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รายงานสถานการณการคาสนิคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารทีส่ำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสนิคาเกษตรทีส่ำคญัและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน เมษายน 2565 สหรัฐฯ นำเขาสินคาเกษตร (รวมผลิตภัณฑยางธรรมชาติ แตไมรวม

ผลิตภัณฑจากปาและเอทานอล) จากทั่วโลก คิดเปนมูลคาทั้งหมด 20,403.12 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน

กอนหนารอยละ  -1.53  โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 475.80 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอน

หนารอยละ -3.53 สงผลใหสวนแบงตลาดของไทยในสหรัฐฯ ลดลงเล็กนอยไปอยูที่รอยละ 2.33  สำหรับมูลคาของ

สินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน เมษายน 2565 มีดังนี้   

1. อาหารสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 75.61 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 13.81 และ

เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 58.06 

2. ขาว นำเขาคิดเปนมูลคา 67.44 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ -14.16 แตเพิ่มขึ้นรอยละ 

29.34 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา สำหรับมูลคาการนำเขาขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและ

ขาวกลอง) เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 11.20 โดยมีปริมาณการนำเขาทั้งหมด 58,289 ตัน คิดเปนมูลคา 

48.76 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 72 ของมูลคาการนำเขาขาวทั้งหมดจากประเทศไทย   

3. ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา 55.63 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 32.78 

และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 29.99 

4. กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 34.63 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ -4.53 แตเพิ่มขึ้น

จากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 39.33 

5. ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 18.14 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ        -

54.57 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ -46.99 

ขอสังเกต ผลไมเขตรอน  จากการสำรวจตลาดของชาวเอเชียพบวา มีมังคุดจากเม็กซิโกและไทยวางจำหนาย  ในขณะที่

มะพราวออนมีเฉพาะจากไทยวางจำหนาย  

ขาว ราคาขาวหอมอินทรียสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม 2565 เฉลี่ยรอยละ 13.37 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 

2565 สำหรบัขาวอื่นๆ ยังคงทรงตวั นอกจากนี ้ยังพบวามีขาวหอม ปลายขาวหอม และขาวเมล็ดแดง จากประเทศคูแขง

ที่ยังคงวางจำหนายในราคาที่ต่ำกวาขาวชนิดเดียวกันของไทยประมาณปอนดละ 0.12 – 0.80 เหรียญสหรัฐ 
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• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหารและ

ยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ไดปฏิเสธ

การนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและประเทศคูแขงที่สำคัญ ดังนี้ 

- ประเทศไทย  US.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 4 ราย จำนวนสินคา 11 entry line ดังนี ้

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวน  

(entry 

line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Seaspire Phuket Co., 

Ltd 

ปลาทูนา 8 ดูเหมือนวาจะไดรับการจัดเตรียม บรรจุหรือ

เก็บรักษาภายใตภาวะที่ไมสะอาดซึ่งอาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพ 

2. IT Foods Industries Co 

Ltd 

ปลาชอน 

(snakehead)  

1 ปนเปอนเช้ือซัลโมเนลลา 

3. Lanna Agro Industry 

Co., Ltd. 

ถั่วเหลือง 1 ปนเปอนสารกำจัดศัตรูพืช 

4. Thai Glico (Bang Kadi 

Factory) 

 ไอศกรีมคุกกี ้ 1 - เจือสีสังเคราะหแตไมแจงบนฉลาก 

-  ไม ระบุข อม ูลท่ีจำเป นบนฉลากเปน

ภาษาอังกฤษ 

-  ไมระชุช่ือสามัญของอาหารบนฉลาก 

-  ไมแจงสารกอภูมิแพบนฉลาก 

- ประเทศคูแขง 

 ประเทศ สินคาที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 

- ผูประกอบการ 34 

ราย   

- จำนวน 58 entry 

line 

อาหารทะเล (ปลาตางๆ 

ปลาไหล) เห็ด พืช/ผัก/

ผลไมแปรรูป พทุราจีน 

เครื่องเทศ ผลิตภัณฑ

อาหารทำจากนม     

ปนเปอน  สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการ

บริโภค สารพิษหรือสารตะกั่วที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ยาสัตวที่ไมไดรับอนุญาต สีที่ไมปลอดภัย สารกำจัดศัตรูพืช 

ล ิสท ีเร ีย เมลามีน  ซัลโมเนลลา  สารใหความหวาน 

(cyclamate) ซึ่งไมปลอดภัย       

ฉลากไมถูกตอง ไมระบุชื่อที่อยูของผูการผลิต ผูบรรจุหรือผู

จัดจำหนาย ไมระบุปริมาณ/น้ำหนัก/จำนวนที่ถูกตอง เจือสี

สังเคราะหแตไมแจงบนฉลาก ไมระบุขอมูลโภชนาการ มี

สวนผสมมากกวา 1 ชนิดแตไมระบุชื่อสามัญของสวนผสม

หรือเปนน้ำผัก/ผลไมแตไมระบุสัดสวนน้ำผัก/ผลไม ไมระบุ

ขอมูลที่จำเปนเปนภาษาอังกฤษ ไมระชุชื่อสามัญของอาหาร  

ผลิตไมไดมาตรฐาน ปฏิเสธเจาหนาที่จากหนวยงานของ

สหรัฐฯ หรือผู ท ี ่ ได ร ับมอบหมายเขาตรวจสอบสถาน

ประกอบการ  
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2. เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 6 ราย   

- สินคา 12 entry line 

ผลิตภัณฑผลไมประเภท

สม เครื่องเทศ (พริก 

ลูกผักชี) น้ำผ้ึง 

เครื่องดื่ม (soft drink) 

