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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน กรกฎาคม 2565 สหรัฐฯ น ำเข้ำสินค้ำเกษตร (รวมผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ แต่ไม่

รวมผลิตภัณฑ์จำกป่ำและเอทำนอล) จำกทั่วโลก คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมด 18,546.01 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำก
เดือนก่อนหน้ำร้อยละ 9.11  โดยน ำเข้ำจำกประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ำ 425.57 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำก
เดือนก่อนหน้ำร้อยละ 13.09 ส่งผลให้ส่วนแบง่ตลำดของไทยในสหรัฐฯ ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2.29 ส ำหรับมูลคำ่
ของสินค้ำ 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น ำเข้ำจำกไทยสูงสุดในเดือน กรกฎาคม 2565 มีดังนี้   

1. ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 63.40 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 46.02 
และเพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 19.98 

2. อาหารสุนัขและแมว น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 56.86 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนร้อยละ 26.68 แต่
เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 9.30 

3. ข้าว น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 49.17 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 12.02 แต่เพิ่มขึ้น               
ร้อยละ 86.39 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ทั้งนี้ มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวขำว
และข้ำวกล้อง) ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 11.89 โดยมีปริมำณกำรน ำเข้ำทั้งหมด 36,302 ตัน คิดเป็น
มูลค่ำ 32.01 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.08 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวทั้งหมดจำก
ประเทศไทย   

4. ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 41.21 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 2.42 แต่
เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 51.06 

5. กุ้งและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 34.16 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 12.68 และ
ลดลงจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 10.15 
 

ข้อสังเกต  
ภำพรวมกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยในเดือนกรกฎำคม 2565 ทั้งปริมำณและมูลค่ำน้อยกว่ำเดือน

มิถุนำยน 2565 โดยสินค้ำเกษตรส ำคัญจำกไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ อำหำรสุนัขและแมว ข้ำว ทูน่ำและ
ผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง มะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนสด กล้วยไม้ และมะขำมสด มีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
หน้ำ พบว่ำอัตรำกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรของไทยโดยรวมในเดือนกรกฎำคม 2565 เพิ่มขึ้นทั้งในด้ำนมูลค่ำและปริมำณ  
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ผลไม้เขตร้อน จำกกำรส ำรวจในเดือนสิงหำคมพบว่ำผลไม้เขตร้อนยังคงมีวำงจ ำหน่ำยหลำกหลำย
เช่นเดียวกับช่วงที่ส ำรวจเมื่อเดือนกรกฎำคม 2565 ยกเว้นลิ้นจี่สดจำกจีนที่ไม่พบว่ำมีวำงจ ำหน่ำยแต่พบลิ้นจี่แช่แข็ง
จำกเวียดนำม นอกจำกนี้ ยังพบทุเรียนสดจำกประเทศไทยมีวำงจ ำหน่ำยในตลำดเพียงแห่งเดียว ผลไม้เขตร้อนที่รำคำ
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ได้แก่ ทุเรียนสด มะม่วงดิบจำกเม็กซิโก ผลไม้ที่มีรำคำสูงขึ้นได้แก่ เงำะและมังคุดจำก
เม็กซิโก ผลไม้ที่รำคำทรงตัวได้แก่ ทุเรียนทั้งผลแช่แข็ง เนื้อทุเรียนแช่แข็ง มะม่วงดิบจำกเวียดนำม เงำะ ล ำไย มะขำม
หวำน และมะพร้ำวอ่อน ซึ่งถึงแม้บำงตลำดจะปรับลดรำคำลงแต่ส่วนใหญ่รำคำยังคงทรงตัว 

ข้ำว จำกกำรส ำรวจพบว่ำรำคำข้ำวส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว มีบำงส่วนที่ปรับรำคำขึ้น/ลดลงเล็กน้อยตำม
ภำวะตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย ส ำหรับรำคำข้ำวของคู่แข่งขันที่ส ำคัญในตลำด คือ เวียดนำมอยู่ในภำวะทรงตัวด้วย
เช่นกัน โดยพบข้ำวของเวียดนำมที่ยังคงมีวำงจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องได้แก่ ข้ำวขำวหอมมะลิ ปลำยข้ำวหอมมะลิ ข้ำว
เมล็ดแดง และข้ำวเหนียวขำว วำงจ ำหน่ำยในรำคำที่ต่ ำกว่ำข้ำวของไทยโดยเฉลี่ยประมำณปอนด์ละ 0.10 ถึง 0.80 
เหรียญสหรัฐ 

รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์กำรอำหำรและยำ
ของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจ ำเดือน สิงหาคม 2565 ได้ปฏิเสธ                              
กำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทยและประเทศคู่แข่งที่ส ำคัญ ดังนี้ 

- ประเทศไทย  US.FDA ปฏิเสธกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิต 7 รำย จ ำนวนสินค้ำ 8 entry line ดังนี ้

ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน  
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Innovative Gloves Co 
Ltd 

ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์  

1 ไม่ได้มำตรฐำน คุณภำพ 

2. Pro Natural Foods ผลิตภัณฑ์มะขำม  
 

1 พบสิ่งสกปรก เน่ำเสีย 
 

3. Jack Hua Co., Ltd   พลัม 
 

2 สำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภำพ 

4. CK FROZEN FISH & 
FOOD CO., LTD 

กุ้ง 1 พบสิ่งสกปรก เน่ำเสีย 
ซัลโมเนลล่ำ 

5. A S World Trading 
Ltd., Part.   

มะกอก 
 

1 ซัยคลำเมต 
มีส่วนผสมของสำรแซ็กคำรินและไม่
ระบุในฉลำก 

6. STGT SR3 ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์  

1 ไม่ปฎิบัตติำมมำตรำ 502(o) ของ
ระเบียบ FD&C Act 
ไม่ระบชุื่อที่อยู่ของผู้ผลิต ผูบ้รรจุ หรือ
ผู้กระจำยสนิค้ำ 
ฉลำกไม่เปน็ไปตำมข้อก ำหนด 

7. Meng Hiang Seng  พลัม  1 มีส่วนผสมจำกสำรแต่งกลิน่สังเครำะห์
และไม่ระบุในฉลำก 
สำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภำพ 
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- ประเทศคู่แข่ง 

 ประเทศ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผู้ประกอบกำร 21 รำย   
- จ ำนวน 40 Entry Line 

ผลิตภัณฑส์้ม ผลิตภัณฑ์
พลัม ผลิตภัณฑ์ข้ำว 
เห็ด ใบและล ำตน้ของ
ผัก เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้ง 
(Starch) พุทรำ พรุน 
สมุนไพร ขนม ปลำนลิ 
ปลำไหล 

ปนเปื้อน  สิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับ         
กำรบริโภค สำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ 
ยำสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญำต สำรก ำจัดศัตรูพืช เมลำมีน วัตถุ
เจือปนอำหำรที่เป็นอัตรำย ลิสทิเรีย     
ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  ผู้น ำเข้ำไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ 
FSVP ฉลากไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ไม่ระบุข้อมูลให้
ครบถ้วนหรือระบุข้อมูลทางโภชนาการและประโยชน์ต่อ
สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาต 

2. เวียดนาม 

- ผู้ประกอบกำร 7 รำย   
- สินค้ำ 13 Entry Line 

ลิ้นจี่ กุ้ง ทนู่ำ หอยทำก 
(Snail) พริก (Pepper) 
 
 

