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

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน เมษายน 2563 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 
14,165.89 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง รอยละ 8.29 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากประเทศไทย
คิดเปนมูลคา 397.33 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จากเดือนกอนหนาถึงรอยละ  7.74  โดยประเทศไทยมี
สวนแบงในตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ รอยละ 2.80 จัดอยูในอันดับที่ 9 ของโลก สำหรับมูลคาของสินคา 5 
อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน เมษายน 2563 มีดังนี้  
1) ขาว นำเขาจากไทยในเดือนเมษายน 2563 คิดเปนมูลคา 83.49 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จาก

เดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 45.39 เนื่องจากการนำเขาขาวในภาพรวมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น โดย
นำเขาขาวจากไทย (ขาวเมล็ดยาว) และจีน (ขาวเมล็ดปานกลาง) มากที่สุด อนึ่ง การนำเขาจากไทย
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 50.47 คาดวาสวนหนึ่งอาจเปนผลจากผูบริโภคนิยม
กักตุนไวในชวงภาวะฉุกเฉินดังเชนในชวงระบาดของไวรัส COVID-19 ครั้งนี้ 

2) ทูนาและผลิตภัณฑ  นำเขาจากไทยในเดือนเมษายน 2563  เปนมูลคา 53.47 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 5.13  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 40.22  

ทูนากระปองนับเปนอีกสินคาหนึ่งท่ีผูบริโภคกักตุนไวในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19  

3) ยางธรรมชาติ นำเขาจากไทยในเดือน เมษายน 2563 เปนมูลคา 32.98 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน
จากเดือนกอนหนารอยละ 16.97 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพิ่มขึ้น แตลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลวรอยละ 11.30 อยางไรก็ตาม แนวโนมการนำเขาในชวง 4 เดือนแรกของป 2563 เพ่ิมข้ึน
ติดตอกันในอัตราเฉลี่ยรอยละ 7.32 ตอเดือน  

4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว นำเขาจากไทยในเดือนเมษายน 2563 เปนมูลคา 29.73 ลาน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนหนากอนรอยละ 9.14  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 
15.91 โดยแนวโนมการนำเขาในชวง 4 เดือนแรกของป 2563 เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  

5) กุงและผลิตภัณฑ นำเขาจากไทยในเดือน เมษายน 2563 เปนมูลคา 28.93 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 9.17 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลวพบวาการนำเขาลดลงถึงรอยละ 2.27 และแนวโนมการ
นำเขาในชวง 4 เดือนแรกของป 2563 ลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.29 ตอเดือน 
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• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลการนำเขาในเดือนเมษายน 2563   
ผลไมเมืองรอน ไดแก มังคุด (ผลไมฉายรังสี) และทุเรียน ไมมีขอมูลการนำเขาในเดือนเมษายน 

เหตุผลสวนใหญสืบเนื่องมาจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ที่สงผล

กระทบตอการบริหารจัดการเพ่ือกำหนดการเดินทางของเจาหนาท่ี APHIS ไปปฏิบัติงาน ณ ศูนยฉายรังสี
ของไทย และระบบขนสงโดยเฉพาะสินคาที่ตองสงทางเครื่องบินทำใหผูนำเขาชะลอการสั่งซื้อเนื่องจาก
คาขนสงสูงข้ึนกวา 3 เทาตัว  

กลวยไม เปนอีกสินคาหนึ่งที่ไมพบขอมูลการนำเขาในชวงเดือนเมษายนเนื่องจากผลกระทบแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เชนกัน ซ่ึงสงผลใหความตองการใชลดลงอยางมาก รวมท้ังตนทุนคาขนสง

ทางเครื่องบินสูงข้ึนเชนกัน   

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 5 ราย รวมสินคา 9 รายการ (entry line) ดังนี้  

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวนสินคา 
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. SKY FRESH CO., LTD มะขามเปยก 2 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การเปนอาหาร (filthy) 

2. A S World Trading Ltd., Part. มะมวงแปรรูป 1 - ใสสาร cyclamate ซ่ึงเปนสารเติมแตงอาหาร
ที่ไมปลอดภัย 

- ใชสาร Saccharin ซึ่งเปนสารใหความหวาน
โดยไมระบุในฉลาก 

- ดูเหมือนวามีซัลไฟต แตไมแสดงบนฉลาก 
- มีสวนผสม 2 ชนิดขึ้นไป แตไมแสดงชื่อสามัญ
หรือปกติของแตละสวนผสม 

3. Tuna Paradise Co. Ltd. ปลาทูนา 4 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การเปนอาหาร 

4. N R Instant Produce Co Ltd  กุง 1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การเปนอาหาร 

5. GANESH INTERTRADE CO. LTD เคร่ืองด่ืมไมอัดแกส 1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การเปนอาหาร 

ประเทศคูแขงสำคัญ  
ประเทศคูแขง สินคาที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผูประกอบการ 
27 ราย   

- สินคา          
42  รายการ 

• ผักและผลไมแหง/แปรรูป (พุทราจีน เห็ด ถั่วลิสง 
ขิง) 

