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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน กันยายน 2563 นำเขาสินคาเกษตรจากท่ัวโลกคิดเปนมูลคาท้ังหมด  15,022.58 

ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ  1.85 โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 394.29. 

ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น จากเดือนกอนหนารอยละ  2.83  สวนแบงตลาดสินคาเกษตรของไทยในสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้นไปอยูท่ีรอยละ 2.83 แตคงอยูท่ีอันดับ 9 ของโลก  สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ 

นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน กันยายน 2563 มีดังนี้  

1) ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา เปนมูลคา 64.96 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน

หนารอยละ 1.37 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 64.95 ถึงแมการนำเขาในภาพรวมใน

เดือนนี้จะลดลงก็ตาม   

2) กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 48.36 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 

1.59 และเพิ่มขึ้นรอยละ 13.10 เมื ่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว ถึงแมการนำเขาใน

ภาพรวมจะลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่งการนำเขากุงจากอินเดียซ่ึงเปนแหลงผลิตกุงเพ่ือการคาปลีกในตลาด

สหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากผลผลิตภายในประเทศลดลง โดยจากการสัมมนา “Global Shrimp Market 

Outlook” คาดคะเนวาผลผลิตกุงของอินเดียจะลดลงอยางมากในป 2563 และอาจลดลงเหลือ 5-6 

แสนตัน หรือ ลดลงประมาณรอยละ 20 - 30 ซึ่งถือเปนการลดลงครั้งใหญของอินเดีย สวนหนึ่งเปน

ผลกระทบดานลอจิสติกสตอการเคลื่อนยายอาหารกุงและแมพันธุภายในประเทศ  

3) ขาว นำเขา คิดเปนมูลคา 44.15 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลง จากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 14.56 

เนื่องจากการนำเขาขาวในภาพรวมลดลง แตเพิ่มขึ้นรอยละ 0.37 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป

กอนหนา  
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4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 26.68 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอน

รอยละ 2.30 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 24.08 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวม

เพ่ิมข้ึน 

5) ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 15.71 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 25.38 และ

ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 40.05 ถึงแมการนำเขาในภาพรวมจะเพิ่มขึ้นก็ตาม โดย

สหรัฐฯ หันไปนำเขาจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 43 โดยสวนใหญนำเขายางประเภท TECH SP RUB 

GR20 (เปนผลิตภัณฑยางหลักท่ีไทยสงออกไปสหรัฐฯ)   

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร

และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 U.S. 

FDA ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย GLABO FOODS LTD. 

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวนครั้ง 

(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. GLABO FOODS LTD. น้ำพริก (Paste) 1 - ผู ผลิตไมไดลงทะเบียนผู ผลิตอาหาร

กระปองที่เปนกรดต่ำหรือผูผลิตอาหารท่ี

เปนกรด  

- ไมยื่นกระบวนการผลิต ท่ีแสดงวามีการ

ผลิตแปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะท่ี

สะอาด 

2. N R INSTANT 

PRODUCE CO., LTD. 

ผลิตภัณฑจากปู (เคก ลูกช้ิน) 1 ไมยื่นกระบวนการผลิต ที่แสดงวามีการ

ผลิตแปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะท่ี

สะอาด 

3. CEAZAR 

MILLENNIUM CO., 

LTD. 

เครื่องเทศบด 1 - ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต 

บรรจ ุหรือจัดจำหนาย 

- ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง 

4. MILD FOODS CO., 

LTD. 

เมล็ดงา 1 พบเช้ือซัลโมเนลลา (Salmonella) 

5. PK NATURE 

PRODUCTS CO., 

LTD. 

เครื่องดื่มกาแฟ 1 - ไมแสดงขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดบนฉลาก

เปนภาษาอังกฤษ 

- ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 

6. CHANDA 

BEVERAGES CO., 

LTD. 

ชา 1 - ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต 

บรรจุหรือจัดจำหนาย 

- ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง 

7. HOMEMADE ASISA ชา (ผสม) 1 - ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต 

บรรจ ุหรือจัดจำหนาย 

- ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง 
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- ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละ

ชนิดและ / หรือ อางวาเปนเครื่องดื่มที่มี

ผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอย

ละของน้ำผลไม หร ือน้ำผ ักที ่ม ีอย ู  ใน

อาหาร 

- ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 

 

 

 

 

ประเทศคูแขง มีดังนี้ 

ประเทศคูแขง สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

จีน 

- ผูประกอบการ 

31 ราย   

- จำนวน 37 ครั้ง 

(entry) 

 

 

• เห็ด 

• พุทราจีน 

• โสม 

• กวยเตี๋ยว 

• ชา 

• ผลไมแปรรูป (ลูกแพร) 

• เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม 

• ขาวเกรียบรสกุง 

• ขนมปงอบกรอบ 

• โปรตีนจากพืช 

• เตาหู 

• เคกทำจากขาว 

• พุทราแหง, พุทราจีน 

• สิ่งปรุงแตงอาหาร 

• ไอศกรมีรสผลไม 

1. การปนเปอน (สารพิษหรือสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ สิ่งสกปรก 

เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการเปนอาหาร สารเมลามีน สารกำจัด

ศัตรูพืช สีท่ีไมปลอดภัย) 

2. ฉลากไมถูกตอง  

- ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ / หรือ อางวา

เปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุขอมูลรอยละ

ของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในอาหาร  

- เจือสีท่ีไมปลอดภัย 

- ดูเหมือนวาจะไดรับการจัดเตรียม บรรจุหรือเก็บรักษาภายใต

สภาวะท่ีไมสะอาดซึ่งอาจมีการปนเปอนดวยสิ่งสกปรกหรืออาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

- การติดฉลากเปนเท็จหรือโดยเฉพาะอยางยิ่งทำใหเขาใจผิด 

- ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ  

-  อางวาเปนผลิตภัณฑหรือมีสวนประกอบของโสม แตไมพบสิ่ง

ดังกลาวท่ีมาจากพืชท่ีจัดอยูในประเภทโสม (Panax) 

- ไมระบุช่ือท่ีอยูของผูประกอบการผลิต บรรจุ หรือจัดจำหนาย 

- ไมระบุน้ำหนัก/ปริมาณท่ีถูกตอง 

- มีสารเคมีสำหรับกันเสียแตไมแจงบนฉลาก 

- ดูเหมือนวามีซัลไฟต แตไมแสดงบนฉลาก 

- ไมแสดงขอมูลท่ีจำเปนท้ังหมดบนฉลากเปนภาษาอังกฤษ 

- ดูเหมือนจะมีการปรุงแตงดวยสิ่งสงเคราะหแตไมแสดงบนฉลาก 

3. การผลิตไมสอดคลอง 

- ผูผลิตไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำหรือ

ผูผลิตอาหารท่ีเปนกรด  
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- ไมยื่นกระบวนการผลิตที่แสดงวามีการผลิตแปรรูป หรือบรรจุ

ภายใตสภาวะท่ีสะอาด 

เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 2 

ราย   

- จำนวน 2 ครั้ง 

(entry) 

- เตาหู 

- มะขามแหง 

- ผูผลิตไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองท่ีเปนกรดต่ำ หรือผูผลติ

อาหารท่ีเปนกรด  

- ไมยื ่นกระบวนการผลิต ที ่แสดงวามีการผลิตแปรรูป หรือบรรจุ

ภายใตสภาวะท่ีสะอาด 

- เจือสิ่งปกปรก 

• รายงานการแจงเตือนการนำเขา (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
ผูประกอบการ เลขที่ Import Alert สินคา 

ที่ถูกแจงเตือน 

จำนวนสินคา 

(entry line) 

สาเหตุการแจงเตือน 

1. PHATTHANA 

FROZEN FOOD 

CO., LTD. 

Import Alert 16-127 

10/05/2020 

กุง 

  

 

3 พบสารคลอแรมเฟนิคอล 

(Chloramphenicol) 

Import Alert 16-129 

10/09/2020 

กุง 2 พบสารไนโตรฟูราน 

(Nitrofurans) 

2.  MILD FOODS 

CO., LTD. 

Import Alert 99-19 

10/07/2020 

 เมล็ดงาดำแหง 

 

1 

 

พบเช้ือซัลโมเนลลา 

(Salmonella) 

อน่ึง การข้ึนบัญชี Import Alert คือ การท่ี FDA แจงใหแกเจาหนาท่ีภาคสนามและสาธารณชนทราบวา FDA อนุญาตใหกักกันสินคาท่ี

ละเมิดกฎหมายและขอบังคับของ FDA โดยไมตองมีการตรวจทางกายภาพสินคา (Detention Without Physical Examination : 

DWEP) การละเมิดเหลาน้ีอาจเก่ียวของกับ ผลิตภัณฑ ผูผลิต   ผูจัดสง ประเทศหรือภูมิภาค  หากบริษัทหรือสินคาถูกข้ึนบัญชี Import 

Alert ประเภท Red List อาจสงผลใหสินคาท้ังหมดท่ีจะนำเขาสหรัฐฯ ในอนาคตถูกปฏิเสธการนำเขาโดยไมตองตรวจสอบทางกายภาพ

โดยทันที 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข

ปญหาสินคาเกษตรของไทย  
 

4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 

• กลยุทธการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกรในสหรัฐอเมริกา หนวยงานบริการวิจัยดานเศรษฐกิจ (ERS) 

สังกัด USDA ศึกษาการใชกลยุทธการจัดการความเสี่ยงทางการเกษตรในสหรัฐฯ 4 ประเภท ไดแก (1) 

สัญญาซื ้อขายลวงหนา (Futures contracts) (2) ส ัญญาทางเลือก (Option contract) (3) สัญญา

การตลาด (Marketing contract) และ (4) สัญญาการผลิต (Production contract) โดยใชขอมูลป 2559 

ไดมีการประมาณการณวารอยละ 94 ของการซื้อขายลวงหนาเปนสัญญาซื้อขายของผูผลิตขาวโพด และ

