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

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. 63 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 14,941  
ลานเหรียญสหรัฐ เพิ ่มขึ ้นรอยละ 5.62 เมื ่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยนำเขาจากไทยคิดเปนมูลคา 
361.65 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากกอนหนาเล็กนอย คิดเปนรอยละ 0.14 โดยไทยมีสวนแบงในตลาด
สินคาเกษตรสหรัฐฯ รอยละ 2.4 การครองตลาดคงท่ีอยูท่ีอันดับท่ี 9  
สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน ม.ค. 63 มีดังนี้  
1) ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ม.ค. 63 คิดเปนมูลคา 53.78 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน

กอนหนาคิดเปนรอยละ 16.42 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 4.21  
2) ทูนาและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ม.ค. 63  เปนมูลคา 49.30 ลานเหรียญสหรัฐ 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนคิดเปนรอยละ 3.72  แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 6.11 

3) กุงและผลิตภัณฑ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ม.ค. 63 เปนมูลคา 33.48 ลานเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากเดือนกอนคิดเปนรอยละ 24.77 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 19.66 

4) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ม.ค. 63 เปนมูลคา 26.20 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน
จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 16.35 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 11.32 

5) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ นำเขาจากไทยในเดือน ม.ค. 63 เปนมูลคา 26.27 ลาน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 12.88 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลวรอยละ 8.91 

• การวิเคราะหขอมูลการนำเขาในเดือน ม.ค. 63 และขอสังเกต   
ขาว สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยลดลง   แตการนำเขาขาวจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามเพ่ิมข้ึน 

ถึงแมการนำเขาขาวในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง จากการวิเคราะหดานราคาพบวาราคานำเขาขาวไทยในเดือน
มกราคม 2563 เฉลี่ยอยูที่ตันละ 1,139 เหรียญสหรัฐ สูงขึ้นจากตันละ 1,064 เหรียญสหรัฐ ของเดือน
ธันวาคม 2562 สวนหนึ่งอาจมีผลมาจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการลดลงของอุปทานขาวของ
ไทยสงผลใหราคาขาวไทยมีราคาสูงข้ึน    
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กุงและผลิตภัณฑ  สหรัฐฯ นำเขาจากประเทศไทยลดลง เนื่องจากการนำเขากุงแปรรูปซึ่งประเทศ
ไทยสงออกเปนสวนใหญลดลง ประกอบกับสหรัฐฯ หันไปนำเขากุงแปรรูปจากอินเดียเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 
42 อนึ่ง ความตองการนำเขากุงแปรรูปของสหรัฐฯ มีประมาณรอยละ 14 ของมูลคาการนำเขากุงท้ังหมด 
ในขณะท่ีความตองการนำเขากุงปอกเปลือกแชแข็งคิดเปนรอยละ 40   

ผลไมฉายรังสีและผลไมเมืองรอน    
- มังคุด ยังมิไดเริ่มฤดูกาลการฉายรังสีผลไมสดสงออก 
- ทุเรียนและมะพราว มูลคาการนำเขาเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา   
- มะขามสด  มูลคาการนำเขาลดลง 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ก.พ. 63       
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 11 ราย รวมสินคา 34 ครั้ง (entry line) ไดแก    
1) บริษัท Thai Inaba Foods สินคา อาหารแมว จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดู

เหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 
2) บริษัท Sawanee Rongpraser สินคา ผลิตภัณฑอาหารที่ทำจากกานและใบผัก หมาก อาหารทะเล 

ขิง มะขาม และสมุนไพรผง จำนวน 6 ครั้ง เนื่องจากฉลากไมถูกตองและสินคามีสารท่ีเปนพิษ 
3) บริษัท CK Frozen Fish & Food CO., LTD สินคา ผลิตภัณฑอาหารทะเล จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจาก

สินคาเจือปนดวยสิ ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร (filthy) และพบเชื้อ            
ซัลโมเนลลา  

4) บริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. สินคา ทูนา จำนวน 3 ครั้ง เนื่องจากสินคาเจือปนดวยสิ่งสกปรก 
เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

