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

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ม
 การนาเข้าของสหรัฐฯ เดือน กันยายน 2565 สหรัฐฯ นำเข้ำสินค้ำเกษตร (รวมผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ แต่ไม่
รวมผลิตภัณฑ์จำกป่ำและเอทำนอล) จำกทั่วโลก คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมด 18,377.05 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำก
เดือนก่อนหน้ำร้อยละ 5.66 โดยนำเข้ำจำกประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ำ 467.13 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำก
เดือนก่อนหน้ำร้อยละ 6.78 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดของไทยในสหรัฐฯ ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2.54 สำหรับมูลค่ำ
ของสินค้ำ 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ นำเข้ำจำกไทยสูงสุดในเดือน กันยายน 2565 มีดังนี้
1. อาหารสุนัขและแมว นำเข้ำเป็นมูลค่ำ 74.55 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนร้อยละ 3.43 และ
เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำสูงถึงร้อยละ 108.41
2. ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ นำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 63.02 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ
48.11 และเพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำสูงถึงร้อยละ 10.89
3. ข้าว นำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 55.28 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 16.97 และเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.87 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ มูลค่ำกำรนำเข้ำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำว
ขำวและข้ำวกล้อง) ยังเพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 24.82 โดยมีปริมำณกำรนำเข้ำทั้งหมด 45,616 ตัน
คิดเป็นมูลค่ำ 37.87 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.51 ของมูลค่ำกำรนำเข้ำข้ำวทั้งหมดจำก
ประเทศไทย
4. ทูน่าและผลิตภัณฑ์ นำเข้ำเป็นมูลค่ำ 53.71 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 15.23 แต่
เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 78.62
5. กุ้งและผลิตภัณฑ์ นำเข้ำเป็นมูลค่ำ 33.05 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 33.11 และ
ลดลงจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 2.51
ข้อสังเกต
ภำพรวมกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยในเดือนกันยำยน 2565 ปริมำณกำรนำเข้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่มูลค่ำ
กำรนำเข้ำปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนสิงหำคม 2565 โดยมีสินค้ำเกษตรสำคัญจำกไทย ได้แก่ อำหำรสุนัข
และแมว ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติ และข้ำว มีปริมำณและมูลค่ำกำรนำเข้ำสูงขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำ ในขณะที่ปริมำณ
และมู ลค่ ำกำรนำเข้ำทูน่ำและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิ ตภัณฑ์ สั บปะรดกระป๋อง มะพร้ำวและผลิตภัณฑ์ มะขำมสด
กล้วยไม้ และทุเรียนสด ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้ำ
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ผลไม้เขตร้อน จำกกำรสำรวจในเดือนตุลำคมพบว่ำมีจำนวนชนิดผลไม้เขตร้อนวำงจำหน่ำยลดลงเมื่อเทียบ
กับที่ได้มีกำรสำรวจไปเมื่อเดือนกันยำยน 2565 โดยไม่พบลิ้นจี่สดและแช่แข็งวำงจำหน่ำยในตลำดทั้ง 3 แห่งที่ได้ทำ
กำรสำรวจ อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสำรวจครั้งนี้ พบว่ำมีแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขำวและลำไยของสหรัฐฯ วำงจำหน่ำยในตลำด
Hawaii Supermarket และพบทุเรียนแช่แข็งทั้งในรูปแบบแช่แข็งทั้งลูกและเนื้อทุเรียนแช่แข็ง แบ่งเป็นพันธุ์ Musang
จำกมำเลเซีย และพันธุ์หมอนทองจำกไทยและเวียดนำม วำงจำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำยมำกขึ้น โดยพบว่ำมีวำงจำหน่ำยใน
ตลำดทั้ง 3 แห่งที่ทำกำรสำรวจ จำกเดิมที่พบว่ำมีวำงจำหน่ำยเพียง 2 ตลำด นอกจำกนี้ ยังพบทุเรียนสด มะพร้ำวอ่อน
และมะขำมหวำนนำเข้ำจำกประเทศไทยเพียงประเทศเดียววำงจำหน่ำยในตลำดที่ทำกำรสำรวจ โดยรำคำทุเรียนสดและ
มะขำมหวำนยังคงทรงตัวอยู่ ในขณะที่รำคำมะพร้ำวอ่อนปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย ผลไม้เขตร้อนที่ราคาลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ำ ได้แก่ มะม่วงพันธุ์ Kent ผลไม้ที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ มะมำวงพันธุ์ Champagne มังคุด ลำไย
แก้วมังกร (เนื้อขำว) และเงำะ ผลไม้ที่ราคาทรงตัว ได้แก่ มะม่วงดิบจำกเวียดนำม แก้วมังกร (เนื้อแดง) แก้วมังกร
(เปลือกเหลือง)
ข้ำว จำกกำรสำรวจพบว่ำรำคำข้ำวส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว มีบำงส่วนที่ปรับรำคำขึ้น/ลดลงเล็กน้อยตำม
ภำวะตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย ทั้งนี้ รำคำข้ำวของคู่แข่งขันที่สำคัญในตลำด คือ เวียดนำมอยู่ในภำวะทรงตัวด้วย
เช่นกัน โดยข้ำวของเวียดนำมที่ยังคงวำงจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ข้ำวขำวหอมมะลิ ปลำยข้ำวหอมมะลิ และข้ำว
เมล็ดแดง โดยพบว่ำมีข้ำวขำวหอมมะลิเวียดนำมวำงจำหน่ำยในบรรจุภัณฑ์ทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ หรือตั้งแต่
ขนำด 2 ปอนด์ จนถึง 50 ปอนด์ ขณะที่ข้ำวเมล็ดแดงและปลำยข้ำวหอมมะลิวำงจำหน่ำยในบรรจุภัณฑ์ขนำด 5
ปอนด์ ในรำคำที่ต่ำกว่ำข้ำวไทย นอกจำกนี้ ยังพบข้ำวขำวหอมมะลิของสหรัฐฯ White Jasmine ตรำ Jazzmen ขนำด
บรรจุ 20 ปอนด์/ถุง วำงจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
รายงานการปฏิเสธการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์กำรอำหำรและยำ
ของสหรัฐอเมริกำ (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 แสดงกำรปฏิเสธ
กำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรจำกประเทศไทยและประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ดังนี้
- ประเทศไทย US.FDA ปฏิเสธกำรนำเข้ำจำกผู้ผลิต 3 รำย จำนวนสินค้ำ 8 entry line ดังนี้
ผู้ประกอบการ

