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

1. ปริมาณและมลูค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสนิคาเกษตรทีส่ําคญัและแนวโนม 

• การนําเขาของสหรัฐฯ เดือน กุมภาพันธ 2564 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลก (ไมรวมผลิตภัณฑ
จากปา) คิดเปนมูลคาทั้งหมด 13,496.14 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 8.91        
โดยนําเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 260.60 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 26.84 
สงผลใหสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ ลดลงเหลือรอยละ 1.93 สําหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่
สหรัฐฯ นําเขาจากไทยสูงสุดในเดือน กุมภาพันธ 2564 มีดังน้ี  
1) ขาว นําเขา คิดเปนมูลคา 41.83 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 23.27 

และลดลงรอยละ 1.52 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา เน่ืองจากการนําเขาใน
ภาพรวมลดลง ทั้งน้ี ไทยสงออกขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกลอง) ไปสหรัฐฯ ทั้งหมด 30,670 ตัน 
คิดเปนมูลคา 28.86 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณการนําเขาขาวทั้งหมดจากไทย 

2) ทูนาและผลิตภัณฑ นําเขาคิดเปนมูลคา 36.91 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 
32.68 เน่ืองจากการนําเขาในภาพรวมของเดือนน้ีลดลง แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนา
รอยละ 4.46    

3) อาหารสุนัขและแมว นําเขาเปนมูลคา 30.03 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนรอยละ 20.66 
แตเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 20.20 เน่ืองจากการนําเขาในภาพรวมลดลง  

4) ยางธรรมชาต ินําเขาเปนมูลคา 25.91 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 9.13 และ
ลดลงรอยละ 6.60 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา ถึงแมจะมีการนําเขายางแทง 
NSNR และนํ้ายางดิบจะเพ่ิมขึ้น แตการนําเขายางแผนรมควันลดลงมากกวา 

5) กุงและผลิตภัณฑ นําเขาเปนมูลคา 20.00 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 
51.45 เน่ืองจากการนําเขาในภาพรวมลดลง แตเพิ่มขึ้นรอยละ 3.77 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปที่แลว  

ขอสังเกต   
1. การนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากไทยในเดือนกุมภาพันธลดลงจากเดือนกอนหนาเกือบทุกรายการ 

สวนหน่ึงมีผลมาจากการนําเขาในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง ประกอบกับเดือนกุมภาพันธมีวันนอยกวา
เดือนอ่ืนๆ สําหรับสินคาที่นําเขาเพ่ิมขึ้นคือกลวยไม แตยังคงนอยกวาชวงเดือนเดียวกันของปกอนหนา 
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2. ระดับราคานําเขาสินคาเกษตรบางชนิดในเดือนกุมภาพันธ 2564 สูงกวาในชวงเดียวกันของป 2563 
อยางมากซึ่งเห็นไดจาก ยางธรรมชาติ ถึงแมปริมาณนําเขาจะลดลงถึงรอยละ 27.72 แตมูลคากลับลดลง
เพียงรอยละ 6.6 ในขณะที่อาหารบรรจุกระปองสําหรับสุนัขและแมวที่ปริมาณนําเขาลดลงถึงรอยละ 
35.18 แตมูลคากลับเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 20.20 เชนเดียวกับสับปะรดกระปองที่ปริมาณนําเขาลดลงรอยละ 
3.7 แตมูลคานําเขากลับเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 25.69 เปนตน อันแสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับราคา
สินคาในขณะที่อุปทานลดลงซึ่งอาจเปนสัญญานของภาวะเงินเฟอ สําหรับปจจัยของการเพ่ิมขึ้นของราคา
สวนหน่ึงเปนผลมาจากตนทุนที่เพ่ิมขึ้นในชวงการระบาดของโควิด-19 ทั้งน้ี รวมถึงตนทุนการขนสง
เน่ืองจากผลกระทบดานโลจิสติกสและการขาดแคลนเรือขนสงสินคา 

• รายงานการปฏิเสธการนาํเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจําเดือน มีนาคม 2564 
U.S. FDA ไดปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงที่สําคัญ ดังน้ี 

ประเทศไทย  U.S.FDA ปฏิเสธการนําเขาจากผูผลิต 1 ราย รวมการนําเขา 1 ครั้ง (entry) ดังน้ี 