รอยละ 87 ของการซื้อขายทางเลือกเปนสัญญาซื้อขายของผูผลิตถั่วเหลือง เหตุผลสวนหนึ่งที่เปนเชนนี้

เพราะวามีการผลิตขาวโพดและถั่วเหลืองกันอยางแพรหลายในสหรัฐอเมริกา โดยในป 2559 มีเกษตรกร

มากกวา 300,000 รายปลูกขาวโพดหรือถั่วเหลือง ในขณะที่มีเกษตรกรประมาณ 95,000 รายที่ปลูกขาว

สาลี ประมาณ 15,000 ปลูกฝาย และประมาณ 5,500 ปลูกขาว  
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• เม็กซิโกประกาศใชกฎหมายใหมการติดฉลากดานหนาบรรจุภัณฑและยกเลิกขอยกเวน เม่ือวันท่ี 1 ต.ค. 

63 เม็กซิโกประกาศการแกไขกฎหมาย Mexican Foreign Trade Law Agreement โดยเปลี่ยนแปลง 14 

มาตรฐานของเม็กซิโก (Mexican Official Standards หรือ NOM ในภาษาสเปน) เพ่ือควบคุมกฎระเบียบ

การนำเขา และใหสอดคลองกับกฎหมายใหมการติดฉลากบนดานหนาของบรรจุภัณฑ (Front-of-Package 

Labeling: FOPL) ซึ่งเกี่ยวกับการแจงเตือนใหผูบริโภคชาวเม็กซิกันใหทราบความเสี่ยงตอสุขภาพที่อาจ

เกิดขึ้นและสุขภาพโดยทั่วไปท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ โดยใหมีผลบังคับใชในวันที่ 1 ต.ค. 63 ซึ่งเปนวัน

เดียวกันกับการเริ่มบังคับใชกฎระเบียบ NOM-051 ระยะท่ี 1 ท่ีบังคับใชกับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มไม

มีแอลกอฮอลที่มีสารอาหารซึ่งอาจทำใหเกิดความเสี่ยงตอสภาวะสุขภาพ การแกไขกฎหมายนี้จะสงผลให

อาหารนำเขาท่ีไดรับการยกเวนจากการติดฉลากถูกยกเลิกและปฏิบัติตามกฎหมายใหม FOPL 

• US.FDA ประกาศรางระเบียบยอยภายใตกฎหมาย FSMA เรื่อง “การตรวจสอบยอนกลับอาหาร” เม่ือ

วันที่ 21 ก.ย. 63  US.FDA ไดประกาศรางระเบียบยอยการจดบันทึกเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ

สำหรับอาหารบางชนิด หรือ “Requirements for Additional Traceability Records for Certain Foods” 

พรอมกับการเผยแพรราง “รายการอาหารเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ” หรือ “Food Traceability List” ท่ี

กำหนดรายละเอียดรายการอาหารท่ีจะตองปฏิบัติตามขอกำหนดท่ีเสนอนี้ซ่ึงประกอบดวย ผักใบเขียว ผลไม

และผักสดท่ีหั่นแลว ปลาบางชนิด ไขท้ังเปลือก เนยถ่ัว และอ่ืนๆ รางขอเสนอนี้เปนสวนสำคัญของแผนงาน

ความปลอดภัยดานอาหารที่ชาญฉลาดยุคใหม (New Era of Smarter Food Safety Blueprint) ของ 

US.FDA ซึ่งจะบรรจุอยูภายใตมาตรา 204 (d) ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยดานอาหาร ( 

FSMA) ของ US.FDA 

• US.FDA จัดทำระบบการระบุตัวตนโดยสมัครใจของตัวแทนในสหรัฐอเมริกาสำหรับสถานประกอบการ

อาหารในตางประเทศ  US.FDA เผยแพรคำแนะนำในการจัดตั ้งระบบการระบุตัวตนโดยสมัครใจ 

(Voluntary Identification System: VIS) ของตัวแทนในสหรัฐฯ โดยมีว ัตถุประสงคเพื ่อใชร วมกับ

ฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหาร (Food Facility Registration Module: FFRM) ของ 

US.FDA เพื่อเพิ่มความคลองตัวและเรงกระบวนการตรวจสอบตัวแทนของผูผลิตอาหารในตางประเทศ  

ดวยการเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลการข้ึนทะเบียนสถานประกอบการอาหารของ US.FDA โดย US.FDA 

จะออกหมายเลขประจำตัวใหแกตัวแทนในสหรัฐฯ ทำใหสถานประกอบการอาหารในตางประเทศมี

ทางเลือกในใชหมายเลขประจำตัวของตัวแทนในสหรัฐฯ เมื่อทำการลงทะเบียนสถานประกอบการอาหาร

ตามกฎระเบียบของ โดย US.FDA จะพิจารณาตรวจสอบและออกเลขทะเบียนสถานประกอบการอาหาร

โดยไมตองดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติมเพ่ือการยืนยันตัวแทนของสหรัฐอเมริกา 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
พฤศจิกายน 2563 
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