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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมลูค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญและแนวโนม 

• การนําเขาของสหรัฐฯ เดือน เมษายน 2564 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลก (ไมรวมผลิตภัณฑ
จากปาและเอทานอล) คิดเปนมูลคาท้ังหมด 16,568 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 
0.92 โดยนําเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 378.00 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนา    
รอยละ 0.51 แตสงผลใหสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเล็กนอย สําหรับมูลคาของสินคา 5 
อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นําเขาจากไทยสูงสุดในเดือน เมษายน 2564 มีดังนี้  
1) ขาว นําเขา คิดเปนมูลคา 52.14 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 2.42 

และลดลงรอยละ 37.64 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากการนําเขาใน
ภาพรวมลดลง อยางไรก็ตาม การนําเขาขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกลอง) เพ่ิมข้ึน โดยนําเขา
ท้ังหมดในปริมาณ 38,726 ตัน คิดเปนมูลคา 36.31 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนสัดสวน     
รอยละ 72 ของมูลคาการนําเขาขาวท้ังหมดจากประเทศไทย 

2) ทูนาและผลิตภัณฑ นําเขาคิดเปนมูลคา 42.80 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนา     
รอยละ 13.42 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 21.91 เนื่องจากการนําเขาใน
ภาพรวมของเดือนนี้ลดลง 

3) อาหารสุนัขและแมว นําเขาเปนมูลคา 47.54 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 
20.33 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 44.50 เนื่องจากการนําเขาใน
ภาพรวมเพ่ิมข้ึน    

4) ยางธรรมชาติ นําเขาเปนมูลคา 34.22 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 6.62 
เนื่องจากการนําเขาผลิตภัณฑยางธรรมชาติในภาพรวมลดลงทุกชนิด แตเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.78 เม่ือ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา    

5) กุงและผลิตภัณฑ นําเขาเปนมูลคา 24.86 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 
12.01 และลดลงรอยละ 14.07 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว เนื่องจากการ
นําเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง  

• ขอสังเกต ทุเรียนสด ซ่ึงเปนผลไมเมืองรอนสําคัญของไทยเริ่มมีการนําเขาเพ่ิมข้ึนกวา 5 เทาตัว เม่ือเทียบ
กับเดือนกอนหนา โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนาซ่ึงไมมีการนําเขาเลย สืบ
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เนื่องมาจากสถานการณโควิด-19 ในขณะท่ีมังคุดยังไมมีขอมูลการนําเขาในเดือนเมษายน เนื่องจากยังไม
เริ่มดําเนินงานโครงการตรวจปลอยผลไมสดฉายรงัสีในไทย  

นอกจากนี้ การนําเขากลวยไมก็เพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน โดยเพ่ิมข้ึนกวา 6 เทาตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปท่ีผานมา 

• รายงานการปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ประจําเดือน พฤษภาคม 
2564 U.S. FDA ไดปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย  USFDA ปฏิเสธการนําเขาจากผูผลิต 4 ราย จํานวน 33 ครั้ง (entry line) ดังนี้ 

ผูป้ระกอบการ สินค้าท่ีถกูปฏิเสธ จาํนวนครัง้ 

(entry line) 

สาเหตกุารถกูปฏิเสธ 

1. Sea Tech Intertrade Co. Ltd กุง 5 
 
 

23 

- เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสําหรบัการบริโภคและพบ
เช้ือซัลโมเนลลา  

-  เจือปนเจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย 
หรือไมเหมาะสําหรบัการบริโภค 
23 ครั้ง 

2. CK Frozen Fish & Food Co., Ltd กุง 
มะขามแหง/เปยก 

1 
1 

   เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสําหรบัการบริโภค  

3. Chul Thai Silk Co., Ltd. ปลาสมปลา
นวลจันทร 

1 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

4. N R Instant Produce Co Ltd กุง 
 
นํ้าพริก 

1 
 

1 

- เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสําหรบัการบริโภค 

-  สารกําจัดศัตรูพืช 

      ประเทศคูแขง มีดังนี้ 

 

 สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
1. จีน 
- ผูประกอบการ 23 ราย   
- จํานวน 55 ครั้ง (entry) 
 
 
 
 
 
 

• พืช/ผัก/ผลไม  ( เห็ด 
พุทราจีน ราก กานและ
ใบพืชผัก ขิง กระเทียม 
สาหรายทะเล ถ่ัวลิสง)  

