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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน ก.ย. 62 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกมูลคา 13,391.0 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลงรอยละ 3.89 เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากไทยเปนอันดับที่ 11 คิดเปนมูลคา 
320.0 ลานเหรียญสหรัฐ โดยไทยมีสัดสวนในตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 2.39  สำหรับมลูคา
การนำเขาจากไทยเดือน ก.ย. 62 ลดลงจากเดือน ส.ค. 62 คิดเปนรอยละ 15.64 สงผลใหสัดสวนการครอง
ตลาดของไทยลดอันดับลงจากอันดับท่ี 10 เม่ือเดือน ส.ค เปนอันดับท่ี 11 ในเดือน ก.ย. 
สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน ก.ย. 62 มีดังนี้  
o ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 43.99 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ส.ค. 62 รอยละ 

17.74 แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนาคิดเปนรอยละ 22.35  
o กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 42.76 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ส.ค. 

62 รอยละ 10.31 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 4.14 
o ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 39.38 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ส.ค. 

62 รอยละ 14.68  แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 12.06 
o ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 26.20 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ส.ค. 62  

รอยละ 19.48 แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวกวารอยละ 12.43 
o อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยเปนมูลคา 21.45 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจาก

เดือน ส.ค. 62 รอยละ 15.87 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 11.22 

• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลสินคาท่ีสำคัญ   
การนำเขาสินคาเกษตรที่สำคัญ 5 อันดับแรก จากประเทศไทยของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนลดลงมากทุก
รายการ โดยเฉพาะสินคาขาว กุง และทูนา นับเปนการลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือนที่มีการนำเขาเพิ่มขึ้นมา
ตลอด  
         ยางธรรมชาติ เปนสินคาท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยลดลงสูงสุดถึงรอยละ 19.48 คือ สวนหนึ่งมีผลมา
จากการนำเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง อยางไรก็ตาม สหรัฐฯ ไดหันไปนำเขายางจากประเทศโกตดิวัวร
และกานาเพิ่มขึ้น โดยการนำเขาจากกานาเปนยางประเภทเดียวกับที่นำเขาจากประเทศไทยคือ ยางแทงชั้น 
20 ซ่ึงในเดือน ก.ย. สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยลดลงรอยละ 27 แตหันไปนำเขาจากประเทศกานาเพ่ิมข้ึน
ถึงกวา 6 เทาตัว ในราคาตันละ 1,653 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ำกวายางที่นำเขาจากประเทศไทยซึ่งอยูท่ีตันละ 
1,782 เหรียญสหรัฐ จะเห็นวาราคายางของกานาต่ำกวางราคายางไทยถึงตันละ 129 เหรียญสหรัฐ อาจแสดง
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ใหเห็นถึงการสูญเสียความสามารถในการแขงขันดานราคา ซึ่งสวนหนึ่งอาจเปนเรื่องการแข็งคาของเงินบาท
หากยังคงดำเนินตอไปประเทศไทยอาจสูญเสียสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึน 
       ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ก.ย. ลดลงรอยละ 18  ในขณะท่ีการนำเขาขาวเมล็ดยาวของสหรัฐฯ 
ในภาพรวม ลดลงรอยละ 17  ในขณะท่ีการนำเขาขาวเมล็ดปานกลางและขาวกลองอินทรียเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
76 และ 40 ตามลำดับ ทั้งนี้ มูลคาการนำเขาเมล็ดปานกลางจากประเทศไทยอยูในระดับคงที่ ในขณะท่ีการ
นำเขาขาวอินทรียจากไทยเพ่ิมข้ึนรอยละ 47 ประเทศไทยถือแหลงนำเขาขาวอินทรียรายใหญท่ีสุดของสหรัฐฯ 
รองลงมาเปนอินเดีย   
        กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ก.ย. ลดลงรอยละ 10 โดยสวนแบงการตลาดกุง
ของไทยในสหรัฐฯ ป 2562 (ม.ค.-ก.ย.) อยูท่ีรอยละ 7.67 ลดลงจากรอยละ 8.27 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอนหนา โดยประเทศไทยยังคงอยูในอันดับท่ี 5 รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนามและ
เอกวาดอร      
        ทูนา สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ก.ย. ลดลงรอยละ 15 ในขณะที่การนำเขาจากประเทศคูแขงท่ี
สำคัญของไทย เชน เวียดนาม เอกวาดอร อินโดนีเซีย และเม็กซิโกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนำเขา
จากเวียดนามเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25 โดยเปนการนำเขาทูนาในน้ำมันเพิ่มขึ้นมากที่สุดเกือบ 2 เทาตัว      
ในราคาตันละ 4,025 เหรียญสหรัฐ ต่ำกวาราคาที่นำเขาจากประเทศไทยซึ่งอยูที่ตันละ 7,204 เหรียญ
สหรัฐ   

