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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน มิถุนายน 2563 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด  

14,436.08 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ  0.50 โดยน าเข้าจากประเทศไทยคิดเป็น
มูลค่า 392.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง จากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ  4.88  ส่งผลให้ประเทศไทยมีส่วน
แบ่งในตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยเหลือเป็นร้อยละ 2.72 แต่เลื่อนอันดับขึ้นมาอยู่ที่ 6 ของโลก 
จากอันดับที่ 7 ของเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจาก
ไทยสูงสุดในเดือน มิถุนายน 2563 มีดังนี้  
1) ข้าว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือนมิถุนายน 2563 คิดเป็นมูลค่า 85.66 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 

จากเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 4.22 โดยสหรัฐฯ มีการน าเข้าจากอินเดียและเวียดนามเพ่ิมข้ึน แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 76.05 เนื่องจากความต้องการข้าว
มากขึ้นในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19   

2) ทูน่าและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน มิถุนายน 2563 เป็นมูลค่า 51.28 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 9.99 แตเ่พิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 35.36  

3) กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน มิถุนายน 2563 เป็นมูลค่า 38.36 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 29.54 เนื่องจากการน าเข้าในภาพรวมเพ่ิมขึ้นหลังจากท า
สถิติน าเข้าต่ าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 21.21    

4) อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน มิถุนายน 2563 เป็นมูลค่า 35.65 
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 27.60 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อย
ละ 62.68 เนื่องจากการน าเข้าในภาพรวมเพ่ิมขึ้น  

5) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน มิถุนายน 2563 เป็นมูลค่า 13.88 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 54.94 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 60.72 
เนื่องจากการน าเข้าในภาพรวมลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของเดือนก่อนหน้า   
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 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าในเดือน มิถุนายน 2563 
ผลไม้เมืองร้อน  
มังคุด (ผลไม้ฉายรังสี) ไม่มีข้อมูลการน าเข้าในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจากใน

สถานการณ์ช่วงโควิด-19 ผู้ประสานงานโครงการฯ ฝ่ายไทยมีข้อกังวลต่อปริมาณค าสั่งซื้อที่ไม่แน่นอนและ
ความคุ้มทุนในการด าเนินการ ณ โรงฉายรังสีในประเทศไทย ดังนั้น จึงยังไม่แจ้งยืนยันก าหนดการให้
เจ้าหน้าที่ USDA/APHIS เดินทางมาเริ่มโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีไปยังสหรัฐฯ อนึ่ง จากการ
สังเกตการณ์ในตลาดของชาวเอเชียในเขตนครลอสแอนเจลิสช่วงเดือนกรกฎาคมพบว่ามีเฉพาะมังคุดสดจาก
เม็กซิโกวางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 8.99 เหรียญสหรัฐ (613 บาท/กิโลกรัม) 

ทุเรียน ปริมาณการน าเข้าในเดือนมิถุนายนเพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคมกว่า 3 เท่าตัว ในขณะที่มูลค่า
น าเข้าเพ่ิมขึ้นกว่า 4 เท่าตัว จากการสังเกตการณ์ในตลาดของชาวเอเชียในเขตนครลอสแอนเจลิส พบว่ามี
ทุเรียนสดไทยพันธุ์หมอนทองทั้งผลของไทยวางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 11.99 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
818 บาท/กิโลกรัม) ในขณะที่ทุเรียนแช่แข็งวางจ าหน่ายในราคาปอนด์ละ 3.29 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
224 บาท/กิโลกรัม) 

              

  ทุเรียนพันธุ์หมอนทองของไทย (สดและแช่แข็ง)                    มังคุดสดจากเม็กซิโก 
 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 3 ราย รวมสินค้า 3 รายการ (entry line) ดังนี้  
ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวนสินค้า 

(entry line) 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Phatthana Frozen Food 
Co., Ltd 

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (กุ้ง) 1 ระบุว่าพบสารปรุงแต่งอาหารไนโตรฟูรานซ่ึง
เป็นสารที่ไม่ปลอดภัย  

2. Hongsawadee Trading 
Co.,Ltd 

ผลิตภัณฑ์มะขามแห้งหรือเปียก 1 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับ
การเป็นอาหาร 

