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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน มกราคม 2565 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตร (รวมผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 
แตไมรวมผลิตภัณฑจากปาและเอทานอล) จากทั่วโลก คิดเปนมูลคาทั้งหมด 18,539 ลานเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา รอยละ  5.34  โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 391,968 ลาน
เหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 3.90 สงผลใหสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ ลดลงไป
อยูท่ีรอยละ  2.11  สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน มกราคม 
2564 มีดังนี้   

1. อาหารสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 54.28 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 1.60 

และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 43.41 

2. ขาว นำเขาคิดเปนมูลคา 54.10 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 31.18

แตลดลงรอยละ 0.76 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา   

สำหรับมูลคาการนำเขาขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกลอง) เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 

56.93 โดยปริมาณการนำเขาท้ังหมด 40,993 ตัน คิดเปนมูลคา 35.99 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคิดเปน

สัดสวนรอยละ 63 ของมูลคาการนำเขาขาวท้ังหมดจากประเทศไทย   

3. กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 46.66 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 8.26

แตเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 13.29 

4. ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา 40.58 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 
13.39 แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 25.98 

5. ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 35.33 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ - 
10.96 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนาประมาณ 23.91 
 



หน้า 2 / 4 

 
 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหร ัฐอเมร ิกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจำเด ือน 
กุมภาพันธ 2565 ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและประเทศคูแขงท่ี
สำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย  US.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 5 ราย จำนวน 20 entry line ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ สินค้าท่ีถูกปฏิเสธ  จาํนวน  

(entry line) 

สาเหตุการถกูปฏิเสธ 

1. Thai Ocean Venture Co., 
Ltd. 

ปลาทูนา 2 - ปนเปอน สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสำหรับการบรโิภคเปนอาหาร 

2. A4 FRUIT TRADING CO LTD ปลา 1 - ปนเปอน สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสำหรับการบรโิภคเปนอาหาร 

- ไมแสดงขอมูลชื ่อ ที ่อยู ผ ู ผลิตบน
ฉลาก 

3. GOOD LUCK PRODUCT Co., 
Ltd. 

กุง 11 - ปนเป อนยาส ัตว Gentian Violet 
และ Chloramphenicol 

4. Sunshine International 
Co.,Ltd. 

ทุเรียน 5 - สารกำจัดศัตรูพืช 

5. SIONG HONG ENTERPRISE 
CO., LTD. 

ขิงผง 1 - ดูเหมือนวาจะมีกำมะถัน แตไมระบุ
บนฉลาก  

- มีสวนผสม 2 ชนิดข้ึนไป แตไมแสดง
ช ื ่ อสาม ัญหร ือปกต ิของแต ละ
สวนผสม 

ประเทศคูแขง   
 ประเทศ สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผูประกอบการ 19 ราย   
- จำนวน 36 entry line 

ช็อกโกแลต ปลาไหล เห็ด 
คุกก้ี/บิสกิต ขา พุทราจีน 
พริก หัวเช้ือเครื่องดื่ม 
เครื่องเทศ แปงถ่ัวเหลือง 
โปรตีนจากพืช  

ปนเปอน  สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรบัการบรโิภค
เปนอาหาร สิ่งเจือปนอาหารที่ไมปลอดภัย ยาสัตวที่ไมไดรับ
อนุญาต สารกำจัดศัตรูพืช ลิสทีเรีย เมลามีน ซัลโมเนลลา       
ฉลากไม ถ ูกต อง  ไม แสดงข อม ูลทางโภชนาการ ไม มี
ภาษาอังกฤษ ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณที่ถูกตอง ไมระบุสารกอ
ภูมิแพ ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณที่ถูกตอง ไมระบุชื่อที่อยู ของ
ผูประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย ไมแสดงช่ือสามัญของ
สวนผสมแตละชนิดและ / หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือ
น้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักที่มี
อยูในอาหาร 
ผลิตไมไดมาตรฐาน ไมยื่นขบวนการผลิต ไมไดลงทะเบียนเปน
อาหารกระปองท่ีเปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหารท่ีเปนกรด (FCE) 

2. เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 8 ราย   
- จำนวน 9 entry line 

อาหารทะเล (กุง ปลา) 
ลิ้นจี่กระปอง มะขาม 
พริกไทยดำ   

ปนเป อน  ไนโตรฟูราน ยาสัตวชนิดใหมที ่ไมปลอดภัย สิ่ง
สกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร
เช้ือซัลโมเนลลา  
ผลิตไมไดมาตรฐาน ไมยื่นขบวนการผลิต ไมไดลงทะเบียนเปน
อาหารกระปองท่ีเปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหารท่ีเปนกรด (FCE) 
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• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert)  รายชื่อผูประกอบการและสินคาของไทยท่ีประกาศข้ึน
บัญชีแจงเตือน (Red List) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 มีดังนี้  

ผูประกอบการ เลขที่ Import Alert/วันที่

ประกาศ 

สินคา 

ที่ถูกแจงเตือน 

จำนวนสินคา 

(entry line) 

สาเหตุการแจงเตือน 

1. Korn Thai Co Ltd Import Alert 99/39 

02/22/2022 

กะทิผง 

(Coconut Cream 

Powder) 

2 ฉลากไมถูกตอง (ไมมี

ภาษาอังกฤษกำกบั) 