ผูป้ระกอบการ สินค้าท่ีถกูปฏิเสธ จาํนวนครัง้ (entry line) สาเหตกุารถกูปฏิเสธ 

1. Ck Frozen Fish & 
Food Co., Ltd 

กุง 1 - เจือปนสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสําหรับการบริ โภคเปน
อาหาร 

- พบเชื้อซัลโมเนลลา 

ประเทศคูแขง มีดังน้ี 

ประเทศคูแขง สินคาที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
จีน 
- ผูประกอบการ 26 ราย   
- จํานวน 42 ครั้ง (entry) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ผั กและผล ไม  ( เ ห็ ด 
เฟรน พุทราจีน)  

• ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
(โ ป ร ตี น จ า ก ข า ว 
โปรตีน ขาวโอต)  

• อาหารทะเล (ปลา ปลา
ไหล, กุงแปรรูป) 

• เครื่องด่ืม (ชาเขียว) 

• ผลิตภัณฑนม (โยเกิรต) 

• ธัญพืชและผลิตภัณฑ 
(แปงขาวสาลี กลูเตน 
ขนมปง คุกกี้ บิสกิต) 

• พืชสมุนไพร (ไมใชชา) 

• เคร่ืองเทศ/เคร่ืองปรุง 
(ซอสพริก กระเทียมผง 
พริกไทยปน) 

• ช็อกโกแลตแทง 

1. การปนเปอน  
- สารพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ สิ่งสกปรก เนา
เสีย หรือไมเหมาะสําหรับการบริโภคเปนอาหาร สารเมลามีน 
ใชยาสัตวชนิดใหมท่ีไมปลอดภัย  

2. ฉลากไมถูกตอง  
- ไมระบุชื่อ ท่ีอยูของผูผลิต บรรจุหรือจัดจําหนาย 
- ไมมีขอมูลโภชนาการ 
- ไมมีภาษาอังกฤษกํากับ  
- ไมแสดงรายการสวนผสม, สารกอภูมิแพ 

3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน 
- ดูเหมือนวามีการเตรียม บรรจุ หรือเก็บไวภายใตสภาวะ
ท่ีไมถูกสุขอนามัยซ่ึงอาจปนเปอนสิ่งสกปรกและอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพเนื่องจากการควบคุมกระบวนการ
ผลิตไมเพียงพอ 

- ไมไดจดทะเบียนสถานประกอบการอาหารบรรจุ
กระปองท่ีมีกรดต่ํา 

4. ผูนําเขาละเมิดกฎระเบียบการตรวจสอบซัพพลายเออร
ในตางประเทศ (FSVP) 

เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 10 ราย   
- จํานวน 32 ครั้ง (entry) 

- อาหารทะเล (ปลา ทูนา 
กุง) น้ําผลไม เห็ด แปงมัน 
เคกทําจากขาว ของกินเลน
สําหรับสุนัขและสัตวเลี้ยง 

1. การปนเปอน สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสําหรับการ
บริโภคเปนอาหาร เชื้อซัลโมเนลลา ไนโตรฟูราน สีท่ีไม
ปลอดภัย ยาปราบศัตรูพืช   

2. ฉลากไมถูกตอง ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิด 
เจอืสีแตไมแจงบนฉลาก   
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3. การผลิตไมสอดคลองตามมาตรฐาน ดูเหมือนวาสินคา
จะไดรับการผลิต แปรรูปหรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมถูก
สุขอนามัย    

• รายงานการแจงเตือนการนําเขา (Import Alert) รายช่ือประกอบการและสินคาที่ประกาศขึ้นบัญชีแจง
เตือน (Red List) ของ U.S. FDA  ประจําเดือน มีนาคม 2564  มีดังน้ี 

ผูประกอบการ เลขท่ี Import Alert/

วันท่ีประกาศ 

สินคา 

ท่ีถูกแจงเตือน 

จํานวนสินคา 

(entry line) 

สาเหตุการแจงเตือน 

1. Thai I-Mei Frozen 
Foods 

Import Alert 16-

39 

03/08/2021 

เนื้อปูปรุงสุก 2 พบเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส 
(Listeria Monocytogenes) 

2. Chul Thai Silk Co., Ltd Import Alert 16-

81 

03/01/2021 

ปลานวลจันทร
(Small Scaled 

Mud Carp) 

1 พบเชื้อซัลโมเนลลา 
(Salmonella) 

 

   3. ประเดน็ปญหา อุปสรรค และปจจัยทีส่งผลกระทบตอการคาสนิคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

