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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมลูค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีส าคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน มกราคม 2564 น ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกท่ัวโลก (ไม่รวมผลิตภัณฑ์จำกป่ำ)      

คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมด 14,815.81 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 9.04 โดยน ำเข้ำจำก
ประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ำ 356.22 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 10.46 ส่งผลให้
ส่วนแบ่งตลำดสินค้ำไทยในสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 2.40 ส ำหรับมูลค่ำของสินค้ำ 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ 
น ำเข้ำจำกไทยสูงสุดในเดือน มกราคม 2564 มีดังนี้  
1) ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 54.83 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 

16.39 และเพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 7.74 เนื่องจำกกำรน ำเข้ำในภำพรวมของ
เดือนนี้เพ่ิมขึ้น    

2) ข้าว น ำเข้ำ คิดเป็นมูลค่ำ 54.52 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำคิดเป็นร้อยละ 18.98 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ถึงแม้กำรน ำเข้ำใน
ภำพรวมจะลดลง  

3) กุ้งและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 41.19 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 
16.91 แต่เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.02 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  

4) อาหารสุนัขและแมว น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 37.85 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 21.43 
และเพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 24.46 เนื่องจำกกำรน ำเข้ำในภำพรวมเพ่ิมขึ้น  

5) ยางธรรมชาติ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 28.51 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 53.03 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.83 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ถึงแม้กำรน ำเข้ำใน
ภำพรวมจะลดลง 

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์กำรอำหำร
และยำของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจ ำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
U.S. FDA ได้ปฏิเสธกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทยและคู่แข่งที่ส ำคัญ ดังนี้ 
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ประเทศไทย  U.S.FDA ปฏิเสธกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิต 3 รำย รวมกำรน ำเข้ำ 4 ครั้ง (entry) ดังนี้ 
สินค้าท่ีถกูปฏิเสธ จ านวนครัง้ 

(entry line) 
สาเหตกุารถกูปฏิเสธ 

น้ ำพริก (Paste) 1 เจือปนสิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับกำรบริโภคเป็นอำหำร 
(filthy) 

ปลำรมควัน 2 - ดูเหมือนว่ำสินค้ำจะได้รับกำรผลิต แปรรูปหรือบรรจุภำยใต้สภำวะที่ไม่
ถูกสุขอนำมัย 

- ไม่มีภำษำอังกฤษก ำกับบนฉลำก 
กุ้ง 1 - เจือปนสิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับกำรบริโภคเป็นอำหำร,  

- พบเช้ือซัลโมเนลลำ 

ประเทศคู่แข่ง มีดังนี้ 

ประเทศคู่แข่ง สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
จีน 

- ผู้ประกอบกำร 21 รำย   
- จ ำนวน 25 ครั้ง (entry) 
 
 

 ผักและผลไม้ สด/แห้ง/   
แปรรูป (เห็ด มันเทศ 
ผัก, พุทรำจีน)  

 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
(โปรตีนผงจำกกันชง)  

 อำหำรทะเล สด/แปรรูป 
(ปลำ, ปลำไหล) 

 เครื่องดื่ม (นม ชำเขียว) 
 เส้นก๋วยเตี๋ยว  
 ขนมหวำน 

 
 

1. การปนเปื้อน  
- สำรพิษหรือสำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
- สิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับกำรบริโภคเป็น
อำหำร  

- สำรเมลำมีน ฮิสตำมีน 
- ใช้ยำสัตว์ชนิดใหม่ท่ีไม่ปลอดภัย  
- สำรก ำจัดศัตรูพืช  

2. ฉลากไม่ถูกต้อง  
- ไม่แสดงช่ือสำมัญของส่วนผสมแต่ละชนิด   
- ไม่ระบุส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชที่ใช้เป็นส่วนผสมบน

ฉลำกผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร 
- ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ผลิต บรรจุหรือจัดจ ำหน่ำย 
- ไม่มีข้อมูลโภชนำกำร 
- ไม่มีภำษำอังกฤษก ำกับบนฉลำก 
- ไม่แสดงรำยกำรส่วนผสม 

3. การผลิตไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน 
- ดูเหมือนว่ำมีกำรเตรียม บรรจุ หรือเก็บไว้ภำยใต้สภำวะ
ที่ไม่ถูกสุขอนำมัยซึ่งอำจปนเปื้อนสิ่งสกปรกและอำจเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพเนื่องจำกกำรควบคุมกระบวนกำร
ผลิตไม่เพียงพอ 