สินค้าที่ถูกปฏิเสธ

1. PA-Siam Intertrade Co.
Ltd.

ลูกกวำด

2. Nathan Trading Co.,
Ltd.

ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์
(GLOVE,
PATIENT
EXAMINATION,
POLY)

3. Green Giant Co., Ltd.

เครื่องดื่ม

จานวน สาเหตุการถูกปฏิเสธ
(entry line)
2
ไม่ระบุขอ้ มูลบนฉลำกเป็นภำษำอังกฤษ
ระบุข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ระบุข้อมูล
โภชนำกำรตำมข้อกำหนด
5
สถำนประกอบกำรที่ผลิต จัดเตรียม
ประกอบ หรือแปรรูป ไม่ขึ้นทะเบียน
ภำยใต้มำตรำ 510
สินค้ำยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
เทียบเท่ำกับมำตรฐำนของสหรัฐฯ
สินค้ำและผู้กระจำยสินค้ำ รำยแรกไม่
ขึ้น ทะเบี ย นตำมข้อกำหนด 21 CFR
807.20 (a)(5)
1

สีที่ไม่ปลอดภัย
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- ประเทศคู่แข่ง
ประเทศ

สินค้าที่ถูกปฏิเสธ

สาเหตุการถูกปฏิเสธ

1. จีน
- ผู้ประกอบกำร 21 รำย
- จำนวน 39 Entry Line

แห้ว ลูกเกด เห็ดหอม
เห็ดหูหนู พุทรำ พีช ถั่ว
เหลือง ถั่วลิสง พริก
ทรัฟเฟิล สมุนไพร
ปลำไหล ปลำคอด
ปลำแมคเคอเรล ขนม
ผักอบ อำหำรที่เพิ่ม
เฟิร์น ถุงมือยำงทำง
กำรแพทย์

