบดานความไมมั่นคงดานอาหารเพิ่มขึ้นมากที่สุดเนื่องจากโควิด-19 ที่ทำใหการ

เติบโตของ GDP หยุดชะงัก 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

สิงหาคม 2563 

 