เวียดนาม 

- ผู้ประกอบกำร 9 รำย   
- จ ำนวน 15 ครั้ง (entry) 

- ปลำ ปลำทูน่ำ  
- กุ้ง   
- ของกินเล่นส ำหรับสุนัข 
- แผ่นแป้งท ำจำกข้ำว 
- สมุนไพร 

1. การปนเป้ือน เจือสิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับ
กำรบริโภคเป็นอำหำร เชื้อซัลโมเนลลำ และยำสัตว์ชนิด
ใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุญำต  

2. ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่แสดงช่ือสำมัญของส่วนผสมแต่ละชนิด 
ฉลำกเป็นเท็จหรือท ำให้เข้ำใจผิด ไม่แสดงข้อมูลโภชนำกำร 

3. การผลิตไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ดูเหมือนว่ำสินค้ำ
จะได้รับกำรผลิต แปรรูปหรือบรรจุภำยใต้สภำวะที่ไม่ถูก
สุขอนำมัย    

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจ ำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ไม่
พบว่ำมีรำยงำนกำรแจ้งเตือนกำรน ำเข้ำจำกประเทศไทย 
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   3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  

- 
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

 คาดคะเนสถานการณ์ข้าวโลกและของสหรัฐฯ ปีการผลิต 2563/64 เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2564 
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) โดยส ำนักงำนบริกำรด้ำนกำรวิจัยทำงเศรษฐกิจ (Economic 
Research Service: ERS) ได้คำดคะเนสถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรค้ำข้ำวของโลกและของสหรัฐฯ 
ส ำหรับปีกำรผลิต 2563/64 ว่ำผลผลิตข้ำวโลกและกำรใช้จะสูงเป็นประวัติกำรณ์  อินเดียจะส่งออกข้ำว
ได้มำกที่สุดเนื่องจำกควำมได้เปรียบอย่ำงมำกในกำรแข่งขันด้ำนรำคำและผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน และสหรัฐฯ จะ
ผลิตข้ำวเมล็ดยำวได้มำกที่สุดเป็นประวัติกำรณ์และอำจจะน ำเข้ำข้ำวลดลง 

 บังคับใช้ระบบการแจ้งข้อมูลการน าเข้าสินค้าเกษตรผ่าน ACE เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2564 ส ำนักงำน
บริกำรตรวจสุขภำพสัตว์และพืช (APHIS) ของ USDA ประกำศควำมคืบหน้ำกำรบังคับใช้ระบบกำรแจ้ง
ข้อมูลซึ่งเรียกว่ำ “APHIS Core Message Set” ส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของ APHIS ผ่ำนระบบ Automated Commercial Environment (ACE) ของหน่วยงำนศุลกำกรและ
ป้องกันชำยแดน (CBP) ของสหรัฐฯ ซึ่งแบ่งกำรบังคับใช้ออก 2 ระยะ คือ ระยะแรกเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ 
25 มกรำคม 2564 และระยะที่ 2 จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนำคม 2564  

 ปรับปรุงการขอใบอนุญาตน าเข้าผักและผลไม้ผ่านระบบ eFile เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2564  
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประกำศเผยแพร่เรื่องกำรปรับปรุงเพื่อกำรขยำยตัวเลือกประเภทของสินค้ำส ำหรับ
กำรขอใบอนุญำตน ำเข้ำผักและผลไม้เข้ำสู่สหรัฐอเมริกำผ่ำนระบบ eFile ซึ่งเป็นระบบอนุญำตออนไลน์ของ
หน่วยงำน APHIS ที่ด ำเนินงำนโดยหน่วยงำน Plant Protection and Quarantine (PPQ) เพ่ือเพ่ิมควำม
สะดวกและคล่องตัวในกำรสมัครและรับใบอนุญำตน ำเข้ำผักและผลไม้ โดยในหลำยกรณีอำจได้รับอนุญำต
ภำยในวันเดียวกัน ในขณะที่หำกใช้ระบบ ePermits เดิมอำจใช้เวลำถึง 30 วัน 

 แนวโน้มรสนิยมการบริโภคมะม่วงสุกในตลาดสหรัฐอเมริกา คณะกรรมกำรมะม่วงแห่งชำติ  (National 
Mango Board) ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดูแลของ USDA ร่วมมือกับ Catalytic Generators ภำคเอกชนผู้คิดค้น
แนวทำงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมกำรบ่มผลไม้ให้สุกด้วยระบบกำรสร้ำงเอทิลีน (ethylene) ในห้องบ่มผลไม้ 
เผยว่ำโปรแกรมกำรบ่มมะม่วงให้สุกพร้อมรับประทำนสำมำรถช่วยเพิ่มยอดขำยในตลำดสหรัฐฯ ได้ 

