รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน เมษายน 2565
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
1. ปริ มาณและมูลค่าการค้าสิ นค้าเกษตรและอาหารที่สาํ คัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริ กา

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรที่สำคัญและแนวโนม
• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน มีนาคม 2565 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตร (รวมผลิตภัณฑยางธรรมชาติ แต
ไมรวมผลิตภัณฑจากปาและเอทานอล) จากทั่วโลก คิดเปนมูลคาทั้งหมด 20,719.69 ลานเหรียญสหรัฐ
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 21.71 โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 493.23 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 21.01 แตสวนแบงตลาดของไทยในสหรัฐฯ ลดลงเล็กนอยไปอยู
ที่รอยละ 2.38 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน มีนาคม
2565 มีดังนี้
1. ขาว นำเขาคิดเปนมูลคา 78.57 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 57.34 และ
เพิ่มขึ้นรอยละ 47.04 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา
สำหรับมูลคาการนำเขาขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกล อง) เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาร อยละ
30.43 โดยมีปริมาณการนำเขาทั้งหมด 52,880 ตัน คิดเปนมูลคา 43.85 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิด
เปนสัดสวนรอยละ 56 ของมูลคาการนำเขาขาวทั้งหมดจากประเทศไทย
2. อาหารสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 66.44 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 21.76
และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 66.32
3. ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา 41.90 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ
18.75 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ -15.24
4. ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 39.94 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ
-9.45 แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 8.97
5. กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 36.28 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 2.08
และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 28.41
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ขอสังเกต ผลไมเขตรอน การนำเขาทุเรียนจากไทยลดลงและมีการนำเขามังคุดเปนครั้งแรกของป 2565 แตใน
ปริมาณไมมาก จากการสำรวจตลาดของชาวเอเชีย พบวา มังคุดมีเฉพาะจากเม็กซิโกวางจำหนาย ทุเรียนแชแข็ง
จากมาเลเซียวางจำหนายในราคาสูงกวาทุเรียนไทยถึงกวา 3 เทา และมะพราวออนมีเฉพาะจากไทยวางจำหนาย
• รายงานการปฏิ เสธการนำเข าสิ นค าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจำเดือน เมษายน
2565 ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและประเทศคูแขงที่สำคัญ ดังนี้
- ประเทศไทย US.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 9 ราย จำนวนสินคา 14 entry line ดังนี้
ผู้ประกอบการ

สิ นค้าที่ถูกปฏิเสธ

1. M - Square Trading Co.,
Ltd.
2. Ruentaweesap Coconut
Sugar
3. Lim Eaar Kung Ltd.,

เสนแหงทำจากแปง
พริก (เม็ด ปน)
น้ำตาลมะพราว

จํานวน สาเหตุการถูกปฏิ เสธ
(entry line)
1
- ผ ูน ำเขา ใน ส ห รัฐ ฯ ล ะเมิด กฎ ระเบ ีย บ FSVP
2
3
- ผ ูน ำเขา ใน ส ห รัฐ ฯ ล ะเมิด กฎ ระเบ ีย บ FSVP

กวยเตี๋ยวกึ่ง
สำเร็จรูป
กาน/ใบผัก
ใบหญานาง
ปลาซารดีนแปรรูป

1

- ผ ูน ำเขา ใน ส ห รัฐ ฯ ล ะเมิด กฎ ระเบ ีย บ FSVP

1
1
1

- ป น เป อ น เชื้อ ซ ัล โมเน ล ล า

6. A4 FRUIT TRADING CO
LTD

ปลา

1

7. Royal Foods

ปลาซารดีนแปรรูป

1

- ไม ไ ด ล งท ะ เบ ีย น เป น อ า ห า ร ก ร ะ ป อ งท ี่ เ ป น
กรด ต ่ำ ห รือ ผ ูผ ล ิต อาห ารท ี่เ ป น ก รด (FCE)
- ไมแ จง กระ บ วน การผ ล ิต
- ป น เป อ น ส ิ่ง ส กป รก เน า เส ีย
- ไมม ีช ื่อ ท ี่อ ยูผ ูผ ล ิต บ รรจุห รือ จัด จำห น า ย
- ไมม ีช ื่อ ส ามัญ ข อ งอาห าร
- ไมย ื่น กระบ วน การผ ล ิต

