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

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน ธันวาคม 2563 นำเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลก (ไมรวมผลิตภัณฑจากปา) คิด
เปนมูลคาทั้งหมด 13,587.42 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 3.37 โดยนำเขาจาก
ประเทศไทยคิดเปนมูลคา 339.81 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 3.01  สงผลใหสวน
แบงตลาดสินคา ในสหรัฐฯ ลดลงเหลือรอยละ 2.50 สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเขา
จากไทยสูงสุดในเดือน ธันวาคม 2563 มีดังนี้  
1) กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 49.57 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 

1.62 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมลดลง แตเพิ่มขึ้นรอยละ 11 เมื ่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  

2) ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา 47.11 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 

16.03 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมของเดือนนี้ลดลง และลดลงจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอย

ละ 0.09     

3) ขาว นำเขา คิดเปนมูลคา 45.82 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 12.09 
เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน แตลดลงรอยละ 28.83 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอนหนา   

4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 25.70 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน
รอยละ 12.28 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอย
ละ 10.44 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน  

5) ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 18.63 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 49.45 
ถึงแมการนำเขาในภาพรวมจะเพ่ิมข้ึน โดยสหรัฐฯ หันไปนำเขาจากอินโดนิเซีย โกตดิวัวรและเวียดนาม
เพ่ิมข้ึนแทน และลดลงรอยละ 17.26 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา 

• สรุปสถานการณการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารของสหรัฐฯ ในภาพรวมของป 2563 
เนื่องจากป 2563 มีการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งไดสงผลกระทบตอการนำเขาสินคาเกษตรและ
อาหารของสหรัฐฯ โดยจากขอมูลการนำเขาของสหรัฐฯ ในชวง ม.ค.-ธ.ค. 63 พบวา มูลคาการนำเขาใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 3 โดยมูลคาการนำเขาสินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตรง
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เพิ่มขึ้นรอยละ 4 การนำเขาสินคาขั้นกลางสำหรับเปนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ในขณะท่ีการนำเขาสินคา
อาหารทะเลลดลงรอยละ 3 และการนำเขาสินคาประเภท bulk (รวมถึงขาวและยางธรรมชาติ) ลดลงรอยละ 1  

การนำเขาจากประเทศไทย ในภาพรวมพบวา มูลคาการนำเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 6 โดยการมูลคานำเขาสินคา
ขั้นกลางสำหรับเปนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 22 สินคาจากปาเพิ่มขึ้นรอยละ 16  ผลิตภัณฑอาหารทะเล
เพิ่มขึ้นรอยละ 9 สินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตรงเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ในขณะที่การนำเขาสินคาประเภท 
bulk ลดลงเพียงเล็กนอยแทบไมมีนัยสำคัญ 

การนำเขาสินคาเกษตรและอาหารที่สำคัญ 5 อันดับแรกจากไทย พบวา มูลคาการนำเขาผลิตภัณฑทูนา
เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึงรอยละ 27 ตามดวยอาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมวเพิ่มขึ้นรอยละ 16 ขาวเพิ่มข้ึน
รอยละ 10 ในขณะท่ีมูลคาการนำเขายางธรรมชาติลดลงรอยละ 19 และกุงและผลิตภัณฑลดลงรอยละ 3  

เปนที่นาสังเกตวาในชวงโควิด-19 ความตองการนำเขาสินคาประเภทท่ีจำเปนตอการดำรงชีพ เชน ขาว 
อาหารกระปอง (ทูนา อาหารสัตวเลี ้ยง) มีมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเปนแหลงนำเขาที่สำคัญของสหรัฐฯ         
จึงสงผลใหการนำเขาดังกลาวจากไทยเพ่ิมข้ึน 

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน มกราคม 2564 
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย  U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 7 ราย รวมสินคา 12 ครั้ง (entry) ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ สินค้าท่ีถกูปฏิเสธ จาํนวนครัง้ 

(entry line) 

สาเหตุการถกูปฏิเสธ 

1. N R INSTANT 
PRODUCE CO., LTD. 

น้ำพริก (Paste) 2 พบสารกำจัดศัตรูพืช 

2. VNP FOOD ปลาดองเค็ม 1 เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะ
สำหรับการบริโภคเปนอาหาร (filthy) 

3. CHANDA BEVERAGES 
CO LTD 

ชาเขียว 1 ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 

4. CEAZAR MILLENNIUM 
CO., LTD 

พริก, ขนมขบเคีย้ว มะนาว
แปรรูป (แหง หรือเปยก) 