 เม็กซิโกเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและมาตรฐานการน าเข้าสินค้าอาหารและเกษตร ซึ่งประเด็นที่ส่งผล
กระทบกับสินค้ำไทย คือ กำรปรับเปลี่ยนข้อก ำหนดกำรติดฉลำกทั่วไปส ำหรับอำหำรส ำเร็จรูปและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรค้ำและสุขอนำมัย (NOM-051-SCFI / SSA1-2010)  

 สหรัฐฯ เตรียมการเข้าร่วมประชุม UN Food Systems Summit 2021 USDA ในฐำนะผู้ด ำเนินกำร
หำรือระบบอำหำรแห่งชำติจะด ำเนินกำร 3 ขั้นตอน ได้แก่ กำรริเริ่มกำรมีส่วนร่วมระดับชำติในกำรประชุม
สุดยอด โดยเริ่มกระบวนกำรระบุปัญหำหรือควำมท้ำทำยของระบบอำหำรที่ครอบคลุมจำกหลำยมุมมอง 
(ด ำเนินกำรวันที่ 13 ม.ค. 64) คงเหลือข้ันตอนที่ 2 (ก.พ. - เม.ย. 64) กำรส ำรวจอย่ำงกว้ำงขวำงทุกพื้นที่ 
โดยกำรศึกษำและสังเครำะห์แนวทำงที่มีแนวโน้มที่จะน ำไปสู่ระบบอำหำรที่ยั่งยืนด้วยกำรมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน โดยให้จัดกำรประชุมหำรืออย่ำงอิสระตำมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับควำมสนใจ
และสอดคล้องกับแนวทำงของ UN Summit’s Action Tracks ซึ่งมี 5 แนวทำง และขั้นตอนที่ 3 ภำยใน
เดือน มิ.ย.64 แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทำงสู่ระบบอำหำรของชำติที่ยั่งยืน และระบุควำมตั้งใจ
และควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติของผู้ที่มีบทบำทสำขำต่ำงๆ  
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 ระบบการระบุตัวตนโดยสมัครใจของตัวแทน (VIS) ที่ใช้ส าหรับการลงทะเบียนสถานประกอบการ
อาหารในต่างประเทศ องค์กำรอำหำรและยำของสหรัฐฯ (US.FDA) ได้จัดตั้งระบบกำรระบุตัวตนโดย
สมัครใจ (Voluntary Identification System: VIS) ซึ่งเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกำรขึ้นทะเบียนสถำน
ประกอบกำรอำหำร (Food Facility Registration Module: FFRM) ของ US.FDA โดยตัวแทนด ำเนินกำร
น ำเข้ำสินค้ำในสหรัฐฯ ที่ใช้ระบบนี้จะได้รับหมำยเลขประจ ำตัว (U.S. Agent I.D.) ซึ่งสถำนประกอบกำร
ต่ำงประเทศสำมำรถน ำหมำยเลขดังกล่ำวไปกรอกเป็นข้อมูลประกอบกำรลงทะเบียนสถำนประกอบกำรได้ 
โดยจะเป็นประโยชน์ให้ US.FDA สำมำรถตรวจสอบเพ่ือรับรองควำมถูกต้องของข้อมูลตัวแทนได้สะดวก
รวดเร็ว ส่งผลให้สำมำรถลดทอนระยะเวลำกำรอนุมัติกำรข้ึนทะเบียนได้เช่นกัน 

 โครงการน าร่องใช้ AI ในการตรวจสอบอาหารทะเลน าเข้าสหรัฐฯ  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
US.FDA ได้ยืนยันขยายโครงการน าร่อง “AI Imported Seafood Pilot Program” ในระยะที่ ๒ โดยจะ
น าระบบ AI ไปใช้ทดสอบจริงเพ่ือตรวจสอบอาหารทะเลน าเข้ามายังสหรัฐฯ ควบคู่กับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ US.FDA ทั้งนี้  มีกรอบระยะเวลาด าเนินงานระยะที่  2 ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ และภายหลังโครงการน าร่องสิ้นสุดลง US.FDA จะเผยแพร่การด าเนินงานเพ่ือความ
โปร่งใสและสามารถน าไปหารือแนวทางการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ส าหรับแก้ไขความท้าทายด้านการ
สาธารณสุขที่มีความซับซ้อน 

