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รายงานสถานการณการคาสินคาเกษตร (Situation Report) ประจําเดือน สิงหาคม 2564 
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมลูค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีสาํคญัระหว่างไทยและสหรฐัอเมริกา 

 

2. สถานการณการคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญและแนวโนม 

• การนําเขาของสหรัฐฯ เดือน กรกฎาคม 2564 สหรัฐฯ นําเขาสินคาเกษตร (รวมผลิตภัณฑยางธรรมชาติ 
แตไมรวมผลิตภัณฑจากปาและเอทานอล) จากท่ัวโลก คิดเปนมูลคาท้ังหมด 17.270 ลานเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากเดือนกอนหนา รอยละ 3.23 โดยนําเขาจากประเทศไทยคิดเปนมูลคา 356.38 ลานเหรียญ
สหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 3 สงผลใหสวนแบงตลาดสินคาไทยในสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
1.94 เปนรอยละ 6.43 สําหรับมูลคาของสินคา 5 อันดับแรกท่ีสหรัฐฯ นําเขาจากไทยสูงสุดในเดือน 
กรกฎาคม 2564 มีดังนี้ (ภาพท่ี 1) 
1) ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ นําเขาเปนมูลคา 52.84 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนา    

กวา 1 เทาตัว และเพ่ิมข้ึนเกือบ 2 เทาตัว เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา เนื่องจาก

การนําเขายางธรรมชาติของสหรัฐฯ จากท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน โดยเปนการนําเขายางแทง Tsnr เพ่ิมข้ึนกวา

รอยละ 50 และการนําเขายางแทง Tsnr จากประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนาถึง 10 เทาตัว 

2) อาหารสุนัขและแมว นําเขาเปนมูลคา 52.02 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนรอยละ 

18.38 และเพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 19.16 เปนท่ีนาสังเกตวาแมปริมาณ

การนําเขาอาหารสัตวเลี้ยงในภาพรวมจากท่ัวโลกจะลดลงเล็กนอย แตมูลคาการนําเขากลับเพ่ิมข้ึน 

สวนหนึ่งคาดวาเปนผลมาจากตนทุนคาขนสงท่ีสูงข้ึนในปจจุบันเนื่องจากปญหาของระบบบโลจิสติกส 

3) กุงและผลิตภัณฑ นําเขาเปนมูลคา 38.02 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนารอยละ 

31.11 เนื่องจากการนําเขาในภาพรวมจากท่ัวโลกเพ่ิมท้ังกุงดิบแชแข็งและกุงแปรรูป แตเม่ือ

เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลวการนําเขาจากไทยลดลงรอยละ 14.18   

4) ทูนาและผลิตภัณฑ นําเขาคิดเปนมูลคา 27.42 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนา     
รอยละ 26.51 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอนหนารอยละ 56.13 เนื่องจากการนําเขาใน
ภาพรวมจากท่ัวโลกในเดือนนีล้ดลง 
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5) ขาว นําเขาคิดเปนมูลคา 26.41 ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกอนหนาคิดเปนรอยละ 

20.86 และลดลงรอยละ 57.69 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนหนา  

การนําเขาขาวหอมมะลิ (ขาวขาวและขาวกลอง) ลดลงดวยเชนกัน โดยมีการนําเขาท้ังหมด 

18,161 ตัน คิดเปนมูลคา 16.95 ลานเหรียญสหรัฐ  คิดเปนสัดสวนรอยละ 65 ของมูลคาการ

นําเขาขาวท้ังหมดจากประเทศไทย ถึงแมการนําเขาขาวในภาพรวมของสหรัฐฯ จากท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน

จากเดือนกอนหนาแตสวนใหญเปนการนําเขาขาวชนิดอ่ืนๆ เชน ขาวบาสมาติ ขาวเมล็ดปานกลาง 

และปลายขาว (broken rice)  

 

• ขอสังเกต  

- สินคา 5 อันดับแรก ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ เปนสินคาเกษตรและอาหารท่ีทํารายไดใหแกประเทศ
ไทยในตลาดสหรัฐฯ เปนอันดับท่ี 1 เปนครั้งแรกในรอบป 2564 ขาวลดอันดับลงไปสูอันดับท่ี 5   

