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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม 

• การนำเข้าของสหรัฐฯ เดือน พฤษภาคม 2563 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 
14,364.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ  1.40 โดยนำเข้าจากประเทศไทยคิดเป็น
มูลค่า 412.64 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ  3.85  ส่งผลให้ประเทศไทยมสี่วน
แบ่งในตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.87 จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก โดยเลื่อนขึ้นจาก
อันดับที่ 9 เมื่อเดือนเมษายน 2563 สำหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยสูงสุดใน
เดือน พฤษภาคม 2563 มีดังนี้  
1) ข้าว สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือนพฤษภาคม 2563 คิดเป็นมูลค่า 89.44 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 7.13 ถึงแมก้ารนำเข้าข้าวในภาพรวมของสหรัฐฯ เกือบจะทรง
ตัวก็ตาม และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 67.19 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความ
ต้องการข้าวในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งผู้บริโภคนิยมซื้อเก็บไว้ยามฉุกเฉิน 
2) ทูน่าและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563  เป็นมูลค่า 56.97 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 6.55 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 26.18 
เนื่องจากการนำเข้าในภาพรวมเพิ่มมากขึ้น อนึ่ง ทูน่ากระป๋องนับเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ผู้บริโภคมักซื้อเก็บไว้
ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19  

3) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นมูลค่า 30.81 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 6.59 เนื่องจากการนำเข้าในภาพรวมลดลง และลดลงจากเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้วร้อยละ 13.04   
4) กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นมูลค่า 29.61 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.35 ถึงแม้การนำเข้าในภาพรวมจะลดลง โดยส่วนใหญ่
สหรัฐฯ จะนำเข้ากุ้งดิบแช่แข็งจากไทยเพิ่มขึ้นแต่นำเข้ากุ้งแปรรูปลดลง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วพบว่าการนำเข้าลดลงถึงร้อยละ 13.17 เนื่องจากการนำเข้ากุ้งในภาพรวม
ของสหรัฐฯ ลดลง โดยสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ  (NOAA) ของสหรัฐฯ ได้
เปิดเผยข้อมูลการนำเข้าล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ว่าลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการในรอบ 7 ปี  
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5) อาหารกระป๋องสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยในเดือน พฤษภาคม 2563 เป็นมูลค่า 27.94 
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 6.02  แตเ่พิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.30    

• ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเข้าในเดือน พฤษภาคม 2563     
ผลไม้เมืองร้อน ได้แก่ มังคุด (ผลไม้ฉายรังสี) ไม่มีข้อมูลการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากผู้

ประสานงานโครงการฯ (cooperator) ฝ่ายไทยมีข้อกังวลต่อปริมาณคำสั่งซื้อที่ไม่แน่อนอนและความคุ้ม
ทุนในการดำเนินการในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมิได้แจ้งยืนยันกำหนดการเริ ่มส่งออกเพื่อให้ USDA 
มอบหมายเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงฉายรังสีในประเทศไทย ส่งผลให้ยังไม่สามารถส่งออก
มังคุดฉายรังสีไปยังตลาดสหรัฐฯ ได้ในช่วงนี้ 

ทุเรียน เริ่มมีการนำเข้าอีกครั้งในปริมาณ 84 ตัน คิดเป็นมูลค่า 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากที่
หยุดนำเข้าในเดือนเมษายน ทั้งนี้ นับว่าเป็นปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
หน้า โดยปริมาณนำเข้าลดลงเกือบครึ่งและเหตุผลส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลให้ค่าขนส่งสูงขึ้น 

กล้วยไม้  แม้ค่าขนส่งที่เพ่ิมสูงขึ้นมากในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่มูลค่า
การนำเข้าในช่วงเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนถึง 3 เท่าตัว ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากเป็นช่วง
สำเร ็จการศ ึกษา  ถ ึงแม ้สถาบ ันการศ ึกษาจะงดพิธี การฉลองการสำเร ็จการศ ึกษาเน ื ่องจาก
สถานการณC์OVID-19 แต่ประชาชนและสถาบันบางแห่งก็ยังคงดำเนินการตามข้อแนะนำของ CDC ส่งผล
ให้ความต้องการกล้วยไม้เพิ่มขึ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
การนำเข้ากล้วยไม้ลดลงถึงร้อยละ 88.75       

• รายงานการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่สำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเข้าจากผู้ผลิต 3 ราย รวมสินค้า 6 รายการ (entry line) ดังนี้  
ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จำนวนสินค้า 

(entry line) 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Jack Hua Co., Ltd คุกกี้/ขนมปังกรอบ/เวเฟอร ์ 3 ใช้สีเจือปนอาหารแต่ไม่แจ้งบนฉลาก และเป็นสี
ที่ไม่ปลอดภ้ย 

