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

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตร (รวมผลิตภัณฑยาง
ธรรมชาติ แตไมรวมผลิตภัณฑจากปาและเอทานอล) จากทั่วโลก คิดเปนมูลคาทั้งหมด 18,083 ลาน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา รอยละ 3.18  โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 381.74 
ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ  2.97  แตสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ ทรงตัว
อยู ท่ีรอยละ  2.11  สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที ่สหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน 
พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้   

1. กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 53.07 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 8.43 

และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 5.27 ถึงแมการนำเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ จะ

ลดลงก็ตาม    

2. อาหารสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 48.65 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 7.50 

และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 72.23 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 

3. ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 48.59 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ
18.62 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนาประมาณ 32.92 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวม
เพ่ิมข้ึนโดยสวนใหญเปนการนำเขายางแทง TSNR  

4. ขาว นำเขาคิดเปนมูลคา 41.68 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 2.26 

และเพิ่มขึ้นรอยละ 2.01 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา ในขณะท่ีการนำเขาใน

ภาพรวมเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย โดยการนำเขาท่ีเพ่ิมสวนใหญเปนขาวเมล็ดยาวท่ัวไป ขาวเมล็ดปานกลาง

และเมล็ดสั้น 

สำหรับมูลคาการนำเขาขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกลอง) ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 1.48 

โดยปริมาณการนำเขาท้ังหมด 32,795 ตัน คิดเปนมูลคา 29.06 ลานเหรียญสหรัฐ ซ่ึงคิดเปนสัดสวน

รอยละ 71 ของมูลคาการนำเขาขาวท้ังหมดจากประเทศไทย   
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5. ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา 31.24 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 
5.50 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 45.15 การนำเขาในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 

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

ประเทศไทย  US.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 6 ราย จำนวน 6 entry line ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ สินค้าท่ีถูกปฏิเสธ  จาํนวน  

(entry line) 

สาเหตุการถกูปฏิเสธ 

1. CB Coconuts Co. Ltd.   ผลิตภณัฑน้ำ
มะพราว  

1 - การผลิตไมเปนไปตามมาตรฐาน
HACCP สำหรับน้ำผลไม 

2. Tako Foods Industry Co., 
Ltd. 

ผลิตภณัฑน้ำ
มะพราว 

1 - การผลิตไมเปนไปตามมาตรฐาน
HACCP สำหรับน้ำผลไม 

- ไมยื่นกระบวนการผลิตตอ FDA 
3. Thai Ocean Venture Co., 

Ltd. 
ผลิตภณัฑปลาทูนา  1 

 
-  เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม

เหมาะสำหรับการบรโิภคเปนอาหาร  
4. Jack Hua Co., Ltd เครื่องเทศ (ปน บด) 1 - ปนเปอนสารพิษ 

5. Pro Natural Foods เครื่องดื่มน้ำผลไมท่ี
ไมอัดแกส 

1 - เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสำหรับการบรโิภคเปนอาหาร 

6. Medical Glove Company 
Limited 

ถุงมือแพทยทำจาก
ยางพารา 

1 - มีตำหนิ/ชำรุด  

ประเทศคูแขง   
  สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผูประกอบการ 30 ราย   
- จำนวน 49 entry line 

พุทราจีน ขนมขบเคี้ยว 
ผลิตภณัฑเบเกอรี่ ผลไม
แปรรูป ช็อกโกแลต เห็ด  
อาหารทะเล เครื่องเทศ 
ชาสมุนไพร ผลติภณัฑ
มะพราวแปรรูป น้ำเช่ือม            

ปนเปอน สารมีพิษ ลิสทีเรีย ซัลโมเนลลา สิ่งสกปรก เนาเสีย 
หรือไมเหมาะสำหร ับการบร ิโภคเปนอาหาร สารเมลามีน        
สารกำจัดศัตรูพืช  ยาสัตวท่ีไมไดรับอนุญาต         
ฉลากไมถูกตอง  ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ ไมระบุสารกอ
ภูมิแพ ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณที ่ถูกตอง ดูเหมือนวาจะมี
กำมะถันแตไมระบุบนฉลาก มีสวนผสม 2 ชนิดขึ ้นไป แตไม
แสดงชื่อสามัญหรือปกติของแตละสวนผสม การจัดวาง เนื้อหา 
รูปแบบฉลากไมถูกตอง ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละ
ชนิดและ / หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำผลไม แต
ไมไดระบุขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร 
การผลิตไมไดมาตรฐาน ไมขึ้นทะเบียน FCE ผูนำเขาละเมิด
ระเบียบ FSVP  

2. เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 6 ราย   
- จำนวน 18 entry line 

อาหารทะเล/ประมง 
ผลไมแปรรูป เครื่องดื่มชา  

ปนเปอน เชื้อซัลโมเนลลา สารพิษหรือตะกั่วที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปน
อาหาร  
การผลิตไมไดมาตรฐาน ไมยื่นกระบวนการผลิต ไมขึ้นทะเบยีน 
FCE  
ฉลากไมถูกตอง ไมมีภาษาอังกฤษ ไมมีขอมูลโภชนาการ  
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• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert)  รายชื่อผูประกอบการและสินคาของไทยท่ีประกาศข้ึน
บัญชีแจงเตือน (Red List) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน ธันวาคม 2564 มีดังนี้  

ผูประกอบการ เลขที่ Import Alert/

วันที่ประกาศ 

สินคา 

ที่ถูกแจงเตือน 

จำนวนสินคา 

(entry line) 

สาเหตุการแจงเตือน 

1. BESTSAFE GLOVE 
CO., LTD 

Import Alert 80-04 

12/08/2021 

ถุงมือการแพทยทำ
จากยางธรรมชาต ิ

1 มีตำหนิ/ชำรุด  

2. Sri Trang Gloves 
(Thailand) Co., Ltd. 

Import Alert 80-04 

12/21/2021 

ถุงมือการแพทยทำ
จากยางธรรมชาต ิ

1 มีตำหนิ/ชำรุด  

 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

เนื่องจากสถานการณคาขนสงทางอากาศที่มีราคาสูงขึ้นแบบกาวกระโดดทำใหผูนำเขาตองยุติหรือชะลอ
การนำเขาทุเรียนสดแกะพูของไทยทำใหการนำเขาทุเรียนสดของไทยในเดือนนี้ลดลงเปนอยางมาก และคาดวาจะ
เปนเชนนี้ไปอีกระยะหนึ่งจนกวาราคาคาขนสงจะดีข้ึน นอกจากนี้ การขนสงทางเรือก็ประสบปญหาคาขนสงท่ีสูงข้ึน
และระยะเวลาขนสงที่ยาวนานขึ้น ทำใหผูนำเขาบางรายที่นำเขาสินคาเกษตรโดยเฉพาะสินคาที่เนาเสียงายตองลด
ปริมาณการนำเขาหรือชะลอการนำเขาเพ่ือรอดูสถานการณ  

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 
หนวยงานบริการดานสุขภาพสัตวและพืช  (APHIS) ไดจัดทำประเมินความเสี่ยงการเขามาระบาดและ

การไดรับเชื้อ virulent Aeromonas hydrophila (vAh) ซึ่งสงผลกระทบและกอใหเกิดความเสียหายใหกับ

เกษตรกรผูเลี้ยงปลาหนัง (ปลาดุก) ในสหรัฐฯ ท้ังการท่ีปลาตายและคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการรักษา รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงในฟารม ทั้งนี้ ผลการประเมินระบุวา แมการนำเขาอาหารปลา (เชน อาหารมีชีวิต 

อาหารดิบ และผลิตภัณฑอาหารปลา) เปนชองทางหนึ่งใหโรคเขามาในสหรัฐฯ แตมิใชสาเหตุของการไดรับเชื้อ

และแพรกระจายในอุตสาหกรรมการผลิตปลาหนัง ประเด็นที่มีความเปนไปไดมากที่สุด ไดแก การเคลื่อนยาย

ปลา น้ำที่ปนเปอน สัตวปาและนก รวมถึงวัตถุตางๆ ที่เปนพาหะนำโรค อนึ่ง การประเมินความเสี่ยงครั้งนี้

จัดทำขึ้นเพื่อสนองตอบขอกังวลของกลุมผูแทนอุตสาหกรรมการผลิตปลาหนัง ที่อางวาการระบาดของเชื้อ

ดังกลาวในฟารมในสหรัฐฯ มีสาเหตุมาจากการนำเขาอาหารปลาขางตน หนวยงานที่สนใจสามารถสืบคน

รายงานการประเมินความเสี่ยงฉบับสมบูรณไดที่เว็บไซต https://www.aphis.usda.gov/animal_health/ 

animal_dis_spec/aquaculture/downloads/vah-potential-pathways-farmed-catfish.pdf 

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 
- 

6. การดำเนินงานของสำนักงาน (หากมี) 
 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มกราคม  2565 
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