2. เวียดนาม

ผลิตภัณฑ์มะขำม
ผลิตภัณฑ์ถั่วดำ กัวรำ
นำ พริกไทย ปลีกล้วย
ลำต้นและใบผัก กุ้ง
ปลำทูนำ่ ปลำดสลิด
ปลำเก๋ำ ปลำกะพง
ปลำโบนิโต บะหมี่กึ่ง
สำเร็จรูป

ปนเปื้ อน เมลำมี น ตะกั่ ว สิ่ ง สกปรก เน่ ำ เสี ย หรื อ ไม่
เหมำะส ำหรั บ กำรบริ โ ภค สำรพิ ษ ที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อสุขภำพ ยำสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญำต วัตถุเจือ
ปนอำหำรที่เป็นอัตรำย
ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด ผู้นำเข้ำไม่ปฏิบัติตำมระเบี ยบ
FSVP
ฉลากไม่ถูกต้อง มีส่วนผสมของสีสังเคราะห์และไม่ระบุบน
ฉลาก ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ หรือผู้แจกจ่าย
สินค้า มีส่วนผสมมากกว่า 1 ชนิดแต่ไม่ระบุชื่อสามัญของ
ส่วนผสม ฉลาก รูปแบบ ข้อมูล ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่แจ้งกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้
กฎระเบียบ 21 CFR Part 108 สินค้ามีจุดบกพร่องหรือมีรู
ปนเปื้ อ น สิ่ ง สกปรก เน่ ำ เสี ย หรื อไม่ เหมำะส ำหรั บ
กำรบริโภคเป็ นอำหำร ซั ลโมเนลล่ ำ ฮี สตำมี น สำรกำจั ด
ศัตรูพืช
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลที่จาเป็นเป็นภาษาอังกฤษ ไม่
ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ หรือผู้แจกจ่ายสินค้า ไม่
ระบุ ข้ อมู ลโภชนาการครบถ้ วนตามข้ อก าหนด ฉลากไม่
เป็นไปตามข้อกาหนดและอาจทาให้ผู้บริโภคเข้าใจผิ ดได้
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่แจ้งกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้
กฎระเบียบ 21 CFR Part 108

- ผู้ประกอบกำร 16 รำย
- สินค้ำ 39 Entry Line

 รายงานการแจ้งเตือนการนาเข้า (Import Alert) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 พบว่ำหน่วยงำน U.S.FDA ได้มี
กำรเพิ่ มชื่ อผลิ ตภั ณฑ์ พลั มของบริ ษั ท Jack Hua Co., Ltd บริ ษั ท Meng Hiang Seng บริ ษั ท SWEET BEE
FARM CO. และบริ ษั ท Thai Traditional Dessert Co.,Ltd. ภำยใต้ Import Alert “Detention Without
Physical Examination of Foods Due to Heavy Metal (Toxic Element) Contamination” เมื่อวันที่
13 ตุลำคม 2565 และสินค้ำถั่วและข้ำวโพดของบริษัท Thai World Import & Export Co., Ltd ในบัญชี Red
List ภำยใต้ Import Alert 99-08 “Detention without Physical Examination of Processed Human
and Animal Foods for Pesticides” เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2565