ปนเปื้อน   สิ่ งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับ              
กำรบริโภคเป็นอำหำร ซัลโมเนลล่ำ ยำสัตว์ที่ ไม่ได้รับ
อนุญำต ไนโตรฟูแรนส์ 
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่แจ้งกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้
กฎระเบียบ 21 CFR Part 108 ไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต
อำหำรกระป๋องที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ประจ ำเดือน สิงหาคม 2565 พบว่ำมีกำรเพิ่มชื่อสินค้ำถุงมือทำง
กำรแพทย์ ซึ่งรวมถึงถุงมือยำงทำงแพทย์ จำกบริษัท HI CARE THAI GLOVES COMPANY LTD และบริษัท HI-
CARE THAI GLOVES CO LTD ในบัญชี Red List ภำยใต้ Import Alert 80-04 "Surveillance and Detention 
Without Physical Examination of Surgeon's and Patient Examination Gloves" 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
เวียดนำมสำมำรถส่งออกลิ้นจี่ล็อตแรกจำกจังหวัด HảiDương และ Bắc Giang ทำงเรือไปยังสหรัฐฯ เพื่อน ำไปวำง
จ ำหน่ำยที่ร้ำน Safeway และ Albertsons ซึ่งเป็นซูเปอร์มำร์เก็ตที่มีเครือข่ำยที่ใหญ่ที่สุดทำงชำยฝั่งตะวันตกของ
สหรัฐฯ ซึ่งก่อนหน้ำนี้ ผลไม้ของเวียดนำมมักจะมีวำงจ ำหน่ำยเฉพำะในตลำดขนำดเล็กและซูเปอร์มำร์เก็ตที่จ ำหน่ำย
สินค้ำส ำหรับผู้บริโภคชำวเอเชียเท่ำนั้น และมักจะขนส่งทำงอำกำศที่มีต้นทุนสูง ลิ้นจี่เวียดนำมจึงขำดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในตลำดสหรัฐฯ และท ำให้กำรส่งออกลิ้นจี่ของเวียดนำมไปยังตลำดสหรัฐฯ มีจ ำนวนน้อย แม้ว่ำ
เวียดนำมจะได้รับอนุญำตให้น ำเข้ำลิ้นจี่สู่ตลำดสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2557 ด้วยเงื่อนไขกำรฉำยรังสี 400 เกรย์  ก็ตำม 
ดังนั้น กำรส่งออกลิ้นจี่มำยังสหรัฐฯ ทำงเรือ และวำงจ ำหน่ำยในซูเปอร์มำร์เก็ตของชำวอเมริกันได้ จึง ถือเป็นก้ำว
ส ำคัญในกำรขยำยตลำดและส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรจ ำหน่ำยผลไม้เวียดนำมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ลิ้นจี่ในตลำดสหรัฐฯ ซึ่งหำกไทยยังไม่สำมำรถส่งออกลิ้นจี่และผลไม้เขตร้อนอ่ืนๆ มำยังสหรัฐฯ ในเร็วนี้ อำจท ำให้
เสียควำมเชื่อมั่นและส่วนแบ่งในตลำดสหรัฐฯ ทั้งในกลุ่มตลำดชำวเอเซียและอเมริกันได้  

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 
 เอกวาดอร์ลงนามสัญญาความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหารกับ U.S.FDA ส่งเสริมการส่งออกสินค้ากุ้ง

มายังสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2565 ผู้บริหำรกระทรวงกำรผลิต กำรค้ำระหว่ำงประเทศ และกำรลงทุน
ด้ำนกำรประมงแห่งเอกวำดอร์  (Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca: 
MPCEIP) ลงนำมสัญญำควำมร่วมมือกับองคกำรอำหำรและยำของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Food and Drug 
Administration: U.S.FDA) ในกำรจัดตั้งโครงกำรน ำร่องด้ำนควำมปลอดภัยในสินค้ำกุ้งจำกเอกวำดอร์ และรับรอง
คุณภำพควำมปลอดภัยของสินค้ำกุ้งโดยหน่วยงำนภำครัฐของเอกวำดอร์ ถือเป็นกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำม
สะดวกในขั้นตอนกำรน ำเข้ำสินค้ำกุ้งจำกเอกวำดอร์ โดยเอกวำดอร์ถือเป็นผู้ส่งออกสินค้ำกุ้งรำยใหญ่ของสหรัฐฯ  



หน้า 4/6 

 

