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

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน ตุลาคม 2565 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตร (รวมผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ แต่ไม่รวม
ผลิตภัณฑ์จากปา่และเอทานอล) จากทั่วโลก คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 19,665.18 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือน
ก่อนหน้าร้อยละ 7.01  โดยน าเข้าจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 509.92 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
หน้าร้อยละ 9.16 ส่งผลให้ส่วนแบง่ตลาดของไทยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 2.97 ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 
อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน ตุลาคม 2565 มีดังนี้   

1. อาหารสุนัขและแมว น าเข้าเป็นมูลค่า 82.25 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 10.33 และเพิ่มขึ้น
จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าสูงถึงร้อยละ 83.10 

2. ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น าเข้าเป็นมูลค่า 57.75 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 7.52 และ
เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 74.63 

3. ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ น าเข้าคิดเป็นมูลค่า 53.57 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 15.00 
แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าสูงถึงร้อยละ 31.27 

4. กุ้งและผลิตภัณฑ์ น าเข้าเป็นมูลค่า 44.79 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 35.52 แต่ลดลง
จากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 9.44 

5. ข้าว น าเข้าคิดเป็นมูลค่า 36.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 33.32 และลดลงร้อยละ 9.30 
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ มูลค่าการน าเข้าข้าวหอมมะลิ (ข้าวขาวและข้าว
กล้อง) ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 47.77 โดยมีปริมาณการน าเข้าทั้งหมด 21,618 ตัน คิดเป็นมูลค่า 19.78 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.37 ของมูลค่าการน าเข้าข้าวทั้งหมดจากประเทศไทย  

ข้อสังเกต  
ภาพรวมการน าเข้าสินค้าเกษตรจากไทยในเดือนตุลาคม 2565 ทั้งปริมาณและมูลค่าการน าเข้าเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ

เทียบกับเดือนกันยายน 2565 โดยอาหารสุนัขและแมว ทูน่าและผลิตภัณฑ์ กุ้งและผลิตภัณฑ์ มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ 
มะขามสด และกล้วยไม้มีปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ข้าว 
สับปะรดกระป๋อง และทุเรียนสดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า  
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รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 แสดง
การปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและประเทศคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ประเทศไทย  US.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 4 ราย จ านวนสินค้า 6 entry line ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน  
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. Huychun (Thailand)   เครื่องดื่ม    2 มีส่วนผสมมากกว่า 1 ชนิดแต่ไม่ระบุ
ชื่อสามัญของส่วนผสม 

2. Thai World 
Import&Export Co., Ltd 

ถั่วเขียว 
 

2 สารก าจัดศัตรูพืช 

3. Bsa Food Products Cg 
Ltd   

ปลาซาร์ดีน 1 สิ่ งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่ เหมาะ
ส าหรับการบริโภค 

4. HI CARE THAI GLOVES 
COMPANY LTD   

ถุงมือยางทาง
การแพทย์ 

1 ฉลากไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
สินค้ามีจุดบกพร่องหรือมีรู  
สินค้ายังไม่ได้รับการพิจารณาเทียบเท่า
กับมาตรฐานของสหรัฐฯ 

- ประเทศคู่แข่ง 

 ประเทศ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผู้ประกอบการ 20 ราย   
- จ านวน  50 Entry Line 

เห็ด  พุทรา ข้าวโพด
และซอส สมุนไพร โป๊ย
กั๊ก ขนมปัง ขนม 
ช็อกโกแลตผสมถั่ว 
ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์จาก
ผลไม้  ถุงมือยางทาง
การแพทย์  