2. Tuna Paradise Co. Ltd. ปลาทูน่า 2 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับ
การเป็นอาหาร 

3. Fresh Produce Co.,Ltd. มะขาม 1 เจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับ
การเป็นอาหาร 

ประเทศคู่แข่งสำคัญ  
ประเทศคู่แข่ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผู้ประกอบการ 15 ราย   
- สินค้า 29  รายการ 
 
หมายเหตุ: เป็นที่นา่สังเกตว่า

เดือนนี้จีนถูกปฏิเสธสินค้า
ประเภทยา เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
เกี่ยวกบั COVID-19 เป็น
จำนวนมากกว่าอาหาร 

• ผัก/ผลไม้ (เห็ด ขิง ผักขม หน่อไม้ 
พุทราจีน รากบัว) 

• อาหารทะเล (ปลานิล) 
• สมุนไพร (ไม่ใช่ชา)  
• ขนม/อาหารว่าง (ลูกกวาด)  
• ผลิตภัณฑ์นม (โยเกิร์ต)  
• ผลิตภัณฑ์จากข้าว (ข้าวบรรจุ

ภาชนะ)  
• ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (โปรตีน

จากพืช) 

1. ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สารกำจัดศัตรูพืช 
สารเมลามีน สารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สิ่งสกปรก 
เน่าเสีย หรือไม่เหมาะสำหรับการเป็นอาหาร สีที ่ไม่ปลอดภัย 
ส่วนผสมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่ปลอดภัย) 

2. ฉลากไม่ถูกต้อง (ไม่มีภาษาอังกฤษ) 
3. การผลิต   ไม่ได้ลงทะเบียนผู้ผลิตอาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ำหรือ

ผู้ผลิตอาหารที่เป็นกรด 
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• ของกินเล่นสำหรับสุนัข 
เวียดนาม 

- ผู้ประกอบการ 2  ราย  
- สินค้า 5 รายการ 

• พริก  เห็ด 1. ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เชื้อซัลโมเนลลา และ
สารกำจัดศัตรูพืช) 
 

• รายงานการแจ้งเตือนการนำเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน มิถุนายน 2563 
ผู้ประกอบการ เลขที่  

Import Alert 
สินค้าที่ถูกแจ้ง

เตือน 
จำนวนสินค้า 
(entry line) 

สาเหตุการถูกแจ้งเตือน 

1. บริษัท Go Truerich de 
Saraphi Co.,Ltd. 

99-39 
(06/01/2020) 

เครื่องดื่มชา
ไทย 

5 ไม่แจ้งข้อมูลและชื่อสามัญของส่วนประกอบ
อาหาร  และไม่แสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลาก 

     
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
• ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย ที่สำคัญ 

ได้แก่ มังคุดสดฉายรังสี เนื่องจากผู้ประสานงานโครงการฯ (cooperator) ฝ่ายไทยมีข้อกังวลต่อปริมาณ
คำสั ่งซื ้อที ่ไม่แน่นอนและความคุ ้มทุนในการดำเนินงานในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมิได้แจ้งยืนยัน
กำหนดการเริ่มส่งออกเพื่อให้ USDA มอบหมายเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงฉายรังสีใน
ประเทศไทย ส่งผลให้ยังไม่สามารถส่งออกมังคุดฉายรังสีไปยังตลาดสหรัฐฯ ได้ในช่วงนี้ 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 
• กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐฯ ประกาศสอบสวนการทุ่มตลาดล้อยาง PVLT จากประเทศไทย เมื่อวันที่ 

23 มิถุนายน 2563 กระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศเริ่มต้นการสอบสวนการนำเข้าล้อยาง
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck: PVLT) จากเกาหลีใต้ 
ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม หากพบว่ามีการอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมและการทุ่มตลาด ก็จะดำเนินมาตรการภาษี
เพื ่อการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดหนุน (Anti-dumping and Countervailing Duty) ทั ้งนี้หากการ
สอบสวนมีมูลความผิด ไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดซึ่งมีอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 217.50 

• Walmart ประกาศให้ปลาทูน่ากระป๋องที่วางจำหน่ายต้องมีตรารับรอง MSC หรือ FIP วอลมาร์ทห้างค้า
ปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ว่าบริษัทได้วางแผนที่จะ
กำหนดให้สินค้าปลาทูน่าบรรจุกระป๋องที่วางจำหน่ายในห้างวอลมาร์ทจะต้องมีตรารับรองมาตรฐานห่วงโซ่
ของการคุ ้มครอง ของสำนักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้ าประมง (Marine Stewardship 
Council: MSC) หรือ จากโครงการปรับปรุงการประมง (Fishery Improvement Project: FIP) ภายในปี 
2568 โดยจะเริ่มต้นบังคับใช้กับสินค้าแบรนด์ Great Value ซึ่งเป็นแบรนด์ส่วนตัวของห้างวอลมาร์ทก่อน 

