รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจาเดือน กันยายน 2565
ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่สาคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ม
 การนาเข้าของสหรัฐฯ เดือน สิงหาคม 2565 สหรัฐฯ นำเข้ำสินค้ำเกษตร (รวมผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ แต่ไม่
รวมผลิตภัณฑ์จำกป่ำและเอทำนอล) จำกทั่วโลก คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมด 19,479.99 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 5.04 โดยนำเข้ำจำกประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ำ 501.12 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 17.75 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดของไทยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 2.57 สำหรับ
มูลค่ำของสินค้ำ 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเข้ำจำกไทยสูงสุดในเดือน สิงหาคม 2565 มีดังนี้
1. อาหารสุนัขและแมว นำเข้ำเป็นมูลค่ำ 72.08 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 26.77 และ
เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำสูงถึงร้อยละ 57.04
2. ทูน่าและผลิตภัณฑ์ นำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 63.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 53.75
และเพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำสูงถึงร้อยละ 87.29
3. กุ้งและผลิตภัณฑ์ นำเข้ำเป็นมูลค่ำ 49.41 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 44.64 แต่
ลดลงจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 7.44
4. ข้าว นำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 46.12 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 6.20 แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ
43.36 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ทั้งนี้ มูลค่ำกำรนำเข้ำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวขำวและข้ำว
กล้อง) ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 5.22 โดยมีปริมำณกำรนำเข้ำทั้งหมด 33,553 ตัน คิดเป็นมูลค่ ำ
30.34 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.78 ของมูลค่ำกำรนำเข้ำข้ำวทั้งหมดจำกประเทศไทย
5. ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ นำเข้ำเป็นมูลค่ำ 42.55 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 32.89
แต่เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 23.40
ข้อสังเกต
ภำพรวมกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยในเดือนสิงหำคม 2565 ทั้งปริมำณและมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนกรกฎำคม 2565 โดยมีสินค้ำเกษตรสำคัญจำกไทย ได้แก่ อำหำรสุนัขและแมว ทูน่ำและผลิตภัณฑ์ กุ้งและ
ผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง มะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ และมะขำมสด มีมูลค่ำกำรนำเข้ำเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำอย่ำง
มีนัยสำคัญ ในขณะที่มูลค่ำกำรนำเข้ำข้ำว ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ และทุเรียน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ ำ
อย่ำงไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ำกำรนำเข้ำข้ำวและผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ กับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ พบว่ำ
อัตรำกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรดังกล่ำวยังคงเพิ่มสูงขึ้นทั้งในด้ำนมูลค่ำและปริมำณ
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ผลไม้ เขตร้ อน จำกกำรส ำรวจในเดื อนกั นยำยนพบว่ ำผลไม้ เขตร้ อนยั งคงมี วำงจ ำหน่ ำยหลำกหลำย
เช่นเดียวกับช่วงที่สำรวจเมื่อเดือนสิงหำคม 2565 โดยไม่พบลิ้นจี่สดวำงจำหน่ำยแต่พบลิ้นจี่แช่แข็งจำกเวียดนำม และ
พบแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขำวของสหรัฐฯ วำงจำหน่ำย นอกจำกนี้ ยังพบทุเรียนสดและมะขำมหวำนนำเข้ำจำกประเทศไทย
เพีงประเทศเดียววำงจำหน่ำยในตลำดที่ทำกำรสำรวจ โดยทุเรียนสดมีรำคำที่สูงขึ้น ในขณะที่รำคำมะขำมหวำนปรับตัว
ลดลงเพียงเล็กน้อย นอกจำกนี้ ยังพบทุเรียนแช่แข็งในรู ปแบบปอกเปลือกบรรจุในบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น แบ่งเป็นพันธุ์
Musang จำกมำเลเซีย และพันธุ์หมอนทองจำกไทยและเวียดนำม ผลไม้เขตร้อนที่ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้ำ ได้แก่ ลิ้นจี่ (แช่แข็ง) มะขำมหวำน มังคุด ลำไย เงำะ แก้วมังกร (เนื้อแดง) มะพร้ำวอ่อน ผลไม้ที่มีราคาสูงขึ้น
ได้แก่ แก้วมังกร (เนื้อขำว) แก้วมังกร (เปลือกเหลือง) ผลไม้ที่ราคาทรงตัว ได้แก่ มะม่วง ซึ่งถึงแม้บำงตลำดจะปรับลด
รำคำลงแต่ส่วนใหญ่รำคำยังคงทรงตัว
ข้ำว จำกกำรสำรวจพบว่ำรำคำข้ำวส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว มีบำงส่วนที่ปรับรำคำขึ้น/ลดลงเล็กน้อยตำม
ภำวะตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย ทั้งนี้ รำคำข้ำวของคู่แข่งขันที่สำคัญในตลำด คือ เวียดนำมอยู่ในภำวะทรงตัวด้วย
เช่นกัน โดยข้ำวของเวียดนำมที่ยังคงวำงจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ข้ำวขำวหอมมะลิ ปลำยข้ำวหอมมะลิ และข้ำว
เมล็ดแดง ซึ่งข้ำวขำวหอมมะลิมักวำงจำหน่ำยในบรรจุภัณฑ์ขนำดใหญ่ (25-50 ปอนด์) ขณะที่ข้ำวเมล็ดแดงและ
ปลำยข้ำวหอมมะลิวำงจำหน่ำยในบรรจุภัณฑ์ขนำดเล็ก (5 ปอนด์) ในรำคำที่ต่ำกว่ำข้ำวไทย นอกจำกนี้ ยังพบข้ำวขำว
หอมมะลิของสหรัฐฯ White Jasmine ตรำ Jazzmen ขนำดบรรจุ 20 ปอนด์/ถุง วำงจำหน่ำยในตลำด 1 แห่ง
รายงานการปฏิเสธการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์กำรอำหำรและยำ
ของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจำเดือน กันยายน 2565 แสดงกำรปฏิเสธ
กำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทยและประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ดังนี้
- ประเทศไทย US.FDA ปฏิเสธกำรนำเข้ำจำกผู้ผลิต 4 รำย จำนวนสินค้ำ 7 entry line ดังนี้
ผู้ประกอบการ