ปนเปื้อน สิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับ               
การบริโภค ลิสทีเรีย เมลามีน สีที่ไม่ปลอดภัย สารพิษที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สารก าจัดศัตรูพืช 
อาหารผลิตในสถานประกอบการที่ไม่สะอาดและอจ
ปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้  
ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 21 CFR Part 120 ผู้ผลิตไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิต
อาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด 
ฉลากไม่ถูกต้อง รูปแบบหรือข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
ไม่ระบุชื่อสามัญของส่วนผสม ข้อมูลบนฉลากไม่ชัดเจนอาจ
ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต              
ผู้บรรจุ หรือผู้แจกจ่ายสินค้า ไม่ระบุข้อมูลที่จ าเป็นเป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่ระบุข้อมูลโภชนาการครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด   
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่แจ้งกระบวนการผลิตอาหารภายใต้
กฎระเบียบ 21 CFR Part 108 สินค้ามีจุดบกพร่องหรือมีร ู 
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2. เวียดนาม 

- ผู้ประกอบการ 8 ราย   
- สินค้า 11 Entry Line 

มะขามและผลิตภัณฑ์ 
กุ้ง ปลาแรด ปลาทูนา่ 
ขนม  

ปนเปื้อน   สิ่ งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับ              
การบริโภคเป็นอาหาร สีที่ ไม่ปลอดภัย ซัลโมเนลล่า              
ฮีสตามีน  
ฉลากไม่ถูกต้อง มีส่วนผสมของสีสังเคราะห์และไม่ระบุบน
ฉลาก ไม่ระบุส่วนผสมที่ เป็นสารก่อภูมิแพ้หลักอย่าง
ครบถ้วน  

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565 ไม่พบการเพิ่มชื่อผลิตภัณฑ์
หรือบริษัทไทยในบัญชีรายชื่อ Red List และ Green List ในรายงาน Import Alert 
 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
สหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างพิจารณาเปิดตลาดสับปะรดสดจากไต้หวัน โดยหนวยงาน USDA APHIS ประกาศเปิดรับ
ความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างเอกสารการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชส าหรับการน าเข้าสับปะรดสดจากไต้หวัน 
ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศัตรูพืชที่คาดว่าจะก าหนดมาตรการควบคุมและก าจัด ได้แก่ Bactrocera 
dorsalis (Hendel) หรือแมลงวันผลไม้ (ความเสี่ยงปานกลาง) หนอนผีเสื้อ Darna pallivitta Moore (ความเสี่ยง
ปานกลาง) และ หนอนมอธ Setothosea asigna van Eecke (ความเสี่ยงต่ า)  

ปัจจุบัน สหรัฐฯ อนุญาตการน าเข้าสับปะรดสดจากไทยได้โดยต้องก าจัดศัตรูพืชด้วยการฉายรังสีที่ความเข้มข้น 400 
เกรย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยมิได้ส่งออกสับปะรดสดภายใต้โครงการตรวจรับรองล่วงหน้า (Preclearance 
program) เนื่องจากผลกระทบของรังสีต่อคุณภาพของผลไม้และค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตและขนส่งที่สูง จึงไม่คุ้มค่า
และไม่สามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี เมื่อตรวจสอบข้อก าหนดของหน่วยงาน APHIS พบว่าสหรัฐฯ 
อนุญาตน าเข้าสับปะรดเฉพาะกลุ่มที่มีสายพันธุ์ Smooth Cayenne ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยผู้น าเข้าหรือผู้น าเดินการ
แทนผู้น าเข้า (agent) จะต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงเชื้อสายของพันธุ์สับปะรดที่น าเข้าซึ่งจะใช้เอกสารนี้                                  
ในการน าเข้าครั้งแรกเท่านั้น ดังนั้น หากไทยสามารถยืนยันได้ว่าสับปะรดเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวก็อาจช่วยเพิ่ม
โอกาสในการส่งออกและแข่งขันในตลาดสหรัฐฯ ได้ 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 

 APHIS และ U.S.CBP ประกาศแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานร่วม ปี 2565 – 2569 เพื่อก าหนดหน้าที่ภายใต้
โครงการตรวจกักกันสินค้าเกษตร (Agricultural Quarantine Inspection Program: AQI) โดยหน่วยงาน APHIS 
รับผิดชอบก าหนดกฎระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องใช้ในโครงการ AQI ในขณะที่หน่วยงาน CBP ก ากับ
ดูแลปฏิบัติงาน ณ ท่าเข้าทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง 