  ผลไมฉายรังสี ไดแก มังคุด ทุเรียน และมะขาม ทั้งปริมาณและมูลคาการนำเขาเดือน ก.ย. ลดลง
มากกวาครึ่ง เมื่อเทียบกับเดือนกอนหนาและในชวงเดียวกันของปที่แลว ทั้งนี้เนื่องจากเปนชวงปลายฤดู 
ในขณะท่ีมะขามเดือนกันยายนมีปญหาการถูกปฏิเสธนำเขาเนื่องจากสิ่งสกปรกและเนาเสียถึง 2 บริษัท  

  กลวยไม การนำเขาจากประเทศไทยในเดือน ก.ย. ลดลงจากเดือน ส.ค. รอยละ 5.6 ทั้งนี้ สืบเนื่อง
จากผานชวงฤดูกาลนำเขาสูงสุดซึ่งจะอยูในชวงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ในชวงเดือนเดียวกันของปกอนหนาพบวาการนำเขาลดลงถึงรอยละ 47.99 ซึ่งเปนผลกระทบจากการท่ี
สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP กลวยไมไทย และยังสงผลใหยอดการนำเขารวมของป 2562 (ม.ค.-ก.ย.) ลดลงจาก
ชวงระยะเวลาเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 30 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยเพ่ิงไดรับการคืนสิทธิ์ GSP เม่ือ
เดือน ต.ค. ท่ีผานมา 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ต.ค. 62       
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 6 ราย รวมสินคา 10 รายการ (entry line) ไดแก    
o บริษัท Ggc Twn. Co.,ltd.  สินคาปลาทูนา จำนวน 1 รายการ เนื่องจากพบการปนเปอนสารฮิสตามีน 
o บริษัท Green Giant Co., Ltd. สินคาเครื่องดื่มและน้ำอ่ืนๆ จำนวน 1 รายการ เนื่องจาก ผลิตภัณฑเจือ

สีสังเคราะหแตไมแสดงบนฉลาก ไมแสดงขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดบนฉลากเปนภาษาอังกฤษ และเจือสีท่ีไม
ปลอดภัย 

o บริษัท Fresh Produce Co. Ltd. สินคามะขาม จำนวน 2 รายการ เนื่องจากสินคาท้ังหมดหรือบางสวน
เจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

o บริษัท Thai Agro Enterprise Co., Ltd. สินคามะขาม จำนวน 4 รายการ เนื่องจากสินคาทั้งหมดหรือ
บางสวนเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

o บริษัท Phetdamfoods Co.,Ltd.  สินคาน้ำปลา/ผลิตภัณฑปลา จำนวน 1 รายการ เนื่องจาก ไมแสดง
ชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ / หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มท่ีมีผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูล
รอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักที่มีอยูในอาหาร ไมแสดงขอมูลที่จำเปนทั้งหมดบนฉลากเปนภาษาอังกฤษ 
และไมแจงสารกอภูมิแพอาหารท่ีสำคัญท้ังหมดท่ีมีอยูในผลิตภัณฑ  
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o บริษัท Thai Origin Co., Ltd.  สินคาผลหมาก (betel fruit) จำนวน 1 รายการ เนื่องจากดูเหมือนวามี
สารพิษหรืออันตรายซ่ึงอาจทำใหเปนอันตรายตอสุขภาพ   

ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  
o  จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิต 23 ราย จำนวนสินคา 46 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑอาหาร

ทะเล (ปลาพอลล็อก ปลานิล) ผลิตภัณฑจากขาว/ขาวสาลี  ผัก (ผักโขม หนอไม) ผลไมแหง/แปรรูป เห็ด 
เครื่องเทศและพืชสมุนไพร ลูกกวาด ผลิตภัณฑนมเปรี้ยว สม และอาหารสัตว      
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ปนเปอนสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (สารเมลามีน เชื้อซัลโมเนลลา สารกำจัด
ศัตรูพืชตกคาง หรือสาร/สีเจือปนอาหารท่ีไมปลอดภัยตอสุขภาพ ดูเหมือนจะมีสารพิษหรือตะกั่วที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ) มีสิ่งสกปรก/เนาเสียหรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร ผูผลิตไมไดลงทะเบียน
สถานประกอบการอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำหรือเปนกรด การผลิต/แปรรูปหรือบรรจุในสภาพที่ไมถูก
สุขลักษณะซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ดูเหมือนวาจะมีสารพิษหรือสารที ่เปนอันตรายตอสุขภาพ           
ดูเหมือนจะไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร  แสดงฉลากไมถูกตอง (ไมระบุชื่อท่ีอยูของผูประกอบการ
ผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ ไมแสดงขอมูลที่จำเปนทั้งหมดบนฉลากเปน
ภาษาอังกฤษ ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ/หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มท่ีมีผักหรือน้ำผลไม 
แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร   