และน้ำที่ไมไดระบุไวที่

อื่น 

ปนเปอน  สิ่งเจือปนอาหารที่ไมปลอดภัย สิ่งสกปรก เนา

เสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปนอาหาร เชื ้อซัล

โมเนลลา     ใชสารทดแทนสวนผสม 

ผลิตไมไดมาตรฐาน ไมแจงกระบวนการผลิตอาหารภายใต

กฎระเบียบ 21 CFR Part 108   

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ไมมีรายงานการแจงเตือนสินคา

นำเขาจากประเทศไทย 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยทีส่งผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

- 

4. สถานการณดานการเกษตรที่สำคัญของประเทศที่รบัผิดชอบ 

• ผลการดำเนินงานดานนโยบายโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาลสหรัฐฯ นำโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน และรอง

ประธานาธิบดีกมลา แฮรริส ในขวงเวลา 6 เดือน ภายหลังการลงนามในกฎหมายโครงสรางพื้นฐานฉบับใหมที่

ไดรับการสนับสนุนจากทั้งสองพรรค (Bipartisan Infrastructure Law: BIL) ซึ่งไดลงนามในกฎหมายเมื่อวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2564 โดยประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 

(1) รัฐบาลประกาศสนับสนุนงบประมาณกวา 110 พันลานเหรียญสหรัฐ เพื่อสรางถนนและสะพาน ปรับปรุง

ทาเรือและสนามบินใหทันสมัยซึ่งจะชวยสรางระบบการขนสงสินคานำเขา-สงออกของสหรัฐฯ ที่เขมแข็ง

และยั่งยืน เปลี่ยนทอน้ำประปาเพื่อสงน้ำสะอาด และขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง รวมถึงการสนับสนุน

เงินทุนสำหรับโครงการเฉพาะกวา 4,300 โครงการ ครอบคลุมชุมชนกวา 3,200 แหงทั่วทั้ง 50 มลรัฐ

วอชิงตัน ดี.ซี. และเปอรโตริโก 

(2) แตงตั้งผูประสานงานโครงสรางพื้นฐานรัฐใน 53 มลรัฐและดินแดนในเขตการปกครอง  ซึ่งนาย Mitch 

Landrieu ผูประสานงานโครงสรางพื้นฐาน ไดเสนอใหแตงตั้งบุคคลเพื่อประสานการดำเนินงานภายในมล

รัฐพรอมกับทำหนาที่เปนจุดศูนยกลางการติดตอสำหรับทีมงานโครงสรางพื้นฐานของทำเนียบขาว  

(3) ประธานาธิบดี รองประธานประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรีไดเดินทางมากกวา 125 ครั้ง ไปยังมลรัฐตางๆ 

กวา 40 มลรัฐ รวมถึงเขตโคลัมเบีย หรือ วอชิงตัน ดี.ซี. และเปอรโตริโก เพื่อเผยแพรใหเห็นถึงโอกาสที่

เกิดขึ้นครั้งเดียวในยุคนี้ซึ่งประธานาธิบดีไดมอบใหกับชาวอเมริกัน 

• สถานการณไขหวัดนก กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกายังคงใหความสำคัญและมุงเนนทรัพยากรเพื่อรองรับ

สถานการณระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ในสหรัฐฯ ซึ่งปจจุบันไดรับการยืนยันการระบาดใน 35 

มลรัฐ และมีสัตวปกติดเชื้อกวา 37.9 ลานตัว  ทั้งนี้ นายทอม วิลแซ็ค รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯไดอนุมัติ

งบประมาณ 400 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรวมกันอยางใกลชิดระหวางสวนกลางและ

เจาหนาที่ในพื้นที่ที่มีการระบาดเพื่อเฝาระวังการติดเชื้อใหมและรองรับสถานการณฉุกเฉิน 

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสนิคาเกษตร (หากมี) 

- 

6. การดำเนนิงานของสำนักงาน (หากมี) 

ติดตามขอมูล/ความเคลื่อนไหวแนวโนมสินคาที่นาสนใจ  
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• รวบรวมขอมูลสถิติการนำเขาสินคากุ งและผลิตภัณฑในสหรัฐอเมริกาตั ้งแตป 2560 - 2565 เพื ่อจัดทำเปน

ฐานขอมูลสถานการณตลาดสินคาดังกลาว โดยมีหัวขอสำคัญ ประกอบดวย (1) อุปสงคและอุปทาน (2) การนำเขา 

(3) สวนแบงการตลาดและประเทศคูแขง (อินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร เวียดนาม และไทย) (4) ประเภท

ผลิตภัณฑที ่นำเขา (5) ราคานำเขา (6) กฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี ่ยวของกับสินคากุ งและผลิตภัณฑของ

สหรัฐอเมริกา และ (7) การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT) “กุงและผลิตภัณฑ” ของไทยในตลาด

สหรัฐฯ 

• จัดทำขอมูลขอมูลสถานการณการผลิตและการตลาดสินคามันฝรั่งของสหรัฐอเมริกา และ สปษ.ดี.ซี. รวบรวมสง

ใหสวนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน ฝายเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการการผลิตมันฝรั่งทั้งระบบ 

ภายใตคณะอนุกรรมการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง 

• จัดทำขอมูลที่เปนปจจุบันเกี่ยวกับฮาลาลในสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย ระเบียบเกี่ยวกับการนำเขา/สงออก 

รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานสินคาฮาลาล ตลาดฮาลาลในสหรัฐอเมริกา หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสินคาฮาลาล 

และแผนงานของสำนักงานที่เกี่ยวของกับฮาลาล ในป 2565 – 2566  

 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

มิถุนายน  2565 

 


