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รายงานสถานการณการคาสนิคาเกษตร (Situation Report) ประจําเดือน เมษายน 2564 
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมลูค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสนิคาเกษตรทีส่ําคญัและแนวโนม 

• การนําเขาของสหรัฐฯ เดือน มีนาคม 2564 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลก (ไมรวมผลิตภัณฑจากปา
และเอทานอล) คิดเปนมูลคาทั้งหมด 16,723 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 22.72        
โดยนําเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 379.95 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 
32.61 สงผลใหสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.27 สําหรับมูลคาของสินคา 5 
อันดับแรกที่สหรัฐฯ นําเขาจากไทยสูงสุดในเดือน มีนาคม 2564 มีดังน้ี  
1) ขาว นําเขา คิดเปนมูลคา 53.43 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 27.74 

เน่ืองจากการนําเขาในภาพรวมเพ่ิมขึ้น แตลดลงรอยละ 6.95 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนหนา ทั้งน้ี ไทยสงออกขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกลอง) ไปสหรัฐฯ ทั้งหมด 36,898 ตัน     
คิดเปนมูลคา 33.4 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 63 ของมูลคาการนําเขาขาวทั้งหมดจาก
ประเทศไทย 

2) ทูนาและผลิตภัณฑ นําเขาคิดเปนมูลคา 49.43 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 
33.91 เน่ืองจากการนําเขาในภาพรวมของเดือนน้ีเพ่ิมขึ้น แตลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนา
รอยละ 5.20    

3) อาหารสุนัขและแมว นําเขาเปนมูลคา 39.51 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 31.67 
และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 22.07 เน่ืองจากการนําเขาในภาพรวมเพ่ิมขึ้น  

4) ยางธรรมชาติ นําเขาเปนมูลคา 36.65 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 41.45 
และเพิ่มขึ้นรอยละ 30.12 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา เน่ืองจากการนําเขาใน
ภาพรวมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะนํ้ายางธรรมชาติซึ่งมีการนําเขาเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 75  

5) กุงและผลิตภัณฑ นําเขาเปนมูลคา 28.25 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 
41.27 และเพิ่มขึ้นรอยละ 6.61 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว เน่ืองจากการ
นําเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ ในเดือนมีนาคมเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 22 
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• รายงานการปฏิเสธการนาํเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: USFDA) ประจําเดือน เมษายน 2564 
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงที่สําคัญ ดังน้ี 

ประเทศไทย  USFDA ปฏิเสธการนําเขาจากผูผลิต 1 ราย จํานวน 1 ครั้ง (entry line) ดังน้ี 

ผูป้ระกอบการ สินค้าท่ีถกูปฏิเสธ จาํนวนครัง้ (entry line) สาเหตกุารถกูปฏิเสธ 

Ck Frozen Fish & Food 
Co., Ltd 

กุง 1 - เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสําหรับการบริ โภคเปน
อาหาร 

- พบเชื้อซัลโมเนลลา 

ประเทศคูแขง มีดังน้ี 

  สินคาที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
1. จีน 
- ผูประกอบการ 24 ราย   
- จํานวน 42 ครั้ง (entry) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พืช/ผัก/ผลไม (เห็ด 
พุทราจีน ผักและหนอไม
กระปอง เจลผลไม 
โปรตีนจากพืช)  

- อาหารทะเล (ปลาสด 
ปลากระปอง) 

- เครื่องด่ืม (ช็อคโกแลต
ชาดํา น้ําผลไม) 

- ธัญพืชและผลิตภัณฑ 
(แปงถั่วเหลือง เมล็ด
แตงโม ขนมอบ) 

- พืชสมุนไพร (ไมใชชา) 
- เคร่ืองเทศ (ซอสพริก 

เคร่ืองเทศผสม) 

1. การปนเปอน สารพิษ สิ่งแปลกปลอม หรือสารท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสําหรับ
การบริโภคเปนอาหาร, สารเมลามีน, เชื้อซัลโมเนลลา,       
สารกําจัดศัตรูพืช, สีท่ีไมปลอดภัย 

2. ฉลากไมถูกตอง  ไมระบุชื่อท่ีอยูของผูผลิต บรรจุหรือจัด
จําหนาย, ไมมีขอมูลโภชนาการ, ไมระบุขอบงใช, ไมมี
ภาษาอังกฤษกํากับ, แสดงฉลากเปนเท็จ, ไมแสดงรายการ
สวนผสม, ไมระบุสวนของพืชท่ีเปนสวนประกอบ  

3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน ไมย่ืนกระบวนการ
ผลิ ต ต ามกํ า หนด เ วล า ,  ไ ม ไ ด จ ดทะ เบี ยนสถาน
ประกอบการอาหารบรรจุกระปองท่ีมีกรดต่ํา 

2. เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 8 ราย   
- จํานวน 15 ครั้ง (entry) 

