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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 62 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 13,391.0 ล้านเหรียญ

สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.89 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 11 คิดเป็นมูลค่า 
320.0 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยมีสัดส่วนในตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2.39  ส าหรับมูลค่า
การน าเข้าจากไทยเดือน ก.ย. 62 ลดลงจากเดือน ส.ค. 62 คิดเป็นร้อยละ 15.64 ส่งผลให้สัดส่วนการครอง
ตลาดของไทยลดอันดับลงจากอันดับที่ 10 เมื่อเดือน ส.ค เป็นอันดับที่ 11 ในเดือน ก.ย. 
ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน ก.ย. 62 มีดังนี้  
o ข้าว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 43.99 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ส.ค. 62 ร้อยละ 

17.74 แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 22.35  
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 42.76 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ส.ค. 

62 ร้อยละ 10.31 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 4.14 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 39.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ส.ค. 

62 ร้อยละ 14.68  แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 12.06 
o ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 26.20 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ส.ค. 62  

ร้อยละ 19.48 แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 12.43 
o อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 21.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก

เดือน ส.ค. 62 ร้อยละ 15.87 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 11.22 
 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ส าคัญ   

การน าเข้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 5 อันดับแรก จากประเทศไทยของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลงมากทุก
รายการ โดยเฉพาะสินค้าข้าว กุ้ง และทูน่า นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือนที่มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นมา
ตลอด  
         ยางธรรมชาติ เป็นสินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 19.48 คือ ส่วนหนึ่งมีผลมา
จากการน าเข้าในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้หันไปน าเข้ายางจากประเทศโกตดิวัวร์
และกาน่าเพ่ิมขึ้น โดยการน าเข้าจากกาน่าเป็นยางประเภทเดียวกับที่น าเข้าจากประเทศไทยคือ ยางแท่งชั้น 
20 ซึ่งในเดือน ก.ย. สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยลดลงร้อยละ 27 แต่หันไปน าเข้าจากประเทศกาน่าเพ่ิมขึ้น
ถึงกว่า 6 เท่าตัว ในราคาตันละ 1,653 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ ากว่ายางที่น าเข้าจากประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ตันละ 
1,782 เหรียญสหรัฐ จะเห็นว่าราคายางของกาน่าต่ ากว่างราคายางไทยถึงตันละ 129 เหรียญสหรัฐ อาจแสดง
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ให้เห็นถึงการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเรื่องการแข็งค่าของเงินบาท
หากยังคงด าเนินต่อไปประเทศไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้น 
       ข้าว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน ก.ย. ลดลงร้อยละ 18  ในขณะที่การน าเข้าข้าวเมล็ดยาวของสหรฐัฯ 
ในภาพรวม ลดลงร้อยละ 17  ในขณะที่การน าเข้าข้าวเมล็ดปานกลางและข้าวกล้องอินทรีย์เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 
76 และ 40 ตามล าดับ ทั้งนี้ มูลค่าการน าเข้าเมล็ดปานกลางจากประเทศไทยอยู่ในระดับคงที่ ในขณะที่การ
น าเข้าข้าวอินทรีย์จากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47 ประเทศไทยถือแหล่งน าเข้าข้าวอินทรีย์รายใหญ่ที่สุดของสหรฐัฯ 
รองลงมาเป็นอินเดีย   
        กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน ก.ย. ลดลงร้อยละ 10 โดยส่วนแบ่งการตลาดกุ้ง
ของไทยในสหรัฐฯ ปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) อยู่ที่ร้อยละ 7.67 ลดลงจากร้อยละ 8.27 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยประเทศไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ 5 รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนามและ
เอกวาดอร์      
        ทูน่า สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน ก.ย. ลดลงร้อยละ 15 ในขณะที่การน าเข้าจากประเทศคู่แข่งที่
ส าคัญของไทย เช่น เวียดนาม เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย และเม็กซิโกเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน าเข้า
จากเวียดนามเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 25 โดยเป็นการน าเข้าทูน่าในน้ ามันเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเกือบ 2 เท่าตัว      
ในราคาตันละ 4,025 เหรียญสหรัฐ ต่ ากว่าราคาที่น าเข้าจากประเทศไทยซึ่งอยู่ที่ตันละ 7,204 เหรียญ
สหรัฐ   

  ผลไม้ฉายรังสี ได้แก่ มังคุด ทุเรียน และมะขาม ทั้งปริมาณและมูลค่าการน าเข้าเดือน ก.ย. ลดลง
มากกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู 
ในขณะที่มะขามเดือนกันยายนมีปัญหาการถูกปฏิเสธน าเข้าเนื่องจากสิ่งสกปรกและเน่าเสียถึง 2 บริษัท  