• การปรับปรุงนโยบายด้านอาหารทะเลของ Walmart  โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2568 ดังนี้ 1) อาหาร
ทะเลสดและแช่แข็ง (เพาะเลี้ยงและจับจากธรรมชาติ) ที่จะวางจำหน่ายที่ Walmart US, Sam's Club, 
ASDA, Walmart Canada, Walmart Brazil, Walmart Mexico และ Walmart Central America จะต้อง  
มาจากแหล่งประมงที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ได้รับการรับรองความยั่งยืนจาก MSC หรือ BAP; 
หรือ ได้รับการรับรองโดยโปรแกรมที่สอดคล้องกับแนวทางของ FAO  และได้รับการยอมรับจาก GSSI หรือ 
(2) กำลังดำเนินการเพื่อการรับรอง หรือ อยู่ในโครงการ FIP หรือ AIP 2) ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง (ในน้ำมัน
พืชและในน้ำ) ที่จะวางจำหน่ายที่ Walmart US, Sam's Club และ Walmart Canada จะต้องมาจากแหล่ง
ประมงที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ (1) ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์แบบยั่งยืนของมูลนิธิ
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อาหารทะเลยั่งยืนระหว่างประเทศ (ISSF) และได้รับการรับรองความยั่งยืนจาก MSC หรือ ได้รับการรับรอง
โดยโปรแกรมที่เป็นไปตามแนวทาง FAO และได้รับการยอมรับจาก GSSI หรือ (2) กำลังดำเนินการเพื่อการ
รับรอง หรือ อยู่ในโครงการปรับปรุง/พัฒนาการประมง FIP 

• สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา ปี 2563 และข้อมูลเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง กระทรวง
เกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ได้ปรับปรุงการคาดคะเนการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 
2563 เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 โดยคาดว่า  
การส่งออก จะอยู่ที่ 136.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากการคาดการณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 3.0 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เนื่องจากการลดลงของสินค้าเทกอง (bulk) ได้แก่ ถั่วเหลือง ฝ้าย ข้าวโพด และข้าวสาลี การ
นำเข้า คาดว่าจะอยู่ที่ 130.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปรับลดลงจากการคาดการณ์ครั้งก่อน 2.3 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้การนำเข้าต่ำกว่าปี 2562 คิดเป็นมูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากการลดลงของการนำเข้าสินค้าพืชสวนและพืชน้ำมัน  
ดุลการค้า คาดว่าจะเกินดุล 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 36.96  
จีดีพี  คาดว่าจะติดลบที่ร้อยละ 7.1 (จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1) ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก
ผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก COVID-19  

5. การคาดคะเนสถานการณก์ารค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
-  

6. การดำเนินงานของสำนักงาน (หากมี) 

• ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทย โดยฝ่ายเกษตรฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า United Fresh LIVE ในคูหา
ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งแต่วันที่ 15 - 19  มิถุนายน 
2563 ซึ่งที่ผ่านมางานดังกล่าวนับเป็นงานแสดงสินค้าผักผลไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid-19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานในลักษณะการแสดงสินค้าออนไลน์เสมือนจริง 
(virtual trade show) ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้ชื่อว่า United Fresh LIVE จากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ พบว่า
การจัดงานในรูปแบบงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (virtual tradeshow) ยังมีข้อจำกัดและประเด็นทางด้าน
เทคนิคในการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และการรับรู้ของผู้เข้าชมงานที่น้อยกว่าการจัดแสดงสินค้าในสถานที่จริง 
อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์และแนวโน้มของงานแสดงสินค้าใน
อนาคตหลังจากสถานการณ์ Covid-19 และยังได้รับประโยชน์หลายประการ เช่น การประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง การขนส่งสินค้า สามารถเข้าถึงผู้เข้าร่วมงานได้อย่างกว้างขวาง 

• อำนวยความสะดวกการจับคู่ธุรกิจ (business matching) ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส ได้ประสานการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกการจับคู่ธุรกิจให้กับผู้นำเข้าสหรัฐฯ บริษัท 
Seoul Trading Inc. และผู้ส่งออกของไทยบริษัท Buono (TH) Co., Ltd. ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้นำเข้าของ
สหรัฐฯ ดังกล่าวมีความประสงค์จะนำเข้าสินค้าโมจิไอศรีมรสผลไม้ต่างๆ จากประเทศไทย ซึ่งนับเป็นการ
สร้างโอกาสในการขยายการส่งออกสินเกษตรและอาหารจากไทยมายังสหรัฐฯ 

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎาคม 2563 

 