สินค้าที่ถูกปฏิเสธ

1. SWEET BEE FARM CO.

พลัม แห้งหรือกวน

2. Thai Traditional
Dessert Co.,Ltd.
3. Green Giant Co., Ltd.

พลัม แห้งหรือกวน

4. Life Republic Ltd.,Part

เครื่องดื่ม
(ไม่อัดลม)

จานวน สาเหตุการถูกปฏิเสธ
(entry line)
2
สำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภำพ
1
สำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภำพ
1
ไม่ระบุข้อมูลบนฉลำกเป็นภำษำอังกฤษ

เครื่องดื่มแต่งกลิ่น
ผลไม้อัดลม

2

ขนุน

1

ไม่ระบุข้อมูลบนฉลำกเป็นภำษำอังกฤษ
สีที่ไม่ปลอดภัย
มีส่วนผสมของสีสังเครำะห์และไม่ระบุ
บนฉลำก
ไม่ ล งทะเบี ย นเป็ น ผู้ ผ ลิ ต อำหำร
กระป๋องที่มีควำมเป็นกรดต่ำ
ไม่แจ้งกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้
กฎระเบียบ 21 CFR Part 108
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- ประเทศคู่แข่ง
ประเทศ

สินค้าที่ถูกปฏิเสธ

สาเหตุการถูกปฏิเสธ

1. จีน
- ผู้ประกอบกำร 23 รำย
- จำนวน 27 Entry Line

แป้งข้ำวเจ้ำ ขนมและ
ลูกกวำด พุทรำ พีช
ข้ำวโพด แก้วมังกร
ทรัฟเฟิล เห็ด สมุนไพร
ปลำจวด (Croaker)
ปลำไหล โปรตีนจำกผัก
โปรตีนนมเข้มข้น นม
และครีม (Half and
Half) เฟิร์น

2. เวียดนาม

ผลิตภัณฑ์กูสเบอร์รี
ผลิตภัณฑ์มะขำม
ผลิตภัณฑ์ถั่วดำ เห็ด
พริก ผงกระหรี่ ชำ
สมุนไพร เครื่องดื่มแต่ง
กลิ่นเบอร์รี (ไม่อัดลม)
ปลำ ทูนำ่ โดนัท
หอมแดง