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 15 ราย จำนวนสินคา 51 รายการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ
นำเขา ไดแก สินคาประมง (ทูนา ปลาหมีก กุง ขากบ และปลานิล) ผัก/ผลไมสด (แกวมังกร ขาวโพด) และ
น้ำผลไม  
สาเหตุการถูกปฏิเสธ พบสิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร พบการปนเปอน 
(ไดแก เชื้อซัลโมเนลลา สารกำจัดศัตรูพืช สารพิษหรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ) ใชยาสัตวชนิดใหม
โดยไมไดรับอนุญาต ฉลากไมถูกตอง (ไดแก การจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไมถูกตอง ใชสีสังเคราะหแต
ไมแจงบนฉลาก) และไมยื่นกระบวนการผลิตจึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใต
สภาวะท่ีไมถูกสุขลักษณะ 

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  สำหรบัสินคาและผูประกอบการของไทย 

ดังนี้  

o บริษัท NAMPRIK MAE-ANONG CO., LTD. และ บริษัท NAMPRIK MAE ANONG เม่ือวันท่ี 31 

ต.ค. 62 – Import Alert 99-38 สำหรับสินคา 142 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑอาหาร อาหารทะเล 

ผลิตภัณฑนม ผักและผลไม เครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหาร สารใหความหวาน อาหารเด็ก ผลิตภัณฑ

เนื้อสัตว เนื้อไกและไข และผลิตภัณฑอาหารที่มีสวนผสมแมลงที่บริโภคได และสัตวมีชีวิต ทั้งนี้ 

ฝายเกษตรฯ อยูระหวางประสาน U.S.FDA เพื่อขอรับทราบสาเหตุของการแจงเตือนการนำเขา

ดังกลาว เนื่องจากจำนวนรายการสินคามากกวาปกติและเปนสินคาที่หลากหลาย ทั้งนี ้เบื ้องตน

สันนิษฐานวาอาจมีสาเหตุเก่ียวเนื่องจากการกรอกขอมูลโรงงานผลิตท่ีคลาดเคลื่อน 

o บริษัท NATURAL MUNCH CO., LTD เมื ่อวันที่ 3 ต.ค. 62 - Import Alert 23-12 สำหรับ

สินคา 1 รายการ คือ มะพราวอบกรอบ (coconut chips) เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลลา 
อนึ่ง การขึ้นบัญชี Import Alert คือ การที่ FDA แจงใหแกเจาหนาที่ภาคสนามและสาธารณชนทราบวา FDA 

อนุญาตใหกักกันสินคาที ่ละเมิดกฎหมายและขอบังคับของ FDA โดยไมตองมีการตรวจทางกายภาพสินคา 

(Detention Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหลานี้อาจเก่ียวของกับ ผลิตภัณฑ ผูผลิต ผู

จัดสง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินคาถูกขึ้นบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจสงผลให

สินคาท้ังหมดท่ีจะนำเขาสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการนำเขาโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที 
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3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย 

-  
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• สหรัฐฯ ประกาศตัดสิทธิ์ GSP สินคาไทยมูลคาเกือบ 4 หมื ่นลานบาท เมื ่อวันที่ 25 ต.ค. 62 
สำนักงานผูแทนการคาสหรัฐ (USTR) ไดออกประกาศวา ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดลงนาม
ประกาศระงับการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั ่วไป หรือ Generalized System of 
Preferences (GSP) กับสินคาของไทยคิดเปนมูลคา 1,300 ลานเหรียญสหรัฐ ดวยขอกลาวหาดาน
ปญหาสวัสดิภาพแรงงาน โดยใหมีผลบังคับใชใน 6 เดือน นับจากวันที่ประกาศสินคาท่ีจะถูกตัดสิทธิ์ 
GSP ในครั้งนี้มีท้ังหมด 573 รายการ ซ่ึงรวมถึงสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก อาหารทะเล (ไมรวมกุง
และทูนา) ผักและผลไม เมล็ดพันธุพืช น้ำเชื่อมและน้ำตาล ซอสถ่ัวเหลือง น้ำผักและผลไม 