- ผลไมเมืองรอน  
ทุเรียนสด การนําเขาเริ่มลดลงจากเดือนกอนหนา แตยังคงเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอนหนา และจากการสํารวจตลาดเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 พบวามีทุเรียนสดของไทยวาง
จําหนายในตลาดของชาวเอเชียหลายตลาด 

มังคุด สหรัฐฯ เริ่มมีการนําเขาตั้งแตเดือนพฤษภาคมซ่ึงเปนเดือนท่ีโครงการตรวจปลอยผลไมสดฉาย
รังสีในประเทศไทยไดเริ่มเปดดําเนินการ การนําเขามังคุดจากไทยสูงสุดในเดือนมิถุนายนถึง 114 ตัน 
สําหรับในเดือนกรกฎาคมการนําเขาเริ่มลดลง และจากการสํารวจตลาดเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2564 
พบวา มีมังคุดไทยวางจําหนายในตลาดของชาวเอเชยีหลายตลาด โดยไมพบมังคุดท่ีเปนคูแขงจากเม็กซิโก  

• รายงานการปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององคการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจําเดือน สิงหาคม 
2564 U.S.FDA ไดปฏิเสธการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคูแขงท่ีสําคัญ ดังนี้ 

ประเทศไทย  USFDA ปฏิเสธการนําเขาจากผูผลิต 3 ราย จํานวน 5 entry line ดังนี้ 
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ภาพที่  1  มูล ค่า สินค้าที่ เกษตรสหรัฐฯ นํา เ ข้าจากไทย 5  อันดับแรก     

(ม .ค.  - ก .ค.  64)

ผลิตภัณฑย์างธรรมชาติ อาหารสุนัขและแมว กุ้งและผลิตภัณฑ์ ทูน่าและผลิตภัณฑ์ ข้าว
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ผูป้ระกอบการ สินค้า  จาํนวน  

(entry line) 

สาเหตกุารถกูปฏิเสธ 

1. CB COCONUTS CO.LTD.    ผลิตภณัฑจาก
มะพราว  

1 - ไ ม ยื่ นกระบวนการผลิต  จึ งดู
เหมือนวาการผลิต แปรรูป หรือ
บรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 

2. Toyo Seikan (Thailand)  ชา (ดํา เขียว) 3 - ไมยื่นกระบวนการผลติ จึงดู
เหมือนวาการผลติ แปรรปู หรือ
บรรจภุายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 

3. N R Instant Produce Co Ltd กุงแปรรูป 1 - ไมยื่นกระบวนการผลติ จึงดู
เหมือนวาการผลติ แปรรปู หรือ
บรรจภุายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 

ประเทศคูแขง มีดังนี้ 
  สินคาท่ีถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผูประกอบการ 18 ราย   
- จํานวน 22 entry line 

พุทราจีน นํ้าแอปเปล
เขมขน เห็ด ขิง พริก 
สมุนไพร (ไมใชชา) ขนม
อบ ช็อกโกแลต อาหาร
ทะเลและผลิตภัณฑ     
ขากบ  

ปนเปอน สารมีพิษ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไมเหมาะสําหรับการ
บริโภคเปนอาหาร สารเมลามีน ซัลโมเนลา ยาสัตวชนิดใหมท่ียัง
ไมไดรับอนุญาต สารกําจัดศัตรูพืช ไนโตรฟูราน สารมีพิษอ่ืนๆ  
ฉลากไมถูกตอง การจัดวาง เน้ือหา รูปแบบฉลากไมถูกตอง     
ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ ไมแสดงช่ือสามัญของสวนผสม
แตละชนิดและ/หรืออางวาเปนเครื่องดื่มท่ีมีผักหรือนํ้าผลไม แต
ไมไดระบุขอมูลรอยละของนํ้าผลไมหรือนํ้าผักท่ีมีอยูในอาหาร 
การผลิตไมไดมาตรฐาน ไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวา
การผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด ซึ่งอาจทํา
ใหเกิดอันตรายตอสุขภาพได ปฏิเสธการตรวจสอบสถาน
ประกอบการโดยผูตรวจสอบหรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
จาก FDA ในการเขาตรวจสอบโรงงาน คลังสินคา หรือสถาน
ประกอบการอ่ืนๆ 

