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

1. ปริมาณและมลูค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญและแนวโนม 

• การนําเขาของสหรัฐฯ เดือน พฤษภาคม 2564 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลก (ไมรวมผลิตภัณฑ
จากปาและเอทานอล) คิดเปนมูลคาท้ังหมด 17,455 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 
5.35 โดยนําเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 427.34 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา    
รอยละ 13.05 สงผลใหสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเปน 2.45 สําหรับมูลคาของสินคา 5 
อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นําเขาจากไทยสูงสุดในเดือน พฤษภาคม 2564 มีดังนี้  
1) อาหารสุนัขและแมว นําเขาเปนมูลคา 55.55 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 

16.85 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 69.31 ถึงแมวาการนําเขาในภาพรวม

จะคอนขางทรงตัว     

2) ขาว นําเขา คิดเปนมูลคา 54.34 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 
4.22 เนื่องจากการนําเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน แตลดลงรอยละ 39.24 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนหนา สําหรับการนําเขาขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกลอง) เพ่ิมข้ึน โดยนําเขา
ท้ังหมดในปริมาณ 39,172 ตัน คิดเปนมูลคา 36.50 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนสัดสวน     
รอยละ 69 ของมูลคาการนําเขาขาวท้ังหมดจากประเทศไทย 

3) ทูนาและผลิตภัณฑ นําเขาคิดเปนมูลคา 49.48 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา     
รอยละ 15.63 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 13.66 ถึงแมการนําเขาใน
ภาพรวมของเดือนนี้เพ่ิมข้ึน 

4) ยางธรรมชาติ นําเขาเปนมูลคา 39.62 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 
15.77 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 28.52 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจากการ
นําเขาผลิตภัณฑยางธรรมชาติในภาพรวมเพ่ิมข้ึน   

5) กุงและผลิตภัณฑ นําเขาเปนมูลคา 33.57 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 
35.04 และเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.40 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว เนื่องจากการ
นําเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน โดยนําเขาจากอินเดียมากเปนอันดับท่ี 1  
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• ขอสังเกต  

 อาหารสุนัขและแมว เปนสินคาเกษตรและอาหารท่ีทํารายไดใหแกประเทศไทยในตลาดสหรัฐฯ เปน
อันดับท่ี 1 ในเดือนพฤษภาคมเม่ือเทียบกับสินคาเกษตรและอาหารอ่ืนๆ คูแขงท่ีสําคัญของไทย คือ 
แคนาดา ซ่ึงในเดือนนี้สหรัฐฯ นําเขาลดลงอยางมาก 

 ผลไมเมืองรอน การนําเขาทุเรียนสดยังคงเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจากเดือนกอนหนาในอัตราท่ีชะลอ
ตัวลง  แตการนําเขาเพ่ิมข้ึนเกือบ 5 เทาตัว เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา ในขณะท่ี
มังคุดเริ่มมีขอมูลการนําเขาครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากโครงการตรวจปลอยผลไมสดฉายรังสีใน
ไทยไดเริ่มข้ึนแลวหลังจากหยุดไปชั่วคราวเนื่องมาจากสถานการณโควิด-19  
 กลวยไม การนําเขาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องถึงแมจะชะลอตัวลงเล็กนอย โดยเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 50 
เม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา และเพ่ิมข้ึนเกือบ 3 เทาตัวเม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปท่ีผานมา 

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

ประเทศไทย  USFDA ปฏิเสธการนําเขาจากผูผลิต 2 ราย จํานวน 12 ครั้ง (entry line) ดังนี้ 

ผูป้ระกอบการ สินค้าท่ีถกูปฏิเสธ จาํนวนครัง้ 

(entry line) 

สาเหตกุารถกูปฏิเสธ 

1. JIRAPHA BEE FARM   นํ้าผึ้ง 3 พบการปลอมปน 

2. SEA TECH INTERTRADE CO. 
LTD.  

กุง (shrimp & 
prawns) 

9 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสําหรบัการบริโภค 

ประเทศคูแขง มีดังนี้ 

  สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
1. จีน 
- ผูประกอบการ 16 ราย   
- จํานวน 23 ครั้ง (entry) 
 
 
 
 
 
 

• พืช/ผัก/ผลไม  ( เห็ด 
พุทราจีน สม  ใบผัก)  

• อาหารทะเล (กุง) 

• เครื่องดื่ม (ชา) 