  กล้วยไม้ การน าเข้าจากประเทศไทยในเดือน ก.ย. ลดลงจากเดือน ส.ค. ร้อยละ 5.6 ทั้งนี้ สืบเนื่อง
จากผ่านช่วงฤดูกาลน าเข้าสูงสุดซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ในช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าพบว่าการน าเข้าลดลงถึงร้อยละ 47.99 ซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่
สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP กล้วยไม้ไทย และยังส่งผลให้ยอดการน าเข้ารวมของปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) ลดลงจาก
ช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเพิ่งได้รับการคืนสิทธิ์ GSP เมื่อ
เดือน ต.ค. ที่ผ่านมา 

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ต.ค. 62       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 6 ราย รวมสินค้า 10 รายการ (entry line) ได้แก ่   
o บริษัท Ggc Twn. Co.,ltd.  สินค้าปลาทูน่า จ านวน 1 รายการ เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารฮิสตามีน 
o บริษัท Green Giant Co., Ltd. สินค้าเครื่องดื่มและน้ าอ่ืนๆ จ านวน 1 รายการ เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เจือ

สีสังเคราะห์แต่ไม่แสดงบนฉลาก ไม่แสดงข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดบนฉลากเป็นภาษาอังกฤษ และเจือสีที่ไม่
ปลอดภัย 

o บริษัท Fresh Produce Co. Ltd. สินค้ามะขาม จ านวน 2 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วน
เจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

o บริษัท Thai Agro Enterprise Co., Ltd. สินค้ามะขาม จ านวน 4 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือ
บางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

o บริษัท Phetdamfoods Co.,Ltd.  สินค้าน้ าปลา/ผลิตภัณฑ์ปลา จ านวน 1 รายการ เนื่องจาก ไม่แสดง
ชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ / หรือ อ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูล
ร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักที่มีอยู่ในอาหาร ไม่แสดงข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดบนฉลากเป็นภาษาอังกฤษ 
และไม่แจ้งสารก่อภูมิแพ้อาหารที่ส าคัญทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์  
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o บริษัท Thai Origin Co., Ltd.  สินค้าผลหมาก (betel fruit) จ านวน 1 รายการ เนื่องจากดูเหมือนว่ามี
สารพิษหรืออันตรายซึ่งอาจท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

ประเทศคู่แข่งส าคัญ U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o  จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิต 23 ราย จ านวนสินค้า 46 รายการ ได้แก ่ผลิตภัณฑ์อาหาร

ทะเล (ปลาพอลล็อก ปลานิล) ผลิตภัณฑ์จากข้าว/ข้าวสาลี  ผัก (ผักโขม หน่อไม้) ผลไม้แห้ง/แปรรูป เห็ด 
เครื่องเทศและพืชสมุนไพร ลูกกวาด ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว ส้ม และอาหารสัตว์      
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สารเมลามีน เชื้อซัลโมเนลลา สารก าจัด
ศัตรูพืชตกค้าง หรือสาร/สีเจือปนอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ดูเหมือนจะมีสารพิษหรือตะกั่วที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ) มีสิ่งสกปรก/เน่าเสียหรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร ผู้ผลิตไม่ได้ลงทะเบียน
สถานประกอบการอาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ าหรือเป็นกรด การผลิต/แปรรูปหรือบรรจุในสภาพที่ไม่ถูก
สุขลักษณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดูเหมือนว่าจะมีสารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           
ดูเหมือนจะไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร  แสดงฉลากไม่ถูกต้อง (ไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการ
ผลิต บรรจุหรือจัดจ าหน่าย ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ ไม่แสดงข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดบนฉลากเป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ/หรือ อ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ าผลไม้ 
แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักที่มีอยู่ในอาหาร   

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าของผู้ผลิต 15 ราย จ านวนสินค้า 51 รายการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ
น าเข้า ได้แก่ สินค้าประมง (ทูน่า ปลาหมีก กุ้ง ขากบ และปลานิล) ผัก/ผลไม้สด (แก้วมังกร ข้าวโพด) และ
น้ าผลไม้  
สาเหตุการถูกปฏิเสธ พบสิ่งสกปรก/เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร พบการปนเปื้อน 
(ได้แก่ เชื้อซัลโมเนลลา สารก าจัดศัตรูพืช สารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) ใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่
โดยไม่ได้รับอนุญาต ฉลากไม่ถูกต้อง (ได้แก่ การจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไม่ถูกต้อง ใช้สีสังเคราะห์แต่
ไม่แจ้งบนฉลาก) และไม่ยื่นกระบวนการผลิตจึงดูเหมือนว่าจะได้รับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใต้
สภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ส ำหรับสินค้ำและผู้ประกอบกำรของไทย 
ดังนี้  
o บริษัท NAMPRIK MAE-ANONG CO., LTD. และ บริษัท NAMPRIK MAE ANONG เมื่อวันที่ 31 