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย
สินค้ำเนื้อปลำทูน่ำสุกแช่แข็งจำกบริษัท Thai Union Group PLC ละเมิดข้อกำหนดด้ำน HACCP ของสหรัฐฯ โดย
ในช่วงปลำยเดือนตุลำคม และต้นเดือนพฤศจิกำยน 2565 เว็บไซต์เกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำหำรและอำหำรทะเล
ได้แก่ Food Safety News, Undercurrent News และ Seafood Source ได้เผยแพร่ข่ำวองคกำรอำหำรและยำ
ของสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) มีจดหมำยเตือน (Warning Letter) ถึงบริษัท Thai
Union Group PLC ของไทย กรณี สิ น ค้ ำ เนื้ อ ปลำทู น่ ำ สุ ก แช่ แ ข็ ง (Frozen Precooked Tuna Loin) ละเมิ ด
ข้อกำหนดด้ำนกำรวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point:
HACCP) ในสิ น ค้ำ อำหำรทะเล (21 CFR 123) ทั้ ง นี้ บริษั ท Thai Union Group PLC ได้ ต อบกลั บ หน่ ว ยงำน
U.S.FDA ผ่ำนทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ และ 1 มีนำคม 2565 โดยหน่วยงำน U.S.FDA ได้
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ออกจดหมำยยุติกรณีกำรแจ้งจดหมำยเตือนดังกล่ำว (Closeout Letter) ในวันที่ 8 กันยำยน 2565 และเผยแพร่
บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2565 อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำน U.S.FDA ยังมีควำมเห็นว่ำควำมถี่ในกำรตรวจสอบ
อุณหภูมิในขั้นตอนกำรปรุงสุกในแผน HACCP ของโรงงำนไม่เพียงพอและไม่เป็นไปตำมข้อกำหนด 21 CFR 123
ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงำน U.S.FDA จะติ ด ตำมว่ ำโรงงำนยัง คงด ำเนิ นกำรและตรวจสอบกำรปฏิบั ติต ำมข้อกำหนดอย่ำง
เคร่งครัดและต่อเนื่อง
ทูน่ำและผลิตภัณฑ์ถือเป็นสินค้ำเกษตรส่งออกสำคัญของไทย และเป็นหนึ่ งในห้ำรำยกำรสินค้ำเกษตรที่สหรัฐฯ
นำเข้ำจำกไทยมำกที่สุด โดยในเดือนสิงหำคม 2565 สหรัฐฯ นำเข้ำทูน่ำและผลิตภัณฑ์จำกไทยคิดเป็นมูลค่ำ
63.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 29.37 ของกำรนำเข้ำทูน่ำและผลิตภัณฑ์จำกทั่วโลก กำรนำเสนอ
ข่ำวของบริษัทรำยใหญ่ของไทยละเมิดข้ อกำหนดและระเบียบของสหรัฐฯ ทั้งที่บริษัทได้ดำเนินกำรแก้ไขกระทั่ง
สำมำรถยุติกรณีแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของสินค้ำทูน่ำและบริษัทของไทย
ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนกำรผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตรและ
อำหำรไทยมำยังสหรัฐฯ โดยเฉพำะสินค้ำอำหำรทะเล ทูน่ำและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้ำส่งออกสำคัญของไทย ควรให้
ควำมสำคัญและปฏิบัติตำมข้อกำหนดหน่วยงำน U.S.FDA อย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อลดควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึ้นและควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรนำเข้ำสินค้ำหำกหน่วยงำน U.S.FDA พบว่ำสินค้ำเสนอนำเข้ำเคยมีประวัติหรือ
มีกำรละเมิดข้อกำหนดภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำน ซึ่งรวมถึงกำรปฏิเสธกำรนำเข้ำและกำรกักกันสินค้ำ
ดังกล่ำวโดยไมตองตรวจสอบทำงกำยภำพ อีกทั้ง กำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดและกำรส่งออกสินค้ำคุณภำพตำม
มำตรฐำนสหรัฐฯ ยังถือเป็นกำรส่งเสริมและรักษำภำพลักษณ์สินค้ำไทยอันดีในกลุ่มผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคใน
สหรัฐฯ

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สาคัญของประเทศที่รับผิดชอบ
 กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) จัดสรรงบ 71 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ (Underserved Community) เพื่อยกระดับภำคกำรเกษตรในสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็น
2 ส่วน ได้แก่ (1) กำรมอบเงินทุนจำนวน 36.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐ แก่องค์กร 52 แห่ง ทั่วประเทศ ผ่ำนโครงกำร 2501
Program ซึ่งเป็นโครงกำรที่หน่วยงำน USDA ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหำกำไรท้องถิ่นและสถำบันกำรศึกษำขั้นสูงใน
กำรส่งมอบควำมช่วยเหลือและกำรฝึกอบรมด้ำนเทคนิค (2) กำรจัดสรรงบ 35.1 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ผ่ำนกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน USDA และหน่วยงำน National Institute of Food and Agriculture ภำยใต้ USDA เพื่อเป็นเงินทุน
สำหรับควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยและองค์กรไม่แสวงหำกำไร 13 แห่ง
 สถานการณ์ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ยังคงดำเนินต่อไปในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยงำนบริกำรตรวจสอบสุขภำพ
สัตว์และพืช (APHIS) คำดว่ำสถำนกำรณ์จะยังคงดำเนินต่อไปและอำจพบสัตว์ปีกติดเชื้อดังกล่ำวมำกขึ้น โดย
ปัจจุบันได้รับกำรยืนยันกำรระบำดใน 46 มลรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดิม 41 มลรัฐ ในเดือนที่ผ่ำนมำ และมีสัตว์ปีกติดเชื้อ
กว่ำ 50.12 ล้ำนตัว เพิ่มขึ้นจำก 47.13 ล้ำนตัว ในเดือนที่ผ่ำนมำ โดยมีไอโอวำเป็นมลรัฐที่มีกำรยืนยันพบสัตว์
ปีกติดเชื้อมำกที่สุด

5. การคาดคะเนสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี)
สถำนกำรณ์ที่ดีขึ้นของท่ำเรือลอสแอนเจลิสและท่ำเรือลองบีชในมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งรองรับตู้สินค้ำที่ขนส่งทำงเรือคิด
เป็นร้อยละ 40 ของตู้สินค้ำที่นำเข้ำ-ส่งออกทั้งสหรัฐฯ ย่อมเป็นสัญญำณที่ดีสำหรับผู้ประกอบกำรนำเข้ำและส่งออก
สินค้ำมำยังสหรัฐฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ส่งออกสินค้ำจำกเอเชียที่ปัจจุบันค่ำระวำงขนส่งลดลงอยู่ในระดับเทียบเท่ำหรือ
ต่ำกว่ำช่วงกำรระบำดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ จำกกำรสอบถำมผู้ส่งออกและนำเข้ำสินค้ำเกษตรและอำหำรไทยพบว่ำ
อัตรำค่ำระวำงตู้ ขนส่งทำงเรือขนำด 40 ฟุต ลดลงมำที่รำคำ 2,800 - 3,000 เหรียญสหรัฐ/ตู้ จำกที่เคยสู งถึง
17,000 เหรียญสหรัฐ/ตู้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้สินค้ำไทยสำมำรถทำรำคำแข่งขันในตลำดได้ดีขึ้น

หน้า 4/7

6. การดาเนินงานของสานักงาน (หากมี)