5. การคาดคะเนสถานการณก์ารค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
- การน าเข้าข้าวของสหรัฐฯ คาดว่าลดลงในปี 2563/64  เนื่องจำกผลผลิตในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน ประกอบ

กับสต็อกคงเหลือปลำยปีและสัดส่วนของสต็อกคงเหลือปลำยปีต่อควำมต้องกำรใช้ในประเทศที่เพ่ิมขึ้น ซึ่ง
สื่อให้เห็นถึงภำวะข้ำวล้นสต็อกชั่วครำวและอำจน ำไปสู่กำรน ำเข้ำข้ำวลดลง ในปีที่ผ่ำนมำสหรัฐฯ มีกำร
น ำเข้ำข้ำวเป็นจ ำนวนมำกจำกต่ำงประเทศรวมถึงประเทศไทย สำเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลจำกควำมต้องกำรที่
เพ่ิมขึ้นจำกผลกระทบของโควิด-19 แต่กำรน ำเข้ำข้ำวที่ลดลงในปี 2563/64 อำจไม่มีผลกระทบจำก
ประเทศไทยมำกนักเนื่องจำกสหรัฐฯ น ำเข้ำข้ำวพันธุ์ที่ไม่มีกำรผลิตในสหรัฐฯ เช่น ข้ำวหอมมะลิเกรดพิเศษ 
อย่ำงไรก็ตำม หำกสหรัฐฯ มีกำรน ำเข้ำข้ำวจำกไทยมำกเพียงพอแก่ควำมต้องกำรและสถำนกำรณ์โควิด
คลี่คลำยไปในทำงที่ดีข้ึนแล้วแนวโน้มกำรน ำเข้ำข้ำวจำกไทยในปี 2563/64 อำจเพ่ิมข้ึนไม่มำก 

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 การเปิดตลาดจิ้งหรีดและผลิตภัณฑ์ สำมำรถน ำเข้ำได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564   
 ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานในทีมประเทศไทยระหว่าง

ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส และฝ่ายเกษตรฯ โดยถ่ายท ารายการ Podcast - 
On Thai Time ตอนแรกอย่างเป็นทางการ : SUPER RELAUNCH ของปี 2564 ซึ่งสัมภาษณ์เจ้าของ MarkRin 
Chocolate ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตซึ่งเจ้าของเป็นคนรุ่นใหม่ Gen Z จากเชียงใหม่ เพ่ือออกอากาศในวันที่ 28 
มกราคม 2564 และได้น าคลิปมาเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564   

 เตรียมการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยในงาน NPEW Virtual 2021 ซ่ึงเป็นปีแรกที่จะจดัแบบ
เสมือนจรงิ แทนการจดัในศูนยป์ระชุมเช่นทุกปีทีผ่่านมา  

 ประเด็นวิชาการ 
(1) หารือกับ มกอช. เรื่องการตรวจสอบย้อนกลับอาหารบางชนิดของ USFDA เพ่ือยกร่างข้อคิดเห็นของ 
มกอช. ต่อร่างระเบียบว่าด้วยการเก็บบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับส าหรับอาหารบางชนิด
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ของ USFDA และน าส่งไปยัง สปษ. ดีซี เพ่ือรวบรวมจัดส่งข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบดังกล่าวในนามประเทศ
ไทยก่อนที่จะออกเป็นกฎระเบียบฉบับสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งระเบียบฉบับนี้จะส่งผลต่อสินค้าไทยที่จะส่งออกมา
จ าหน่ายในสหรัฐฯ หลายชนิด โดยเฉพาะผลไม้สดและสินค้าประมงไทย  

(2) สินค้าประมง - ขอรับทราบกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจรับรองโรงงานเพื่อส่งออกไปฮอนดูรัส 
โดยได้มีหนังสือฉบับภำษำสเปนแจ้งหน่วยงำน SAG-SENASA (Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad, 
Agroalimentaria) ของประเทศฮอนดูรัส เรื่อง Request for Regulation and Requirements relevant to 
Inspection and Certification of Establishment Exporting Fishery Products from Thailand to 
Honduras  
(3) สินค้าปศุสัตว์ - ขอรับรองโรงงานเพื่อเปิดตลาดการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังประเทศเม็กซิโก โดย
หนังสือฉบับภำษำสเปน ถึงหน่วยงำน Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) เพ่ือแจ้งควำมประสงค์ของกรมปศุสัตว์ที่จะขอรับรองโรงงำนเพ่ือเปิดตลำดกำรส่งออกสินค้ำอำหำรสตัว์
เลี้ยงไปยังประเทศเม็กซิโก 
 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
มีนาคม 2564 

 