• เคร่ืองเทศ/สมุนไพร (เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุง) 

• เคร่ืองด่ืมน้ำผลไมไมอัดแกส ชา ชาเขียว 

• สวนผสมอาหาร (เตาหู น้ำซุปผักผสม กลูเตนทำ
จากแปงสาลี) 

• ขนม/อาหารวาง (เคก บิสกิต มันฝร่ังทอด)  

• อาหารทะเล (สาหรายทะเล สะแกลอป  

• ผลิตภัณฑนม (โยเกิรต)  

• ขาวและผลิตภัณฑ (เสนกวยเต๋ียว เคกทำจากขาว) 

• ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

• หัวพันธุดอกลิล่ี 

1. ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (สารกำจัดศัตรูพืช 
เมลามีน สารพิษหรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สิ่งสกปรก 
เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร สีที่ไมปลอดภัย 
สวนผสมผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไมไดรับอนุญาต) 

2. ฉลากไมถูกตอง (ขอมูลบนฉลากไมครบถวน การจัดวาง เนื้อหา 
รูปแบบฉลากไมถูกตอง  ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต 
บรรจุหรือจัดจำหนาย ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณที ่ถ ูกต อง          
ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ / หรือ อางวา
เปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละ
ของน้ำผลไมหรือน้ำผักที่มีอยูในอาหาร ไมแสดงชื่อสามัญของ
สวนผสม ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ ไมมีภาษาอังกฤษ) 

3. การผลิต ไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาจะไดรับการ
ผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะที่ไมสะอาด  ไมเหมาะ
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สำหรับการบริโภคเปนอาหาร ไมไดลงทะเบียนผู ผลิตอาหาร
กระปองที่เปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหารที่เปนกรด 

 
 

เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 4  ราย  
- สินคา 9 รายการ 

• ปลาทูนา ปลานิล ปลาแมกเคอเรล   

• ผลิตภัณฑจากปลา 

1. ปนเป อนสาร/สิ ่งที ่เป นอันตรายตอสุขภาพ (สิ ่งสกปรก และ   
เชื้อซัลโมเนลลา) 

2. การขึ้นทะเบียนยา พบวามีการใชยาสัตวใหมที่ยังไมไดรับอนุญาต     
3. การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ ผูผลิตไมไดลงทะเบียนตอ 

U.S.FDA เปนอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหารที่
เปนกรด 

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

Import Alert 
สินคาที่ถูกแจงเตือน จำนวนสินคา 

(entry line) 
สาเหตุการถูกแจงเตือน 

บริษัท Asian Sea 
Corporation Public 
Company Limited 

16-18 
(05/27/2020) 

กุง 2 เจือปนส่ิงสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การเปนอาหาร และเชื้อซัลโมเนลลา 

     
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย  
 
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• สหรัฐอเมริกาผอนคลายระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สหรัฐฯ ไดประกาศ
นโยบายใหมเพ่ือการผอนปรนการบังคับใชระเบียบเทคโนโลยีชีวภาพ โดยยกเวนการกำกับดูแลของรัฐบาลตอ
พืชดัดแปรพันธุกรรมบางชนิด ซึ่งจะสงผลใหการอนุมัติการพัฒนาพืชดัดแปรพันธุกรรม (GM) เปนไปไดโดย
อัตโนมัติ และสามารถเขาสูตลาดไดงายขึ้น การเปลี่ยนแปลงของระเบียบใหมนี้สวนใหญจะเริ่มมีผลบังคบัใช
ในวันท่ี 5 เมษายน 2564 ท้ังนี้ APHIS คาดวาจะมีพืชประมาณรอยละ 1 ท่ีอาจจะขาดคุณสมบัติท่ีจะไดรับ
ยกเวนดังกลาว 

• สหรัฐอเมริกาปรับปรุงระเบียบการประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดลงนามในคำสั่งพิเศษ (Executive Order) เรื่อง การสงเสริมความสามารถในการ
แขงขันของอาหารทะเลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ โดยเนนการปรับปรุงกระบวนการอนุญาตเพาะเลีย้ง 
สัตวน้ำ และการตอตานการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) รวมท้ังใหสำนักงาน
บริหารภาคพื้นทะเลและบรรยากาศแหงสหรัฐอเมริกา (National Oceanic Atmospheric Administration : NOAA) 
เปนหนวยงานหลักดานออกใบอนุญาตการทำประมงนอกชายฝง 

• ความตองการสินคาอินทรียของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ ้นทามกลางการระบาดของ COVID-19 จากผล