ติดตามข้อมูล/ความเคลื่อนไหวแนวโน้มสินค้าที่น่าสนใจ
รายงานสถานการณ์การค้าปลีกอาหารในเม็กซิโก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งตลำดส่งออกที่มีศักยภำพและน่ำสนใจสำหรับ
ผู้ประกอบกำรไทย โดยเศรษฐกิจเม็กซิโกขยำยตัวขึ้นร้อยละ 4.8 ในปี 2564 หลังจำกที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิต -19 ในปี 2563 โดยมีปัจจัยสำคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่ ภำคเกษตรกรรมที่เติบโตขึ้น
ร้อยละ 2.9 ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวขึ้นร้อยละ 6.5 และภำคธุรกิจกำรบริกำรที่ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 4.0
อย่ำงไรก็ดี ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 เศรษฐกิจเม็กซิโกได้รับผลกระทบอีกครั้งจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโค
วิด-19 สำยพันธุ์เดลตำ และสำยพันธุ์ โอมิครอน ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในห่วงโซ่อุปทำน หำกแต่ ซูเปอรมำรเก็ต
ยังคงเป็นธุรกิจที่สำคัญที่เปิดให้บริกำรตำมเวลำทำกำรปกติ โดยยังคงยอดขำยอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกประชำชนให้
ควำมสำคัญกับสินค้ำจำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงอำหำรและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล (Personal Care) แม้จะ
มีข้อจำกัดเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 บ้ำงก็ตำม
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 กันยำยน 2565 โดยพบว่ำรำคำข้ำวส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว มีบำงส่วนที่ปรับรำคำขึ้น/
ลดลงเล็กน้อยตำมภำวะตลำดและกำรส่งเสริมกำรขำย ทั้งนี้ รำคำข้ำวของคู่แข่งขันที่สำคัญในตลำด คือ เวียดนำม
อยู่ในภำวะทรงตัวด้วยเช่นกัน โดยข้ำวของเวียดนำมที่ ยังคงวำงจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ข้ำวขำวหอมมะลิ
ปลำยข้ำวหอมมะลิ และข้ำวเมล็ดแดง ซึ่งข้ำวขำวหอมมะลิมักวำงจำหน่ำยในบรรจุภัณฑ์ขนำดใหญ่ (25 -50
ปอนด์) ขณะที่ข้ำวเมล็ดแดงและปลำยข้ำวหอมมะลิวำงจำหน่ำยในบรรจุภัณฑ์ขนำดเล็ก (5 ปอนด์) ในรำคำที่ต่ำ
กว่ำข้ำวไทย นอกจำกนี้ ยังพบข้ำวขำวหอมมะลิของสหรัฐฯ White Jasmine ตรำ Jazzmen ขนำดบรรจุ 20
ปอนด์/ถุง วำงจำหน่ำยในตลำด 1 แห่ง
การสารวจราคาจาหน่าย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
สหรัฐอเมริกำประจำเดือน กันยำยน 2565 พบว่ำผลไม้เขตร้อนยังคงมีวำงจำหน่ำยหลำกหลำยเช่นเดียวกับ เมื่อ
เดือนสิงหำคม 2565 ทั้งนี้ ไม่พบลิ้นจี่สดวำงจำหน่ำยแต่พบลิ้นจี่แช่แข็งจำกเวียดนำม และพบแก้วมังกรพันธุ์เนื้อ
ขำวของสหรัฐฯ วำงจำหน่ำยเพิ่ม รวมทั้งพบทุเรียนสดและมะขำมหวำนนำเข้ำจำกประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
วำงจำหน่ำยในตลำดที่ทำกำรสำรวจ โดยทุเรียนสดมีรำคำสูงขึ้น ในขณะที่มะขำมหวำนปรับรำคำลดลงเพี ย ง
เล็กน้อย สำหรับทุเรียนแช่แข็งในรูปแบบปอกเปลือกบรรจุในบรรจุภัณฑ์พบว่ำมีเพิ่มขึ้นโดยแบ่งเป็นพันธุ์ Musang
จำกมำเลเซีย และพันธุ์หมอนทองจำกไทยและเวียดนำม อนึ่ง ผลไม้เขตร้อนที่ราคาลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
หน้ำ ได้แก่ มะขำมหวำน มังคุด ลำไย มะพร้ำวอ่อน ผลไม้ที่มีราคาสูงขึ้น ได้แก่ แก้วมังกร (เนื้อขำว) แก้วมังกร
(เนื้อแดง) แก้วมังกร (เปลือกเหลือง) ผลไม้ที่ราคาทรงตัว ได้แก่ เงำะ ลิ้นจี่ (แช่แข็ง) และมะม่วง ซึ่งถึงแม้บำงตลำด
จะปรับลดรำคำลงแต่ส่วนใหญ่รำคำยังคงทรงตัว
U.S.FDA เผยแพร่เอกสารข้อมูลกิจกรรมด้านความปลอดภัยในผลิตผลทางการเกษตรนาเข้ า เมื่อวันที่ 27
กันยำยน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำใจถึงมำตรกำรและเครื่องมือที่หน่วยงำน
