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

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน มีนาคม 2563 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 
15,446.98  ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน รอยละ  14.46 เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากประเทศ
ไทยคิดเปนมูลคา 368.80 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จากเดือนกอนหนาถึงรอยละ  29.83  โดยประเทศ
ไทยมีสวนแบงในตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ รอยละ 2.39 เพิ่มขึ้น จากเดือนกอนหนาซึ่งอยูที่รอยละ 2.10 
สงผลใหการครองสวนแบงตลาดของไทยเลื่อนสูงข้ึนจากอันดับท่ี 9 ไปอยูท่ีอันดับท่ี 8   
สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน มีนาคม 2563 มีดังนี้  
1) ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือนมีนาคม 2563 คิดเปนมูลคา 57.42 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 
จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 35.20 เนื่องจากการนำเขาขาวในภาพรวมของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน อยางไร
ก็ตาม การนำเขาจากไทยลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 6.43 ซึ่งอาจเปนผลมาจากภาวะ
ตึงตัวของอุปทานขาวเพ่ือการสงออกของไทย  
2) ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือนมีนาคม 2563  เปนมูลคา 50.86 ลานเหรียญ

สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 48.21  และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 

18.91 ท้ังนี้ เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 

3) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน มีนาคม 2563 เปนมูลคา 28.19 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 1.63 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 31.48 เนื่องจากมี
การนำเขามากข้ึนจากอินโดนีเซียและโกตดิวัวรซ่ึงเปนคูแขงท่ีสำคัญ 
4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือนมีนาคม 2563 เปนมูลคา 27.24 
ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนหนากอนรอยละ 34.89  และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 
12.12  
5) กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน มีนาคม 2563 เปนมูลคา 26.50 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพ่ิมจากเดือนกอนหนารอยละ 37.52 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลวพบวาการนำเขาลดลงถึงรอยละ 23.32 เม่ือพิจารณาสวนแบง
ตลาดกุงไทยในสหรัฐฯ ชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 2563 พบวาอยูในอันดับท่ี 5 ตกจากอันดับท่ี 4 ในชวง
เดียวกันของปกอนหนามา โดยสหรัฐฯ หันไปนำเขากุงจากอินเดีย อินโดนีเซีย และเอกวาดอรมากข้ึน 
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• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลการนำเขาในเดือนมีนาคม 2563   
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสหรัฐฯ ซ่ึงเริ่มเขาสูวิกฤตในชวงตนเดือน

มีนาคม ไดสงผลกระทบตอการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทย โดยสินคาที ่ไดรับ
ผลกระทบในทางบวก ไดแก ขาว ผลิตภัณฑทูนากระปอง อาหารแมวและสุนัขบรรจุกระปอง สับปะรด
บรรจุกระปอง และผลิตภัณฑกุงแปรรูป ซ่ึงเปนอาหารประเภทท่ีจำเปนตอการดำรงชีพและสามารถเก็บไว
ไดนาน (shelf stable) ที่ชาวอเมริกันนิยมซื้อเก็บไวยามฉุกเฉินจนสงผลใหเกิดการขาดตลาดในบางชวง 
สำหรับสินคาที่ไดรับผลกระทบในทางลบไดแก สินคาราคาสูง สินคาที่ไมจำเปน และสินคาท่ีระบบ        
ซัพพลายเชนและการขนสงไดรับผลกระทบ ไดแก ทุเรียน มะพราวออน และกลวยไม   

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน เมษายน 2563 
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 6 ราย รวมสินคา 13 รายการ (entry line) ดังนี้  

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวนสินคา 
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Namprik Mae-Anong Co., Ltd. น้ำพริก 4 ดูเหมือนวาจะไดรับการจัดเตรียม บรรจุหรือเก็บ
รักษาภายใตสภาวะที ่ไมสะอาดซึ ่งอาจมีการ
ปนเป อนสิ ่งสกปรกหรืออาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ 

2. Useful Food Co., Ltd. ขาวเกรียบทำจากขาวโพด 1 ดูเหมือนจะมีสารเติมแตงอาหารเปนสีเหลืองซ่ึง
ไมไดแจงไวบนฉลาก 

3. Flora Capital Co Ltd. มะขาม 3 เจือปนดวยสิ ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สำหรับการเปนอาหาร (filthy) 

4. O-Cha Food Pack Co., Ltd. กานและใบผัก ใบเตย 2 พบเชื้อซัลโมเนลลา 
5. Tuna Paradise Co. Ltd. ทูนา 2 เจือปนดวยสิ ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ

สำหรับการเปนอาหาร 
6. AmMed Supply Co.,Ltd. ผลหมาก 1 ดูเหมือนวาจะมีสารพิษหรือสารที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

ประเทศคูแขงสำคัญ  

ประเทศคูแขง สินคาที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
จีน 

- ผูประกอบการถูกปฏิเสธ 
19 ราย   
- สินคาถูกปฏิเสธ           
28  รายการ 

• ผ ั ก และผล ไม  แห  ง / แปร รูป 
(อินทผลัม พุทราจีน ผักดอง เห็ด) 

