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

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน พฤศจิกายน 2563 นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 
15,216.5 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 4.04 โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 
359.94 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 6.94  สงผลใหสวนแบงตลาดสินคาเกษตรของ
ไทยในสหรัฐฯ ลดลงเหลือรอยละ 2.37 แตยังคงอยูท่ีอันดับ 9 ของโลก สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรก
ท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน พฤศจิกายน 2563 มีดังนี้  
1) ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา เปนมูลคา 56.10 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอน
หนารอยละ 10.74 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมของเดือนนี้ลดลง แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปท่ี
แลวรอยละ 30.44     
2) กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 50.39 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 
4.17 ถึงแมการนำเขาในภาพรวมจะลดลง แตลดลงรอยละ 2.12 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลว  
3) ขาว นำเขา คิดเปนมูลคา 40.88 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 17.78 
และลดลงรอยละ 30.86 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา แม
ปริมาณการนำเขาขาวของสหรัฐฯ ในภาพรวมลดลงเพียง 51 ตัน แตมูลคาการนำเขากลับลดลงอยางมาก 
ทั้งนี้เนื่องจากสหรัฐฯ ลดปริมาณนำเขาขาวคุณภาพดีซึ่งมีราคาสูงจากไทยและอินเดีย แตหันไปนำเขาขาว
ราคาต่ำจากจีนเพ่ิมข้ึนกวา 2 หม่ืนตันในราคาเฉลี่ยตันละ 326 เหรียญสหรัฐ/ตัน (ประมาณ 9,780 บาท/
ตัน) ซึ่งต่ำกวาราคานำเขาเฉลี่ยซึ่งอยูที่ตันละ 888 เหรียญสหรัฐ/ตัน (ประมาณ 26,640 บาท/ตัน) และ
ต่ำกวาราคานำเขาจากไทยซ่ึงเฉลี่ยตันละ 1,050 เหรียญสหรัฐ/ตัน (ประมาณ 31,500 บาท/ตัน) 
4) ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 36.86 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนากวา 1 เทาตัว 
เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมข้ึนรอยละ 73.64 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนหนา  
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5) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 22.89 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอน
รอยละ 28.09 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมลดลง แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 
0.62 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย  U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 9 ราย รวมสินคา 13 ครั้ง (entry) ดังนี้ 

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวนครั้ง 
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. N R Instant Produce 
Co., Ltd. 

น้ำพริก (Paste) 4 พบสารกำจัดศัตรูพืช 

2. CK Frozen Fish & Food 
Co., Ltd. 

ฝรั่ง (แหงหรือกวน) 1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สำหรับการบริโภคเปนอาหาร (filthy) 

3. K.C Food and Beverage 
Company LI 

มะขาม  1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สำหรับการบริโภคเปนอาหาร 

4. T. Wansen Limited 
Partnership 

มะขาม 1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สำหรับการบริโภคเปนอาหาร 

5. Green Giant Co., Ltd. รากและหัวผัก 2 ดูเหมือนวามีซัลไฟต แตไมแสดงบนฉลาก  
มีสวนผสม 2 ชนิดขึ้นไป แตไมแสดงช่ือ
สามัญของแตละสวนผสม 

6. Bsa Food Products Cg 
Ltd. 

ผลิตภัณฑจากกุง 1 พบเช้ือซัลโมเนลลา (Salmonella) 

7. Jeh Kiey มะขาม (แหงหรือเปยก) 1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สำหรับการบริโภคเปนอาหาร 

8. Mohamad Musa 
Trading 

ปลาแมกเคอเรล 1 ฉลากไมถูกตอง 

9. Homemade Asisa ลูกพลัม (แหงหรือกวน) 1 ฉลากไมมีภาษาอังกฤษ 

ประเทศคูแขง มีดังนี้ 

ประเทศคูแขง สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
จีน 

- ผูประกอบการ 28 ราย   
- จำนวน 53 ครั้ง (entry) 
 
 