ต.ค. 62 – Import Alert 99-38 ส ำหรับสินค้ำ 142 รำยกำร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารทะเล 
ผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหาร สารให้ความหวาน อาหารเด็ก ผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ เนื้อไก่และไข่ และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมแมลงที่บริโภคได้ และสัตว์มีชีวิต ทั้งนี้ 
ฝ่ำยเกษตรฯ อยู่ระหว่ำงประสำน U.S.FDA เพ่ือขอรับทรำบสำเหตุของกำรแจ้งเตือนกำรน ำเข้ำ
ดังกล่ำว เนื่องจำกจ ำนวนรำยกำรสินค้ำมำกกว่ำปกติและเป็นสินค้ำที่หลำกหลำย ทั้งนี้เบื้องต้น
สันนิษฐำนว่ำอำจมีสำเหตุเกี่ยวเนื่องจำกกำรกรอกข้อมูลโรงงำนผลิตที่คลำดเคลื่อน 

o บริษัท NATURAL MUNCH CO., LTD เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62 - Import Alert 23-12 ส าหรับ
สินค้า 1 รายการ คือ มะพร้าวอบกรอบ (coconut chips) เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลลา 

อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบว่า FDA 
อนุญาตให้กักกันสินค้าที่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของ FDA โดยไม่ต้องมีการตรวจทางกายภาพสินค้า 
(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้
จัดส่ง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินค้าถูกข้ึนบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจส่งผลให้
สินค้าทั้งหมดที่จะน าเข้าสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการน าเข้าโดยไม่ต้องตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที 
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3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

-  
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 
 สหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธ์ิ GSP สินค้าไทยมูลค่าเกือบ 4 หม่ืนล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 62 

ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) ได้ออกประกาศว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนาม
ประกาศระงับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ Generalized System of 
Preferences (GSP) กับสินค้าของไทยคิดเป็นมูลค่า 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยข้อกล่าวหาด้าน
ปัญหาสวัสดิภาพแรงงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ใน 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศสินค้าที่จะถูกตัดสิทธิ์ 
GSP ในครั้งนี้มีทั้งหมด 573 รายการ ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่ อาหารทะเล (ไม่รวมกุ้ง
และทูน่า) ผักและผลไม้ เมล็ดพันธุ์พืช น้ าเชื่อมและน้ าตาล ซอสถั่วเหลือง น้ าผักและผลไม้ 

 U.S. FDA ประกาศวันครบก าหนดยื่นเอกสารรับรองสถานะสถานประกอบการอาหารสัตว์   เมื่อ
วันที่ 10 ต.ค. 62 US.FDA ได้ประกาศเตือนสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติครบเป็น “Qualified 
facility” ภายใต้กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกันส าหรับอาหารสัตว์ หรือ Preventive Controls 
for Animal Food (PC Animal Food) ก่อนวันที่ 17 ก.ย. 62 ให้ส่งมอบเอกสารรับรองสถาน
ประกอบการอาหารสัตว์ที่ผ่านการรับรองที่เริ่มด าเนินการผลิต แปรรูป บรรจุ หรือถือครองอาหารสัตว์ 
และต้องส่งแบบฟอร์มยืนยัน (FDA 3942b) ไปยัง U.S.FDA ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 62 โดยสถาน
ประกอบการที่ได้รับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน CGMP และเก็บรักษาบันทึกที่จ าเป็นเพ่ือ
ใช้ประกอบการยืนยันในแบบฟอร์ม FDA 3942b โดยไม่จ าเป็นต้องส่งบันทึกเหล่านี้ไปยัง U.S.FDA     

 FDA เผยแพร่รายการบันทึกที่ต้องใช้ภายใต้โปรแกรม FSVP เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 องค์การอาหาร
และยาแห่งสหรัฐฯ (U.S. FDA) ได้เผยแพร่รายการบันทึกที่ต้องใช้ภายใต้โปรแกรมตรวจสอบผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ (FSVP) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บัญญัติขึ้นตามรัฐบัญญัติความปลอดภัยด้านอาหาร หรือ 
FSMA ของ U.S. FDA ที่ก าหนดให้ผู้น าเข้าตรวจสอบว่าอาหารที่น าเข้ามาในสหรัฐอเมริกามีการผลิตที่
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพ่ือช่วยให้ผู้น าเข้าสามารถตัดสินใจ
ได้ว่าบันทึกใดบ้างที่จะต้องจัดท าและเก็บรักษาภายใต้โปรแกรม FSVP เนื่องจากสถานประกอบการที่
ต่างกันจะใช้บันทึกที่ต่างกัน ซึ่งผู้น าเข้าจะต้องเลือกจัดท าบันทึกที่จ าเป็นและสอดคล้องกับลักษณะ
ของสถานประกอบการแต่ละประเภทตามข้อก าหนดของ FSVP 