2. เวียดนาม 

- ผูประกอบการ 6 ราย   
- จํานวน 13 entry line 

อาหารทะเล (ปลา) ชา 
เครื่องเทศ สมุนไพร     
นํ้าผลไม   

ปนเปอน เช้ือซัลโมเนลลา สารมีพิษ สิ่งสกปรก เนาเสีย หรือไม
เหมาะสําหรบัการบริโภคเปนอาหาร 
ฉลากไมถูกตอง การจัดวาง เน้ือหา รูปแบบฉลากไมถูกตอง   
ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ  ไมแสดงขอมูลทางโภชนาการ 
ไมมีภาษาอังกฤษ ฉลากเปนเท็จหรือทําใหเขาใจผิด 
การผลิตไมไดมาตรฐาน ไมข้ึนทะเบียนอาหารกระปองท่ีเปน
กรดหรือกรดต่ํา ไมยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนวาการผลิต 
แปรรูป หรือบรรจุภายใตสภาวะท่ีไมสะอาด 

• รายงานการแจงเตือนการนําเขา (Import Alert)  รายชื่อผูประกอบการและสินคาท่ีประกาศข้ึนบัญชี
แจงเตือน (Red List) ของ U.S. FDA  ประจําเดือน สิงหาคม 2564  ไมมีรายงาน   

3. ประเด็นปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการคาสินคาเกษตรของไทย และแนวทางการแกไข
ปญหาสินคาเกษตรของไทย  

- 
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4. สถานการณดานการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศท่ีรับผิดชอบ 

• US.FDA ประกาศอัตราคาธรรมเนียมผูเขารวมโปรแกรม VQIP และ TPP US.FDA ไดประกาศอัตรา
คาธรรมเนียมสําหรับผูนําเขาท่ีไดรับอนุมัติใหเขารวมโครงการโดยความสมัครใจสําหรับผูนําเขาท่ีมี
คุณสมบัติ (Voluntary Qualified Importer Program: VQIP) และคาธรรมเนียมสําหรับหนวยรับรอง
และผูใหการรับรองท่ีสนใจในการเขารวมโปรแกรมการรับรองบุคคลท่ีสาม (Third-Party Certification 
Program: TPP) ประจาํปงบประมาณ 2565 โดยอัตราคาธรรมเนียม สําหรับผูเขารวมโปรแกรม VQIP 
เปนเงิน 15,938 เหรียญสหรัฐ สวนอัตราคาธรรมเนียมสําหรับผูเขารวมโปรแกรม TPP จะแตกตางกัน
ไปตามชนิดของการขอรับรอง 

• กฎหมายใหมเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตวของมลรัฐแคลิฟอรเนียอาจสงผลใหราคาเนื้อสุกรพุงสูงข้ึน 
Proposition 12 เปนกฎหมายใหมของมลรัฐแคลิฟอรเนียเก่ียวกับสวัสดิภาพสัตววาดวยขอกําหนดใน
การกักขังสัตวในฟารม เริ่มมีการบังคับใชไปแลวในระยะท่ี 1 เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2563 และการ
บังคับใชในระยะท่ี 2 จะเริ่มข้ึนวันท่ี 1 มกราคม 2565 โดยในระยะท่ี 2 กําหนดใหสัตวปกท่ีเลี้ยงเพ่ือ
ผลิตไขจะตองเลี้ยงในโรงเรือนท่ีปราศจากการขังในกรง (cage-free) และสุกรแมพันธุตองเลี้ยงในพ้ืนท่ี
ขนาด 24 ตารางฟุตตอสุกรแมพันธุหนึ่งตัว คาดการณผลกระทบของการบังคับใชกฎหมายใหมในระยะ
ท่ี 2 วาอาจสงผลใหอุปทานเนื้อสุกรของมลรัฐแคลิฟอรเนียลดลงเกือบท้ังหมด และอาจทําใหผลิตภัณฑ
ท่ีทําจากสุกรในมลรัฐแคลิฟอรเนียเกิดการขาดแคลนและผลักดันราคาใหพุงสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