5) บริษัท Namprik Mae-Anong CO., LTD. สินคา น้ำพริกแกง จำนวน 14 ครั้ง เนื่องจากดูเหมือนวาจะ
ไดรับการจัดเตรียม บรรจุหรือเก็บไวภายใตสภาพที่ไมสะอาดซึ่งอาจมีสิ ่งสกปรกปนเปอนหรืออาจมี
อันตรายตอสุขภาพ  

6) บริษัท Thai Lee Agriculture Co., Ltd.  สำหรับสินคา พริกปน จำนวน 1 รายการ เนื่องจากพบ
เชื้อซัลโมเนลลา 

7) บริษัท N R Instant Produce Co Ltd สินคา ผลิตภัณฑอาหารที่บดเปนแปง (paste) มะขามเปยก 
จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากพบสารกำจัดศัตรูพืช 

8) บริษัท Lion Foods Co., Ltd สินคา มะขาม จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากสินคาเจือปนดวยสิ่งสกปรก เนา
เสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

9) บริษัท Fresh Produce Co.,Ltd. สินคา มะขาม จำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากสินคาเจือปนดวยสิ่งสกปรก 
เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร 

10)  บริษัท T SWEET CO.,LTD สินคา อินทผลัม (dates) จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากพบสารกำจัดศัตรูพืช 
11) บริษัท Artploymoon Leeonyamoney สินคา ผลิตภัณฑสมุนไพร (ไมใชชา) จำนวน 1 ครั้ง 

เนื่องจากดูเหมือนจะเปนยาและไมมีขอบงใชท่ีเพียงพอสำหรับการใช และขอมูลบนฉลากไมครบถวน 
ประเทศคูแขงสำคัญ U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร ไดแก  
1) จีน ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาอาหารจากผูผลิตทั้งหมด 26 ราย จำนวนสินคา 42 ครั้ง ไดแก อาหารทะเล 

(ปลานิล กุง ปลาไหล) ไขเปด ผัก/ผลไม (กานและใบผัก รากบัว) ผลิตภัณฑอาหาร/อาหารกึ่งสำเร็จรูป 
(ผลิตภัณฑมักกะโรนี/เสนกวยเตี๋ยว ลูกกวาด/ช็อกโกแลต ขาวเกรียบท่ีทำจากขาวโพด/ขาว/มันฝรั่ง และของ
กินเลนอ่ืน )ๆ และเครื่องดื่ม    
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สาเหตุการถูกปฏิเสธ  
- การผลิตไมไดมาตรฐาน กลาวคือ ไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาจะไดรับการผลิต แปรรูป หรือ

บรรจุภายใตสภาวะที่ไมสะอาด มีการเตรียม บรรจุหรือเก็บไวในสภาพที่ไมสะอาดหรืออาจทำใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพเนื่องจากความเปนกรดไมเพียงพอ 

- ปนเปอนสาร/สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ไดแก ใชยาสัตวชนิดใหมที่ไมปลอดภัย พบสารเมลามีน   
สารกำจัดศัตรูพืช สารเติมแตงอาหาร/สีที่ไมปลอดภัย สารพิษหรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สินคา
เจือปนดวยสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร พบสาร chloramphenicol ซึ่งเปน
พิษและอาจมีอันตรายตอสุขภาพ   

- ฉลากไมถูกตอง ไดแก ขอมูลฉลากไมครบถวน ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ ไมแสดงชื่อสามัญของ
สวนผสมแตละชนิด อางวาเปนผลิตภัณฑหรือมีสวนประกอบของโสมแตไมพบสิ่งดังกลาวที่มาจากพืชท่ี
จัดอยูในประเภทโสม (panax) ดูเหมือนวามีซัลไฟตแตไมแสดงบนฉลากและมีสวนผสม 2 ชนิดข้ึนไปแต
ไมแสดงชื่อสามัญหรือปกติของแตละสวนผสม 