8. Thai Ha Co., Limited

ขาวทั้งเมล็ด

1

- ใชย าท ี่ย ัง ไมไ ด ร ับ อน ุญ าต

9. Thai Victor Food

น้ำสตรอเบอรรี่และ
น้ำเบอรรี่

1

- ใชส ีท ี่ไ มป ล อด ภ ัย

4. G.N.R. GROUP CO., LTD
5. CEAZAR MILLENNIUM
CO., LTD.

- ประเทศคูแขง
ประเทศ

สินคาที่ถูกปฏิเสธ

สาเหตุการถูกปฏิเสธ

1. จีน
- ผูประกอบการ 36 ราย
- จำนวน 64 entry line

ปลาไหล เห็ด
ช็อกโกแลต/ขนมหวาน/
ขนมขบเคี้ยว ชา ซอส
พืช/ผัก/ผลไมแปรรูป
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ขิง
พุทราจีน ขาวโพด ถั่วลิสง
เตาหู โปรตีนทำจากพืช
กวยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป

ปนเปอน สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภค
สิ ่ งเจื อปนอาหารที ่ ไม ปลอดภั ย ยาสั ตว ท ี ่ ไม ได ร ั บอนุ ญาต
สารกำจัดศัตรูพืช ลิสทีเรีย เมลามีน
ฉลากไมถูกตอง ไมระบุชื่อที่อยูของผูการผลิต ผูบรรจุหรือผูจัด
จำหนาย ติดฉลากที่มีเนื้อหา/กลาวอางดานสุขภาพโดยไมไดรับ
อนุญาต
ผลิตไมไดมาตรฐาน ดูเหมือนวาจะไดรับการผลิตแปรรูปหรือ
บรรจุภายภาวะที่ไมสะอาด
ผ ูน ำเข า ใน ส ห รัฐ ฯ ล ะเม ิด ก ฎ ระเบ ีย บ FSVP
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2. เวียดนาม
- ผูประกอบการ 10 ราย
- สินคา 24 entry line

ปลาและผลิตภัณฑ
น้ำปลา ใบและกานผัก
กวยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
อาหารเฉพาะ/เครือ่ งเคียง/
ของหวาน

ปนเปอน ยาสัตวชนิดใหมที่ไมปลอดภัย สิ่งสกปรก เนาเสีย
หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร เชื้อซัลโมเนลลา
ลิสทีเรีย
ฉลากไมถูกตอง ไมระบุชื่อที่อยูของผูการผลิต ผูบรรจุหรือผูจัด
จำหนาย ไมระบุขอมูลโภชนาการ/สวนผสม ดูเหมือนว าจะมี
กำมะถัน แตไมระบุบนฉลาก
ผลิตไมไดมาตรฐาน ไมแจงกระบวนการผลิต

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) รายชื่อผูประกอบการและสินคาของไทยที่ประกาศขึ้น
บัญชีแจงเตือน (Red List) ของ U.S. FDA ประจำเดือน เมษายน 2565 มีดังนี้
ผูประกอบการ
1. Namprik Maesri
Ltd. Part.

เลขที่ Import Alert/
วันที่ประกาศ
Import Alert 21-07
04/13/2022

สินคา
ที่ถูกแจงเตือน
น้ำพริก
แกงมัสมั่น

จำนวนสินคา
สาเหตุการแจงเตือน
(entry line)
ปนเปอนสิ่งสกปรก เนาเสีย
1
หรือไมเหมาะสำหรับการ
บริโภค