• สหรัฐฯ ยังคงเปนตลาดผลไมเมืองรอนท่ีมีศักยภาพของเวียดนาม กระทรวงเกษตรและการพัฒนา
ชนบทของเวียดนาม เปดเผยวา ในชวงสี่เดือนแรกของป 2564 เวียดนามสงออกผักและผลไมไปยัง
สหรัฐอเมริกาคิดเปนมูลคา 57.4 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.6 เม่ือเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของปกอน ปจจุบันเวียดนามไดรับอนุญาตอยางเปนทางการในการสงออกผลไมสด 6 ชนิดไป
ยังตลาดสหรัฐฯ ไดแก มะมวง ลําไย ลิ้นจี่ แกวมังกร เงาะ และมะเฟอง (star apple) และเวียดนาม
กําลังอยูระหวางการเจรจากับสหรัฐฯ เพ่ือขออนุญาตเพ่ิมเติมสําหรับการสงออกผลไมทองถ่ินไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ โดยสมโอผิวเขียวจะเปนผลไมชนิดแรกท่ีจะไดรับอนุญาตเพ่ิมเติมในอนาคตอันใกลนี ้

• USDA รวมลงทุนในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐเพ่ือพลิกโฉมดานการเกษตร USDA และ NSF 
ประกาศสนับสนุนเงินทุน 220 ลานเหรียญสหรัฐ ในสถาบันวิจัยปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence: AI) ใหมอีก 11 แหง โดยมีสถาบันอาหารและการเกษตรแหงชาติของ USDA และ
หนวยงานอ่ืนๆ ตลอดจนองคกรตางๆ รวมมือกับมูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐอเมริกาในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูความกาวหนาท้ังในภาคเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและวิศวกรรม ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแตความม่ันคงของระบบอาหารไปจนถึงเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย (edge networks) 
ยุคใหม 

• ความทาทายของมะพราวออนไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา เปนท่ีทราบกันวาคูแขงมะพราวออนไทยใน
ตลาดสหรัฐอเมริกา คือ มะพราวออนจากเวียดนาม ซ่ึงมีความไดเปรียบในดานราคาท่ีต่ํากวา แมผลการ
สํารวจตลาดโดยฝายเกษตรฯ ลอสแอนเจลิส ในชวงเดือนท่ีผานมาพบวา ราคามะพราวออนจาก
เวียดนามท่ีวางจําหนายในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียงมีราคาสูงข้ึนเนื่องจากภาวะขาดแคลน
ผลผลิต แตราคาก็ยังคงต่ํากวาราคามะพราวออนของไทย อีกท้ัง ผลผลิตมะพราวออนของเวียดนาม
กําลังฟนตัวหลังจากภาวะการขาดแคลน และอยูในชวงฤดูการสงออกสูงสุด ดังนั้น จึงนับไดวามะพราว
ออนจากประเทศไทยอยูในสถานการณท่ีตองเผชิญหนากับความทาทายคอนขางมากในตลาดสหรัฐฯ 
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• เรียกคืนสินคากุงท่ัวสหรัฐอเมริกาหลังจากพบผูปวยติดเช้ือซัลโมเนลลาเพ่ิมข้ึน เม่ือวันท่ี 13 
สิงหาคม 2564 องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (US.FDA) ประกาศวา บริษัท Avanti Frozen 
Foods Pvt. Ltd ของอินเดียไดขยายการเรียกคืนสินคากุงเพ่ิมเติมโดยความสมัครใจ หลังจากท่ีเคย
ประกาศเรียกคืนไปแลวกอนหนาเม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 เพ่ือใหครอบคลุมผลิตภัณฑกุงปรุงสุก
แชแข็งปอกเปลือก ผาหลังและไวหาง ซ่ึงวางบรรจุและจําหนายในภาชนะหลายขนาด ท้ังนี้ เนื่องจากมี
ความเปนไปไดวาผลิตภัณฑดังกลาวจะมีการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา โดยตามรายงานของศูนยควบคุม
และปองกันโรคแหงสหรัฐอเมริกา (CDC) ระบุวา ผลิตภัณฑท่ีถูกเรียกคืนดังกลาวไดกระจายไปท่ัว
ประเทศแลวตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงพฤษภาคม 2564 แตอาจจะมีการวางจําหนายใน
รานคาปลีกเม่ือเร็วๆ นี ้