• ผลิตภัณฑนํ้าตาล 

• โปรตีนจากขาว   

• ไอศกรีม 

• อาหารบดเปนแปงเปยก 
(paste) 

1. การปนเปอน สารมีพิษ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สําหรับการบริโภคเปนอาหาร สารเมลามีน สารเติมแตง
อาหารท่ีไมปลอดภัย สารกําจัดศัตรูพืช  สีท่ีไมปลอดภยั 
สารเมลามีน และยาสัตวชนิดใหมท่ียังไมอนุมัติ 

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

3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน ไมยื่นกระบวนการ
ผลิตตอ U.S.FDA 

2. เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 5 ราย   
- จํานวน 16 ครั้ง (entry) 

• อาหารทะเล (ปลา ปลา
ไหล)   

• เครื่องเทศ (อบเชย) 

1. การปนเปอน เช้ือซัลโมเนลลา ดูเหมือนจะมีสารพิษหรือ
ตะก่ัวท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ฮีสตามีน ยาสัตวชนิดใหม
ท่ียังไมอนุมัติ  

•  รายงานการแจงเตือนการนําเขา (Import Alert)  รายชื่อประกอบการและสินคาท่ีประกาศข้ึนบัญชีแจง
เตือน (Red List) ของ U.S. FDA  ประจําเดือน มิถุนายน 2564  มีดังนี้   
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ผูประกอบการ เลขที่ Import Alert/

วันที่ประกาศ 

สินคา 

ที่ถูกแจงเตือน 

จํานวนสินคา 

(entry line) 

สาเหตุการแจงเตือน 

1. Jirapha Bee Farm Import Alert 36-01 

06/22/2021 

นํ้าผึ้ง 1 พบการปลอมปนเพ่ือ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
(economic adulteration) 

2. First World Import & 
Export Co., Ltd. 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 3 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

3. Foodex Co Ltd. Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 3 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

4. Jack Hong Company 
Ltd. 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 3 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

5. MDS International 
Co Ltd* 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 1 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

6. N S Super Enterprise 
Co Ltd 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 3 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

7. Premier Marketing 
Co. Ltd.* 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 1 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

8. Savoy Enterprise Ltd 
Part* 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 1 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

9. T A S Trading Co 
Ltd. 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 3 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

10. Thai Agri Foods Co., 
Ltd. 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 3 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

11. Thai Flelum Co Ltd Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 3 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

12. PA-Siam Intertrade 
Co. Ltd.* 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 1 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

13. Penta Impex Co., 
Ltd.* 

Import Alert 16-81 

06/4/2021 

ปลาสดแชแข็ง 1 พบเช้ือซัลโมเนลลา 

หมายเหต:ุ * เคยถูกข้ึนบัญชีสินคาอ่ืนๆ มากอนหนาน้ี 

 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

-  

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• USDA รวมมือกับเอกชนเปดตัวยากินเพ่ือปองกันโรคบิดในไกเนื้อ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2564 
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประกาศวา นักวิจัยของหนวยงานบริการการวิจัยดานการเกษตร 
(Agricultural Research Service: ARS) ของ USDA และภาคเอกชนบริษัท US Biologic, Inc. ประสบ
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ความสําเร็จในการพัฒนายากินทางเลือกเพ่ือปองกันโรคบิด (Coccidiosis) ในไกเนื้อแทนการใชยา
ปฏิชีวนะ โดยหนวยงาน ARS และบริษัท US Biologic, Inc. ไดจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีดังกลาวนี้แลว 
และบริษัท US Biologic, Inc. ไดลงนามในขอตกลงการคาระดับโลกแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โดยมี
เปาหมายในการพัฒนาและออกใบอนุญาตเทคโนโลยีสําหรับใชในเชิงอุตสาหกรรมตอไป 

• บริษัทไทยยูเนี่ยนเปดตัวผลิตภัณฑใหม “กุงและปู” หวังกระตุนยอดคาปลีกและบริการอาหารใน
อเมริกาเหนือ  บริษัท Chicken of the Sea Frozen Foods ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัท Thai 
Union North America ไดเปดตัวผลิตภัณฑใหมท่ีทําจากกุงและปู ซ่ึงคาดหวังวาจะสามารถกระตุน
ยอดคาปลีกและบริการอาหารในอเมริกาเหนือ บริษัทตั้งเปาท่ีจะสรางรายไดจากแนวโนมการเติบโต
ของผูบริโภคท่ีตองการจําลองประสบการณรานอาหารท่ีบานของตนเอง โดยไดทําการเปดตัวผลิตภัณฑ
ใหมจากกุงและปูจํานวน 8 รายการเพ่ือตอบสนองความตองการดังกลาว ขณะนี้ผลิตภัณฑดังกลาวมี
วางจําหนายแลวท้ังในรานคาปลีกและบริการดานอาหาร 