3. Tuna Paradise Co. Ltd. ปลาทูน่า 1 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสียหรือไม่เหมาะเป็นอาหาร 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า นับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ที่ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (กุ้ง) ไทยถูกสหรัฐฯ ปฏิเสธ
น าเข้าด้วยสาเหตุการตรวจพบไนโตรฟูราน ซึ่งเป็นปัญหายาปฏิชีวนะตกค้างที่กรมประมงร่วมกับภาคเอกชนและ
อุตสาหกรรมผู้ผลิตไทยได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยและสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ กับผู้บริโภคและตลาด
ต่างประเทศมาโดยตลอด  
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ประเทศคู่แข่งส าคัญ  
ประเทศคู่แข่ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผู้ประกอบการ 13 ราย   
- สินค้า 23  รายการ 
 
 

 ผัก/ผลไม้ (เห็ด พุทราจีน) 
 อาหารทะเล (กุ้ง) 
 สมุนไพร (ไม่ใช่ชา)  
 ขนมอบ/อาหารว่าง (ขนมปัง)  
 ผลิตภัณฑ์นม (โยเกิร์ต)  
 ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี (กลูเตน)  

1. ปนเป้ือน (สารก าจัดศัตรูพืช สารเมลามีน สารพิษหรือสารที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ สิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการ
เป็นอาหาร มีสารเติมแต่งอาหารที่ไม่ปลอดภัย) 

2. ฉลากไม่ถูกต้อง (ไม่แจ้งสารก่อภูมิแพ้อาหารที่ส าคัญทั้งหมดที่มี
อยู่ในผลิตภัณฑ์ ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิด อ้าง
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือมีส่วนประกอบของโสม แต่ไม่พบสิ่ง
ดังกล่าวที่มาจากพืชที่จัดอยู่ในประเภทโสม (Panax)  

เวียดนาม 

- ผู้ประกอบการ 7  ราย  
- สินค้า 12 รายการ 

 เครื่องเทศ/เครื่องปรุง (พริกป่น 
พริกไทย)  

 อาหารทะเล (ปลานิล ปลาทูน่า 
ปลา Scad) 

1. ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ยัง
ไม่ได้รับอนุญาต ฮีสตามีน เชื้อซัลโมเนลลา เชื้อลิสทีเรีย และสิ่ง
สกปรกเน่าเสีย) 

2. ไม่ยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนว่าจะได้รับการผลิต,แปรรูป 
หรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 
ผู้ประกอบการ เลขที่ Import Alert สินค้าที่ถูกแจ้งเตือน จ านวนสินค้า (entry line) สาเหตุการแจ้งเตือน 

1. Jack Hua Co., Ltd 28-13 
(07/07/2020) 

ข่าผง (Galangal 
Powder) 

1 พบสารตะกั่ว 

     
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
- 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 
 US.FDA เลื่อนการเริ่มตรวจสอบธุรกิจขนาดเล็กตามระเบียบย่อยว่าด้วยการป้องกันการปลอมปนโดย

เจตนา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (US.FDA) ได้ประกาศว่าจะเริ่ม
ด าเนินการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบย่อยว่าด้วยการป้องกันการปลอมปนโดยเจตนา หรือ 

Intentional Adulteration (IA) ภายใต้กฎหมาย FSMA ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กในเดือนมีนาคม 2564 จาก
เดิมที่ก าหนดไว้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 

 ITC มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สอบสวนการทุ่มตลาดล้อยางน าเข้าจากไทย ความคืบหน้ากรณีกระทรวงพาณิชย์
แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Commerce: DOC) ประกาศ เรื่อง การสอบสวนการทุ่มตลาดและ
การอุดหนุนล้อยางส าหรับรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck: 
PVLT) ที่น าเข้าจากเกาหลีใต้ ไต้หวัน เวียดนาม รวมทั้งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เนื่องจาก
การร้องเรียนของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐฯ ซ่ึงบัดนี้ คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. International Trade Commission: ITC) ได้พิจารณาตัดสินใจเบื้องต้นแล้ว โดยมีมติเป็น
เอกฉันท์ให้ด าเนินการสอบสวนต่อไป เนื่องจากเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ผู้ถูกกล่าวหามีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ล้อยาง PVLT ในสหรัฐฯ โดยมีราคาต่ ากว่ามูลค่าที่เป็นธรรม และยังเห็นว่าล้อยาง PVLT ที่น าเข้าจากเวียดนาม
ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลอีกด้วย 