- อาหารทะเล  
  (หอย ทูนา กุง)  
- เคร่ืองเทศ (อบเชย)  
- แยมผลไม  

1. การปนเปอน สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสําหรับการ
บริโภคเปนอาหาร เชื้อซัลโมเนลลา สารมีพิษ ไนโตรฟูราน 
ฮีสตามีน สีท่ีไมปลอดภัย ยาสัตวชนิดใหมท่ียังไมอนุมัติ  

2. ฉลากไมถูกตอง ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด  
3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน ดูเหมือนวาสินคา

จะไดรับการผลิต แปรรูปหรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมถูก
สุขอนามัย (ไมไดมาตรฐาน HACCP)   

•  รายงานการแจงเตือนการนําเขา (Import Alert)  ประจําเดือน เมษายน 2564  ไมมีรายงานการแจงเตือน 

 

   3. ประเดน็ปญหา อุปสรรค และปจจัยทีส่งผลกระทบตอการคาสนิคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

- 
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4. สถานการณดานการเกษตรทีส่าํคญัของประเทศทีร่บัผดิชอบ 

• U.S.FDA เขมงวดการตรวจสอบการนําเขาสินคากุงทีป่นเปอนยาสตัวตกคางในป 2564 องคการอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ไดเผยแพรขอมูลรายงานการปฏิเสธการนําเขาสินคาอาหารทะเลประจําเดือนมีนาคม 
2564 ซึ่งมีทั้งหมด 59 รายการนําเขา (entry line) ในจํานวนน้ีเปนสินคากุง 6 รายการ (ประมาณรอยละ 10.2 
ของสินคาอาหารทะเลที่ถูกปฏิเสธทั้งหมด) เน่ืองจากการปนเปอนยาปฏิชีวนะตองหาม และเมื่อรวมกับสินคากุงอีก 
33 รายการ ที่ถูกปฏิเสธดวยสาเหตุเดียวกันของในชวง 2 เดือนแรกของปน้ีแลว จะพบวาในชวงไตรมาสแรกของป 
2564 U.S.FDA ไดปฏิเสธการนําเขากุงที่ปนเปอนยาปฏิชีวนะเปนจํานวนเกือบเทากับจํานวนการปฏิเสธของทั้งป 
2563 

• U.S.FDA ขยายเวลาการระบุหมายเลข UFI สําหรับการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการอาหารไปจนถึงเดือน
ธันวาคม 2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 U.S.FDA ประกาศขยายเวลาการบังคับใชขอกําหนดวาดวยการ
ระบุตัวตนที่เปนเอกลักษณของสถานประกอบการ (unique facility identifier: UFI) สําหรับการจดทะเบียนและตอ
อายุสถานประกอบการอาหารออกไปจนถึงเดือนธันวาคม 2565   

• การวิจัยการปฏิรูปการเขาถึงตลาดการคาสินคาเกษตรของสหรัฐฯ หนวยงานบริการวิจัยเศรษฐกิจ (ERS) ของ 
USDA ไดเผยแพรรายงานผลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหความเปนไปไดของผลประโยชนจากการปฏิรูปการคา
สินคาเกษตรโลก 2 ทางเลือก คือ การยกเลิกกําแพงภาษีทัง้หมด หรือ การลดตนทุนการคาผานขอตกลงการอํานวย
ความสะดวกทางการคา (TFA) ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา ทางเลือกทั้ง 2 จะทําใหการคาสินคาเกษตรทัว่โลกเพ่ิมขึน้ 
แตมาตรการยกเลิกภาษีสินคาเกษตรจะทําใหการสงออกเพ่ิมขึ้นมากกวาการใชมาตรการขอตกลงการอํานวยความ
สะดวกทางการคา ทั้งน้ี การลดตนทุนการคาผาน TFA สามารถเพ่ิมมูลคาการคาไดรอยละ 7.27 ในขณะที่การ
ยกเลิกภาษีสินคาเกษตรอาจทําใหมูลคาการคาทั่วโลกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 11.09 ทั้งสองสถานการณจะนําไปสูการ
เพ่ิมขึ้นของความเปนอยูที่ดีในสังคม 42.9 พันลานเหรียญสหรฐัฯ และ 56.3 พันลานเหรียญสหรัฐตอปตามลาํดับ 
ซึ่งแตละสถานการณทําใหผลประโยชนของภาคเกษตรกรรมทั่วโลกเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 2   