- 
4. สถานการณดานการเกษตรทีส่าํคญัของประเทศทีร่บัผดิชอบ 

• USDA ประกาศระเบยีบสุดทายสําหรับการผลิตกัญชงในสหรัฐอเมริกา (ฉบับปรับปรุงลาสดุ)  เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2564 กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนระเบียบสุดทายโครงการการผลิต
กัญชงของสหรัฐอเมริกา โดยจะมีผลบังคับใชในวันที่ 22 มีนาคม 2564 สาระสําคัญ คือ (1) เพ่ิมระดับ 
THC ที่ยอมรับไดจากรอยละ 0.5 เปนรอยละ 1 และใหละเมิดไดไมเกินหน่ึงครั้งตอฤดูกาลตามปปฏิทิน   
(2) อนุญาตใหผูผลิตกําจัดพืชกันชงโดยไมตองผานตัวแทนของ DEA หรือหนวยงานบังคับใชกฎหมาย       
(3) อนุญาตใหหองปฏิบัติการที่ไมไดขึ้นทะเบียน DEA สามารถทดสอบกัญชงไดจนถึงวันที่ 1 มกราคม 
2565 (4) เพ่ิมกรอบเวลาในการเก็บตัวอยางเพ่ือการตรวจสอบเปน 30 วันกอนการเก็บเกี่ยว (5) อนุญาต
ใหมลรัฐและชนเผาใชแนวทางการสุมตัวอยางที่สอดคลองกับความสามารถในการผลิตตามแผนของตนเอง 
และ (6) กําหนดเขตอํานาจศาลในการกํากับดูแลการผลิตกันชงไดทั่วทั้งเขตแดนของชนเผาโดยไมคํานึงถึง
ถิ่นกําเนิด 

• เม็กซิโกประกาศใชกฎระเบียบวาดวยการติดฉลากดานหนาบรรจุภัณฑเฟสที่ 1 เกี่ยวกับขอกําหนด
เพ่ิมเติมของกฎระเบียบการติดฉลากสินคาดานหนาบรรจุภัณฑภายใตมาตรฐานที่เปนทางการของเม็กซิโก 

หรือ NOM-051 สําหรับเฟสที่ 1 ระยะที่ 2 ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 1 เมษายน 2564 สาระสําคัญ

ประกอบดวย การหามใชองคประกอบบนฉลากที่มุงเนนการสงเสริมการบริโภคของเด็ก การใชคําวา
ผลิตภัณฑ "เลียนแบบ" การใชตราประทับและการรับรอง และการใชคําวา "อินทรีย" และ "ชีวภาพ" โดย
ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2564 หนวยงานภาครัฐของเม็กซิโกจะเริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เรื่องเครื่องหมายและคําแจงเตือน และกฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมภายใตเฟสที่ 1 ระยะที่ 2  

• การเกษตรที่เทาทันภูมิอากาศเปนโอกาสทางการตลาดของสหรัฐฯ นายทอม วิลแซค รัฐมนตรีวาการ 
USDA ไดกลาวถึงบทบาทของหนวยงานในการพยายามสรางตลาดสินคาเกษตรใหมที่อยูบนพ้ืนฐานของ
การเกษตรที่เทาทันภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) เพราะเช่ือวาจะเปนโอกาสทางการตลาด
สินคาเกษตรของสหรัฐฯ เพ่ือเพ่ิมรายไดแหลงใหมใหแกเกษตรกรและเจาของฟารม ซึ่งเปนการสนองตอ
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นโยบายดานภูมิอากาศของประธานาธิบดี โจ ไบเดน เรื่อง “รับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศทั้งภายในและ
ตางประเทศ” หรือ “Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad” ที่กําหนดให USDA เขาไป
มีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ เพ่ือหาโอกาสในการสนับสนุนใหนําแนวทางการเกษตรและปา
ไมแบบเทาทันภูมิอากาศมาใชโดยสมัครใจ 

• NOAA กับบทบาทสําคัญในการปองกันสินคาประมง IUU ทั่วโลกเขาสูตลาดสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2564 นายพอล โดเรมัส รักษาการผูชวยผูบริหารดานการประมงของสํานักงานการบริหาร
มหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติ (NOAA Fisheries) ไดกลาวถึงบทบาทของหนวยงานในการปองกัน
ไมใหสินคาประมงและผลิตภัณฑที่ไดจากการประมงที่ผิดกฎหมาย ไรการควบคุม และไมมีการรายงาน 
(Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing: IUU) จากทั่วโลกเขาสูตลาดสหรัฐฯ โดยเนนย้ําวาจะ
นํากฎหมายและโปรแกรมที่เกี่ยวของมาบังคับใชอยางเขมงวด 

