รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจาเดือน มิถุนายน 2565
ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สาคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ม


การนาเข้าของสหรัฐฯ เดือน พฤษภาคม 2565 สหรัฐฯ นาเข้าสินค้าเกษตร (รวมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ แต่ไม่
รวมผลิตภัณฑ์จากป่าและเอทานอล) จากทั่วโลก คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 21,430.06 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก
เดือนก่อนหน้าร้อยละ 5.03 โดยนาเข้าจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 544.90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าร้อยละ 14.52 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 2.54 สาหรับมูลค่าของ
สินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นาเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน พฤษภาคม 2565 มีดังนี้
1. อาหารสุนัขและแมว นาเข้าเป็นมูลค่า 90.19 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 19.28 และ
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 62.36
2. ข้าว นาเข้าคิดเป็นมูลค่า 69.45 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 2.98 และเพิ่มขึ้นร้อยละ
27.81 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ มูลค่าการนาเข้าข้าวหอมมะลิ (ข้าวขาวและข้าว
กล้อง) ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 4.40 โดยมีปริมาณการนาเข้าทั้งหมด 57,172 ตัน คิดเป็นมูลค่า 46.61
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.11 ของมูลค่าการนาเข้าข้าวทั้งหมดจากประเทศไทย
3. ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ นาเข้าเป็นมูลค่า 62.92 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้ามากถึงร้อยละ
246.84 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 58.81
4. ทูน่าและผลิตภัณฑ์ นาเข้าคิดเป็นมูลค่า 53.24 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ -4.29 แต่
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 7.60
5. กุ้งและผลิตภัณฑ์ นาเข้าเป็นมูลค่า 38.51 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 11.19 และ
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.72
ข้อสังเกต จากสถิติการนาเข้าสินค้าเกษตรไทยข่างต้น พบว่าการนาเข้าสินค้าเกษตรจากไทยโดยรวมสูงขึ้นในเดื อน
พฤษภาคม 2565 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ กล้วยไม้ ทุเรียนสด และมะขามสด ที่มูลค่าการนาเข้าพุ่งสูงขึ้น
อย่างก้าวกระโดดมากถึงร้อยละ 246.84 163.22 88.24 และ 60.67 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
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ผลไม้เขตร้อน จากการสารวจตลาดของชาวเอเชียพบว่า ผลไม้เขตร้อนเริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
การสารวจตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมีมะม่วงเขียวเสวย (ฉายรังสี) และมังคุดจากเม็กซิโกวางจาหน่าย ขณะที่มี
มะขามหวาน มะพร้าวอ่อน และทุเรียนสดจากไทยวางจาหน่าย
ข้าว จากการสารวจพบว่ามีตัวเลือกและสิ นค้าข้าวไทยวางจาหน่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม
2565 โดยราคาข้าวเหนียวขาว ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวขาวหอมมะลิ และปลายข้าวหอม
มะลิ ปรับตัวลดลง สาหรับราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ข้าวกล้อง และข้าวขาว) ข้าวเมล็ดแดง และข้าวกล้องหอมมะลิ
ผสมข้าวแดงไทย ยังคงทรงตัว นอกจากนี้ ยังพบว่ามีข้าวหอม และข้าวเมล็ดแดง จากประเทศคู่แข่งวางจาหน่าย ซึ่งส่วน
ใหญ่มักวางจาหน่ายในราคาที่ต่ากว่าข้าวชนิดเดียวกันของไทย
 รายงานการปฏิเสธการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การอาหารและ
ยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจาเดือน มิถุนายน 2565 ได้ปฏิเสธ
การนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและประเทศคู่แข่งที่สาคัญ ดังนี้
- ประเทศไทย US.FDA ปฏิเสธการนาเข้าจากผู้ผลิต 3 ราย จานวนสินค้า 3 entry line ดังนี้
ผู้ประกอบการ

สินค้าที่ถูกปฏิเสธ

1. Thai Hua Holding
Company Limited
2. Pro Natural Food
3. N R Instant Produce
Co., Ltd
- ประเทศคู่แข่ง

ถุงมือยางทาง
การแพทย์
ผลิตภัณฑ์มะขาม
พริกแกง

จานวน สาเหตุการถูกปฏิเสธ
(entry line)
1
ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพ
1
1