4 ไม แสดงขอม ูลทางโภชนาการ, ไม มี
ภาษาอังกฤษกำกับบนฉลาก 

5. MOHAMAD MUSA 
TRADING 

ปลา 2 ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 

6. HOMEMADE ASISA 
SNURAK 

ขนมขบเคี้ยว 1 ไมมีภาษาอังกฤษกำกับบนฉลาก 

7. HOMEMADE-EHSAN 
ALAGA 

ขนมขบเคี้ยว 1 ไมมีภาษาอังกฤษกำกับบนฉลาก 

ประเทศคูแขง มีดังนี้ 

ประเทศคูแขง สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
จีน 

- ผูประกอบการ 28 ราย   
- จำนวน 42 ครั้ง (entry) 
 
 

• ผ ักและผลไม  แห  ง/   
แปรรูป (เห็ด อินทผลัม 
แห ง/กวน, ผ ักดอง , 
พุทราจีน, ถั ่วเหลือง, 
สม, ผักโขม) 

1. การปนเปอน  
- สารพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
- สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปน
อาหาร  

- สารเมลามีน  
- ใชยาสัตวชนิดใหมท่ีไมปลอดภัย  
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• เบเกอรี่ (ขนมปง) 

• ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

• อาหารทะเล สด/แปรรูป 
(ปลา, ขากบ, ปลาไหล, 
กุงชุบเกล็ดขนมปง) 

• ชาเขียว  
 

- สารกำจัดศัตรูพืช  
2. ฉลากไมถูกตอง  

- ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด และ / หรือ 
อางวาเปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุ
ขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร 

- ไมระบุสวนใดสวนหนึ่งของพืชที่ใชเปนสวนผสมบน
ฉลากผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

- เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารหรือสวนผสมที่มีขอมูลไม
เพียงพอท่ีจะแสดงวาไมมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวย 

- ไมระบุช่ือท่ีอยูของผูผลิต บรรจุหรือจัดจำหนาย 
- ไมระบุน้ำหนักหรือปริมาณท่ีถูกตอง 
- ดูเหมือนวามีซัลไฟตแตไมแสดงบนฉลาก  
- ไมมีขอมูลโภชนาการ 
- ไมมีภาษาอังกฤษกำกับบนฉลาก 

3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน 
- ผูผลิตไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำ
หรือผูผลิตอาหารท่ีเปนกรด  

- ไมยื่นกระบวนการผลิตท่ีแสดงวามีการผลิตแปรรูป หรือ
บรรจุภายใตสภาวะท่ีถูกสุขอนามัย 

เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 5 ราย   
- จำนวน 19 ครั้ง (entry) 

- ปลา   
- มะขามแปรรูป   
- ของกินเลนสำหรับสุนัข 
- ใบพลู (betel leaf) 

การปนเปอน เจือสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการ
บริโภคเปนอาหาร เช้ือซัลโมเนลลา และสารกำจัดศัตรูพืช 
 

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน มกราคม 2564  ไมพบวา
มีรายงานการแจงเตือนการนำเขาจากประเทศไทย 

 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

- 
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

- 

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 
-  

6. การดำเนินงานของสำนักงาน (หากมี) 

• การประชุมชี้แจงและตอบขอสอบถามกรณีขาวการใชแรงงานลิงเก็บมะพราวของไทย ฝายเกษตรฯ ได

ประช ุมทาง VDO Conference ก ับผ ู บร ิหารตลาด PCC Community Markets ซ ึ ่ งประกอบด  วย              

Ms. Brenna Davis (Vice President of Social and Environmental Responsibility), MS. Aimee 

Simpson (Director of Advocacy and Product Sustainability) แ ล ะ  MS. Rebecca Robinson 

(Product Sustainability Specialist) โดยฝายเกษตรฯ ไดชี้แจงและทำความเขาใจใหผูนำเขาไดเขาใจขอมูล
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ที่ถูกตองเพื่อรักษาภาพลักษณของสินคาเกษตรและอาหารของไทย และภายหลังการประชุมผูบริหารตลาด

แจงวาจะยังไมถอดสินคาออกจากชั้นวางจำหนาย อนึ่ง PCC เปนตลาดที่มีการบริหารในรูปแบบสหกรณ

ผูบริโภคสินคาเกษตรและอาหารเนนอินทรียและธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา  

• ประชาสัมพันธสินคาไทยเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา ผานความรวมมือของหนวยงานในทีมประเทศไทยระหวาง
สำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส และฝายเกษตรฯ โดยถายทำรายการ 
Podcast - On Thai Time ตอนแรกอยางเปนทางการ : SUPER RELAUNCH ของป 2564 ซึ่งสัมภาษณ
เจาของ MarkRin Chocolate ผลิตภัณฑช็อกโกแลตซึ่งเจาของเปนคนรุนใหม ไฟแรง Gen Z จากเชียงใหม 
เพ่ือออกอากาศในวันท่ี 28 มกราคม 2564  

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กุมภาพันธ 2564 

 