 ภาคอุตสาหกรรมสุกรยื่นคัดค้านข้อก าหนดพื้นที่ขั้นต่ าในการเลี้ยงสัตว์ตามกฎหมายมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หมายเลข 12 
ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้รับฟังอภิปรายหรือแถลงด้วยวาจากภาคอุตสาหกรรมสุกรน าโดยสภาผู้ผลิตสุกรแห่งชาติของสหรัฐฯ 
(National Pork Producer Council: NPPC) ที่คัดค้านต่อกฎหมายแคลิฟอร์เนีย หมายเลข 12 (Proposition 12 
Prevention of Cruelty to Farm Animals Act) ซึ่งก าหนดมาตรฐานพื้นที่การเลี้ยงสัตว์บางชนิดในฟาร์ม ได้แก่ สุกร
พันธุ์ ลูกวัวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค และไก่ไข่ รวมทั้งการห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ เนื้อลูกวัว และเนื้อสุกรที่มาจาก
การเลี้ยงที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าว 
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 สหรัฐฯ เพิ่ม "งา" ในเอกสารค าแนะน าการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2565 หน่วยงาน US.FDA ได้ออกเอกสารค าแนะน าการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 เพื่อทดแทน
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2549 รวมถึงเพื่อให้สะท้อนข้อก าหนดให้เพิ่ม "งา" อยู่ในรายการหลักของอาหาร
ก่อภูมิแพ้จากเดิมที่มี 8 รายการ (Eight Major Food Allergen) ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2566 นี้  
นอกจากนี้ ยังได้ออกร่างเอกสารค าแนะน าส าหรับภาคอุตสาหกรรม ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 5 ซึ่งทบทวนและเพิ่มเติม
ค าถาม-ค าตอบใหม่ด้วย 

 สถานการณ์ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ยังคงด าเนินต่อไปในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยงาน USDA APHIS คาดว่า
สถานการณ์จะยังคงด าเนินต่อไปและอาจพบสัตว์ปีกติดเชื้อมากขึ้น ปัจจุบันได้รับการยืนยันการระบาดใน 47 มลรัฐ 
เพิ่มขึ้น 1 มลรัฐ ในเดือนที่ผ่านมา และมีสัตว์ปีกติดเชื้อกว่า 53.02 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจาก 50.12 ล้านตัว ในเดือนที่
ผ่านมา และไอโอวาเป็นมลรัฐที่มีการยืนยันพบ สัตว์ปีกติดเชื้อมากที่สุด  

5. การคาดคะเนสถานการณก์ารค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 หน่วยงาน USDA ประเมินว่าสหรัฐฯ จะขาดดุลการค้าสินค้าเกษตรในปีงบประมาณ 
2565 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ถึง 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากเดิมที่ได้ดุลการค้าที่ 2.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในปีก่อนหน้า เนื่องมาจากหน่วยงาน USDA ERS ได้ประกาศว่าการส่งออกสินค้าเกษตรสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 1.9 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐ ต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนสิงหาคมถึง 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และต่ ากว่าปีก่อนหน้าถึง 6.4 
พันล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การน าเข้าจะสูงขึ้นท าลายสถิติถึง 1.99 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือ เพิ่มขึ้น 2 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ 

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
ติดตามข้อมูล/ความเคลื่อนไหวแนวโน้มสินค้าที่น่าสนใจ  

 การส ารวจราคาจ าหน่าย (ปลีก) ข้าว จากการส ารวจพบว่าราคาข้าวส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว มีบางส่วนที่ปรับราคาขึ้น/
ลดลงเล็กน้อยตามภาวะตลาดและการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ราคาข้าวของเวียดนามอยู่ในภาวะทรงตัวแต่ยังคงมีสินค้า
วางจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ข้าวขาวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ และข้าวเมล็ดแดง และยังพบข้าวเหนียวจาก
เวียดนามวางจ าหน่ายในตลาดที่ท าการส ารวจหนึ่งแห่ง อีกทั้งราคาข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวเมล็ดแดง และปลายข้าวหอม
มะลิจากเวียดนามมีราคาจ าหน่ายต่ ากว่าข้าวไทย นอกจากนี้ ยังพบข้าวขาวหอมมะลิของสหรัฐฯ White Jasmine ตรา 
Jazzmen ขนาดบรรจุ 20 ปอนด์/ถุง วางจ าหน่ายในตลาดเอเชียที่ท าการส ารวจ  