• อ า ห า ร ท ะ เ ล  ( ป ล า 
ปลาหมึก ลูกช้ินปลา 
เน้ือปูเทียม) 

• เครื่องดื่ม (ชาเขียว) 

• ขนม/ขนมอบ (ขนมปง 
บิสกิต คุกก้ี ขนมหวาน) 

• อาหารเชาสําเร็จรูป 

• อาหารสัตวเลี้ยง 
 
 

1. การปนเปอน สารมีพิษหรือสารตะก่ัว สิ่งสกปรก เนาเสีย 
หรือไมเหมาะสําหรับการบริโภคเปนอาหาร สารเมลามีน ใช
สาร cyclamate ซึ่งเปนสารเติมแตงอาหารท่ีไมปลอดภัย 
สารกําจัดศัตรูพืช พบสารซัลไฟตในระดับสูงเกินไปอาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. ฉลากไมถูกตอง  ไมระบุช่ือท่ีอยูของผูผลิต บรรจุหรือจัด
จําหนาย ไมมีขอมูลโภชนาการ ไมมีภาษาอังกฤษกํากับ 
แสดงฉลากเปนเท็จ ไมแสดงรายการสวนผสม ไมระบุ
นํ้าหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง ไมแสดงช่ือสามัญของสวนผสม 

3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน ไมยื่นกระบวนการ
ผลิต 
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 สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
2. เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 5 ราย   
- จํานวน 7 ครั้ง (entry) 

• อาหารทะเล (ปลา กุง)  

• เครื่องเทศ (อบเชย) 

• เห็ด  

1. การปนเปอน เช้ือซัลโมเนลลา สารมีพิษ ไนโตรฟูราน    
ฮีสตามีน ยาสัตวชนิดใหมท่ียังไมอนุมัติ  

2. ฉลากไมถูกตอง ไมระบุนํ้าหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง    

• รายงานการแจงเตือนการนําเขา (Import Alert)  รายชื่อประกอบการและสินคาท่ีประกาศข้ึนบัญชีแจง
เตือน (Red List) ของ U.S. FDA  ประจําเดือน พฤษภาคม 2564  มีดังนี้   

ผูประกอบการ เลขที่ Import Alert/

วันที่ประกาศ 

สินคา 

ที่ถูกแจงเตือน 

จํานวนสินคา 

(entry line) 

สาเหตุการแจงเตือน 

1. Global Food Trading 
Co., Ltd. 

Import Alert 16-81  

  05/21/2021 

ปลาแชแข็ง 1 พบเช้ือซัลโมเนลลา 
(Salmonella) 

 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

-  

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

•  USDA กับผลงานในรอบ 100 วันแรก ภายใตการบริหารของประธานาธิบดีไบเดน เม่ือวันท่ี 29 เม.ย. 
64 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) ประกาศความกาวหนาของการดําเนินงานในรอบ 100 วันแรก ภายใต
การบริหารงานของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ดวยนโยบาย “Build Back Better” โดยผลงานของ USDA ไดแก 
การปองกันการระบาดของโควิด-19 สงเสริมความยุติธรรมและความเสมอภาคทางเชื้อชาติ จัดการกับความหิว
โหยและวิกฤตความไมม่ันคงทางโภชนาการ ฟนฟูเศรษฐกิจในชนบท สรางตลาดท่ีเขมแข็งและยุติธรรมสําหรับ
เกษตรกรและผูผลิต และจัดการกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผานแนวทางปฏิบัติท่ีรูเทา
ทันกับสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงจะชวยลดความไมม่ันคงดานอาหารและความยากจน ขยายตลาดสินคาเกษตรและ
โอกาสในการสงออก  ผูผลิตทางการเกษตรและเจาของท่ีดินมีโอกาสในการมีสวนรวมการอนุรักษโดยสมัครใจ
มากข้ึน ใหความสําคัญกับชุมชนท่ีดอยโอกาสท่ีเคยถูกทอดท้ิงโดยไมไดรับความชวยเหลือจากโปรแกรมและการ
ตัดสินใจของรัฐบาลกลาง และเกิดการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานและธุรกิจท่ีสําคัญเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใน
ชนบทของสหรัฐฯ 