ปนเปื้อน ซัลโมเนลล่ำ เมลำมีน สิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่
เหมำะส ำหรั บ กำรบริ โ ภค สำรพิ ษ ที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสุขภำพ ยำสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญำต สำรกำจัด
ศัตรูพืช วัตถุเจือปนอำหำรที่เป็นอัตรำย
ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด ผู้นำเข้ำไม่ปฏิบัติตำมระเบี ยบ
FSVP ฉลากไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลที่ถูกต้อง
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่แจ้งกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้
กฎระเบี ยบ 21 CFR Part 108 ไม่ ลงทะเบี ยนเป็ นผู้ ผลิ ต
อาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่า
ปนเปื้ อ น สิ่ ง สกปรก เน่ ำ เสี ย หรื อไม่ เหมำะส ำหรั บ
กำรบริโภคเป็นอำหำร ซัลโมเนลล่ำ สำรกำจัดศัตรูพืช
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลที่จาเป็นเป็นภาษาอังกฤษ มี
ส่วนผสมมากกว่า 1 ชนิดแต่ไม่ระบุชื่อสามัญของส่วนผสม
หรื อเป็ นน าผั ก/ผลไม้ แต่ ไม่ ระบุ สั ดส่ วนน าผั ก/ผลไม้ มี
ส่วนผสมของสีสังเคราะห์และไม่ระบุบนฉลาก ไม่ระบุชื่อ
และที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ หรือผู้แจกจ่ายสินค้า ไม่ระบุ
ปริมาณ/นาหนัก/จานวนที่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลโภชนาการ
ไม่ระบุข้อมูลบนฉลากอย่างครับถ้วนตามข้อกาหนด มีสีผสม
อาหารสีเหลืองและไม่ระบุบนฉลาก

- ผู้ประกอบกำร 10 รำย
- สินค้ำ 25 Entry Line

 รายงานการแจ้ ง เตื อนการนาเข้ า (Import Alert) ประจ ำเดื อน กั นยายน 2565 พบว่ ำ หน่ ว ยงำน
U.S.FDA ได้บรรจุบริษัท Bioherbtech ซึ่งนำเข้ำมะขำมและผลิตภัณฑ์ เพิ่มในบัญชี Green List ภำยใต้
Import Alert 21-07 "Detention Without Physical Examination of Tamarind and Tamarind
Products (Fresh and/or Processed) from All Countries and/or Manufacturers Due to Filth"
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2565

