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

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน กุมภาพันธ 2563 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 
13,495.73  ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง รอยละ 9.67 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากไทยคิดเปน
มูลคา 284.06 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนาถึงรอยละ 21.45 โดยประเทศไทยมีสวนแบงใน
ตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ รอยละ 2.10 ลดลงจากเดือนกอนหนาซึ่งอยูที่รอยละ 2.42 อยางไรก็ตาม การ
ครองสวนแบงตลาดของไทยยังคงท่ีอยูท่ีอันดับท่ี 9  
สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน กุมภาพันธ 2563 มีดังนี้  
1) ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือนกุมภาพันธ 2563 คิดเปนมูลคา 42.47 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง

จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 21.02 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 2.69 
เนื่องจากการนำเขาขาวในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง โดยเฉพาะการนำเขาจากประเทศที่สงออกท่ี
สำคัญ ไดแก ไทย อินเดียและปากีสถาน  

2) ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือนกุมภาพันธ 2563  เปนมูลคา 34.32 ลานเหรียญ

สหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 30.39  แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 2.78  

3) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน กุมภาพันธ 2563 เปนมูลคา 27.74 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 5.88 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 6.93 

4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนมูลคา 20.20 
ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนหนากอนรอยละ 23.12  แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลว   
รอยละ 7.49 

5) กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน กุมภาพันธ 2563 เปนมูลคา 19.27 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 42.45 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 
16.66 เนื่องจากสหรัฐฯ นำเขากุงในภาพรวมลดลง 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลการนำเขาในเดือนกุมภาพันธ 2563   
ทูนากระปอง ถึงแมปริมาณการนำเขาจากประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ 2563 จะเพิ่มขึ้นจากเดือน

เดียวกันของปกอนหนาถึงรอยละ 21 แตมูลคากลับเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 3 เนื่องจากราคานำเขาทูนาจาก
ประเทศไทยลดลงถึงรอยละ 15   
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อนึ่ง ในชวงปที่แลวแนวโนมราคาวัตถุดิบทูนา (skipjack) เพื่อสงไปแปรรูปทูนากระปองในประเทศไทย
ลดลงจากตันละ 1,600 เหรียญสหรัฐ ในเดือนมีนาคม 2562 เหลือต่ำสุดท่ีตันละ 900 เหรียญสหรัฐ ใน
เดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้เนื่องจากปญหาอุปทานสวนเกินโดยเฉพาะจากเอกวาดอร จึงสงผลใหกองเรือประมง    
ทูนาที่ใหญที่สุดในโลกสวนหนึ่งจัดประชุมและมีมติเห็นดวยกับมาตรการลดการทำประมงในป 2563 เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบของอุปทานสวนเกินและยกระดับราคาทูนาใหสูงขึ้น0

1 อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีรายงานวา
ราคาวัตถุดิบทูนาเริ่มมีเสถียรภาพขึ้น โดยราคาวัตถุดิบทูนาเพื่อสงไปแปรรูปทูนากระปองในประเทศไทย
ในชวงเดือนเมษายน 2563 อยูท่ีระดับตันละ 1,480 - 1,500 เหรียญสหรฐั1

2   
กุงและผลิตภัณฑ  สหรัฐฯ นำเขาจากไทยลดลงอยางมากในเดือนกุมภาพันธ 2563 โดยอาจเปนผล

มาจากการท่ีสหรัฐฯ นำเขากุงในภาพรวมลดลงกวารอยละ 20 ท้ังปริมาณและมูลคา ถึงแมในชวงดังกลาว
สหรัฐฯ ยังไมไดประกาศภาวะฉุกเฉินรวมถึงมาตรการงดใหบริการในสถานบริการอาหารเนื่องจากการแพร
ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ การนำเขาจากประเทศไทยลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง

ท่ีสำคัญ 5 อันดับแรก ไดแก อินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร เวียดนาม และเม็กซิโก   
อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบการนำเขากุงของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ 2563 กับเมื่อเดือนกุมภาพันธ 