 ภาวะภัยแล้งท าเกษตรกรสหรัฐฯ ย่ าแย่  เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2565 องค์กร American Farm Bureau 
Federation ได้เผยแพร่ผลส ำรวจภำคกำรเกษตรล่ำจำกเกษตรกร 652 รำย ใน 15 มลรัฐ ชี้เกษตกรและเจ้ำของ
ฟำร์มปศุสัตว์ครึ่งประเทศทั่วฝั่งตะวันตกยังคงต่อสู้กับสถำนกำรณ์ภัยแล้งรุนแรง และน้ ำใช้ทำงกำรเกษตรขำดแคลน 
ซึ่งนอกจำกจะส่งผลโดยตรงต่อพืชพันธุ์และสัตว์ต่ำงๆ ยังส่งผลต่อรำยได้และท ำให้ธุรกิจไร่และฟำร์มอยู่ในควำม
เสี่ยง ส ำหรับผู้บริโภคในสหรัฐฯ เอง ก็ต้องประสบกับผลกระทบทำงอ้อมเช่นกัน เพรำะต้องจับจ่ำยในรำคำที่สูงขึ้น
และสินค้ำเกษตรที่ไม่ได้ผลิตในพื้นที่ก็อำจหำซื้อได้ยำกขึ้น ทั้งนี้ ฝั่งตะวันตกนับเป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรหลักมี
มูลค่ำกว่ำครึ่งของผลผลิตเกษตรที่หล่อเลี้ยงชำวอเมริกัน 

 สถานการณ์ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ยังคงด ำเนินต่อไปในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยงำนบริกำรตรวจสอบสุขภำพ
สัตว์และพืช (APHIS) คำดว่ำสถำนกำรณ์จะยังคงด ำเนินต่อไปและอำจพบสัตว์ปีกติดเชื้อดังกล่ำวมำกขึ้น  โดย
ปัจจุบันได้รับกำรยืนยันกำรระบำดใน 39 มลรัฐ เพิ่มข้ึนจำกเดิม 38 มลรัฐ ในเดือนที่ผ่ำนมำ และมีสัตว์ปีกติดเชื้อ
กว่ำ 43.80 ล้ำนตัว เพิ่มข้ึนจำก 40.14 ล้ำนตัว ในเดือนที่ผ่ำนมำ โดยมีไอโอวำเป็นมลรัฐที่มีกำรยืนยันสัตว์ปีกตดิ
เชื้อมำกที่สุด  

5. การคาดคะเนสถานการณก์ารค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
จำกรำยงำนภำวะเงินเฟ้อและสถำนกำรณ์รำคำอำหำรในสหรัฐฯ ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2565 พบว่ำดัชนีรำคำ
ผู้บริโภคในเมือง ก่อนกำรปรับตำมฤดูกำลในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 ลดลงจำกร้อยละ 9.1 
ในช่วงสิ้นสุดเดือนมิถุนำยน โดยดัชนีรำคำอำหำรเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 10.9 นับว่ำเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 43 ปี 
ในขณะที่ดัชนีรำยเดือนปรับตำมฤดูกำลในเดือนกรกฎำคมไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ดัชนีพลังงำนรำยเดือนจะลดลงร้อย
ละ -4.6 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่ดัชนีน้ ำมันเบนซินและก๊ำซธรรมชำติลดลง แต่ดัชนีรำคำอำหำรก็ยังคงเพิ่มขึ้นใน
อัตรำร้อยละ 1.1 และเป็นกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 7 เดือนติดต่อกัน ประกอบกับสถำนกำรณ์ภัยแล้งในสหรัฐฯ ที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรผลิตสินค้ำเกษตรในสหรัฐฯ จึงอำจส่งผลให้ปริมำณสินค้ำลดลง ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น 
และท ำให้รำคำสินค้ำเกษตรและอำหำรปรับตัวสูงขึ้นได้ 

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
ติดตามข้อมูล/ความเคลื่อนไหวแนวโน้มสินค้าที่น่าสนใจ  