• สหรัฐอเมริกาประกาศจะหามใชสาร Chlorpyrifos ในอาหารท้ังหมด หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม 
(EPA) ของสหรัฐฯ ประกาศวาจะยื่นเพิกถอนระดับปริมาณสารตกคางท่ียอมรับไดตามกฎหมาย 
(tolerances) สําหรับสารคลอไพริฟอส (chlorpyrifos) ซ่ึงจะสงผลใหหามใชสารกําจัดศัตรูพืชดังกลาว
ในพืชอาหารทุกชนิด เพ่ือปกปองสุขภาพของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กและคนทํางานในฟารม 

• สหรัฐอเมริกาหลังโควิด-19: ความตองการสินคาพุง ระบบขนสงลาชา ตลาดผักและผลไมกระทบ
หนัก โครงสรางพ้ืนฐานระบบหวงโซอุปทานในสหรัฐฯ กําลังประสบปญหาอยางหนัก เม่ือปลายเดือน
กรกฎาคมท่ีผานมา การจราจรทางรถไฟในนครชิคาโกหยุดชะงักเนื่องจากมีตูคอนเทนเนอรซ่ึงมีสินคา
บรรจุอยูเต็มจํานวน 3,000 ตู วางเรียงรายอยูบนเสนทางรถไฟโดยไมสามารถนําสินคาออกมาได
เนื่องจากโกดังเก็บสินคาเต็ม คลังสินคาไมมีพ้ืนท่ีเก็บสินคา สงผลใหเกิดความลาชา ราคาคาขนสง
เพ่ิมข้ึน และลูกคาไมไดรับสินคาตามเวลาท่ีกําหนด การขนสงทางเครื่องบิน เปนทางเลือกหนึ่งเพ่ือหลีก
ความไมแนนอนเก่ียวกับตารางการเดินเรือและการขาดแคลนอุปกรณ แตจะสงผลใหราคาสินคาสูงข้ึน 
ซ่ึงจะสงตอไปยังผูท่ีเก่ียวของตลอดหวงโซอุปทานและผูบริโภค ผูท่ีเก่ียวของระบุวาปญหาหวงโซอุปทาน
ท่ีกําลังประสบอยูขณะนี้ไมนาจะบรรเทาลงจนกวาจะถึงไตรมาสท่ีสองของป 2565   

5. การคาดคะเนสถานการณการคาสินคาเกษตร (หากมี) 
-  

6. การดําเนินงานของสํานักงาน (หากมี) 

• ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการผลักดันการขยายตลาด   
- 5 สิงหาคม 2564 ประสานกับ มกอช. ขอรายละเอียดติดตอผูสงออกสินคาแมลง บริษัท JR Unique 

Foods Co., Ltd. เพ่ือนําสงใหสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ประสานแจงผูนําเขาสหรัฐฯ ท่ีประสงคจะนําเขา black ants, queen weaver ants และ weaver 
ant eggs จากผูสงออกไทยตอไป 

- 9 สิงหาคม 2564  ชี้แจงมาตรฐานและระเบียบการนําเขาแมลงเพ่ือการบริโภคจากไทยมายังสหรัฐ
อเมริกาใหกับผูอํานวยการ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส เพ่ือนําสง
ใหผูนําเขาท่ีตองการนําเขาสินคาแมลงเพ่ือการบริโภคจากไทยตอไป 

- 9 สิงหาคม 2564 ชี้แจงขอมูลระเบียบ ขอกําหนด และข้ันตอนการข้ึนทะเบียนโรงงานกับองคการ
อาหารและยาของสหรัฐฯ (USFDA) ใหกับเจาหนาท่ีฝายวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ ของบริษัท ที.ซี 
ฟารมา-เคม จํากัด ซ่ึงประสงคจะออกสินคาชาสมุนไพรจากไทยมายังสหรัฐฯ 



หน้า 6 / 6 

 
 