2562 พบวา สหรัฐฯ นำเขากุงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 21 โดยนำเขาจากประเทศคูแขงของไทยดังกลาว
ขางตนในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 29, 27, 45, 24 และ 11 ตามลำดับ ในขณะท่ีการนำเขาจากไทย
ลดลงถึงรอยละ 18 ซ่ึงอาจจะเปนผลกระทบจากการแข็งคาท่ีสุดของเงินบาทในชวงเดือนธันวาคม 2562 
(แมคาเงินบาทจะเริ่มออนตัวลงตั้งแตเดือนมกราคมแลวก็ตาม) เนื่องจากปกติผูนำเขาจะสั่งสินคาลวงหนา
ประมาณ 2 เดือน   

จากการศึกษาขอมูลการนำเขาของสหรัฐฯ พบวาการนำเขากุงจากไทยลดลงเปนระยะเวลา 4 เดือน
ติดตอกันนับแตเดือนพฤศจิกายน 2562 สงผลใหสวนแบงการตลาดของประเทศไทยในชวง 2 เดือนแรก
ของป 2563 ตกมาอยูอันดับที่ 6 จากที่เคยครองอันดับที่ 3 เมื่อป 2560 โดยมีเอกวาดอร เวียดนาม 
และเม็กซิโกเลื่อนอันดับแซงหนาไทยแลวในปจจุบัน (แผนภาพดานลาง) ประเทศไทยจึงควรติดตาม
สถานการณตลาดกุงในสหรัฐฯ อยางใกลชิด รวมถึงการศึกษาวิเคราะหสถานการณและแนวโนมในเชงิลึก 
และควรแจงใหหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของไดทราบเกี่ยวกับสถานการณเพื่อจัดทำแนวทางหรือมาตรการ
เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

      
 

 
1 https://www.undercurrentnews.com/2019/11/14/tuna-crisis-meeting-fleets-to-reduce-fishing-in-

2020/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=718bd97eae-

Prices_and_supply_Nov_14_2019&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-718bd97eae-92694589 
2 https://www.undercurrentnews.com/2020/04/01/skipjack-prices-stable-in-bangkok-bearish-

elsewhere/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=c2efc45ed1-

Latin_America_roundup_Apr_02_2020&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-c2efc45ed1-92694589 
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• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน มีนาคม 2563       
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 11 ราย รวมสินคา 35 รายการ (entry line) ไดแก    
1) Artploymoon Leeonyamoney สินคาผลิตภัณฑสมุนไพร (ไมใช ชา) จำนวน 1 รายการ 

เนื่องจากสินคาดูเหมือนวาเปนยาแตไมระบุขอบงใชท่ีชัดเจนและขอมูลบนฉลากไมครบถวน  
2) Solution Nine สินคาไอศกรีมและเชอรเบทผลไม จำนวน 12 รายการ เนื่องจากไมระบุน้ำหนัก/

ปริมาณท่ีถูกตอง และไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ/หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มท่ีมีผัก
หรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร 

3) GGC TWN. Co., Ltd. สินคาทูนา จำนวน 1 รายการ เนื่องจากพบสารฮิสตามีน (histamine) 
4) N R Instant Produce Co Ltd สินคา เครื่องแกง จำนวน 1 รายการ เนื่องจากพบการปนเปอน

สารกำจัดศัตรูพืช 
5) Khao Pundee Co., Ltd. สินคาขาวหอมมะลิบรรจุภาชนะ จำนวน 3 รายการ เนื่องจากสินคาเจือ

ปนดวยสิง่สกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร (filthy) 
6) Tuna Paradise Co. Ltd. สินคาทูนา จำนวน 2 รายการ เนื่องจากสินคาเจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย 

หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร และพบสารฮิสตามีน 
7) Sawanee Rongpraser สินคาปลา จำนวน 1 รายการ เนื่องจากสินคาเจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย 

หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 
8) Namprik Mae-Anong Co., Ltd. สินคาเครื่องแกง ผงขมิ้น จำนวน 11 รายการ เนื่องจากไม

สะอาด  
9) OLIC (Thailand) Limited สินคาผลิตภัณฑสมุนไพร (ไมใชชา) จำนวน 1 รายการ เนื่องจากเปน

ยาชนิดใหมท่ียังไมไดรับอนุญาต 
10)  Flora Capital Co Ltd สินคามะขาม จำนวน 1 รายการ เนื่องจากเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย 

หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 
11)  Sappe Public Company Ltd สินคามะขาม (ประเภทเครื่องดื่ม น้ำผลไม นม ครีม) จำนวน 1 

รายการ เนื่องจากเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 
ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  
1) จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิตทั้งหมด 39 ราย จำนวนสินคา 69 รายการ ไดแก สินคาเห็ด 

ไขเปด อาหารทะเลและผลิตภัณฑ (ปลานิล กุงชุบแปง ปลาไหล ปลาหมึก ปลา Croaker ปลาคอด และปลา
อื่นๆ) ผัก/ผลไมแหง (สม ชา โสมที่ไมใชชา หนอไม ขาวโพด มะเขือเทศ กานและใบผัก ขิง) ผลิตภัณฑขนม/
ขนมอบ (ขนมปง บิสกิต แครกเกอร เคก ขนมปงปน สวนผสมขนมพาย/ขนมพุดดิ้ง) ผลิตภัณฑอาหาร/อาหาร
กึ่งสำเร็จรูป (น้ำซุปเห็ดเขมขน ผลิตภัณฑนมและครีม เตาหู ลูกกวาด/ช็อกโกแลต ขาวเกรียบที่ทำจากขาว) 
แปงถ่ัวเหลือง ถ่ัวตางๆ ผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสมของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเครื่องดื่มรสน้ำผลไม    
สาเหตุการถูกปฏิเสธ  
- การผลิตไมไดมาตรฐาน กลาวคือ ไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือ

บรรจุภายใตสภาวะที่ไมสะอาด มีการเตรียม บรรจุหรือเก็บไวในสภาพที่ไมสะอาด หรืออาจทำใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ ดูเหมือนวาผูผลิตไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองท่ีเปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหาร
ท่ีเปนกรด  
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- ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก ใชยาสัตวชนิดใหมที่ไมไดรับอนุญาต/ไมปลอดภัย  
พบสารเมลามีน สารกำจัดศัตรูพืช สารเติมแตงอาหาร/สีท่ีไมปลอดภัย สารพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ สินคาเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร  

- ฉลากไมถูกตอง ไดแก การจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไมถูกตอง ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ ไมแสดง
ชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด ฉลากเปนเท็จทำใหเกิดการเขาใจผิด ไมระบุชื่อท่ีอยูของผูประกอบการ
ผลิต/บรรจุหรือจัดจำหนาย ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ/หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มท่ีมี
ผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักที่มีอยูในอาหาร ไมแสดงขอมูลท่ี
จำเปนท้ังหมดบนฉลากเปนภาษาอังกฤษ ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง ดูเหมือนวาจะเปนยาแตไมมี
ขอบงใชท่ีชัดเจน 

- ปฏิเสธการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยผูตรวจสอบหรือบุคคลอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจาก FDA 
ในการเขาตรวจสอบโรงงาน คลังสินคา หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 

2) เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 8 ราย สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวน 11 รายการ ไดแก 
สินคาประมง (ทูนา ปลานิล หอยลาย ขากบและผลิตภัณฑอาหารทะเลอ่ืนๆ)   
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ไดแก การใชยาสัตวชนิดใหมท่ียังไมไดรับอนุญาตซึ่งเปนอันตราย และพบการ
ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก สิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปน
อาหาร เชื้อซัลโมเนลลา สารไนโตรฟูราน และการจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไมถูกตอง   

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA       
           ไมพบการแจงเตือนการนำเขาจากประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2563 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

        สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 สงผลกระทบตออุปสงคสินคาผลไมสดที่ลดลง เนื่องจาก

เปาหมายกลุมผูบริโภคสำคัญ คือ ชาวเอเชียท่ีจับจายในซูเปอรมารเก็ตเอเชีย และดวยขอกังวลจากความเสี่ยงในการ
ใชบริการรานดังกลาวจึงสงผลใหมิสามารถระบายสินคาคงคลังผลไมสด เชน ทุเรียน และมะพราว และตองชะลอ
หรือปรับลดปริมาณการนำเขาในล็อตตอไป ดังนั้น ในระยะเวลาที่อุปสงคดังกลาวชะลอตัว ผูประกอบการไทยควร
พิจารณาปรับรูปแบบการผลิตสินคาเปนการแชแข็ง หรือแปรรูปวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารอ่ืน ท้ังนี้คาดวาจะใชเวลา
ในการฟนตัวอยางนอย 2 - 3 เดือน  
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• USDA ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของหนวยงานดานการนำเขาและสงออกพืชและผลิตภัณฑพืชใน
ภาวการณระบาดของไวรัส COVID-19 หนวยงานบริการดานสุขภาพสัตวและพืช (APHIS) ของกระทรวง

เกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานดาน
การนำเขาและสงออกพืชและผลิตภัณฑพืชในชวงการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการแพรระบาดของ 
COVID-19 2 เรื่อง คือ 1) หนวยงานการปองกันและกักกันพืช (PPQ) ภายใต APHIS จะยังคงใหบริการดาน

การนำเขาและสงออกพืชและผลิตภัณฑตามปกติ ไดแก การรับและพิจารณาใบอนุญาต การตรวจสอบพืช
และผลิตภัณฑพืชนำเขา การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช การติดตามตรวจสอบกิจกรรมการบำบัดเพ่ือสุขอนามัยพืช 
และการตรวจสอบและออกใบรับรองพืชและผลิตภัณฑพืชเพื ่อการสงออก 2) หนวยงาน APHIS และ
หน วยงานศ ุลกากรและป องก ันชายแดนของสหร ัฐฯ (CBP) จะยอมร ับใบร ับรองส ุขอนาม ัย พืช 
(Phytosanitary certificate) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบ ACE และจะมีผลทันที 
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• FDA ประกาศยกเวนการตรวจสอบนอกสถานที่ชั่วคราวเนื่องจาก COVID-19 องคการอาหารและยาแหง

สหรัฐฯ (US.FDA) ไดประกาศนโยบายยกเวนการตรวจสอบนอกสถานที่ซึ่งบังคับใชกับสถานประกอบการ
และผู นำเขาที ่ไดร ับอนุมัติภายใตกฎหมาย FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) เปนการ
ชั่วคราว เนื่องจากการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยใหใชวิธีการตรวจสอบทางเลือกอ่ืนแทน 

โดยออกประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  ยกเวนการบังคับใชขอกำหนดการตรวจสอบนอกสถานท่ี
สำหรับ  ซัพพลายเออรหรือสถานประกอบการที่ตั ้งอยูในประเทศหรือภูมิภาคที่อยูภายใตขอจำกัดหรือ
ขอแนะนำในการเดินทางอันเนื่องมาจากสถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19   

• EPA ปรับปรุงวิธีประเมินผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีตอสัตวใกลสูญพันธุ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2563 สำนักงานคุมครองสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกา (EPA) ไดประกาศการปรับปรุงวิธีประเมินผลกระทบ
ทางชีวภาพ (Biological Evaluations: BEs) ภายใตร ัฐบัญญัติว าดวยสัตวใกลสูญพันธุ  (Endangered 
Species Act: ESA) เพ่ือใหม่ันใจวาการทบทวนการข้ึนทะเบียนสารกำจัดศัตรูพืชภายใตรัฐบัญญัติวาดวยสาร
กำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อราและหนูของรัฐบาลกลาง (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide 
Act: FIFRA) จะไมเปนอันตรายตอสัตวใกลสูญพันธุ โดยจะใชขอมูลที่มีคุณภาพสูง รวมกับการพิจารณาบน
พื้นฐานขอมูลทางวิทยาศาสตร พรอมกันนี้ ไดเผยแพรรางการประเมินผลกระทบทางชีวภาพของสารคาร
บาริลและเมทโธมิล (carbaryl และ methomyl) ซึ่งจัดทำโดยใชวิธีประเมินที่ปรับปรุงใหมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็น  

• มาตรการปฏิบัติงานของ USDA ในภาวการณระบาดของไวรัส COVID-19 USDA ประกาศมาตรการ

ปฏิบัติงานของ USDA ในภาวการณระบาดของไวรัส COVID-19 โดยยังคงมุงเนนการใหบริการตอเนื่อง แต

ปรับปรุงการวิธีปฏิบัติงานและมาตรการชวยเหลือตางๆ แยกตามภารกิจและหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองกับ
การประกาศภาวะฉุกเฉินแหงชาติภายใตการนำของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

เมษายน 2563 


