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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลคาการคาสินคาเกษตรและอาหารท่ีสำคัญระหวางไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสำคัญและแนวโนม 

• การนำเขาของสหรัฐฯ เดือน ตุลาคม 2563 นำเขาสินคาเกษตรจากทั่วโลกคิดเปนมูลคาทั้งหมด 15,8579 ลาน
เหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ  5.56 โดยนำเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 386.77 ลานเหรียญ
สหรัฐ ลดลง จากเดือนกอนหนารอยละ  1.91  สวนแบงตลาดสินคาเกษตรของไทยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปอยูที่รอยละ 
2.44 แตคงอยูที่อันดับ 9 ของโลก  สำหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเขาจากไทยสูงสุดในเดือน 
กันยายน 2563 มีดังนี้  
1) ทูนาและผลิตภัณฑ นำเขาคิดเปนมูลคา 62.85 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนารอยละ 3.26 

เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมของเดือนนี้ลดลง แตเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปที่แลวรอยละ 23.54     
2) ขาว นำเขา คิดเปนมูลคา 49.72 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 12.60 

เนื่องจากการนำเขาขาวในภาพรวมเพิ่มขึ้น แตลดลงรอยละ 4.92 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนหนา  

3) กุงและผลิตภัณฑ นำเขาเปนมูลคา 48.37 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 0.02 
เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพิ่มข้ึน แตลดลงรอยละ 17.19 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่
แลว  

4) อาหารกระปองสำหรับสุนัขและแมว นำเขาเปนมูลคา 31.83 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนรอยละ 
19.31 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 21.52 เนื่องจากการนำเขาในภาพรวมเพิ่มข้ึน 

5) ยางธรรมชาติ นำเขาเปนมูลคา 15.90 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนกอนหนารอยละ 1.25 ถึงแมการ
นำเขาในภาพรวมจะลดลง แตเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนกลับลดลงถึงรอยละ 37.70   

• รายงานการปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 U.S. FDA 
ไดปฏิเสธการนำเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงที่สำคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย  U.S.FDA ปฏิเสธการนำเขาจากผูผลิต 1 ราย รวมสินคา 2 ครั้ง (entry) ดังน้ี 

ผูประกอบการ สินคาที่ถูกปฏิเสธ จำนวนครั้ง 

(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. VNP Food มะขาม (แหงหรือเปยก) 2 เจ ือส ิ ่งสกปรก เน าเส ีย หร ือไม เหมาะ
สำหรับการบริโภคเปนอาหาร 
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ประเทศคูแขง มีดังน้ี 

ประเทศคูแขง สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
จีน 

- ผูประกอบการ 18 ราย   
- จำนวน 22 ครั้ง (entry) 
 
 

• เห็ด 

• ผล ิตภ ัณฑถ ั ่วเหล ือง 
(เตาหู น้ำนมถ่ัวเหลือง) 

• ผ ั กและผล ไม แห  ง /   
แปรร ูป (พ ุทราแหง, 
พ ุทราจ ีนผลไม  รวม
ค ็อกเทล  เคร ื ่ องดื่ ม
ผลไม ขนมขบเคี้ยวอบ
กรอบทำจากม ันฝรั่ ง
และผัก) 

• เบเกอรี่ (ขนมปง ขนม
ปงอบกรอบ) 

• ผลิตภัณฑจากขาวสาลี 
(กลูเตน) 

• อาหารทะเลสด/แปร
รูป (ปลาหมึก กุ งชุบ
เกล็ดขนมปง) 

• ผลิตภัณฑทำจากนม 
(โยเกิรต) 

• ซอสปรุงรส (น้ำปลา) 

• สมุนไพร (ไมใชชา) 

1. การปนเปอน  
- สารพิษหรือสารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  
- สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปน
อาหาร  
- สารเมลามีน  
- ดูเหมือนจะมกีารใชยาสัตวชนิดใหมท่ีไมปลอดภัย  
- สารกำจัดศัตรูพืช  
- สีท่ีไมปลอดภัย 

2. ฉลากไมถูกตอง  
- ไมแสดงชื่อสามัญของสวนผสมแตละชนิดและ / หรือ 

อางวาเปนเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ำผลไม แตไมไดระบุ
ขอมูลรอยละของน้ำผลไมหรือน้ำผักท่ีมีอยูในผลิตภัณฑ
อาหาร  