พบสิ่งสกปรก เน่าเสีย
สารกาจัดศัตรูพืช

ประเทศ

สินค้าที่ถูกปฏิเสธ

สาเหตุการถูกปฏิเสธ

1. จีน
- ผู้ประกอบการ 21 ราย
- จานวน 33 Entry Line

ผลิตภัณฑ์พทุ ราจีน
ผลิตภัณฑ์จากนม เห็ด
พืช/ผัก/ผลไม้แปรรูป
ขนมผักกาด (Turnip)
ปลาไหล เครื่องเทศ
เครื่องดื่ม (Soft Drink)
ขนม

ปนเปื้ อน สิ่ ง สกปรก เน่ า เสี ย หรื อ ไม่ เ หมาะส าหรั บ
การบริโภค วัตถุเจือปนอาหารที่ที่ไม่ปลอดภัย ยาสัตว์ที่
ไม่ได้รับอนุญาต สีที่ไม่ปลอดภัย สารกาจัดศัตรูพืช ลิสทีเรีย
เมลามีน ซัลโมเนลลา สารให้ความหวาน (Cyclamate) ซึ่ง
ไม่ปลอดภัย
ฉลากไม่ถูกต้อง เจือสีสังเคราะห์แต่ไม่แจ้งบนฉลาก ไม่ระบุ
ข้อมู ลโภชนาการ ไม่ ระบุ ข้อมู ลปริมาณส่วนผสม ไม่ ระบุ
ข้อมูลที่จาเป็นเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระชุชื่อสามัญของอาหาร
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ปฏิเสธเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของ
สหรั ฐฯ หรื อผู้ ที่ ได้ รั บมอบหมายเข้ าตรวจส อบ
สถานประกอบการ ผลิตในสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัย
ไม่แจ้งกระบวนการผลิตอาหารภายใต้กฎระเบียบ 21 CFR
Part 108 ไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องที่มีความ
เป็นกรดต่า
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ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด ผู้นาเข้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
FSVP
2. เวียดนาม
- ผู้ประกอบการ 13 ราย
- สินค้า 34 Entry Line

มะขามและผลิตภัณฑ์
อาหารทะเล ข้าว ลิน้ จี่
ผลไม้แปรรูป น้าผึ้ง

ปนเปื้ อ น สิ่ ง สกปรก เน่ า เสี ย หรื อไม่ เหมาะส าหรั บ
การบริโภคเป็นอาหาร ซัลโมเนลล่า ใช้สารทดแทนส่วนผสม
สารกาจัดศัตรูพืช สารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สีที่ไม่
ปลอดภัย
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลที่จาเป็นเป็นภาษาอั งกฤษ
เจือสีสังเคราะห์แต่ไม่แจ้งบนฉลาก ไม่ระบุข้อมูลโภชนาการ
ไม่ ระบุ ชื่ อที่ อยู่ ของผู้ การผลิ ต ผู้ บรรจุ หรือผู้ จั ดจ าหน่ าย
ไม่ระบุปริมาณ/น้าหนัก/จานวนที่ถูกต้อง ไม่ระบุชื่อสามัญ
อาหารและส่วนผสม
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่แจ้งกระบวนการผลิตอาหารภายใต้
กฎระเบี ยบ 21 CFR Part 108 ไม่ ลงทะเบี ยนเป็ นผู้ ผลิ ต
อาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่า