 สหรัฐอเมริกาน าเข้ากุ้งจากจีนลดลงกว่าคร่ึง องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) เปิดเผยข้อมูล
ล่าสุดในเดือน ส.ค. 62 ว่าการน าเข้ากุ้งจากจีนของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณและมูลค่า
คิดเป็นร้อยละ  62 และ 71 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2561 และลดลงมากกว่า
ครึ่งในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบ
จากกรณีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันผู้น าเข้าสหรัฐฯ ต้องจ่าย
ภาษีน าเข้ากุ้งจากจีนในอัตราร้อยละ 25 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
 การน าเข้าสินค้ากล้วยไม้จากประเทศไทย ในปี 2563 คำดว่ำจะเพ่ิมมำกขึ้นเนื่องจำกประเทศไทยได้รับ

กำรคืนสิทธิ์ GSP ในเดือน ต.ค. ที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ประเทศไทยครองตลำดอันดับ 1 ของกล้วยไม้ตัดดอกพันธุ์  
Dendrobium ในตลำดสหรัฐฯ มำโดยตลอด 
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 รายงานการคาดการณ์แนวโน้มการค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2563 
- การส่งออก คาดว่าสหรัฐฯ จะสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้มูลค่าสูงถึง 137.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมขึ้น 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากปี  2562 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของการส่งออก
เนื้อสุกร เนื้อโค ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์พืชสวน   

- การน าเข้า คาดว่าจะอยู่ที่ 129.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการน าเข้าในปีงบประมาณ 2562 
คิดเป็นมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการลดลงของการน าเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน  

- ดุลการค้า ปีงบประมาณ 2563 สหรัฐฯ คาดว่าจะเกินดุลการค้าสินค้าเกษตร 8.0 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ เพ่ิมขึ้น 2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากปี 2562 ทั้งนี้ สหรัฐฯ เกินดุลการค้ามาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2556 อย่างไรก็ตาม ยอดเกินดุลการค้าลดลงมาตามล าดับทุกปีเนื่องจากการน าเข้าที่
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 การเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและสังเกตการณ์ในงาน PMA Fresh Summit 2019 ฝ่ายเกษตร 

ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้รับค าเชิญจากส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร
ต่างประเทศ (สปษ.) ประจ ากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ให้เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าภายใต้คูหา “Thailand 
Premium Produces” โดย สปษ. กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เชิญคณะวิจัยแก้ไขปัญหาคุณภาพมะม่วง  
ฉายรังสี ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงผู้ประกอบการเอกชนที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวจากประเทศไทย     
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเปิดตัวมะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์สีทองฉายรังสี และฝ่ายเกษตรฯ ได้ประสานน า 
ผลิตภัณฑ์ “Coco Thump” น้ ามะพร้าวอ่อนอินทรีย์ผลสดพร้อมดื่มแบบกดเจาะของบริษัท K FRESH 
จากประเทศไทย เข้าร่วมแสดงในคูหาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สินค้าที่น าไปแสดงในงานได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี โดยมีผู้น าเข้าที่เข้าร่วมงานสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าไปจ าหน่ายในตลาดสหรัฐฯ ทันที 

 การหารือด้านกฎระเบียบการน าเข้า บริษัท Tanod Thai ได้เข้าพบหารือกับฝ่ายเกษตรฯ เรื่อง
กฎระเบียบและขั้นตอนการน าเข้าน้ าจิ้มไก่ซึ่งท าจากน้ าตาลมะพร้าวจากประเทศไทยมายังสหรัฐฯ ซึ่ง
ฝ่ายเกษตรฯ ได้ให้ข้อมูลและค าแนะน าด้านกฎระเบียบและขั้นตอนการน าเข้าสินค้าอาหารจากไทย
มายังสหรัฐฯ แก่ผู้น าเข้ารายดังกล่าวได้ทราบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบเพ่ือป้องกันสินค้าถูกปฏิเสธหรือถูกกักกัน ณ ด่านน าเข้า ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการไทย  
 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ตุลาคม 2562 

 