- ไมระบุชื่อที่อยูของผูประกอบการผลิต บรรจุ หรือจัด
จำหนาย 

- ใชสารเคมีกันเสียแตไมแจงบนฉลาก 
- ดูเหมือนวาจะเปนยาแตไมมีขอบงใช 
- ไมแสดงขอมูลท่ีจำเปนบนฉลากเปนภาษาอังกฤษ 

3. การผลิตไมสอดคลอง 
- ผูผลิตไมไดลงทะเบียนเปนอาหารกระปองที่เปนกรดต่ำ
หรือผูผลิตอาหารท่ีเปนกรด  

- ไมยื่นกระบวนการผลิตท่ีแสดงวามีการผลิตแปรรูป หรือ
บรรจุภายใตสภาวะท่ีสะอาด 

เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 2 ราย   
- จำนวน 2 ครั้ง (entry) 

- ปลา 
- ซอสพริก 

- ดูเหมือนจะมกีารใชยาสัตวชนิดใหมท่ีไมปลอดภัย 
- เจือสิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสำหรับการบริโภคเปน
อาหาร 

• รายงานการแจ งเต ือนการนำเข า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ประจำเด ือน พฤศจ ิกายน 2563  
ไมพบวามีรายงานการแจงเตือนการนำเขาสินคาจากประเทศไทย 

 

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

- 
4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสำคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• สหรัฐอเมริกานำเขามะมวงจากเวียดนามเพิ่มขึ้นเปนสองเทา ในระหวางเดือน ม.ค. - ส.ค. 2563 มีมูลคาการ
นำเขามะมวงเพิ่มข้ึนเปน 2.79 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปนรอยละ 99.90 เมื่อเทียบปตอป ราคานำเขาเฉลี่ยอยู
ที่ 2,064.80 เหรียญสหรัฐตอตัน ทั้งนี้ สหรัฐฯ นำเขามะมวงจากเวียดนามเปนอันดับที่ 12 ซึ่งคิดเปนรอยละ 0.3 
ของการนำเขาทั้งหมดจากทั่วโลก จึงแสดงใหเห็นวามะมวงเวียดนามมีศักยภาพและโอกาสเติบโตในตลาดสหรัฐฯ  
นอกจากนี้ สำนักงานการคาตางประเทศของเวียดนามกลาววา สหรัฐฯ ยังมีปริมาณความตองการมะมวงอีกอยูเปน
จำนวนมาก โดยเฉพาะมะมวงสด ซึ่งเปนโอกาสอันดีสำหรับบริษัทของเวียดนามในการขยายตลาดสงออก อยางไรก็ตาม 
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ผูสงออกจะตองตรวจสอบใหแนใจวา ฟารม การบรรจุหีบหอ และการตรวจสอบยอนกลับแหลงกำเนิด เปนไปตาม
ระเบียบและขอบังคับของสหรัฐฯ อยางเครงครัด 

• US.FDA US.FDA ประกาศรางระเบียบยอยภายใตกฎหมาย FSMA เร่ือง “การตรวจสอบยอนกลับอาหาร” โดย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ไดประกาศรางระเบียบยอยเกี่ยวกับการจด
บันทึกเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบยอนกลับสำหรับอาหารบางชนิด (Requirements for Additional Traceability 
Records for Certain Foods) พรอมกับการเผยแพรราง “รายการอาหารเพื ่อการตรวจสอบยอนกลับ” หรือ 
“Food Traceability List” ที่กำหนดรายละเอียดรายการอาหารที่จะตองปฏิบัติตามขอกำหนดที่เสนอนี้ ซึ ่งจะ
ประกอบดวย ผักใบเขียว ผลไมและผักสดที่หั่นแลว ปลาบางชนิด ไขทั้งเปลือก เนยถั่ว และอื่นๆ ทั้งนี้ US.FDA จะ
เปดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ รางระเบียบและบัญชีรายการอาหารเพื่อการตรวจสอบยอนกลับเปนเวลา 120 
วัน นับจากวันที่เผยแพรรางระเบียบนี้ (ภายในวันที่ 21 มกราคา 2564) และในชวงความคิดเห็นสาธารณะ 
US.FDA จะจัดการประชุมสาธารณะ 3 ครั้ง โดยจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสาธารณะในประกาศคร้ัง
ตอไป 

ฝายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวาคม 2563 

 