• สถานการณการตลาดและการคาธัญพืชโลก ปการคา 2563/64 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 USDA ได
เผยแพรรายงานสถานการณ การตลาดและการคาธัญพืชที่สาํคัญของโลก ไดแก ขาวสาลี ขาว ขาวโพด ขาวบารเลย 
ขาวฟาง ขาวโอต ปการคา 2563/64 ซึ่งในการคาดการณประจําเดือนเมษายน 2564 USDA ปรับเพ่ิมขอมูลการ
ผลิตขาวโลกลดลงเล็กนอยโดยสาเหตุหลักมาจากผลผลิตในพมา อินโดนีเซีย และไตหวันลดลงมากกวาการเพ่ิมขึ้น
ของผลผลิตในฟลิปปนสและไทย สําหรับการคาขาวโลก การคาดคะเนแทบจะไมเปลี่ยนแปลงจากที่คาดการณไว
เมื่อเดือนกอนหนาเน่ืองจากปริมาณการสงออกของพมาที่ลดลงไดถูกชดเชยดวยการสงออกของไทยที่สูงกวา
เล็กนอย และคาดวาราคาขาวของไทยมีแนวโนมลดลงเหลืออยูที่ตันละ 490 เหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่
ราคาขาวไทยตํ่ากวาราคาขาวของเวียดนามซึ่งมีแนวโนมลดลงเล็กนอยมาอยูที่ตันละ 497 เหรียญสหรัฐ 

• เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ซึ่งตรงกับวันคุมครองโลก (Earth Day) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดเปดประชุมสุด
ยอดสภาพภูมิอากาศแบบเสมือนจริงทางผานเว็บไซต ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ 22 - 23 เมษายน 2564 โดยมี
ผูนําและประมุขจาก 40 ประเทศทั่วโลกเขารวมการประชุมสุดยอดครั้งน้ีซึ่งเปนการสงสัญญาณวาสหรัฐฯ พรอมที่
จะเปนผูนําดานนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือสภาพภูมิอากาศโดยประธานาธิบดี ไบเดน ไดใหคํามั่นวาสหรัฐฯ จะลด
การปลอยกาซเรือนกระจกใหตํ่ากวาระดับเมื่อป 2548 อยางนอยรอยละ 50 ภายในป 2573 และจะเพ่ิม
งบประมาณการใชจายของสหรัฐฯ เปนสองเทาเพ่ือบรรลุเปาหมายดานสภาพภูมิอากาศระหวางประเทศ โดยจะ
เพ่ิมการใชจายงบประมาณประจําปใหสูงขึ้นเปน 5.7 พันลานดอลลาร ภายในป 2567 
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5. การคาดคะเนสถานการณการคาสนิคาเกษตร (หากมี) 

สถานการณการผลิตและการคาขาวของสหรัฐฯ ปการคา 2563/64 
- ผลผลิต คาดวาจะอยูที่ 7.2 ลานตันขาวสาร เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา ประมาณ 1.3 ลานตันขาวสาร  
- การบริโภคภายในประเทศ  คาดวาจะมีประมาณ 5 ลานตันขาวสาร เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 4 แสนตัน

ขาวสาร  
- การคา คาดวาจะนําเขาขาว 1.2 ลานตันขาวสาร เทากับปกอนหนา ในขณะที่คาดวาจะสงออกได 3.0 

ลานตันขาวสาร เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 1 แสนตันขาวสาร 
- ราคา ในชวงไตรมาสที่ผานมา ราคาสงออกขาวของสหรัฐฯ ยังคงอยูที่ตันละ 625 เหรียญสหรัฐ 

สถานการณการผลิตและการคาขาวโพดเลี้ยงสัตวของสหรัฐฯ ปการคา 2563/64 
- การผลิต คาดวาจะผลิตได 360.3 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 14.3 ลานตัน 
- การบริโภค คาดวาจะมี 307.4 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 2.1 ลานตัน 
- การคา คาดวาจะนําเขาขาวโพด 0.7 ลานตัน ลดลงจากปกอนหนา 0.3 ลานตัน ในขณะที่การสงออกคาด

วาจะมี 67.0 ลานตัน เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนา 20.1 ลานตัน 
- ราคา แมราคาซื้อขายขาวโพดในตลาดลวงหนาของสหรัฐฯ จะพุงสูงขึ้น แตการเสนอราคาสงออกของ

สหรัฐฯ กลับลดลงตันละ 4 เหรียญสหรัฐ เขาสูระดับตันละ 251 เหรียญสหรัฐ ราคาที่เกษตรกรขายได
ตามฤดูกาลของสหรัฐฯ ไมเปลี่ยนแปลงโดยยังคงอยูที่ 4.30 เหรียญสหรัฐตอบุชเชล (ประมาณตันละ 
169.28 เหรียญสหรัฐ หรือตันละ 5,078 บาท) 

6. การดําเนนิงานของสาํนกังาน (หากมี) 

• การสงออก โดยติดตามและแจงกรมปศุสัตวทราบผลการพิจารณาของหนวยงาน SENASICA ที่มีตอคําขอขึ้น
ทะเบียนโรงงานใหมเพ่ือสงออกอาหารสัตวเลี้ยงไปเม็กซิโก ทั้งน้ี ฝายเกษตรฯ ไดจัดทําคําแปลจากภาษาสเปน
เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพ่ืออํานวยความสะดวกการดําเนินงานของฝายไทยตอไป 
 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
พฤษภาคม 2564 

 
 

 
 