2) เวียดนาม ถูกปฏิเสธการนำเขาสินคาของผูผลิต 8 ราย สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวน 26 ครั้ง ไดแก สินคา
ประมง (ทูนา ปลาอ่ืนๆ และผลิตภัณฑอาหารทะเลอ่ืน) ผลไมแปรรูปและน้ำผลไม  และผลไมสด (มะมวง)   
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ไดแก การใชยาสัตวชนิดใหมที่เปนอันตราย และพบการปนเปอนสาร/สิ่งที ่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ไดแก สารกำจัดศัตรูพืช สิ่งสกปรก/เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปน
อาหาร พบเชื้อซัลโมเนลลา การติดฉลากเปนเท็จหรือทำใหเขาใจผิด และไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสม 

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA       
      เดือน กุมภาพันธ 2563 พบวามีผูประกอบการของไทย จำนวน 2 ราย คือ 

1) บริษัท Universal Food Public CO., LTD ถูกข้ึนบัญชีเปนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 13 ก.พ. 63 หมายเลข  
Import Alert 99-37 สำหรับสินคา 1 รายการ คือ เห็ด เนื่องจากเปนผลิตภัณฑอาหารกระปองท่ีมีกรดต่ำ 

แตไมยื่นกระบวนการผลิตตอ FDA    
2) บริษัท Pet Smart International Company Limited ถูกขึ้นบัญชีเปนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 

ก.พ. 63 หมายเลข  Import Alert 72-03 สำหรับสินคา 1 รายการ คือ อาหารสุนัขและอาหารสัตว

อ่ืนๆ เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลลา 

อนึ่ง การข้ึนบัญชี Import Alert คือ การท่ี FDA แจงใหแกเจาหนาท่ีภาคสนามและสาธารณชนทราบวา FDA อนุญาต

ใหกักกันสินคาที ่ละเมิดกฎหมายและขอบังคับของ FDA โดยไมตองมีการตรวจทางกายภาพสินคา (Detention 

Without Physical Examination : DWEP) การละเมิดเหลานี้อาจเกี่ยวของกับ ผลิตภัณฑ ผูผลิต   ผูจัดสง ประเทศ

หรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินคาถูกขึ้นบัญชี Import Alert ประเภท Red List อาจสงผลใหสินคาทั้งหมดที่จะ

นำเขาสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการนำเขาโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพโดยทันที 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

 
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• เม็กซิโกเล็งขยายตลาดทูนากระปองในสหรัฐฯ มุงเปาชุมชนลาตินอเมริกันที่กำลังเติบโต เปดเผยโดย
ผูบริหารกลุมบริษัท Mexicos Grupomar ซ่ึงเปนผูผลิตทูนายักษใหญของเม็กซิโกเปดเผยในระหวางการเขา
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รวมประชุม Americas Tuna Conference ซ่ึงจัดข้ึนระหวางวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ 2563 ณ กรุงปานามา
ซิตี้ ประเทศปานามาวา บริษัทกำลังดำเนินมาตรการเพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาดในสหรัฐฯ ดวยการลงทุนใน
กลยุทธการตลาดเชิงจิตวิทยาดานการรำลึกถึงถิ่นกำเนิด หรือ “marketing of nostalgia" เพื ่อดึงดูด
ประชากรชาวฮิสแปนิกท่ีกำลังเพ่ิมข้ึนในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูอพยพชาวเม็กซิกันซ่ึงเปนชนกลุมนอย
ท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐฯ ท่ีมีขนาดของตลาดท่ีใหญและกำลังซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน 