 กำรส ำรวจรำคำจ ำหน่ำย (ปลีก) ข้ำว ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 โดยพบว่ำ ผลกำรส ำรวจพบว่ำ รำคำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวขำวและข้ำวกล้อง) ของ
ไทยปรับตัวลดลงบำงส่วน ในขณะที่รำคำข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ (ข้ำวขำวและข้ำวกล้อง) ข้ำวเมล็ดแดง ข้ำวกล้อง
หอมมะลิผสมข้ำวแดง ปลำยข้ำวหอมมะลิ และข้ำวเหนียวส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว นอกจำกนี้ ยังพบว่ำข้ำวหอมและ
ข้ำวเมล็ดแดงจำกประเทศคู่แข่งยังคงมีวำงจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องและมีให้เห็นในตลำดมำกขึ้น โดยส่วนใหญ่วำง
จ ำหน่ำยในรำคำที่ต่ ำกว่ำข้ำวชนิดเดียวกันกับของไทย และยังพบอีกว่ำมีข้ำวเหนียวจำกเวียดนำมวำงจ ำหน่ำยใน
รำคำใกล้เคียงกับข้ำวเหนียวจำกไทย 

 กำรส ำรวจรำคำจ ำหน่ำย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกำประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 ซึ่งพบว่ำ ผลไมเขตรอนเขำสูตลำดมำกขึ้น รำคำผลไมเขตรอนสวน
ใหญลดลงเมื่อเทียบกับชวงที่ ส ำรวจในเดือนมิถุนำยน 2565 โดยรำคำมะพรำวออนจำกไทยลดลงเนื่องจำกเปน    
ชวงกำรจ ำหนำยในรำคำพิเศษ ทั้งนี้ พบวำ มีมะพรำวออนหลำยยี่หอวำงจ ำหนำยในตลำด ในขณะเดียวกันมะมวง
ดิบและมะมวงสุกจำกเม็กซิโกสวนใหญวำงจ ำหนำยใน รำคำที่ลดลงจำกเดือนกอนหนำ นอกจำกนี้พบวำมะมวง
เขียวเสวย (ฉำยรังสี) จำกเม็กซิโกยังคงมีวำงจ ำหนำยอยำงตอเนื่อง ในรำคำที่ลดลงเชนกัน ในขณะที่มังคุดจำก
เม็กซิโกจ ำหนำยในรำคำเพิ่มข้ึนเนื่องจำกไมมีคแูขง ส ำหรับทุเรียนสดของไทยยังคง มีวำงจ ำหนำยในรำคำทรงตัว 

 รำยงำนสรุปสำระส ำคัญกำรสัมมนำออนไลน์ “กำรขึ้นทะเบียน กำรตออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรอำหำร และ
หมำยเลข UFI” จัดโดย U.S.FDA เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2565  บรรยำยโดยผูเชีย่วชำญจำกหนวยงำนศูนย์ควำมปลอดภยั
อำหำรและโภชนำกำรประยุกต (Center for Food Safety and Applied Nutrition: CFSAN) ภำยใต หนวยงำน 
U.S.FDA โดยมีสำระส ำคัญได้แก่ ผู้ประกอบกำรที่อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดมีใครบ้ำง หมำยเลขระบุสถำนประกอบกำรที่
เฉพำะเจำะจง (UFI) คืออะไร และขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรอำหำร 
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 ฐำนข้อมูลกำรผลิต สถำนกำรณ์ตลำดและกำรค้ำ “ข้ำว” ในสหรัฐอเมริกำ ปี 2560 – 2565 โดยสหรัฐฯ ผลิต
ข้ำวได้ปีละประมำณ 20 พันล้ำนปอนด์ (ประมำณ 9.09 ล้ำนตันข้ำวเปลือก) นับเป็นผู้ผลิตข้ำวรำยใหญ่อันดับที่ 
12 ของโลก และเป็นข้ำวที่ไม่ผ่ำนกำรดัดแปรทำงพันธุกรรม (GMO-Free) ในขณะที่น ำเข้ำข้ำวมำกที่สุดเป็น
อันดับที่ 15 ของโลก โดยเป็นตลำดใหญ่ส ำหรับข้ำวเกรดพรีเมี่ยมที่ส่งออกจำกประเทศในแถบเอเชีย ได้แก่           
หอมมะลิและข้ำวพันธุ์พิเศษ เช่น ข้ำวบำสมำติ ในแต่ละปีสหรัฐฯ น ำเข้ำข้ำวเกือบ 1 ล้ำนตัน และในปี 2563 
เคยน ำเข้ำสูงสุดถึง 1.2 ล้ำนตัน โดยน ำเข้ำจำกประเทศไทยมำกที่สุด รองลงมำเป็นอินเดีย จีน บรำซิล ปำกีสถำน 
แคนำดำ เวียดนำม และอ่ืนๆ 