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย
จำกรำยงำนกำรปฏิเสธกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยของสหรัฐฯ ข้ำงต้น จะสังเกตได้ว่ำ สำเหตุหลัก
ที่ส่งผลให้สินค้ำเกษตรและอำหำรจำกไทยถูกปฎิเสธกำรนำเข้ำในเดือนกันยำยน 2565 ที่ผ่ำนมำ มำกที่ สุด
คือกำรพบสำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ (3 entry line) และกำรไม่ระบุข้อมูลบนฉลำกเป็น
ภำษำอังกฤษ (3 entry line) และสำเหตุรองลงมำ ได้แก่ กำรพบสีที่ไม่ปลอดภัย และกำรพบส่วนผสมของสี
สังเครำะห์แต่ ไม่ระบุบนฉลำก (2 entry line) และไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตอำหำรกระป๋องที่มีควำมเป็น
กรดต่ำและไม่แจ้งกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้กฎระเบียบ 21 CFR Part 108 (1 entry line) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่ำผู้ประกอบกำรยังคงขำดควำมรู้ในกฎระเบียบด้ำนกำรนำเข้ำของสหรัฐฯ ดังนั้น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ควรประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วำมรู้ ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น และเกี่ ย วข้ อ งแก่ ผู้ ป ระกอบกำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ในขณะที่
ผู้ประกอบกำรไทยควรปฎิบัติตำมข้อกำหนดของสหรัฐฯ อย่ำงเคร่งครัด เช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันกำรถูก
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ปฏิเสธกำรนำเข้ำและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น อีกทั้ง ยังถือเป็นกำรรักษำภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น
ต่อสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยในกลุ่มผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคในสหรัฐฯ
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สาคัญของประเทศที่รับผิดชอบ
 ทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐฯ ประสบพายุเฮอร์ริเคนเอียน ที่พัดขึ้นฝั่งที่มลรัฐฟลอริดำ เมื่อวันที่ 28 กันยำยน
2565 ที่ ผ่ ำ นมำ ส่ ง ผลกระทบและก่อให้ เกิด ควำมเสี ย หำยอย่ ำ งรุน แรงต่ อประชำชนและสิ่ ง ก่อสร้ำ งทำงฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงมลรัฐฟลอริดำ และมลรัฐนอร์ทแคโรไลนำ โดยมลรัฐฟลอริดำถือเป็นอีกมลรัฐที่
มีควำมสำคัญด้ำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรในสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง กุ้ง
 สถานการณ์ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ยังคงดำเนินต่อไปในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยงำนบริกำรตรวจสอบสุขภำพ
สัตว์และพืช (APHIS) คำดว่ำสถำนกำรณ์จะยังคงดำเนินต่อไปและอำจพบสัตว์ปีกติดเชื้อดังกล่ำวมำกขึ้น โดย
ปัจจุบันได้รับกำรยืนยันกำรระบำดใน 41 มลรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดิม 39 มลรัฐ ในเดือนที่ผ่ำนมำ และมีสัตว์ปีกติดเชื้อ
กว่ำ 47.13 ล้ำนตัว เพิ่มขึ้นจำก 43.80 ล้ำนตัว ในเดือนที่ผ่ำนมำ โดยมีไอโอวำเป็นมลรัฐที่มีกำรยืนยันพบสัตว์
ปีกติดเชื้อมำกที่สุด

5. การคาดคะเนสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี)
สหรัฐฯ ยังคงประสบปัญหำภำวะเงินเฟ้ออย่ำงต่อเนื่อง โดยล่ำสุด ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ไดปรับอัตรำดอกเบี้ยขึ้น
รอยละ 0.75 อีกครั้ง นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน
2565 เพื่อจัดกำรกับปัญหำภำวะเงินเฟ้อ ในขณะที่สถำนกำรณ์ค่ำครองชีพ โดยเฉพำะรำคำอำหำร และเชื้อเพลิง
กลับมำอยู่ในทิศทำงที่เพิ่มขึ้นหลังจำกที่มีแนวโน้มและทิศทำงในกำรปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วง 1-2 เดือนก่อน
หน้ำ ประกอบกับสถำนกำรณ์พำยุเฮอร์ริเคนเอียนที่พัดเข้ำสู่มลรัฐฟลอริดำและส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อมลรัฐใน
พื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพำะในมลรัฐฟลอริดำที่เป็นแหล่งผลิตสินค้ำกุ้งสำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งอำจส่งผลให้ มี
อุปทำนลดลง และรำคำสินค้ำดังกล่ำวสูงขึ้นได้