- 10 สิงหาคม 2564 ชี้แจงระเบียบ มาตรฐาน กระบวนการและข้ันตอนการขอรับรองสินคาเกษตร
อินทรียของสหรัฐฯ (USDA Organic) ใหกับผูสงออกบริษัท ที.ซี ฟารมา-เคม จํากัด ซ่ึงประสงคจะ
ขอการรับรอง USDA Organic สําหรับสินคาชาสมุนไพร 

- 24 สิงหาคม 2564 ชี้แจงระเบียบและข้ันตอนการนําเขาทุเรียนสดและทุเรียนแกะพู จากไทยมายัง
สหรัฐฯ ใหกับเจาของรานอาหารไทยในสหรัฐฯ ซ่ึงประสงคจะนําเขาทุเรียนมาจําหนายในตลาด
สหรัฐฯ  

- 27 สิงหาคม 2564 นําสงขอมูลสถานท่ีศึกษาดูงานดานการเกษตรในสหรัฐฯ ใหกับคุณ Ch 
Chawwang Park ซ่ึงไดสอบถามมาทางชองทาง Facebook ของสํานักงานฯ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ประกอบการเขาเยี่ยมชมกิจการพรอมท้ังศึกษาดูงานดานการเกษตรและนําขอมูลท่ีไดไปประยุกตใช
กับการทําการเกษตรในประเทศไทย  

• เปนผูแทนกระทรวงในการประชุมเจรจาหารือกับภาครัฐและเอกชนของประเทศคูภาคี 
- 5 สิงหาคม 2564 ประชุมหารือกับหนวยงาน SENASICA พรอมท้ังนําสงหนังสือจากกรมประมงท่ี 

กษ 0521.4/4823 ซ่ึงฝายเกษตรฯ ไดจัดทําคําแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสเปน เพ่ือติดตาม
ผลการตรวจสอบการพบโรคกุงมีชีวิตและจัดทําแผนการปฏิบัติงานแสดงมาตรการปรับปรุงแกไขใน
ประเด็นดังกลาว และขอให SENASICA จัดสงขอมูลใหกรมประมงดวยเร็วท่ีสุด 

- 13 สิงหาคม 2564 นําสงบันทึกของกรมประมง และขอมูลสถานประกอบการประมงของไทยท่ี
ประสงคจะสงออกผลิตภัณฑประมงจากไทยไปยังฮอนดูรัส ใหหนวยงาน SAG-SENASA พิจารณาข้ึน
ทะเบียนโรงงานแปรรูปสินคาประมงสงออกประเทศฮอนดูรัส เพ่ืออนุญาตนําเขาสินคาประมงจาก
ไทยตอไป 

- 23 สิงหาคม 2564 เขารวมการสัมมนาเผยแพรกฎระเบียบ เรื่อง มาตรฐานสินคาเกษตรเม็กซิโก: 
ตลาดสงออกทางเลือกของสินคาเกษตรไทย (Seminar on Export of Food and Agricultural 
Products to Mexico: Mexico’s Regulations  and Standards) ในวันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ (เวลาไทย) ในรูปแบบออนไลนผานระบบ Zoom Cloud Meetings บรรยายโดยผูแทนจาก
หนวยงาน SENASICA ของประเทศเม็กซิโก 

• ศึกษา วิเคราะห ติดตาม และรายงานขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคล่ือนไหว
ดานการเกษตรตางประเทศ 
- จัดทําขอมูลสถานการณยางพาราท่ีเก่ียวของในสวนของประเทศเม็กซิโก และนําสงให สปษ. ดีซี เพ่ือ

นําเสนอในการประชุมคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแกไขปญหาราคายางและรักษา
เสถียรภาพราคายาง ครั้งท่ี 4/2564 

- จัดทําขอมูลแนวทางการแกไขปญหาราคากุงขาวแวนนาไมอยางยั่งยืนของสภาเกษตรกรจังหวัด
ชุมพร และนําสงให สปษ. ดีซี เพ่ือรวบรวมจัดทําบันทึกเสนอใหกรมประมงตามท่ีกรมประมงไดขอ
ความอนุเคราะหมายังฝายเกษตรฯ และ สปษ. ดีซี 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 

กันยายน 2564 