 เวียดนำมเดินหนำเจำะตลำดผลไมเขตรอนในตลำดสหรัฐฯ โดยได้สงออกลิ้นจี่ล็อตแรกจำก จังหวัด HảiDương 
และ Bắc Giang โดยทำงเรือไปยังสหรัฐฯ เพื่อน ำไปวำงจ ำหนำยที่รำน Safeway และ Albertsons ซึ่งเปนซูเปอรมำรเก็ต 
ที่มีเครือขำยที่ใหญที่สุดทำงชำยฝง ตะวันตกของสหรัฐฯ 

 รำยงำนภำวะเงินเฟอและสถำนกำรณรำคำอำหำรในสหรัฐฯ เดือนกรกฎำคม 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2565 
ส ำนักสถิติแรงงำน กระทรวงแรงงำนแหงสหรัฐอเมริกำ ไดเผยแพรรำยงำน สถำนกำรณดัชนีรำคำผูบริโภคในเมือง 
(CPI-U) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2565 สรุปไดวำ ดัชนีรำคำผูบริโภคในเมือง กอนกำร ปรับตำมฤดูกำลในรอบ 12 
เดือนที่ผำนมำเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 ลดลงจำกรอยละ 9.1 ในชวงสิ้นสุดเดือนมิถุนำยน โดยดัชนี รำคำอำหำรเพิ่มขึ้นใน
อัตรำรอยละ 10.9 นับวำเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 43 ปในขณะที่ดัชนีรำยเดือนปรับตำมฤดูกำลในเดือนกรกฎำคม    
ไมเปลี่ยนแปลงถึงแมดัชนีพลังงำนรำยเดือนจะลดลงรอยละ -4.6 ซึ่งเปนผลมำจำกกำรที่ดัชนีน้ ำมันเบนซินและ          
กำซธรรมชำติลดลง แตดัชนีรำคำอำหำรก็ยังคงเพิ่มขึ้นในอัตรำรอยละ 1.1 และเปนกำรเพิ่มขึ้นอยำงตอเนื่อง 7 เดือน
ติดตอกัน 

 รำยงำน US.FDA เผยแพรรำยงำนกำรตรวจสอบสำรตกคำงในอำหำรที่จ ำหนำยในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 
2565 องคกำรอำหำรและยำของสหรัฐฯ (US.FDA) ไดเผยแพรรำยงำนกำร ตรวจสอบสำรก ำจัดศัตรูพืชตกคำงใน
อำหำรมนุษยและสัตวประจ ำปงบประมำณ 2563 พบวำ รอยละ 96.8 ของ ตัวอยำงอำหำรมนุษยที่ผลิตในสหรัฐฯ 
และรอยละ 88.4 ของตัวอยำงอำหำรมนุษยที่น ำเขำจำกตำงประเทศเปนไป ตำมมำตรฐำนของรัฐบำลกลำง โดย
สินค้ำน ำเขำละเมิดมำตรฐำนสหรัฐฯ สูงกวำอำหำรในประเทศถึงกวำ 3 เทำ ทั้งนี้ ขำวและผลิตภัณฑเปนสินคำ       
น ำเขำกลุมธัญพืชที่มีกำรละเมิดมำกที่สุดถึงรอยละ 90.9 ของตัวอยำงสินคำขำว และผลิตภัณฑ ในขณะที่รอยละ 
100 ของตัวอยำงอำหำรสัตวที่ผลิตในสหรัฐฯ และรอยละ 96.8 ของตัวอยำง อำหำรสัตวน ำเขำเปนไปตำมมำตรฐำน
ของรัฐบำลกลำง 