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้เผยแพร่รายงาน เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าปี 2562 
โดยเน้นนวัตกรรมทางการเกษตร ซึ่งศึกษาค้นคว้าโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่
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ด าเนินการผ่านโครงการความร่วมมือในการสร้างเทคโนโลยีการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกส าหรับภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกา 
ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ผลิตพืช ผู้เลี้ยงสัตว์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้บริโภค รวมถึงสร้างโอกาส
ให้ผู้ประกอบการของสหรัฐฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 

 ผลกระทบ COVID-19 ฉุดการน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ลดต่ าสุดในรอบ 7 ปี ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้มี
การคาดการณ์ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จะท าให้การน าเข้ากุ้งของ
สหรัฐฯ ลดลง แต่ก็ยังไม่ปรากฏเด่นชัดกระทั่งส านักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (National 
Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) ได้เปิดเผยข้อมูลการน าเข้าล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 
2563 พบว่า การน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ลดลงลดลงต่ าสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 7 ปี 

 ข้อตกลง สหรัฐอเมริกา - เม็กซิโก - แคนาดา (USMCA) เริ่มมีผลบังคับใชแ้ล้ว กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(USDA) ได้แถลงการณ์เรื่อง ข้อตกลงสหรัฐอเมริกา - เม็กซิโก - แคนาดา (USMCA) ว่ามีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยระบุว่าข้อตกลงใหม่นี้เป็นข้อเสนอที่ดีกว่าซึ่งจะช่วยให้สหรัฐอเมริกาสามารถ
เข้าถึงตลาดแคนาดาและเม็กซิโกได้มากขึ้น และช่วยลดอุปสรรคทางการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา 

5. การคาดคะเนสถานการณก์ารค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
-  

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 

 ให้ค าปรึกษาและข้อมูลด้านกฎระเบียบให้แก่ผู้น าเข้าและส่งออก  ดังนี้ 

- บริษัท I Joy Market LLC บริษัทผู้น าข้าวของสหรัฐฯ ซึ่งฝ่ายเกษตรฯ ได้ให้ค าปรึกษาและจัดส่งข้อมูล
เรื่องกฎระเบียบและขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตน าเข้า ( Import Permit) ทุเรียนสดจากไทยมายัง
สหรัฐฯ และขณะนี้บริษัทฯ ได้ยื่นขอเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาจาก USDA 

- บริษัท Pankanut. Co., Ltd. ผู้ส่งออกของไทย ซึ่งฝ่ายเกษตรฯ ได้จัดส่งข้อมูลด้านกฎระเบียบและ
ขั้นตอนการลงทะเบียน Food Facility Registration และให้ค าปรึกษาด้านการส่งออกสินค้าทุเรียนสด
แกะเปลือกแช่เย็นจากไทยมายังสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังได้ประสานนัดหมายให้ผู้แทนของบริษัท เข้าพบ
หารือกับ มกอช. เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบและขั้นตอนการลงทะเบียน Food Facility Registration อย่าง
ละเอียดอีกทางหนึ่ง 

- บริษัท วีนิกซ์โลจิสติก จ ากัด ผู้น าเข้าและส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งฝ่ายเกษตรฯ ได้ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการน าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐฯ พร้อม
ทั้งข้อมูลรายชื่อผู้น าเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรทั้งจากประเทศไทยและสหรัฐฯ  

- บริษัท โตนดไทย จ ากัด ผู้ส่งออกสินค้าอาหารของไทย ซ่ึงฝ่ายเกษตรฯ ได้จัดส่งข้อมูลและให้ค าปรึกษา
แก่ เกี่ยวกับการลงทะเบียน Food Facility Registration ของหน่วยงาน US.FDA เพ่ือการส่งออก
สินค้าอาหารจากประเทศไทยมายังสหรัฐฯ 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สิงหาคม 2563 

 