• มาตรการชวยเหลือทางการตลาดและการคุมครองรายไดของเกษตรกรในสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน
รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ โดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) มีมาตรการอุดหนุนและลด
ความเสี่ยงทางการเกษตรและประกันรายไดใหแกเกษตรในรูปแบบตางๆ โดยในชวง 10 ปท่ีผานมา
รัฐบาลกลางตองใชจํานวนมหาศาลเพ่ือการสนับหนุนมาตรการเหลานี้ เชน ในชวง ป 2553 – 2562 
รัฐบาลสหรัฐฯ ใชเงินงบประมาณเกือบ 99 พันลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.97 ลานลานบาท) ใน
โครงการประกันภัยพืชผลเพียงโครงการเดียว เปนตน สําหรับโครงการ/มาตรการชวยเหลือเกษตรกร
ทางการตลาดและราคาท่ีสําคัญ ไดแก โครงการประกันภัยพืชผลของรัฐบาลกลาง และโปรแกรม
คุมครองความเสี่ยงทางการเกษตรและคุมครองสูญเสียของราคา 

•  สถานการณราคากุงท่ีเกษตรกรขายไดในประเทศแหลงนําเขาท่ีสําคัญของสหรัฐอเมริกา 
สถานการณราคากุงดิบท่ีเกษตรกรขายได ณ หนาฟารมในชวงสัปดาหท่ี 23 ของป 2564 (7-13 
มิถุนายน) ของประเทศผูผลิตท่ีสําคัญของโลกรายงานโดย Undercurrent News ระบุวา ราคากุงขาว
แวนนาไมของอินโดนีเซียสวนใหญทรงตัว ในขณะท่ีราคากุงขาวแวนนาไมของเวียดนามเพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเนื่องและราคากุงกุลาดําเริ่มปรับตัวสูงข้ึน ในขณะเดียวกันราคากุงขาวแวนนาไมขนาดใหญของไทย
เพ่ิมข้ึนอีกอยางตอเนื่อง จากการเปรียบเทียบราคาพบวา ราคากุงแวนนาไมขนาด 60 ตัว/กิโลกรัมของ
จีนมีราคาสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับผูผลิตอ่ืนๆ โดยมีกุงของอินโดนีเซียสูงเปนอันดับสอง  

• APHIS เพ่ิมประเทศไทยในรายช่ือภูมิภาคท่ีไดรับผลกระทบจากโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา เม่ือวันท่ี 
14 มิถุนายน 2564 หนวยงานบริการตรวจสุขภาพสัตวและพืช (Animal and Plant Health 
Inspection Service: APHIS) ของกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดเผยแพรขอมูลอยาง
เปนทางการตอสาธารณะไดทราบวา USDA ไดเพ่ิมประเทศไทยเขาไปในบัญชีรายชื่อภูมิภาคท่ี APHIS 
พิจารณาวาไดรับผลกระทบจากโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา หรือ African horse sickness (AHS) 
เนื่องจากไดรับการยืนยันการพบโรคดังกลาวในประเทศไทย  
  

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 

-  
6. การดําเนินงานของสํานักงาน (หากมี) 
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• สนับสนุนการสงเสริมและประชาสัมพันธสินคาเกษตรและอาหารของไทย เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 

ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Alec Sou และ Mrs. Sunisa Sou ประธานบริษัท 

Aloun Farms Inc. และ บริษัท Fresh Aloha Direct ซ่ึงดําเนินธุรกิจฟารมปลูกผักและผลไม ธุรกิจ

นําเขาและกระจายสินคาในมลรัฐฮาวาย เพ่ือรับทราบในเรื่องศักยภาพ ขอจํากัด และปญหาท่ีเก่ียวกับ

การนําเขาสินคาเกษตรและอาหารของไทย และแนวทางสนับสนุนการสงเสริมและประชาสัมพันธสินคา

เกษตรและอาหารของไทยใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากยิ่งข้ึนในมลรัฐฮาวาย โดยมีแผนจะหารือใน

รายละเอียดแนวทางการดําเนินงานในเชิงลึกรวมกันในโอกาสตอไป   

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎาคม 2564 

 