• ผลกระทบการแพรระบาดของโควิด-19 ตอแนวโนมการบริโภคผักผลไมและไมดอกไมประดับใน
สหรัฐฯ สมาคมการตลาดผักและผลไม (PMA) ไดเผยแพรผลการสํารวจความเช่ือมั่นของผูบริโภคผักผลไม 
และไมดอกไมประดับในสหรัฐฯ เกี่ยวกับผลกระทบของการแพรระบาดโควิด-19 ตอแนวโนมการซื้อหาผัก
ผลไม และไมดอกไมประดับของผูบริโภคในสหรัฐฯ และเพ่ือใชเปนขอมูลเชิงลึกดานทิศทางการตลาด
สําหรับผูประกอบการในชวงสถานการณที่ไมแนนอน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคซื้อผักและผลไมเพ่ิมขึ้น
ในชวงโควิด-19 และมีความไมมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดของผักผลไมสดมากที่สุด 
ในขณะที่ตลาดไมตัดดอกไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 มากที่สุด คือ การซื้อลดลง และ
ตลาดสหรัฐฯ มีความผันผวนดานการซื้อไมตัดดอกมากที่สุดเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักรและเยอรมนี 

• รมว. กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ กับนโยบายดานการคาและพลังงานทดแทน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 
นายทอม วิลแซค รัฐมนตรีวาการ USDA ไดแสดงวิสัยทัศนและแนวนโยบายดานการเกษตรและการคาของ
สหรัฐฯ ในงาน Commodity Classic ประกอบดวย (1) นโยบายดานการคาตางประเทศ สหรัฐฯ จะเนน
การกระจายตลาดการคาสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสงออกและลดการพ่ึงพาตลาดจีนเพียงตลาด
เดียว และจะใชกลยุทธเพ่ือการเปดตลาดในเชิงรุกอยางอยางเขมขนและจริงจัง (2) นโยบายดานพลังงาน
เช้ือเพลิงทดแทนจากพืช เพ่ือทดแทนการใชพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย
พลังงานทดแทนน้ีจะมีสวนสําคัญในการตอบสนองความ ตองการดานพลังงานและสิ่งแวดลอมของสหรัฐฯ 
ในอีกไมกี่ปขางหนา     

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสนิคาเกษตร (หากมี) 
-   

6. การดําเนนิงานของสาํนกังาน (หากมี) 

• ประชุมหารือกับผูนําเขาผักและผลไมสดของไทยที่อยูในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง เพ่ือรับ
ฟงปญหาและอุปสรรค สถานการณการคาสินคาผักและผลไมสดของไทยในตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2564 โดยมีกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิสเปนประธาน  

• ประชุมคณะทาํงานรวมขยายตลาดสินคาและบริการไทยในตางประเทศ รวมกับ สคต. ลอสแอนเจลิส และ
ผู นําเขาในสหรัฐฯ ผานทางระบบ VDO Conference  เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2564 โดยประชุมมี
วัตถุประสงคเพ่ือรวมกันขยายตลาดสินคาและบริการของผูประกอบการไทย ติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตลาด พัฒนาศักยภาพ อํานวยความสะดวก แสวงหาโอกาสและชองทางทางการคา และแกไขปญหาอุปสรรค
ตางๆ ใหผูประกอบการไทยสามารถดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศอยางราบรื่น สรางรายไดใหกับ
ประเทศและเพ่ิมมูลคาการสงออกไทย 
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• ประชุมหารือกับผูนําเขาสินคาโภคภัณฑในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง เพ่ือรับฟงปญหาและ
อุปสรรค สถานการณการคาสินคาของไทยในตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีกงสุลใหญ ณ 
นครลอสแอนเจลิส เปนประธาน ณ หองประชุม อาหารสถานกงสุลใหญฯ ช้ัน 4  เพ่ือรวมกันขยายตลาด
สินคาและบริการของผูประกอบการไทย ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด พัฒนาศักยภาพ อํานวยความ
สะดวก แสวงหาโอกาสและชองทางทางการคา และแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ใหผูประกอบการไทยสามารถ
ดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศอยางราบรื่นสรางรายไดใหกับประเทศและเพ่ิมมูลคาการสงออกไทย 
 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2564 

 