• USDA ประกาศความกาวหนาการผลิตวัคซีนทดลองปองกันโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร เม่ือวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2564 สํานักงานบริการวิจัยการเกษตร (ARS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ประกาศ
ความสําเร็จในการผลิตวัคซีนทดลองเพ่ือปองกันโรคอหิวาตในสุกร (African Swine Fever: ASF) โดยไมตอง
พ่ึงพาเซลลสดของสุกรมีชีวิตในการผลิตวัคซีน นับเปนการเปดประตูสูการผลิตวัคซีนในปริมาณมากซ่ึงเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการกําจัดไวรัสอหิวาตแอฟริกาในสุกร 

• มลรัฐแคลิฟอรเนีย : พบสารเคมีตกคางในผักและผลไมในระดับต่ําหรือเปนศูนย เม่ือวันท่ี 29 เม.ย. 64 
หนวยงานควบคุมสารกําจัดศัตรู พืชแห งมลรัฐแคลิฟอร เนีย (California Department of Pesticide 
Regulation: DPR) ไดเผยแพรรายงานผลการเก็บตัวอยางและทดสอบสารเคมีตกคางในผักและผลไมท่ีจําหนาย
ในมลรัฐแคลิฟอรเนียในป 2562 ซ่ึงยืนยันวาสวนใหญอยูในระดับต่ําหรือไมมีเลย โดยผลการตรวจสอบพบวา
รอยละ 96 ของตัวอยางผักและผลไมสดไมมีสารเคมีตกคางในระดับท่ีสามารถตรวจจับได หรือมีในปริมาณต่ํา
กวาเกณฑความปลอดภัยหรือระดับท่ียอมรับได (tolerance) ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) 
ของสหรัฐอเมริกา 
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• สถานการณตลาดมะมวงของโลกและสหรัฐฯ ตลาดมะมวงในปจจุบันมีความแตกตางกันไปท่ัวโลก 
เนื่องจากการเปลี่ยนแหลงนําเขา ท้ังนี้ตลาดบางแหง เชน เนเธอรแลนดและเบลเยียมพบปญหาราคาตกตํ่า 
ในขณะท่ีเยอรมนีพบสถานการณราคาท่ีสูงข้ึน ในดานอุปทานพบวา มีจํากัดในตลาดอเมริกาเหนือ ในขณะท่ี
ตลาดเอเชียประสบปญหาอุปทานลนตลาดทําใหราคาตกต่ํา สําหรับอินเดียตองเผชิญกับอุปสรรคการสงออกอัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด-19 สําหรับตลาดสหรัฐฯ คาดวาความตองการบริโภคมะมวงจะเพ่ิมข้ึนเปน
สองเทาภายใน 10 ป มะมวงไดกลายมาเปนผลไมยอดนิยมและมีราคาสูงในกลุมผูบริโภคในทวีปอเมริกาเหนือ 
และในชวงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผูบริโภคไดหันมาใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารท่ีมีสุขภาพมาก
ข้ึนและมะมวงไดถูกจัดอยู ในอันดับตนๆ สําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพ อีกท้ังพบวา ในป 2563 อัตราการบริโภค
มะมวงตอจํานวนประชากรอยูท่ี 3.63 ปอนด (ประมาณ 1.65 กิโลกรัม) 

• สถานการณราคาอาหารในสหรัฐฯ เม่ือวันท่ี 12 พ.ค. 64 สํานักสถิติแรงงาน (BLS) ของกระทรวง
แรงงานแหงสหรัฐฯ ไดเปดเผยดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) สําหรับผูบริโภคในเขตเมืองของสหรัฐฯ ลาสุด
ประจําเดือนเม.ย. 64 วาดัชนีราคาอาหารขยับสูงข้ึนรอยละ 0.4 เรงข้ึนจากรอยละ 0.1 ของเดือนมีนาคม และ
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 2.4 โดยหมวดอาหารท่ีบานเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 
0.4 เรงข้ึนจากรอยละ 0.1 ของเดือนมีนาคม และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 1.2 โดย
ราคาสินคาในหมวดผักและผลไมเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดถึงรอยละ 0.8 ตามดวยหมวดนมและผลิตภัณฑนมเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 0.6 และหมวดเนื้อสัตว สัตวปก ปลา และไข เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา 
ในขณะท่ีหมวดอาหารนอกบานเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 จากเดือนกอนหนา เรงข้ึนจากรอยละ 0.1 ของเดือนมีนาคม 
และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 3.8   