 รายงานการแจ้งเตือนการนาเข้า (Import Alert) ประจาเดือน มิถุนายน 2565 พบว่า U.S.FDA ได้บรรจุบริษัท
Siam Tin Food Product Co., Ltd. เพิ่ ม ในบั ญ ชี Green List ภายใต้ Import Alert 16-22 "Detention
Without Physical Examination of Canned Shrimp from Thailand for Decomposition" เมื่ อ วั น ที่
22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย
- จากการสารวจตลาดผลไม้เมืองร้อนพบว่า มีคู่แข่งมากขึ้นโดยเฉพาะ มะม่วงเขียวเสวยจากเม็กซิโก ที่พัฒนา
ผลผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงที่นานขึ้น และมังคุดจากกัวเตมาลาที่มีลักษณะผลและเนื้อสวย แม้
รสชาติยังไม่ดีนัก และวางจาหน่ายทางช่องทางออนไลน์ (เดิมมีมังคุดจากเม็กซิโกและไทย) ทั้งนี้ การที่ผลไม้
สดฉายรังสีจากไทยขาดช่วงการนาเข้ากว่า 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และราคาขนส่งที่สูงมากจนไม่
คุ้มทุนส่งผลให้ราคาจาหน่ายสูงกว่าคู่แข่ง อาจส่งผลระยะยาวต่อความเชื่อมั่นและความต้องการผลไม้ดังกล่าว
จากไทยในตลาดผู้บริโภคสหรัฐฯ ดังนั้น หากต้องการกลับเข้าสู่ตลาด จึงต้องจัดทาประชาสมพันธ์ โปรแกรม
สนับสนุนการขาย และความร่วมมือระหว่างภาครัฐไทยและผู้นาเข้า เช่น in-store promotion การใช้สื่อ
ท้องถิ่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเทศกาลอาหาร เป็นต้น
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สาคัญของประเทศที่รับผิดชอบ
 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ลงนามบันทึกความร่วมมือ ความมั่นคงระดับชาติ ด้านการต่อต้านการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม และการละเมิดสิทธิแรงงาน (National Security Memorandum to
Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Associated Labor Abuses) เมื่อวันที่
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27 มิถุนายน 2565 เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ และการใช้มาตรการต่างๆ อาทิ การค้า เศรษฐกิจ การทูต ซึ่งประกอบด้วย
(1) การส่งเสริมสิทธิแรงงาน สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ด้วยนโยบายทางการค้าและการดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่ การผลิตสินค้าไม่มีปัญหาและไม่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับ (Forced Labor) ซึ่ง
รวมถึงการทางานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศและประเทศคู่ค้าในการระบุและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ
และการละเมิดสิทธิแรงงานจากการทาประมง IUU
(2) การท างานร่ว มกับองค์กรระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง รวมถึง องค์กรระดั บ ภูมิ ภาค ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ วนเสีย ทั้ ง ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการสร้างเสริมความตระหนักถึง ปัญหาการประมง IUU ในวงกว้างทั่วโลกซึ่ง
รวมถึงปัญหาจากเรือประมงนอกน่านน้า (Distant Water Fishing Vessel) และการละเมิดสิทธิแรงงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้แรงงานบังคับในห่วงโซ่การผลิตสินค้าสัตว์น้า
(3) การต่อสู้กับการละเมิดสิทธิ และเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อก่อให้เกิดจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมสินค้าสัตว์น้าทั่ว
โลก เช่น การจากัดตลาดสาหรับสินค้าที่มาจากการประมง IUU แรงงานบังคับ หรือการละเมิดสิทธิแรงงานใน
รูปแบบอื่นๆ
 สถานการณ์ ไ ข้ ห วั ด นก กระทรวงเกษตรแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก ายั ง คงให้ ค วามส าคั ญ และมุ่ ง เน้ น ทรั พ ยากร
เพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ที่ยังคงดาเนินต่อไปในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยงาน
บริการตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) คาดว่าสถานการณ์จะยังคงดาเนินต่อไปและอาจพบสัตว์ปีกติดเชื้อ
ดังกล่าวมากขึ้น โดยปัจจุบันได้รับการยืนยันการระบาดใน 36 มลรัฐ และมีสัตว์ปีกติดเชื้อกว่า 40.09 ล้านตัว
 ศาลอุ ท ธรณ์ ส หรั ฐ อเมริ ก ามี ค าสั่ ง ให้ ส านั ก งานคุ้ ม ครองสิ่ ง แวดล้ อ ม (U.S. Environmental Protection
Agency: EPA) ของสหรัฐฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการใช้สาร
ไกลโฟเซตในผลิตภัณฑ์กาจัดวัชพืชยี่ห้อ Roundup ของบริษัทไบเออร์ เอจี อีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน
2022 ที่ผ่านมา หลังจากที่พิจารณาอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวไปเมื่อเดือนมกราคม 2563 โดยศาลอุทธรณสหรัฐฯ
ลงคะแนนเสียง 3-0 เห็นด้วยกับกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ใช้แรงงานในฟาร์ม กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม และกลุ่มความปลอดภัย
ในอาหาร ที่กล่าวว่าหน่วยงาน EPA ไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบของสารไกลโฟเซตที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
และเป็นอันตรายต่อพืชหรือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

5. การคาดคะเนสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี)
6. การดาเนินงานของสานักงาน (หากมี)
ผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร
 การเปิดตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนประกอบจากสัตว์น้าส่งออกจากไทยไปยังเม็กซิโก
หน่วยงาน SENASICA เม็กซิโกมีหนังสือแจ้งตอบฝ่ายเกษตรฯ ว่าได้ประกาศข้อกาหนดการนาเข้า HRZ 031-142565-THA-THA สาหรับอาหารว่างและขนมแปรรูปสาหรับการบริโภคในสัตว์ -จากสัตว์น้า ครอบคลุมอาหารว่าง/
ขนม (บิสกิต, คุกกี้, ผลิตภัณฑ์ประเภทอัดแท่งและอัดเม็ด) อาหารว่างสาหรับแมวที่มีส่วนผสมจากสัตว์น้า อาหาร
ว่างสาหรับสุนัขที่มีส่วนผสมจากสัตว์น้า ขนมสาหรับสัตว์เลี้ยง (ขนมรูปแบบต่าง ๆ เช่น คุกกี้ และขนมลักษณะอื่นๆ
ที่มีลักษณะกรอบ กึ่งเปียก และเปียก) ผลิตภัณฑ์สาหรับแทะหรือกัด ผลิตภั ณฑ์สาหรับฟันสัตว์ (สาหรับบารุงดูแล
ฟันสัตว์ ผลิตภัณฑ์สาหรับกัดแทะเพื่อทาความสะอาดฟัน) หากมีบริษัทหรือโรงงานอื่นที่ประสงค์ส่งออก กปศ. จะ
พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามข้อกาหนดการนาเข้าของเม็กซิโกหรือไม่ โดยมิต้องส่งเอกสารทางเทคนิคให้กับ
เม็กซิโกอีกครั้ง
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ทาหน้าที่ตัวแทนประชุมหารือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ภาคี
 การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศ SPS/WTO ของบราซิล หมายเลข G/SPS/N/BRA/1958/Add.1
ฝ่ายเกษตรฯ มีหนังสือถึงกระทรวง MAPA ซึ่งเป็นหน่วยงานรับชอบของบราซิล โดยผ่านช่องทางการทูตของ สอท.
ณ กรุงบราซีเลีย เพื่อสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับ รายชื่อศัตรูพืช ใน List of Absent Quarantine Pests ของ
บราซิล และกรณีการถอดถอนวัชพืช Urochloa panicoides ออกจากบัญชีดังกล่าวตามประกาศ SPS/WTO ของ
บราซิล หมายเลข G/SPS/N/BRA/1958/Add.1 ทั้งนี้ กระทรวง MAPA มีหนังสือและอีเมลแจ้งตอบระบบการจัดทา
List of Absent Quarantine Pest ของบราซิล ซึ่งการถอนรายการศัตรูพืชจะดาเนินการเมื่อพบว่าศัตรูพืชนั้นมีการ
แพร่ระบาดในประเทศ ในขณะที่การเพิ่มเติมรายการศัตรูพืชจะดาเนินการเมื่อผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยง
และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ จะเกิดขึ้นหากศัตรูพืชนั้นเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ อนึ่ง ฝ่ายเกษตรฯ มีหนังสือ
แจ้ง กวก. เพื่อทราบข้อชี้แจงของกระทรวง MAPA และใช้เป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะทางานด้านมาตรการ
ทางสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรการด้านเทคนิคที่เป็นอุปสรรคทางการค้าของกรมต่อไป

ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
กรกฎาคม 2565
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