6. การดาเนินงานของสานักงาน (หากมี)
ติดตามข้อมูล/ความเคลื่อนไหวแนวโน้มสินค้าที่น่าสนใจ
 รายงานฐานข้อมูลสถานการณ์ตลาด“ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ ” ในสหรัฐฯ ปี 2560 – 2565 พบว่ำ
ควำมต้ องกำรยำงธรรมชำติ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในสหรัฐ ฯ คำดว่ ำ จะยั ง คงสู ง โดยเฉพำะควำมต้ อ งกำรเพื่ อ ใช้ ใ น
อุตสำหกรรมที่ใช้ยำงธรรมชำติเป็นส่วนประกอบ เช่น ล้อยำงยำนยนต์ กำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจและกำรเติบโตของ
ตลำดยำนยนต์ในสหรัฐฯ คำดว่ำจะทำให้ควำมต้องกำรกำรผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติเพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ อุตสำหกรรม
อื่นๆ เช่น อุตสำหกรรมด้ำนกำรรักษำพยำบำล อุตสำหกรรมอำหำร อุตสำหกรรมก่อสร้ำง อุตสำหกรรมท่ำเรือที่
ต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกยำงธรรมชำติ เช่น ถุงมือยำง เครื่องป้องกันกำรกระแทกของเรือหรืออู่เรือ สำยพำน
ลำเลียง เข็มขัด ฯลฯ ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมกำรเติบโตของตลำดยำงธรรมชำติในสหรัฐฯ ทั้งนี้ งำนวิจัยแหล่งหนึ่ง
ระบุว่ำควำมต้องกำรใช้ยำงธรรมชำติในสหรัฐฯ ในปี 2559 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 20 ของควำมต้องกำรยำง
ทั้งหมดของสหรัฐฯ
 การส ารวจราคาจ าหน่ า ย (ปลี ก ) ข้ า ว ในเขตนครลอสแอนเจลิ ส และเมื อ งใกล้ เ คี ย ง มลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
สหรัฐอเมริกำประจำเดือน สิงหำคม 2565 โดยพบว่ำ รำคำข้ำวส่วนใหญ่ทรงตัว มีบำงส่วนที่ปรับขึ้น/ลดลง
เล็กน้อยตำมภำวะตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย สำหรับรำคำข้ำวของคู่แข่งขันที่สำคัญในตลำด คือ เวียดนำมอยู่ใน
ภำวะทรงตัวด้วยเช่นกัน โดยพบข้ำวของเวียดนำมที่ยังคงมีวำงจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องได้แก่ ข้ำวขำวหอมมะลิ ปลำย
ข้ำวหอมมะลิ ข้ำวเมล็ดแดง และข้ำวเหนียวขำว วำงจำหน่ำยในรำคำที่ต่ำกว่ำข้ำวของไทยโดยเฉลี่ยประมำณปอนด์
ละ 0.10 ถึง 0.80 เหรียญสหรัฐ
 การสารวจราคาจาหน่าย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกำประจำเดือน สิงหำคม 2565 พบว่ำมีวำงจำหน่ำยแต่พบลิ้นจี่แช่แข็งจำกเวียดนำม นอกจำกนี้ทุเรียน
สดจำกประเทศไทยพบว่ำมีวำงจำหน่ ำยเพียงตลำดเดียว ผลไม้เขตร้อนที่รำคำลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ
ได้แก่ ทุเรียนสด มะม่วงดิบจำกเม็กซิโก ผลไม้ที่มีรำคำสูงขึ้นได้แก่ เงำะและมังคุดจำกเม็กซิโก ผลไม้ที่รำคำทรงตัว
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ได้แก่ ทุเรียนทั้งผลแช่แข็ง เนื้อทุเรียนแช่แข็ง มะม่วงดิบจำกเวียดนำม เงำะ ลำไย มะขำมหวำน และมะพร้ำวอ่อน
ซึ่งถึงแม้บำงตลำดจะปรับลดรำคำลงแต่ส่วนใหญ่รำคำยังคงทรงตัว
 U.S.FDA เริ่มโครงการนาร่องใช้ AI ในการตรวจสอบอาหารทะเลนาเข้า ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม
2565 ซึ่งเป็นระยะที่หน่วยงำน U.S.FDA ทดลองใช้แอปพลิเคชันปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
และระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบอัลกอลิทึ่ม (Machine Learning: ML) ในกำรยกระดับกำรตรวจสอบสินค้ำ
นำเข้ำและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำด้ำนควำมปลอดภัยในอำหำรที่นำเข้ำมำยังสหรัฐฯ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อปรับปรุง
ควำมสำมำรถของหน่วยงำน U.S.FDA ในกำรระบุว่ำสินค้ำอำหำรทะเลนำเข้ำมีกำรปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิด
โรค เน่ำเสีย ยำสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญำต หรืออันตรำยอื่นๆ หรือไม่ ได้อย่ำงรวดเร็ว และอิงกำรดำเนินกำรจำกผลกำร
ดำเนินโครงกำรทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ภำยใต้โครงกำรแนวคิดริเริ่ม New Era of Smarter Food Safety
Blueprint ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดกำรเจ็บป่วยอันมีสำเหตุมำจำกอำหำร ด้วยกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีใน
กำรสร้ำงระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับอำหำรในบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 U.S.FDA - เอกวาดอร์ ลงนามความตกลงด้านการรับรองความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้า เล็งส่งเสริมกำรส่งออก
สินค้ำกุ้งมำยังสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2565 ผู้บริหำรกระทรวงกำรผลิต กำรค้ำระหว่ำงประเทศ และ
กำรลงทุ น ด้ ำ นกำรประมงแห่ ง เอกวำดอร์ (Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca: MPCEIP) ลงนำมควำมตกลงกับหน่วยงำน U.S.FDA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกำรทำงำนร่วมกันให้
ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้ำนกำรรับรองและควบคุมสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยผลิตในภัณฑ์ประมงและสัตว์น้ำต่ำงๆ ที่
ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลำดส่งออกกุ้งสำคัญที่สุดของกลุ่มประเทศลำติน
 หน่วยงาน PPQ อนุญาตเป็นการถาวรให้อัพโหลดใบรับรองสุขอนามัยพืชและแบบฟอร์มอื่นๆ บนระบบยื่น
เอกสารนาเข้าตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 USDA หน่วยงำน APHIS และหน่วยงำน PPQ
ได้ริเริ่มอนุญำตให้ผู้นำเข้ำสินค้ำพืชสำมำรถอัพโหลดใบรับรองและแบบฟอร์มสุขอนำมัยพืชพบระบบระบบยื่น
เอกสำรนำเข้ำของสหรัฐฯ หรือระบบ Automated Commercial Environment (ACE) ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
หน่วยงำน CBP โดยใช้ระบบเอกสำรภำพ (Document Image System: DIS) เพื่อสนองตอบและอำนวยควำม
สะดวกในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 และล่ำสุด หน่วยงำน APHIS ได้มีประกำศอนุญำต
อย่ำงถำวรให้ผู้นำเข้ำสำมำรถอัพโหลดไฟล์ใบรับรองสุขอนำมัยพืชและแบบฟอร์มอื่นๆ บนระบบยื่นเอกสำรนำเข้ำ
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2565 หน่วยงำน APHIS และ CBP จะยอมรับใบรับรองสุขอนำมัยพืชและแบบฟอร์ม
อื่นๆ ที่มีกำรลงนำมทั้งในรูปแบบต้นฉบับและกำรอัพโหลดขึ้นระบบออนไลน์
 สหรัฐฯ จัดสรรงบประมาณ 178 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งเสริม 7 โครงการ 4 ทวีป ภายใต้โปรแกรม Food for
Progress เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2565 ที่ผ่ำนมำ กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกำ (U.S. Department of
Agriculture: USDA) ได้ประกำศจัดสรรงบประมำณ 178 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สำหรับโครงกำรพัฒนำสังคมระหว่ำง
ประเทศทั้งหมด 7 โครงกำร ใน 4 ทวีปทั่วโลก ภำยใต้โปรแกรม Food for Progress เพื่อสนับสนุนภำรกิจสำคัญ
ของรัฐบำลสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงกำรส่งเสริมกำรเกษตรที่สำมำรถปรับตัวต่อสภำพอำกำศได้อย่ำงชำญฉลำด (ClimateSmart Agriculture) พร้อมทั้งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และระบุแก้ไขปัญหำต้นเหตุของกำรโยกย้ำยถิ่นฐำน
ในภูมิภำคอเมริกำกลำง โดยกำรจัดสรรงบในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดสรรงบ 2 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงอำหำรโลกที่ประธำนำธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้ประกำศไว้ ระหว่ำงกำรประชุมสมัชชำ
สหประชำชำติ
เป็นตัวแทนประชุมเจรจาหารือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคู่ภาคี
 ฝ่ำยเกษตรฯ ได้เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือทำงวิชำกำรร่วมกับสำนักงำนแห่งชำติด้ำนสุขอนำมัยควำมปลอดภัยและ
คุณภำพของกำรเกษตรและอำหำรของเม็กซิโก (SENASICA) ซึ่งจัดโดย มกอช. เพื่อหำรือแผนกำรดำเนินงำนและ
แนวทำงพัฒนำเชื่อมต่อระบบกำรออกใบรับรองสุขอนำมัยพืชประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto) ระหว่ำงกัน รวมทั้ง
ติดตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนเพื่ออนุญำตนำเข้ำกุ้งดิบจำกไทยอีกครั้ง
ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
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