 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  
ปญหาสินคาถูกปฏิเสธการนำเขา ไดแก 

- ทุเรียน เนื่องจากพบการปนเปอนสารกำจัดศัตรูพืช จากสถิติครั้งนี้นับเปนครั้งแรกในชวงหลายปท่ีผานมาท่ี
ทุเรียนไทยถูกปฏิเสธเนื่องจากปญหาสารกำจัดศัตรูพืชตกคาง 

- กุง เนื่องจากการปนเปอนยาสัตว Gentian Violet และ Chloramphenicol ที่ไมไดรับอนุญาตซึ่ง US.FDA 
ถือวาเปนอันตราย นับเปนครั้งแรกในหลายปที่ผานมาท่ีกุงไทยถูกปฏิเสธเนื่องจากปญหาการปนเปอนยา
สัตว โดยปกติปญหานี้มักเกิดข้ึนกับสินคาท่ีนำเขาจากเวียดนามและจีน 

 แนวทางแกไข หนวยงานที่เกี่ยวของควรดำเนินการตรวจสอบแหลงที่มาของสินคาและประชาสัมพนัธใหผู
ที่เกี่ยวของทั้งผูผลิตและผูสงออกที่เกี่ยวของไดตระหนักและปองกันปญหาในเรื่องการปนเปอนดังกลาว เพ่ือ
ปองกันการถูกปฏิเสธการนำเขาอันจะสงผลถึงการสงออกสินคาเกษตรและอาหารไทยในภาพรวม 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• องคการอาหารและยาแหงสหรัฐ ออกขอแนะนำวาดวยแนวทางปฏิบัติของภาคอุตสาหกรรมภายหลังการ

ยกเลิกคาสารคลอไพรีฟอสตกคางในอาหาร เพื่อซักซอมความเขาใจใหกับผูเกี ่ยวของทุกฝายภายหลัง

หนวยงาน EPA ของสหรัฐฯ ไดออกระเบียบสุดทายถอดถอนคาสารคลอไพรีฟอสตกคางในอาหารมนุษยและ

อาหารสัตวทุกรายการ (ท้ังวัตถุดิบสินคาเกษตร และผลิตภัณฑเอาหารแปรรูป) เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

และจะมีผลบังคับใชกับอาหารที่ผลิตในประเทศและนำเขามาเพื่อวางจำหนายในสหรัฐฯ ตั้งแตวันที่ 28 

กุมภาพันธ 2565 นี ้

• กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ยืนยันการพบไกเนื้อในฟารมเพ่ือการพาณิชย มลรัฐเคนทักกี ติด

เชื้อไขหวัดนก H5N1 โดยการระบาดครั้งนี้เกิดข้ึนท่ีฟูลตัน เคานตี้ ซ่ึงอยูทางตะวันตกของมลรัฐเคนทักกีและ

ติชายแดนมลรัฐเทนเนสซี และยังพบการติดเชื้อในฝูงไกงวงทา เว็บสเตอร เคานตี้ ซ่ึงตั้งอยูหางออกไป 124 

ไมล ทางตะวันออกเฉียงหนือของฟูลตันอีกดวย ทั้งนี้ มลรัฐเคนทักกีเปนแหลงผลิตไกเนื้อมากที่สุดเปน

อันดับ 7 ของสหรัฐฯ และยังเปนสินคาเกษตรสำคัญอันดับตนของมลรัฐอีกดวย 

• กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำหนวน 70.7 

ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการภายใตกฎหมายอารักขาพืช สวนที่ 7721 วาดวยการสรางความ

เขมแข็งใหกับโครงสรางพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบศัตรูพืชและเฝาระวัง การจำแนกศัตรูพืช วิธีกำจัด

ศัตรูพืช การคุ มครองระบบการผลิตพันธุไม รวมถึงการตอบสนองตอกรณีเรงดวนดานศัตรูพืช ทั ้งนี้ 
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สถาบันอุดมศึกษา มลรัฐ หนวยงานรัฐบาลกลาง องคกรเอกชน องคกรไมหวังผลกำไรและองคกรชนเผา จะ

ดำเนินโครงการใน 49 มลรัฐของสหรัฐฯ รวมถึงเกาะกวม และเปอรโตริโก 

• นายทอม วิลแซค รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) ไดแตงตั้งผูมีคุนสมบัติ จำนวน 

12 ราย ประกอบดวย เกษตรกร และผู แทนที่มีความรู และประสบการณจากสถาบันอุดมศึกษาและ

โปรแกรมสงเสริมทักษะวิชาชีพ องคกรไมแสวงหากำไร องคกรการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ และผูแทน

จากหวงโซอุปทาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาดานการเกษตรในเมืองของรัฐบาลกลาง

สหรัฐฯ หรือ Advisory Committee for Urban Agriculture ซึ่งมีวาระการปฏิบัติงาน 3 ป เพื่อใหขอมูล

ประกอบการจัดทำนโยบายและระบุปญหาอุปสรรคของการเกษตรในเมืองผานเครือขายที่เกี่ยวของซึ่งจะ

ชวยให USDA สามารถสนับสนุนการทำการเกษตรในพื้นที่เมืองและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในเมืองตางๆ 

ท่ัวประเทศ 

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 
-  

6. การดำเนินงานของสำนักงาน (หากมี) 
1.  

 
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กุมภาพันธ  2565 
 