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

• ฝายเกษตรฯ ประสานติดตามความคืบหนาการสงออกผลิตภัณฑจิ้งหรีดผงจากไทยมายังเม็กซิโก ท้ังนี้ไดรับ
การยืนยันจากบริษัท ลัลนลลิต อะกริ ฟูดส จํากัด ซ่ึงไดสงออกสินคาดังกลาวในรูปแบบนํารอง จํานวน 250 
กิโลกรัม เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีระยะเวลาการขนสงถึงทาเขาของเม็กซิโกประมาณ 45 วัน และ
ฝายเกษตรฯ ไดนําเรียนความคืบหนาสินคาจิ้งหรีดผงล็อตแรกของไทยใหทราบตอไป 

6. การดําเนินงานของสํานักงาน (หากมี) 

•  เขารวมงานแสดงสินคาธรรมชาติเสมือนจริง 2021 ฝายเกษตรฯ รวมกับสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ ไดเขารวมงานแสดงสินคาธรรมชาติแบบเสมือนจริง (Natural Products Expo West Virtual 
Week 2021) จัดข้ึนในระหวางวันท่ี 24 - 27 พฤษภาคม 2564 เพ่ือประชาสัมพันธสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
ธรรมชาติรวมท้ังอินทรียของไทย พรอมเปดโอกาสใหผูประกอบการจากไทยไดเขาถึงและขยายโอกาสในการติดตอ
ผูประกอบการในสหรัฐฯ ผานชองทางออนไลน เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงไม
สามารถจัดงาน ณ ศูนยประชุม อนาไฮม มลรัฐแคลิฟอรเนีย ดังเชนทุกป สําหรับคูหาของฝายเกษตรฯ มี
ผูประกอบการเขารวมงานแสดงสินคาออนไลนกับฝายเกษตรฯ จํานวน 13 ราย  ในหมวดสินคาอาหาร เครื่องด่ืม 
และวัตถุดิบ โดยแบงเปน ผักและผลไมสด จํานวน 3 ราย ผลิตภัณฑจากแมลงกินได จํานวน 3 ราย ผลิตภัณฑ
จากมะพราว จํานวน 2 ราย ผลิตภัณฑจากโกโกและกาแฟ จํานวน 4 รายและผลิตภัณฑจากเห็ด จํานวน 1 ราย 
ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูรวมงานเปนอยางดี โดยมีผูเขาชมคูหา 376 ราย มีการจับคูธุรกิจบนแพลตฟอรมจํานวน 
4 ราย  

•  ผลักดันการเปดตลาดสินคาเกษตร ฝายเกษตรฯ ประสานหนวยงาน SAG-SENASA ของประเทศฮอนดูรัส 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับกรมประมง ในการผลักดันการเปดตลาดและรักษาตลาดสินคาประมงไทยใน
ฮอนดูรสั  
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• ขยายตลาดสงออกสินคาผลิตภัณฑโกโกจากไทยมายังสหรัฐฯ  
- ชี้แจงข้ันตอนการข้ึนทะเบียนโรงงานของหนวยงาน USFDA พรอมท้ังสงรายชื่อบริษัทท่ีรับข้ึนทะเบียน

โรงงานและรับเปน US Agent ใหกับผูสงออกผลิตภัณฑโกโก ซ่ึงทางบริษัทฯ ไดรับเลือกจาก Amazon ใน
ประเทศไทยเขารวมโครงการ Amazon Rocket Launcher ซ่ึงสามารถนําสินคาวางจําหนายบนเว็บไซต 
Amazon ได โดยทางบริษัทฯ มีแผนจะวางจําหนายสินคาบนเว็บไซต Amazon ภายในปนี ้

- ชี้แจงระเบียบและขอกําหนดของหนวยงาน USDA ในการนําเขาขิงสดจากไทยมายังสหรัฐฯ ใหกับบริษัท 
ผูนําเขาในสหรัฐฯ 

• ปองกันปญหาการลักลอบนําพันธุพืชสงวนของไทยไปปลูกในตางประเทศ  โดยไดชี้แจงเรื่องกฎระเบียบ
การนําเมล็ดและตนพันธุทุเรียนไปปลูกยังประเทศคอสตาริกาใหกับผูประกอบการทราบวาตนพันธุทุเรียนเปน
พืชสงวนท่ีไมอนุญาตใหสงออกได   

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มิถุนายน 2564 

 
 

 
 