นำมำใช้ได้ดียิ่งขึ้น มีกำรกำกับดูแลที่เท่ำเทียมกันระหว่ำงผลิตผลทำงกำรเกษตรที่มีกำรเพำะปลูกในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผลิตผลทำงกำรเกษตรที่วำงจำหน่ำยปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ในสหรัฐฯ อนึ่ง หน่วยงำน U.S.FDA ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมสำคัญในกำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผลิตผลทำง
กำรเกษตรทั้งที่นำเข้ำและที่ผลิตในประเทศผ่ำนกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับภำรกิจด้ำนสำธำรณสุขของหน่วยงำน
U.S.FDA ปรับปรุงคานิยามและการติดฉลากระบุอาหาร “healthy” เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2565 เนื่องจำก
คำนิยำมเดิมที่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จำกัดปริมำณไขมันทั้งหมด (total fat) ไขมันอิ่มตัว (saturated
fat) คลอเรสเตอรอล และโซเดียม รวมทั้งกำหนดให้อำหำรเพื่อสุขภำพต้องให้สำรอำหำรอย่ำงน้อยหนึ่งชนิดจำก
วิตำมินเอ วิตำมินซี แคลเซียม เหล็ก โปรตีน และใยอำหำร โดยต้องมีร้อยละของปริมำณที่แนะนำต่อวัน (Daily
Value: DV) ขั้นต่ำที่ร้อยละ 10
การพัฒนาสายพันธุ์ที่ก้าวหน้าจะช่วยให้กุ้งกุลาดากลับมาในตลาดอีกครั้ง เนื่องจำกเทคโนโลยีกำรพัฒนำสำย
พันธุ์ที่มีควำมก้ำวหน้ำมำกขึ้นในปัจจุบัน เมื่อมองย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2501 เกษตรกรในเอเชียได้เริ่มสร้ำง
รำยได้จำกกำรเพำะเลี้ยงกุ้งกุลำดำโดยใช้พ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้งจำกธรรมชำติ ซึ่งต่อมำได้ถูกแทนที่ด้วยกุ้งขำวที่
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นำเข้ำในช่วงเปลี่ยนเข้ำสู่ยุคมิลเลนเนียม หรือปี พ.ศ. 2543 เนื่องจำกสำยพันธุ์กุ้งกุลำดำที่ คุณภำพต่ำซึ่งนำไปสู่
กำรเพำะเลี้ยงที่มีอัตรำกำรขยำยตัวและขนำดลดลงอย่ำงต่อเนื่อง กระทั่งในปี พ.ศ. 2545 เกษตรกรผู้เพำะเลี้ยงกุ้ง
กุลำดำต่ำงได้รับควำมเสียหำยและไม่สำมำรถฟื้นตัวขึ้นมำได้จึงต้องตัดสินใจหันมำเลี้ยงกุ้งขำวที่ขณะนั้นได้รับกำร
ปรับปรุงสำยพันธุ์จนสำมำรถเข้ำกับสภำพแวดล้อมในท้องถิ่นได้แล้ว อนึ่ง ในปัจจุบันได้เริ่มมีกำรพัฒนำและกำร
ทดลองเพื่อนำกุ้งกุลำดำกลับเข้ำตลำดได้อีกครั้ง
 สถานการณ์เคลื่อนย้ายสินค้าของท่าเรือลอสแอนเจลิสกลับคืนสู่ภาวะปกติเทียบเท่าช่วงก่อนการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยนำยจีน เซอโรกำ ผู้อำนวยกำรบริหำรของท่ำเรือลอสแอนเจลิส ได้ให้สัมภำษณ์กับสื่อมวลชน
หลำยแห่งทั้งในฝั่งตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ ถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบันของปัญหำควำมแออัดตู้ขนสินค้ำใน
ท่ำเรือลอสแอนเจลิส ซึ่งได้บรรเทำลงและกลับคืนสู่สภำวะปกติเทียบเท่ำช่วงก่อนกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19
รวมทั้งควำมคืบหน้ำกำรเจรจำกับสหภำพแรงงำนผู้ปฏิบัติงำนในท่ำเรือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการดาเนินงานกระทรวงฯ
 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวเรื่อง “2022 will be a turning point for Thailand into a new era of greenhouse
gas reduction” ฉบับภำษำอังกฤษ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการนาเข้าสินค้าเกษตรไทย
 ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดของ US.FDA. ให้กับบริษัท Around the table ซึ่งจะแจ้งให้กับคู่ค้ำผู้ส่งออกสินค้ำลูกอม
รสผลไม้ต่ำงๆ ของไทย ขณะนี้ผู้ส่งออกอยู่ในระหว่ำงจัดทำสินค้ำเพื่อส่งเข้ำมำจำหน่ำยในร้ำน Ross ซึ่งเป็น discount
store ที่มีหลำยสำขำในสหรัฐฯ โดยประเด็นในกำรชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบของ US.FDA. หัวข้อ color additives ที่ใช้
