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

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน มิถุนายน 2563 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด  
14,436.08 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ  0.50 โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปน
มูลคา 392.50 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง จากเดือนกอนหนาถึงรอยละ  4.88  สงผลใหประเทศไทยมีสวน
แบงในตลาดสินคาเกษตรสหรัฐฯ ลดลงเล็กนอยเหลือเปนรอยละ 2.72 แตเลื่อนอันดับขึ้นมาอยูที่ 6 ของโลก 
จากอันดับที่ 7 ของเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเขาจาก
ไทยสูงสุดในเดือน มิถุนายน 2563 มีดังนี้  
1) ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือนมิถุนายน 2563 คิดเปนมูลคา 85.66 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง 

จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 4.22 โดยสหรัฐฯ มีการนำเขาจากอินเดียและเวียดนามเพิ่มขึ้น แต
เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนาเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 76.05 เนื่องจากความตองการขาว
มากข้ึนในชวงการระบาดของไวรัส COVID-19   

2) ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน มิถุนายน 2563 เปนมูลคา 51.28 ลานเหรียญ

สหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 9.99 แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 35.36  

3) กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน มิถุนายน 2563 เปนมูลคา 38.36 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 29.54 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพิ่มขึ้นหลังจากทำ
สถิตินำเขาต่ำสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว
เพ่ิมข้ึน รอยละ 21.21    

4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน มิถุนายน 2563 เปนมูลคา 35.65 

ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 27.60 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอย

ละ 62.68 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน  

5) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน มิถุนายน 2563 เปนมูลคา 13.88 ลานเหรียญสหรัฐ 

ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 54.94 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 60.72 

เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของเดือนกอนหนา   
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• ขอสังเกตและการวิเคราะหขอมูลการนำเขาในเดือน มิถุนายน 2563 
ผลไมเมืองรอน  
มังคุด จากการสังเกตการณในตลาดของชาวเอเชียในเขตนครลอสแอนเจลิสชวงเดือนกรกฎาคมพบวามี

เฉพาะมังคุดสดจากเม็กซิโกวางจำหนายในราคาปอนดละ 8.99 เหรียญสหรัฐ (613 บาท/กิโลกรัม) 
ทุเรียน ปริมาณการนำเขาในเดือนมิถุนายนเพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤษภาคมกวา 3 เทาตัว ในขณะท่ีมูลคา

นำเขาเพ่ิมข้ึนกวา 4 เทาตัว จากการสังเกตการณในตลาดของชาวเอเชียในเขตนครลอสแอนเจลิส พบวามี
ทุเรียนสดไทยพันธุหมอนทองท้ังผลของไทยวางจำหนายในราคาปอนดละ 11.99 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
818 บาท/กิโลกรัม) ในขณะท่ีทุเรียนแชแข็งวางจำหนายในราคาปอนดละ 3.29 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 
224 บาท/กิโลกรัม) 

              
  ทุเรียนพันธุหมอนทองของไทย (สดและแชแข็ง)                    มังคุดสดจากเม็กซิโก 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 3 ราย รวมสินคา 3 รายการ (entry line) ดังนี้  

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวนสินคา 
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Phatthana Frozen Food 
Co., Ltd 

ผลิตภัณฑอาหารทะเล (กุง) 1 ระบุวาพบสารปรุงแตงอาหารไนโตรฟูรานซ่ึง
เปนสารที่ไมปลอดภัย  

2. Hongsawadee Trading 
Co.,Ltd 

ผลิตภัณฑมะขามแหงหรือเปยก 1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การเปนอาหาร 

3. Tuna Paradise Co. Ltd. ปลาทูนา 1 เจือปนส่ิงสกปรก เนาเสียหรือไมเหมาะเปนอาหาร 

         ประเทศคูแขงสำคัญ  
ประเทศคูแขง สินคาที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผูประกอบการ 13 ราย   
- สินคา 23  รายการ 
 
 

• ผัก/ผลไม (เห็ด พุทราจีน) 

• อาหารทะเล (กุง) 

• สมุนไพร (ไมใชชา)  

• ขนมอบ/อาหารวาง (ขนมปง)  

• ผลิตภัณฑนม (โยเกิรต)  

• ผลิตภัณฑจากขาวสาลี (กลูเตน)  

1. ปนเปอน (สารกำจัดศัตรูพืช สารเมลามีน สารพิษหรือสารที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการ
เปนอาหาร มีสารเติมแตงอาหารที่ไมปลอดภัย) 

2. ฉลากไมถูกตอง (ไมแจงสารกอภูมิแพอาหารที่สำคัญทั้งหมดที่มี
อยูในผลิตภัณฑ ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด อาง
วาเปนผลิตภัณฑหรือมีสวนประกอบของโสม แตไมพบส่ิง
ดังกลาวที่มาจากพืชที่จัดอยูในประเภทโสม (Panax)  

เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 7  ราย  
- สินคา 12 รายการ 

• เคร่ืองเทศ/เคร่ืองปรุง (พริกปน 
พริกไทย)  

• อาหารทะเล (ปลานิล ปลาทูนา 
ปลา Scad) 

1. ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (ยาสัตวชนิดใหมที ่ยัง
ไมไดรับอนุญาต ฮีสตามีน เชื้อซัลโมเนลลา เชื้อลิสทีเรีย และส่ิง
สกปรกเนาเสีย) 

2. ไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต,แปรรูป 
หรือบรรจุภายใตสภาวะที่ไมสะอาด 
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• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 
ผูประกอบการ เลขที่ Import Alert สินคาที่ถูกแจงเตือน จำนวนสินคา (entry line) สาเหตุการแจงเตือน 

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

ขาผง (Galangal 
Powder)  

1 พบสารตะกั่ว 

     
3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย  
 
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• US.FDA เลื่อนการเริ่มตรวจสอบธุรกิจขนาดเล็กตามระเบียบยอยวาดวยการปองกันการปลอมปนโดย
เจตนา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ (US.FDA) ไดประกาศวาจะเริ่ม
ดำเนินการตรวจสอบดานการปฏิบัติตามระเบียบยอยวาดวยการปองกันการปลอมปนโดยเจตนา หรือ 

Intentional Adulteration (IA) ภายใตกฎหมาย FSMA สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในเดือนมีนาคม 2564 จาก
เดิมท่ีกำหนดไววันท่ี 27 กรกฎาคม 2563 

• ITC มีมติเปนเอกฉันทใหสอบสวนการทุมตลาดลอยางนำเขาจากไทย ความคืบหนากรณีกระทรวงพาณิชย
แหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Commerce: DOC) ประกาศ เรื่อง การสอบสวนการทุมตลาดและ
การอุดหนุนลอยางสำหรับรถยนตโดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck: 
PVLT) ที่นำเขาจากเกาหลีใต ไตหวัน เวียดนาม รวมทั้งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เนื่องจาก
การรองเรียนของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กของสหรัฐฯ ซ่ึงบัดนี้ คณะกรรมาธิการการคาระหวางประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. International Trade Commission: ITC) ไดพิจารณาตัดสินใจเบื้องตนแลว โดยมีมติเปน
เอกฉันทใหดำเนินการสอบสวนตอไป เนื่องจากเห็นวามีความเปนไปไดที่ผูถูกกลาวหามีการจำหนายผลิตภัณฑ
ลอยาง PVLT ในสหรัฐฯ โดยมีราคาต่ำกวามูลคาที่เปนธรรม และยังเห็นวาลอยาง PVLT ที่นำเขาจากเวียดนาม
ไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลอีกดวย 

• การถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดเผยแพรรายงาน เรื่อง การถายทอดเทคโนโลยีประจำป 2562 
โดยเนนนวัตกรรมทางการเกษตร ซึ่งศึกษาคนควาโดยนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี
ดำเนินการผานโครงการความรวมมือในการสรางเทคโนโลยีการผลิตและบริการใหมๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันระดับโลกสำหรับภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกา 
ตลอดจนการแกไขปญหาใหกับเกษตรกรผูผลิตพืช ผูเลี้ยงสัตว เจาหนาท่ีปาไม และผูบริโภค รวมถึงสรางโอกาส
ใหผูประกอบการของสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ 

• ผลกระทบ COVID-19 ฉุดการนำเขากุงของสหรัฐฯ ลดต่ำสุดในรอบ 7 ป ในชวงหลายเดือนที่ผานมาไดมี

การคาดการณวาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จะทำใหการนำเขากุงของ

สหรัฐฯ ลดลง แตก็ยังไมปรากฏเดนชัดกระท่ังสำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติ (National 
Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) ไดเปดเผยขอมูลการนำเขาลาสุดในเดือนพฤษภาคม 
2563 พบวา การนำเขากุงของสหรัฐฯ ลดลงลดลงต่ำสุดเปนประวัติการณในรอบ 7 ป 

• ขอตกลง สหรัฐอเมริกา - เม็กซิโก - แคนาดา (USMCA) เริ่มมีผลบังคับใชแลว กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา 
(USDA) ไดแถลงการณเรื่อง ขอตกลงสหรัฐอเมริกา - เม็กซิโก - แคนาดา (USMCA) วามีผลบังคับใชแลวตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยระบุวาขอตกลงใหมนี้เปนขอเสนอที่ดีกวาซึ่งจะชวยใหสหรัฐอเมริกาสามารถ
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เขาถึงตลาดแคนาดาและเม็กซิโกไดมากขึ้น และชวยลดอุปสรรคทางการคาผลิตภัณฑทางการเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

สิงหาคม 2563 
 