• U.S. FDA ประกาศวันครบกำหนดยื่นเอกสารรับรองสถานะสถานประกอบการอาหารสัตว  เม่ือ
วันที่ 10 ต.ค. 62 US.FDA ไดประกาศเตือนสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติครบเปน “Qualified 
facility” ภายใตกฎระเบียบการควบคุมเชิงปองกันสำหรับอาหารสัตว หรือ Preventive Controls 
for Animal Food (PC Animal Food) กอนวันที ่ 17 ก.ย. 62 ใหสงมอบเอกสารรับรองสถาน
ประกอบการอาหารสัตวท่ีผานการรับรองท่ีเริ่มดำเนินการผลิต แปรรูป บรรจุ หรือถือครองอาหารสัตว 
และตองสงแบบฟอรมยืนยัน (FDA 3942b) ไปยัง U.S.FDA ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 62 โดยสถาน

ประกอบการที่ไดรับการรับรองจะตองปฏิบัติตามมาตรฐาน CGMP และเก็บรักษาบันทึกที่จำเปนเพ่ือ
ใชประกอบการยืนยันในแบบฟอรม FDA 3942b โดยไมจำเปนตองสงบันทึกเหลานี้ไปยัง U.S.FDA     

• FDA เผยแพรรายการบันทึกที่ตองใชภายใตโปรแกรม FSVP เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 62 องคการอาหาร
และยาแหงสหรัฐฯ (U.S. FDA) ไดเผยแพรรายการบันทึกที่ตองใชภายใตโปรแกรมตรวจสอบผูผลิตใน
ตางประเทศ (FSVP) ซึ่งเปนโปรแกรมที่บัญญัติขึ ้นตามรัฐบัญญัติความปลอดภัยดานอาหาร หรือ 
FSMA ของ U.S. FDA ท่ีกำหนดใหผูนำเขาตรวจสอบวาอาหารท่ีนำเขามาในสหรัฐอเมริกามีการผลิตท่ี
เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยดานอาหารของสหรัฐฯ ทั้งนี้ เพื่อชวยใหผูนำเขาสามารถตัดสินใจ
ไดวาบันทึกใดบางที่จะตองจัดทำและเก็บรักษาภายใตโปรแกรม FSVP เนื่องจากสถานประกอบการท่ี
ตางกันจะใชบันทึกที่ตางกัน ซึ่งผูนำเขาจะตองเลือกจัดทำบันทึกที่จำเปนและสอดคลองกับลักษณะ
ของสถานประกอบการแตละประเภทตามขอกำหนดของ FSVP 

• สหรัฐอเมริกานำเขากุงจากจีนลดลงกวาครึ่ง องคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) เปดเผยขอมูล
ลาสุดในเดือน ส.ค. 62 วาการนำเขากุงจากจีนของสหรัฐฯ ลดลงอยางตอเนื่องทั้งปริมาณและมูลคา
คิดเปนรอยละ  62 และ 71 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในป 2561 และลดลงมากกวา
ครึ่งในชวง 8 เดือนแรกของป 2562 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากผลกระทบ
จากกรณีความขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน ซึ่งสงผลใหปจจุบันผูนำเขาสหรัฐฯ ตองจาย
ภาษีนำเขากุงจากจีนในอัตรารอยละ 25 

5. การคาดการณสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 
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• การนำเขาสินคากลวยไมจากประเทศไทย ในป 2563 คาดวาจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากประเทศไทยไดรับ

การคืนสิทธิ์ GSP ในเดือน ต.ค. ที่ผานมา ทั้งนี้ ประเทศไทยครองตลาดอันดับ 1 ของกลวยไมตัดดอกพันธุ 

Dendrobium ในตลาดสหรัฐฯ มาโดยตลอด 

• รายงานการคาดการณแนวโนมการคาสินคาเกษตรของสหรัฐฯ ในปงบประมาณ 2563 

- การสงออก คาดวาสหรัฐฯ จะสามารถสงออกสินคาเกษตรไดมูลคาสูงถึง 137.0 พันลานเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้น 2.5 พันลานเหรียญสหรัฐ จากป  2562 สวนใหญเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการสงออก
เนื้อสุกร เนื้อโค ถ่ัวเหลือง และผลิตภัณฑพืชสวน   

- การนำเขา คาดวาจะอยูท่ี 129.0 พันลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการนำเขาในปงบประมาณ 2562 
คิดเปนมูลคา 300 ลานเหรียญสหรัฐ เนื่องจากการลดลงของการนำเขาผลิตภัณฑพืชสวน  

- ดุลการคา ปงบประมาณ 2563 สหรัฐฯ คาดวาจะเกินดุลการคาสินคาเกษตร 8.0 พันลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.8 พันลานเหรียญสหรัฐ จากป 2562 ทั้งนี้ สหรัฐฯ เกินดุลการคามาอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตป 2556 อยางไรก็ตาม ยอดเกินดุลการคาลดลงมาตามลำดับทุกปเนื่องจากการนำเขาท่ี
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป  
 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

ตุลาคม 2562 
 