• ผล ิตภ ัณฑถ ั ่วเหล ือง 
(ถ่ัวเหลืองบด) 

• ผ ั กและผล ไม แห  ง /   
แปรรูป (เห็ด อินทผลัม 
แหง/กวน, โปรตีนจาก
พืช, ลูกแพร, ผักดอง, 
พุทราจีน) 

• เบเกอร ี ่  (ขนมปงอบ
กรอบ, คุกก้ี) 

1. การปนเปอน  
- สารพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
- สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปน
อาหาร  

- สารเมลามีน  
- ใชยาสัตวชนิดใหมท่ีไมปลอดภัย  
- สารกำจัดศัตรูพืช  
- เปนยามนุษยชนิดใหมท่ียังไมผานการอนุมัติ 
- ซัลโมเนลลา 

2. ฉลากไมถูกตอง  



หน้า 3 / 4 

 
 

• ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
สิ่งทดแทนกาแฟ 

• อาหารทะเลสด/แปร
ร ูป (ปลาไหล ก ุ  งชุบ
เกล็ดขนมปง หอยลาย) 

• ผลิตภัณฑช็อกโกแลต   
 

- ไมแสดงช่ือสามัญของสวนผสมแตละชนิด  
- ไมระบุช่ือท่ีอยูของผูผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย 
- ไมระบุน้ำหนักหรือปริมาณท่ีถูกตอง 
- ดูเหมือนวามีซัลไฟตแตไมแสดงบนฉลาก มีสวนผสม 2 

ชนิดข้ึนไปแตไมแสดงช่ือสามัญของแตละสวนผสม 
3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน 

- ผูผลิตไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำ
หรือผูผลิตอาหารท่ีเปนกรด  

- ไมยื่นกระบวนการผลิตท่ีแสดงวามีการผลิตแปรรูป หรือ
บรรจุภายใตสภาวะท่ีถูกสุขอนามัย 

- ดูเหมือนวามีการเตรียม บรรจุ หรือเก็บไวภายใตสภาวะ
ท่ีไมถูกสุขอนามัย 

เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 5 ราย   
- จำนวน 6 ครั้ง (entry) 

- ปลา หอยนางรม กุงชุบ
แปง 
- มะขาม (แหงหรือเปยก) 
- ขนมอบ 

1. การปนเปอน เจือสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับ
การบริโภคเปนอาหาร ใชสีท่ีไมปลอดภัย ดูเหมือนจะมีการใชยา
สัตวชนิดใหมท่ีไมปลอดภัย 
2. ฉลากไมถูกตอง เจือสีสังเคราะหแตไมระบุบนฉลาก ไมแจง
สารกอภูมิแพ ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต บรรจุหรือ
จัดจำหนาย ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด ไมแสดง
ขอมูลโภชนาการ 
3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน ดูเหมือนวาไดรับการ
ผลิตแปรรูปหรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมถูกสุขอนามัย  

3. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• US.FDA แจงเตือนการตออายุทะเบียนสถานประกอบการอาหารสำหรับป 2563 และขอแนะนำวิธีการ
ขอรับและสงหมายเลข DUNS เมื ่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 องคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา 
(US.FDA) ไดประกาศแจงเตือนสถานประกอบการอาหารสำหรับมนุษยและสัตวเกี่ยวกับระยะเวลาการตอ
อายุทะเบียนทุกสองปสำหรับป 2563 วาสถานประกอบการอาหารมนุษยและสัตวในสหรัฐอเมริกาและ
ตางประเทศที่ตองจดทะเบียนกับ US.FDA จะตองตออายุการจดทะเบียนกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
รวมทั้งใหคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับและสงหมายเลข DUNS เพื่อใชประกอบการจดทะเบียน
และการตออายุกับ US.FDA ซึ่งเพิ่งเริ ่มบังคับใชเปนครั้งแรกในป 2563 ทั้งนี้ US.FDA จะถือวาการจด
ทะเบียนสถานประกอบการอาหารหมดอายุหากไมตออายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเจาของและ
ผูดำเนินการสถานประกอบการอาหารตองสงขอมูลการตออายุ (เวนแตจะไดรับการผอนผันในการสงเอกสาร) 
ทางระบบอิเล็กทรอนิกสผานบัญชี FDA Industry Systems โดยไมมีคาธรรมเนียมใด ๆ สำหรับการจด
ทะเบียนหรือการตออายุ 

• เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2563 หนวยงาน US.FDA ไดประกาศขยายระยะเวลาเปดรับฟงขอคิดเห็นสาธารณะ
รางระเบียบยอยเกี่ยวกับขอกำหนดการจดบันทึกเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบยอนกลับสำหรับอาหารบางชนิด 
(Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods) จากเดิมกำหนดไวภายใน
วันที่ 21 มกราคม 2564 ไปเปน วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เก ี ่ยวข องสามารถแจ งข อค ิดเห ็นต อร างระเบ ียบด ังกล าวได   2 ช องทาง ได แก   (1) เว ็บไซต  
www.regulations.gov ที่เอกสารหมายเลข (Docket No.) FDA-2014-N-0053 และ (2) ไปรษณียจัดสงท่ี 
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Dockets Management Staff (HFA-305), Food and Drug Administration, 5630 Fishers Lane, Rm. 

1061, Rockville, MD 20852 อนึ่ง รายการสินคาที่ระบุในรางขอเสนอระเบียบใหมจะครอบคลุมถึงผลไม

เมืองรอนทุกประเภท เชน มะมวง ลิ้นจี่ จึงอาจเปนไปไดวาอาจจะครอบคลุมผลไมสดท่ีประเทศไทยสงออกไป
ยังสหรัฐอเมริกาดวย เชน มังคุด ทุเรียน มะขาม มะพราว และครอบคลุมถึงสัตวน้ำที่มีเปลือกแข็งทุกชนิด 
เชน กุง ปู ล็อบสเตอรและก้ัง 

• สหรัฐฯ - สหราชอาณาจักร บรรลุความตกลงวาดวยความเทาเทียมกันวาดวยเกษตรอินทรีย  ซ่ึงจัดทำข้ึน
เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกทางการคาสินคาเกษตรอินทรียระหวางกันหลังจากที่สหราชอาณาจักร
ถอนตัวจากสหภาพยุโรป โดยสินคาอินทรียที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรแหงสหรฐัฯ 
(USDA) และมาตรฐานอินทรียของสหราชอาณาจักรสามารถติดฉลากของประเทศตนและจำหนายไดในท้ัง
สองประเทศ ทั้งนี้ความตกลงเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 สาระสำคัญของความตกลง
ดังกลาวครอบคลุมผลิตภัณฑอินทรีย ไดแก พืช พืชปา ปศุสัตว และผลิตภัณฑแปรรูป ท่ีเพาะปลูก เพาะเลี้ยง 
หรือ ผลิตภัณฑที่ผานขั้นตอนการแปรรูปขั้นสุดทายหรือบรรจุหีบหอทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร 
รวมถึงผลิตภัณฑที่แปรรูปหรือบรรจุหีบหอที่มีสวนผสมอินทรียจากประเทศที่สามซึ่งไดรับการรับรองวาได
มาตรฐานเกษตรอินทรียของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรเชนกัน ทั้งนี้ มีขอยกเวน 3 ประการ ดังนี้ (1) ไม
ครอบคลุมสัตวน้ำ เชน ปลา หอย (2) ในกรณีท่ีสงออกไปยังสหรัฐฯ ผลิตภัณฑจากสัตวท่ีไดรับยาปฏิชีวนะไม
สามารถติดฉลากวาเปนอินทรียได (3) ผลิตภัณฑไวนจะตองติดฉลากใหสอดคลองตามระเบียบอินทรียท่ี
เก่ียวของของประเทศปลายทาง  

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มกราคม 2563 

 