การศึกษาของเครือขายภาคเอกชน Organic Produce Network และรายงานของ Food Business News 
พบวา ความตองการสินคาอินทรียของผูบริโภคในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในหลายหมวดหมู ซึ่งเปนผลจากความ
นิยมของผูบริโภคอายุนอยท่ีตองการทางเลือกที่ยั่งยืนรวมถึงผลิตภัณฑแปลกๆ เชน เบียรที่ทำจากขาวบารเลย
และขาวอินทรีย โดยมีความเห็นวาสินคาอินทรียดีตอสุขภาพของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีรายงาน
การคาปลีกผักและผลไมสดอินทรียในชวงไตรมาสแรกของป 2563 พบวา มูลคาทางการตลาดเพิ่มขึ้น และ
ผลกระทบของ COVID-19 ในเดือนมีนาคมไดสงผลใหมูลคาการตลาดผักผลไมอินทรียเพ่ิมข้ึนอีก 
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• การผลิตและตลาดโกโกและผลิตภัณฑของสหรัฐอเมริกา ป 2562  สหรัฐฯ เปน 1 ใน 4 ของประเทศผูผลิต
ช็อกโกแลตท่ีใหญท่ีสุดในโลก โดยผลิตช็อกโกแลตประมาณรอยละ 30 ของผลผลิตโลก สหรัฐฯ ไมมีศักยภาพใน
การผลิตเมล็ดโกโก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไมเอื้ออำนวย ถึงแมจะมีการผลิตเล็กนอยในมลรัฐฮาวายและ
เปอรโตริโก แตตองพ่ึงพาการนำเขาวัตถุดิบเมล็ดโกโกจากประเทศโกตดิวัวร (ไอวอรีโคสต) กวารอยละ 50 ของ
ความตองการท้ังหมด โกโก 400 เมล็ดผลิตเปนช็อกโกแลตได 1 ปอนด หรือประมาณ 454 กรัม สำหรับความ
ตองการบริโภคชาวอเมริกันบริโภคช็อกโกแลตมีประมาณ 4.4 ก.ก. ตอหัว/ป มากเปนอันดับที่ 19 ของโลก 
มูลคาการตลาดคาปลีกช็อกโกแลตในสหรัฐฯ มีมูลคาประมาณปละ 20 ลานเหรียญสหรัฐ  (ประมาณ 621 
พันลานบาท) ความตองการนำเขาโกโกและผลิตภัณฑรวม นำเขาป 2562 มูลคา 4,298 ลานเหรียญสหรัฐ 

• การนำเขาไมดอกไมประดับในสหรัฐอเมริกา ประจำป 2562 และ 2563 ขอมูลการนำเขาไมดอกไม
ประดับในสหรัฐอเมริกา ประจำป 2562 สหรัฐฯ นำเขากลวยไมตัดดอกสกุลหวายจากไทยเปนอันดับหนึ่งดวย
มูลคา 250.22 ลานบาท โดยมีสวนแบงทางตลาดถึงรอยละ 96  ในขณะที่นำเขาตนพันธุกลวยไมจากไทย
อันดับที่ 4 (สัดสวนตลาด รอยละ 1.4) เนื่องจากปญหาศัตรูพืชที่ติดมากับตนกลวยไม โดยสหรัฐฯ นำเขาตน
พันธุกลวยไมจากไตหวันเปนอันดับหนึ่ง มีมูลคามากกวา 2,085 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนทางการตลาด
รอยละ 83 สำหรับการนำเขากลวยไมรวมจากประเทศไทยในชวง มกราคม-เมษายน 2563 พบวา สหรัฐฯ 
นำเขาจากประเทศไทยลดลงรอยละ 52 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา ทั้งนี้ สวนหนึ่งเปนผลกระทบ
จากสถานการณ COVID-19  

• แนวโนมการนำเขากุงของสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทยลดลง ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส ไดดำเนินการศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสวนแบงการตลาดกุงไทยในสหรัฐอเมริกา” พบวา 
ในชวง 10 ปท่ีผานมา การสงออกและสวนแบงตลาดกุงไทยในสหรัฐอเมริกาลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีสาเหตุ
หลักจากการขาดความสามารถในการแขงขันกับประเทศคูแขงที่สำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอินเดียซ่ึง
ปจจุบันครองตลาดกุงในสหรัฐอเมริกาแทนประเทศไทยเนื่องจากความไดเปรียบในดานผลผลิตและตนทุน
การผลิต ประเทศไทยควรเรงปรับปรุงดานประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดตนทุน ปรับกลยุทธชองทางการตลาด
ท่ีเหมาะสม กระตุนความตองการและฟนฟูตลาดกุงไทยในสหรัฐอเมริกา 

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 
USDA คาดวาสหรัฐอเมริกาจะนำเขาขาวเพ่ิมข้ึนในป 2563/64 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563 กระทรวง
เกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ไดคาดคะเนสถานการณขาวของสหรัฐฯ และขาวโลกในปการผลิต 2563/64 โดย
คาดวาสหรัฐฯ จะนำเขาขาวจะเพ่ิมข้ึนถึงแมวาผลผลิตภายในประเทศจะเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกัน ก็ไดคาดการณ
วาผลผลิตและการบริโภคขาวของโลกจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งการคาขาวของโลกจะเพิ่มขึ้นดวยเนื่องจากการยกเลิก
มาตรการจำกัดหรือหามสงออกขาวในบางประเทศ ซึ่งคาดวาอินเดียจะสงออกขาวเพิ่มขึ้นมากที ่สุด และ
ฟลิปปนสจะนำเขาขาวเพ่ิมมากท่ีสุด 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มิถุนายน 2563 
 