• FDA เพ่ิมเติมคำแนะนำฉบับรางสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบยอยวาดวยการปลอมปนโดยเจตนา เม่ือ
วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 US.FDA ไดเผยแพรรางคำแนะนำเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามระเบียบ
ยอยวาดวย “การปลอมปนโดยเจตนา” หรือ Intentional Adulteration (IA) ซึ่งเปนอีกหนึ่งระเบียบยอย
ภายใตรัฐบัญญัติวาดวยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารใหทันสมัย (FSMA) และนับเปนการเพ่ิมเติมครั้งท่ี 
3 และครั้งสุดทายของคำแนะนำฉบับรางสำหรับระเบียบยอยดังกลาว โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบสนองตอ
กรณีการปลอมปนโดยเจตนาจากสิ่งอันตรายตางๆ ในอาหาร รวมถึงการกระทำอันเปนการกอการราย ท้ังนี้ 
ไดกำหนดใหอุตสาหกรรมผลิตอาหารตองใชกลยุทธท่ีสามารถลดความเสี่ยงอยางมีนัยสำคัญในกระบวนการ
ผลิตอาหารของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการปลอมปน โดยสาระสำคัญ ประกอบดวย มาตรการ
แกไขเพื่อการปกปองอาหารจากการปลอมปน การทวนสอบการปกปองอาหารจากการปลอมปน การ
วิเคราะหซ้ำ และการบันทึกขอมูล นอกจากนี้ ยังเพ่ิมภาคผนวกเก่ียวกับ Mitigation Strategies Database 
หรือ ฐานขอมูลในระบบออนไลนวาดวยกลยุทธการบรรเทาผลกระทบจากการปลอมปน  

• U.S.FDA เปดรับสมัครผูเขารวมโปรแกรมประเภทสมัครใจสำหรับผูนำเขาที่มีคุณสมบัติครบถวน 
(VQIP) เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 องคการอาหารและยา (FDA) แหงสหรัฐฯ ไดออกประกาศเรื่องการ
เปดรับสมัครผูเขารวมโปรแกรมประเภทสมัครใจสำหรับผูนำเขาที่มีคุณสมบัติครบถวน หรือ Voluntary 
Qualified Importer Program (VQIP) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ชวยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและ
นำเขาสินคาอาหารมนุษยและอาหารสัตวไปยังสหรัฐฯ สำหรับผูนำเขาท่ีเขารวมโปรแกรมท่ีไดรับการรับรอง
วามีการรักษาระดับการควบคุมดานการปองกันและความปลอดภัยในหวงโซอุปทานอยูในระดับสูง โดย 
FDA ไดเริ่มเปดรับสมัครแลวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 และจะปดการรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2563 ท้ังนี้ เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนจากการเขารวมโครงการในชวง วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2564  

• USDA ประกาศกาวใหมของระบบการตรวจปลอยสินคาเกษตรนำเขาแบบไรเอกสาร  เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 หนวยงานบริการตรวจสอบสุขภาพสัตวและพืช (APHIS) ของ USDA ไดประกาศแนวทาง
ใหมของการปอนชุดขอมูลสำหรับการนำเขาสินคาเกษตรเขาสู สหรัฐฯ ที ่มีชื ่อเรียกวา APHIS Core 
Message Set ซึ ่งเปนชุดขอมูลจำเปนที ่ผ ู นำเขาจะตองแจงให APHIS ทราบผานระบบ Automated 
Commercial Environment (ACE) ของหนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) โดยจะ
เริ่มเปดการใชงานตั้งแตเดือนสิงหาคม 2563 เปนตนไป ดังนั้น ผูนำเขาและโบรกเกอรท่ีใชระบบ ACE เพ่ือ
สงขอมูลศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกสสำหรับสินคาเกษตรที่จะนำเขาสหรัฐฯ ไดแก พืช ผลิตภัณฑจากพืช 
ผลิตภัณฑจากสัตว หรือการนำเขาสุนัขมีชีวิต ซ่ึงอยูภายใตความควบคุมของ APHIS จะตองใชระบบ APHIS 
Core Message Set เพื ่อแจงขอมูลที ่จำเปนสำหรับสิ ่งที ่นำเขาตามกฎระเบียบของ APHIS โดยการ
ดำเนินงานในระยะแรกนี้จะยังไมมีกฎระเบียบสำหรับการนำเขาสัตวมีชีวิตอ่ืนๆ  ซ่ึงนับเปนกาวใหมของการ
สงขอมูลสินคาเกษตรนำเขาแบบไรเอกสาร อยางไรก็ตาม สำหรับผูท่ียังไมไดติดตั้งหรือไมตองการยื่น
รายการศุลกากรในระบบ ACE ก็อาจยังคงสามารถสงเอกสารท่ีเปนกระดาษไดตอไป 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มีนาคม 2563 

https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/voluntary-qualified-importer-program-vqip
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