 การส ารวจราคาจ าหน่าย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน การส ารวจในเดือนพฤศจิกายนพบว่ามีจ านวนชนิดผลไม้เขตร้อน
วางจ าหน่ายเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยพบล าไยแช่แข็งและลิ้นจี่แช่แข็งวางจ าหน่ายในตลาดหนึ่งแห่งที่
ท าการส ารวจ แต่พบทุเรียนแช่แข็งทั้งในรูปแบบแช่แข็งทั้งลูกและเนื้อทุเรียนแช่แข็ง แบ่งเป็นพันธุ์ Musang จาก
มาเลเซีย และพันธุ์หมอนทองจากไทยและเวียดนามในทุกตลาดที่ท าการส ารวจ นอกจากนี้ ยังพบทุเรียนสด 
มะพร้าวอ่อน และมะขามหวานน าเข้าจากไทยเพียงประเทศเดียววางจ าหน่ายในตลาดที่ท าการส ารวจ โดยราคา
มะขามหวานปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคาทุเรียนสดและมะพร้าวปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็
ตาม ไม่พบผลไม้เขตร้อนจากสหรัฐฯ วางจ าหน่ายในตลาดใดที่ท าการส ารวจ อนึ่ง ผลไม้เขตร้อนที่วางจ าหน่ายใน
ตลาดที่ท าการส ารวจส่วนใหญ่ราคาปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยผลไม้เขตร้อนที่ราคาลดลง ได้แก่ 
มะม่วงพันธุ์ Champagne แก้วมังกร (เนื้อขาว) แก้วมังกร (เปลือกเหลือง) มังคุด ล าไยสด และเงาะ ผลไม้ที่ราคา
ทรงตัว ได้แก่ มะม่วงพันธุ์ Kent มะม่วงดิบจากเวียดนาม แก้วมังกร (เนื้อแดง) 
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 หน่วยงาน U.S.FDA เรื่องระเบียบฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการทวนสอบย้อนกลับอาหารพร้อมก าหนดจัดสัมมนา
ออนไลน์แก่ผู้สนใจ เพื่อส่งเสริมการระบุและการก าจัดอาหารที่อาจปนเปื้อนและส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยหรือ
เสียชีวิตออกจากตลาดในสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็ว โดยก าหนดให้ผู้ประกอบการที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษา
อาหารที่อยู่ในรายการอาหารเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับต้องจัดท าและเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
การติดตามที่ส าคัญหรือเหตุการณ์ส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน โดยจะต้องมีองค์ประกอบข้อมูลหลัก นอกจากนี้ สถาน
ประกอบการที่อยู่ภายใต้ระเบียบฉบับนี้จะต้องยื่นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับอาหารดังกล่าวต่อหน่วยงาน U.S.FDA 
ภายใน 24 ชั่วโมง หรือตามกรอบเวลาที่เหมาะสมภายหลังจากได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ระเบียบจะเริ่มมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 20 มกราคม 2569 พร้อมนี้ หน่วยงาน U.S.FDA มีก าหนดจัดสัมมนาออนไลน์ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 
เวลา 13.00 - 17.00 น. (ตามเวลามาตรฐานตะวันออกสหรัฐฯ) 

 การขยายระยะเวลารับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างระเบียบปรับปรุงค านิยามและการติดฉลากระบุอาหารเพื่อสุขภาพ
ของหน่วยงาน U.S.FDA เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 หน่วยงาน U.S.FDA ได้ประกาศขยายระยะเวลาเปิดรับ
ฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อไปอีก 50 วัน จากก าหนดเดิม หรือภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการด าเนินงานกระทรวงฯ 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายเกษตรของไทย เรื่อง กรมปศุสัตว์ก าหนดเป้าหมาย Zero ASF โดยได้จัดท าค าแปลเป็น
ภาษาอังกฤษในชื่อเรื่อง “Thailand Department of Livestock Development aims for Zero ASF 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่อง 'ระบบการเลี้ยงควายปลักพื้นที่ทะเลน้อย' พื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของ
ไทย เป็นภาษาอังกฤษ 

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการน าเข้าสินค้าเกษตรไทย  

 หารือกับหน่วยงาน USDA FSIS เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติในการน าไข่มาใช้เป็นวัตถุดิบในขนมทองม้วน เนื่องจากแม้ว่า
สินค้าทองม้วนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงาน U.S.FDA แต่ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบของ FSIS ทั้งนี้ ได้รับ
การยืนยันว่าสามารถใช้ไข่จากไทยเป็นวัตถุดิบในสินค้าอาหารส่งออกมายังสหรัฐฯ ได้ โดยจะต้องจัดเตรียมภายใต้
เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ (1) ไข่ที่ผ่านกระบวนการและเก็บรักษาอย่างเหมาะสมตามที่ FSIS ก าหนด หรือ (2) ไข่สดที่
ตอกและใช้ในกระบวนการผลิตอาหารทันที ทั้งนี้ได้แจ้งผู้ประกอบการไทยและผู้น าเข้าทราบด้วยแล้ว 

 ให้ค าแนะน าและน าส่งรายชื่อรายชื่อโรงงานผลิตว่านห่างจระเข้ในน้ าเชื่อมไทยแก่ผู้น าเข้าซึ่งสนใจน าเข้าสินค้าดังกล่าว
มายังสหรัฐฯ 

 ประสานผู้ผลิตและส่งออกโกโก้ องค์กร ICCO และ มกอช. เพื่อจัดท าก าหนดการประชุมหารือออนไลน์ เรื่อง โอกาส
และศักยภาพของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ ICCO หรือองค์กรโกโก้นานาชาติ ซึ่งมีสมาชิกเป็นประเทศผู้ผลิต
โกโก้ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์กรสหประชาชาติ 

 เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการติดตามและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายาง
และรักษาเสถียรภาพราคายาง ครั้งที่ 5/2565 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายและข้อมูลต่าง ๆ ของประเทศคู่ค้าที่
ส าคัญในสินค้ายางพารา ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน และวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ในนาม
หน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองงานวันชาติไทยประจ าปี โดยภายในงานได้จัดแสดงประชาสัมพันธ์
โกโก้ รวมถึงช็อกโกแลตไส้กล้วยหอมทองกวนและช็อกโกแลตไส้มะพร้าวขูด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดค้นและได้รับ
การสนับสนุนจากบริษัท MarkRin ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและผลิตโกโก้ไทย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด
ได้รับความสนใจและทดลองชิมโดยแขกผู้มีเกียรติชาวต่างชาติ อาทิ นักการทูต หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหาร
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ระดับสูงภาคเอกชน และผู้ประกอบการในสหรัฐฯ รวมทั้งชุมชนชาวไทยในแคลิฟอร์เนียที่เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก การ
ด าเนินกิจกรรมในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภค
ท้องถิ่นและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น และเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาสาย
พันธุ์และผลิตโกโก้คุณภาพ ทั้งนี้ พบว่าเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานต่างชาตินั้นชื่นชอบช็อกโกแลตไส้มะพร้าวขูด 
เนื่องจากรสชาติกลมกล่อมและเนื้อสัมผัสของไส้ที่ตัดกับช็อกโกแลต ในขณะที่ชาวเอเชียและชุมชนไทยชื่นชอบ
ช็อกโกแลตไส้กล้วยกวนที่หวานก าลังดีมาพร้อมกลิ่นหอมและรสสัมผัสอันเป็นเอกลักษณ์  
 

 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ 

ธันวาคม  2565 