• เครื่องเทศ/สมุนไพร (อบเชย ยา
สมุนไพร) 

• สวนผสมอาหาร (แปงถั่วเหลือง) 

• ขนมอบ (คุกกี้ บิสกิต ขนมปง)  

• อาหารทะเล (ปลา croaker) 

• ผลิตภัณฑนม (โยเกิรต)  

• ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

1. ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (เมลามีน สารพิษหรือสาร
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการ
เปนอาหาร สีที่ไมปลอดภัย) 

2. ฉลากไมถูกตอง (ขอมูลบนฉลากไมครบถวน ไมแจงสารกอภูมิแพ          
ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสม ไมแจงสีปรุงแตงอาหาร มีเนื้อหา / 
การอางสิทธิ์ดานสุขภาพโดยไมไดรับอนุญาต ไมแสดงขอมูลทาง
โภชนาการ ไมมีภาษาอังกฤษ) 

3. ยาใหมที่ยังไมไดรับอนุญาต  

เวียดนาม 

- ผูประกอบการถูกปฏิเสธ 
7  ราย  
- สินคาถูกปฏิเสธ         
12 รายการ 

• เคร่ืองเทศ/เคร่ืองปรุง (พริก 
อบเชย มะขามเปยก) 

• มันสำปะหลัง  

• ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

1. ปนเป อนสาร/สิ ่งที ่เป นอันตรายตอสุขภาพ (สิ ่งสกปรก เชื ้อซัล
โมเนลลา สารกำจัดศัตรูพืช และสารมีพิษ) 

2. ฉลากไมถูกตอง (ไมระบุชื่อและปริมาณของสวนผสมอาหารแตละชนิด
และปร ิมาณรวมของส วนผสมอาหารบนฉลาก ไม ระบ ุท ี ่ อยู
ผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย และผูรับผิดชอบกรณีเกิด
เหตุการณไมพึงประสงคที่รายแรง)     
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• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน เมษายน 2563 
ผูประกอบการ เลขที่  

Import Alert 
สินคาที่ถูกแจงเตือน จำนวนสินคา 

(entry line) 
สาเหตุการถูกแจงเตือน 

บริษัท Lion Foods 21-07 มะขาม (แหงหรือเปยก) 2 เจือปนดวยสิ ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สำหรับการเปนอาหาร 

     
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย  
 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจของการผลิตกัญชงเพ่ืออุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา “การทบทวนโครงการนำรอง
ของมลรัฐ” ดำเนินการโดยสำนักงานบริการวิจัยดานเศรษฐกิจ (ERS) ของ USDA เผยแพรเมื ่อเดือน
กุมภาพันธ 2563 ผลการศึกษาพบวา พื้นที่เพาะปลูกกันชงในเชิงอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง แตยังคงมีอุปสรรคดานกฎหมายซ่ึงแตกตางกันในแตละมลรัฐ ปญหาการจัดหาปจจัยการผลิต ความ
เสี่ยงสูงท้ังความไมแนนอนดานกฎระเบียบและการตลาด และการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมอาจไมคุมคาในทาง
เศรษฐกิจสำหรับในบางมลรฐั เนื่องจากตองเผชิญกับการแขงขันกับพืชเศรษฐกิจอื่น การแขงขันในตลาดโลก 
การขาดขอมูลการตลาดและความโปรงใส และความไมชัดเจนดานกฎหมายของ U.S.FDA 

• U.S. FDA เริ่มตรวจสอบผูนำเขาภายใต FSVP แบบทางไกลเนื่องจาก COVID-19 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 

2563 องคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ประกาศวาจะเริ่มขอใหผูนำเขาอาหารสำหรับ
มนุษยและสัตวที่อยูภายใตโปรแกรมการตรวจสอบซัพพลายเออรตางประเทศ (FSVP) จัดสงบันทึกขอมูลท่ี
จำเปนใหแก U.S.FDA ทางระบบอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นท่ีมีประสิทธิภาพคลายกัน เพื่อการตรวจสอบ
แบบทางไกลเปนการชั่วคราวในชวงภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 

• U.S.FDA ออกนโยบายชั ่วคราวสำหรับโปรแกรมการรับรองของบุคคลที ่สามที ่ได ร ับการรับรอง             
ในชวง COVID-19 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 องคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ได

ประกาศแนวทางปฏิบัติชั่วคราวเกี่ยวกับขอกำหนดบางประการของโปรแกรมการรับรองบุคคลท่ีสามที่ผาน
การรับรอง (Accredited Third-Party Certification Program) ซึ่งอยูภายใตรัฐบัญญัติการปรับปรุงความ
ปลอดภัยดานอาหารปลอดภัยใหทันสมัย (FSMA) ของ U.S.FDA เนื่องจากขอจำกัดในการตรวจสอบนอก
สถานที่ในชวงการระบาดของ COVID-19  โดย U.S.FDA จะยกเลิกการตรวจสอบนอกสถานที่เปนชั่วคราว