 APHIS เผยแพร่บัญชีรำยชื่อกำรสะกดชื่อผักผลไม้ที่ถูกต้องส ำหรับใช้กรอกในระบบกำรแจ้งข้อมูลส ำหรับกำรน ำเข้ำ
สินค้ำเกษตร เพื่อเป็นมำตรฐำนส ำหรับกำรสะกดชื่อสินค้ำผักและผลไม้ในกำรกรอกข้อมูลบนระบบกำรแจ้งข้อมูล
ส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรออนไลน์ (APHIS Core Message Set) และเพื่อสอดคล้องกับกำรสะกดในระบบข้อมูล 
อนุกรมวิธำนแบบบูรณำกำร (ITIS) และรหัสหมำยเลขอนุกรมวิธำน (TSN) 

 U.S.FDA เข้มงวดกำรตรวจสอบสินค้ำกุ้งน ำเข้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยพบว่ำในเดือนกรกฎำคม 2565 มีกำรปฏิเสธน ำเข้ำ
สินค้ำกุ้งจำก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินเดีย บังกลำเทศ เอกวำดอร์ และเวียดนำม รวมจ ำนวน 14 รำยกำร สำเหตุ
ของกำรปฏิเสธน ำเข้ำ ได้แก่ กำรตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลำ จ ำนวน 10 รำยกำร รองลงมำคือพบสิ่งสกปรก เน่ำเสีย 
หรือสินค้ำไม่เหมำะส ำหรับกำรบริโภคเป็นอำหำร 9 รำยกำร ปนเปื้อนไนโตรฟูแรนส์ 3 รำยกำร และพบสำรก ำจัด
ศัตรูพืช 1 รำยกำร 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการด าเนินงานกระทรวงฯ  
 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวเรื่อง "Thailand pushes Monkey Free Plus to recuperate 13 billion baht 

worth of coconut export" ฉบับภำษำอังกฤษ 
 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์บทควำมเรื่อง "แมลงไทย มำตรฐำนส่งออก แต้มต่อท ำตลำดในสหรัฐอเมริกำ -แคนำดำ-

เม็กซิโก" จำกกำรให้สัมภำษณ์กับส ำนักข่ำว Spring News 
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการน าเข้าสินค้าเกษตรไทย 
 หำรือกับหน่วยงำน Food Safety and Inspection Service ซึ่งอยู่ภำยใต้กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ เรื่อง ระเบียบ

กำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำร (ขนมทองม้วน) ที่มีส่วนผสมของไข่จำกไทย  ในกำรนี้ FSIS ได้ชี้แจงว่ำ สินค้ำที่มีส่วนผสมของ
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ไทยจำกไทย จะต้องท ำมำจำกไข่ที่น ำเข้ำมำจำกประเทศแคนำดำและเนเธอร์แลนด์เท่ำนั้นถึงจะอนุญำตให้น ำเข้ำมำ
จ ำหน่ำยในสหรัฐฯ ได้  

 ชี้แจงเรื่องพิกัดภำษี (HS Code) ส ำหรับสินค้ำ gluten free bakery mixes ให้กับผู้ส่งออกของไทย ซึ่งประสงค์จะ
ส่งออกสินค้ำดังกล่ำวมำยังสหรัฐฯ 

 ประชุมหำรือแนวทำงกำรบูรณำกำรเพื่อส่งเสริมสินค้ำเกษตรไทยร่วมกับนำยนิวัติ หำญสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรค้ำต่ำงประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ในโอกำสเข้ำรับต ำแหน่งใหม่ 

 ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเข้ำสินค้ำอำหำรของหน่วยงำน US.FDA ได้แก่ กำรขึ้นและต่ออำยุทะเบียนสถำน
ประกอบกำรอำหำรต่อหน่วยงำน U.S.FDA และข้อก ำหนด้ำนฉลำก รวมทั้งระเบียบของมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกี่ยวข้อง
กับฉลำกสินค้ำอำหำร ให้กับผู้ส่งออกที่ต้องกำรส่งออกสินค้ำทองม้วนจำกไทยเข้ำมำจ ำหน่ำยในตลำดสหรัฐฯ 

 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ 
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