ในอำหำร ซึ่งสีผสอำหำรที่อนุมัติให้ใช้สำหรับอำหำรมนุษย์ในสหรัฐฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Part 73, Subpart A:
Color additives exempt from batch certification และ Part 74, Subpart A: Color additives subject to
batch certification โดยสรุปคือ สำมำรถใช้สีจำกธรรมชำติที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมี batch certification และ อีกชนิด
คือสีที่จะต้องมี batch certification
 ประสำนกลุ่มควำมร่วมมือทวิภำคี กองประมงต่ำงประเทศ เพื่อนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมตกลงด้ำนกำรรับรอง
ควำมปลอดภัยสิ นค้ำสั ตว์ น้ำส่งออกสหรัฐอเมริกำ ระหว่ ำง U.S.FDA - เอกวำดอร์ เพื่ อประกอบกำรพิ จำรณำถึง
ควำมเป็นไปได้ของกรมประมงในกำรจัดทำควำมร่วมมือระหว่ำงกรมประมงของไทยและ U.S FDA ในลักษณะเดียวกัน
กับที่สหรัฐฯ ได้ทำกับเอกวำดอร์
 ประชุมหำรือร่วมกับ เกษตรจังหวัดสมุทรสงครำมและผู้ส่งออกบริษัท สินค้ำไทยโกอินเตอร์ จำกัด และบริษัท เจเอ็น
เอสอันดำมัน จำกัด เพื่อชี้แจงระเบียบกำรนำเข้ำให้กับผู้ส่งออกที่สนใจส่งออกมะพร้ำวสดมำยังสหรัฐฯ อีกทั้ง ยังชี้แจง
ระเบียบกำรขึ้นทะเบียนสถำนประอบกำรอำหำรให้กับผู้ส่งออกในกรณีที่บริษัทฯ มีกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำร
สินค้ำอำหำรทะเลกับ U.S.FDA อยู่แล้ว โดยหำกบริษัทฯ จะส่งออกสินค้ำชนิดอื่นที่ผลิตในสถำนประกอบกำรที่มีที่อยู่
เดียวกัน บริษัทฯ ดังกล่ำวไม่ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ และสำมำรถปรับแก้เพิ่มเติมข้อมูลในระบบของ US..FDA ได้เลย
 หำรือกับบริษัท Markrin ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จำกโกโก้ของไทย เรื่องกำรนำเข้ำผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตชุปผลไม้ เช่น
มะพร้ำว ลำไย ลินจี่ กล้วย สัปปะรด เพื่อนำมำจัดแสดงและแจกให้แขกในงำนวันชำติได้ชิม เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและ
ประชำสัมพันธ์สินค้ำเกษตรของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำยมำกยิ่งขึ้นในตลำดสหรัฐ
 ให้คำปรึกษำ Markrin ในกำรขยำยตลำดในสหรัฐฯ และประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก รวมถึงกำรจับคู่ทำงธุรกิจให้บริษัท
Markrin และ US. Food broker บริษัท Around the Table ในกำรเจรจำถึงควำมเป็นไปได้ในกำรทำธุรกิจร่วมกัน
เพื่ อน ำเสนอขำยผลิ ต ภั ณฑ์ ช็ อกโกแลตสำยพั นธุ์ ไทยของทำงบริ ษั ท Markrin ให้ กั บตลำดซุ เปอร์ ม ำร์ เก็ ต หลั ก
(Mainsteam) ของสหรัฐฯ นอกจำกนี้ ยังได้ชี้แจงเรื่องกำรดำเนินกำรส่งตัวอย่ำงสินค้ำประมงให้ทำงบริษัทฯ ทดลอง
รวมถึงกำรลงทะเบียน FCE และ SID กับหน่วยงำน U.S.FDA แก่บริษัท Around the Table
 ชี้แจงระเบียบกำรนำเข้ำมะพร้ำวให้กับผู้ส่งออกบริษัท ไทยโกอินเตอร์จำกัด และบริษัท เจเอ็นเอสอันดำมัน จำกัด ดังนี้
1. ชี้แจงเรื่องกำรลงทะเบียนสถำนประกอบกำรอำหำรในกรณีที่บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับ U.S.FDA อยู่แล้วและ
ต้องกำรเพิ่มสินค้ำชนิดใหม่ ซึ่งสำมำรดำเนินกำรได้ทันทีในบัญชีเดิมที่เคยลงทะเบียนกับ U.S.FDA อยู่ก่อนแล้ว
2. ผู้นำเข้ำของทำงบริษัทที่ต้องกำรนำเข้ำมะพร้ำวสดจะต้องยื่นเรื่องขอ Import Permit กับหน่วยงำน U.S.FDA
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3. รูปแบบกล่องมะพร้ำว จำนวน และกำรจัดเรียงสินค้ำมะพร้ำวที่จำหน่ำยในสหรัฐฯ
 ชี้แจงรำยกำรสินค้ำที่สหรัฐฯ ไม่อนุญำตให้นำเข้ำ ซึ่งรวมถึงกำรนำเข้ำพร้อมผู้โดยสำรทำงเครื่องบินให้กับผู้โดยสำรไทย
ที่เดินทำงเข้ำสหรัฐฯ
ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤศจิกายน 2565
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