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยที่สงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย
• สินคาอาหารของไทยถูกปฏิเสธการนำเขาเนื่องจากผูนำเขาในสหรัฐฯ ละเมิดกฎระเบียบ Foreign
Supplier Verification Programs (FSVP) ของ US.FDA ยังคงเปน ป ญหาอยา งต อเนื่ อง ถึงแม ผู
นำเขาในสหรัฐฯ จะเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติตามขอกำหนดของ FSVP แตผูสงออกก็มีหนาที่
ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยอาหารใหสอดคลองกับมาตรฐานของสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม
ผูนำเขาจำนวนมากที่ยังไมตระหนักถึงความสำคัญและความเขมงวดในการบังคับใชกฎระเบียบ FSVP
ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจำเปนตองประชาสัมพันธหรืออบรมใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับขอกำหนด FSVP แกผูประกอบการไดทราบแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันสินคาถูกปฏิเสธการนำเขา
สหรัฐฯ
4. สถานการณดานการเกษตรที่สำคัญของประเทศที่รับผิดชอบ
• รายงานการสำรวจตลาดและราคา “กุงและผลิตภัณฑ” ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
เมื่อวันที่ 7 - 8 เม.ย. 65 พบวา ตลาด “กุงดิบแชแข็ง” ในสหรัฐฯ ยังคงเปนของอินเดีย เอกวาดอรและ
อินโดนีเซีย ตลาด “กุงแปรรูป” เปนของอินเดีย อินโดนีเซียและไทย เนื่องจากมีสินคาวางจำหนายใหเห็น
มากที่สุด สำหรับกุงแปรรูปจากเวียดนามถึงแมวาจะมีสถิติการนำเขากุงแปรรูปมากเปนอันดับ 3 แตพบวา
มีวางจำหนายในตลาดที่สำรวจไมมากนัก สำหรับราคาจำหนายกุงดิบในภาพรวมคอนขางทรงตัว/หรือ
เพิ่มขึ้นเล็กนอย ในขณะที่กุงแปรรูปราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับราคาที่สำรวจเมื่อเดือนตุลาคม 2564
สำหรับกุงไทย พบวามีกุงแปรรูปวางจำหนายมากที่สุด และกุงดิบแชแข็งมีไมมากนัก
• สถานการณและแนวโนมการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ ภาพรวมการนำเขาสินคา
เกษตรและอาหารของไทยที่สำคัญ 5 รายการ ในชวง 5 ปที่ผานมามีแนวโนมการเติบโตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลคา ไดแก อาหารสุนัขและแมว (บรรจุกระปอง) ขาว (รวมผลิตภัณฑจากขาว ไดแก แปงทำจาก
ขาว) ทูนาและผลิตภัณฑ (บรรจุกระปองและแบบสดแชแข็ง) ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ ในขณะที่กุง
และผลิตภัณฑ (แปรรูปและแบบสดแชแข็ง) เปนรายการสินคาที่มีแนวโนมหดตัวทั้งเชิงปริมาณและมูลคา
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• สถานการณภาวะเงินเฟอและราคาอาหารในสหรัฐฯ ดัชนีราคาผูบริโภคของสหรัฐฯ เดือนมีนาคม
2565 เพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 จากปกอนหนา นับวาสูงที่สุดในรอบ 40 ป ปจจัยหลักเปนผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน ที่อยูอาศัยและอาหาร โดยดัชนีราคาอาหารรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 สำหรับ
ดัชนีราคาสินคาเกษตรและอาหารที่สำคัญของไทยในตลาดสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 12 เดือน
ไดแก ปลาและอาหารทะเลสดและแปรรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 10.9 ขาวและผลไมแปรรูปบรรจุกระปอง
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.6 ผลไมสดเพิ่มขึ้นรอยละ 6.9 และอาหารสัตวเลี้ยงเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9
• สถานการณไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรงในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 65 หนวยงานบริการตรวจสอบ
สุขภาพสัตวและพืช (APHIS) กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ (USDA) ไดยืนยันการตรวจพบโรคไขหวัดนก
ชนิดกอโรครุ นแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ในฝูงไกฟ าที่ เลี ้ย งเพื่ อการคา ใน
มณฑล เอแรธ (Erath) มลรัฐเท็กซัส ของสหรัฐฯ ทั้งนี้ หนวยงานAPHIS และมลรัฐฯ ไดรวมมือกัน
แกไขปญหา โดยไดมีการกักกันและทำลายสัตวปกในโรงเรือนที่ติดโรคเพื่อปองกันการแพรกระจายของ
โรคและจะไมใหสัตวปกเหลานี้เขาสูระบบอาหาร
• รมว. เกษตรของสหรัฐฯ และเม็กซิโก หารือความรวมมือทางการผลิตและการคาสินคาเกษตร เพื่อ
สานตอความรวมมือในการเปดตลาดการคา กำหนดนโยบายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และการผลิต
ทางการเกษตรอยางยั่งยืนและรูเทาทันสภาพภูมิอากาศ และความมุงมั่นรวมกัน 5 เรื่อง ไดแก 1. การ
สงเสริมความมั่นคงดานอาหารดวยการอำนวยความสะดวกในทางการคา และการพัฒนาชนบทและการ
เติบโตทางการผลิตอยางยั่งยืน 2. สนับสนุนการพัฒนาชนบทโดยการขยายโอกาสทางการตลาดสำหรับ
ผูผลิตทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร 3. ชวยเหลือผูผลิตรายยอยและเกษตรกรรายใหม
มุงเนนดานการพัฒนาตลาดทองถิ่นและภูมิภาค 4. แกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยให
เกษตรกรไดเขาถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มผลผลิต ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 5. สรางความ
รวมมือดานสุขอนามัยพืชและสัตวเพื่อรับมือกับภัยคุกคามอุบัติใหมและสงเสริมความมั่นคงดานอาหาร
5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี)
6. การดำเนินงานของสำนักงาน (หากมี)
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤษภาคม 2565
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