เพื่อใหหนวยงานที่ไดรับการรับรอง (Accreditation Body: AB) ยังคงสามารถทำการรับรองบุคคลที่สามให
เปนหนวยออกใบรับรอง (Certification Body: CB) และยกเลิกการบังคับใชวันหมดอายุของใบรับรองท่ี
หนวยรับรอง (CB) ออกใหแกผูประกอบการ ซ่ึงเดิมกำหนดไว 12 เดือน   

• USDA ประกาศโครงการใหความชวยเหลือดานอาหารเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 เมื่อวันท่ี 

17 เมษายน 2563 กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดประกาศโครงการความชวยเหลือดาน
อาหารอันเนื่องมาจากโคโรนาไวรัส (Coronavirus Food Assistance Program: CFAP) ซึ่งเปนโปรแกรม
ใหมของ USDA เพื่อชวยเหลือเกษตรกร ฟารมปศุสัตว และผูบริโภคในการรับมือตอการระบาดของ COVID-
19 โดย USDA จัดทำโครงการบรรเทาทุกขทันทีโดยใชงบประมาณ 19 พันลานเหรียญสหรัฐ เพื่อใหการ

สนับสนุนแกเกษตรกรและฟารมปศุสัตวในการรักษาความมั่นคงของหวงโซอาหาร และมั่นใจวาชาวอเมรกัิน
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จะไดรับและสามารถเขาถึงอาหารที่ตองการไดอยางทั่วถึง รวมทั้งการชวยรับซื้อและกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือชวยเหลือชาวอเมริกันท่ีตองการความชวยเหลือ   

• USDA ประกาศขอเสนอรายการโรคสัตวที่ตองรายงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 หนวยงาน
บริการตรวจสอบสุขภาพสัตวและพืช (APHIS) ภายใต USDA ประกาศขอเสนอใหมสำหรับรายการโรคสัตวท่ี
ตองรายงานแหงชาติ (National List of Reportable Animal Diseases: NLRAD) เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการตรวจจับ รับมือและควบคุมโรคสัตว โดยขอเสนอใหมสำหรับ NLRAD นี้ไดรวบรวมขอแนะนำในการ
ปฏิบัติไวในที่เดียวกันและมีความครอบคลุมรอบดาน ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาเจาหนาท่ีดานสุขภาพสัตวของ
รัฐบาลกลางและมลรัฐจะไดรับขอมูลเก่ียวกับโรคติดตอของสัตวท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังการไดรับ
รายงานโรคท่ีรายแรงลวงหนา ซึ่งจะชวยใหเรงความเร็วในการรับมือไดทันเวลา และลดผลกระทบตอผูผลิต
และเศรษฐกิจโดยรวม 

• ผลกระทบของ COVID-19 ตอการบริโภคผักและผลไมในสหรัฐอเมริกา ตอพฤติกรรมการใชจายเงินเพ่ือซ้ือ

สินคาผักและผลไมของชาวอเมริกันท่ีแตกตางกัน 3 แนวทาง ไดแก การซ้ือผักและผลไมสด ผลิตภัณฑแชแข็ง 
และผลิตภัณฑแปรรูปหรือผักและผลไมท่ีสามารถเก็บรักษาไวไดนาน (shelf-stable) โดยผลการศึกษาขอมูล
ขององคกรวิเคราะหการตลาด 3 องคกร ไดแก 210 Analytics, IRI และ PMA เกี ่ยวกับผลกระทบของ
การตลาดผักและผลไมการจำหนายตอการระบาดของ COVID-19 ในชวงสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม ถึง

ชวงสัปดาหของวันที่ 5 เมษายน 2563 พบวา ในชวงสัปดาหสุดทาย มูลคาการจำหนายสินคาผักและผลไม
สดเพิ่มขึ้นรอยละ 14.2 ผลผลิตแชแข็งเพิ่มขึ้นรอยละ 47.4 และผลผลิตแปรรูปเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงรอยละ 
48.1 เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2562 

• สหรัฐอเมริกาผอนปรนกฎระเบียบวีซา H-2A เพื่อความมั่นคงดานแรงงานภาคเกษตรชวง COVID-19 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงแหงมาตุภูมิแหงสหรัฐอเมริกา (DHS) ดวยการสนบัสนุน
จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดประกาศกฎระเบียบสุดทายชั ่วคราวเพื ่อผอนปรน
ขอกำหนดบางประการสำหรับวีซา H-2A เพ่ือใหการจางงานแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมายของนายจางใน

ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ดำเนินตอไปอยางตอเนื่อง รวมถึงชวยปกปองหวงโซอุปทานอาหารของประเทศ
และบรรเทาผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขจากการระบาดของ COVID-19 โดยจะไมเกิด

ผลกระทบตอความเขมงวดหรือการสิ้นสุดของมาตรการปกปองแรงงานชาวอเมริกัน 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

พฤษภาคม 2563 
 


