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

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

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

รวมผลิตภัณฑ์จำกป่ำและเอทำนอล) จำกทั่วโลก คิดเป็นมูลค่ำทั้งหมด 20,405.82 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำก
เดือนก่อนหน้ำร้อยละ 4.78  โดยน ำเข้ำจำกประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ำ 489.64 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดอืน
ก่อนหน้ำร้อยละ 10.14 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลำดของไทยในสหรัฐฯ ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 2.40 ส ำหรับมูลค่ำของ
สินค้ำ 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น ำเข้ำจำกไทยสูงสุดในเดือน มิถุนายน 2565 มีดังนี้   

1. อาหารสุนัขและแมว น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 77.55 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนร้อยละ 14.01 แต่
เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 76.45 

2. ข้าว น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 55.82 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 19.52 แต่เพิ่มขึ้น               
ร้อยละ 67.44 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ ทั้งนี้ มูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวขำว
และข้ำวกล้อง) ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 22.06 โดยมีปริมำณกำรน ำเข้ำทั้งหมด 42,897 ตัน คิดเป็น
มูลค่ำ 36.33 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65.08 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำข้ำวทั้งหมดจำก
ประเทศไทย   

3. ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 43.42 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 30.99 
แต่เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 95.41 

4. ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำ 42.23 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 20.68 
แต่เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 12.97 

5. กุ้งและผลิตภัณฑ์ น ำเข้ำเป็นมูลค่ำ 39.12 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อนหน้ำร้อยละ 1.58 และ
เพิ่มขึ้นจำกเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำร้อยละ 34.06 
 

ข้อสังเกต  
ภำพรวมกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรจำกไทยในเดือนมิถุนำยน 2565 ทั้งปริมำณและมูลค่ำน้อยกว่ำเดือน

พฤษภำคม 2565 โดยสินค้ำเกษตรส ำคัญจำกไทย ได้แก่ อำหำรสุนัขและแมว ข้ำว ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ ทูน่ำ
และผลิตภัณฑ์ สับปะรดกระป๋อง กล้วยไม้ ทุเรียนสด และมะขำมสด มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนหน้ำ อย่ำงไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้ำ พบว่ำอัตรำกำรน ำเข้ำสินค้ำ
เกษตรของไทยโดยรวมในเดือนมิถุนำยน 2565 เพิ่มขึ้นทั้งในด้ำนมูลค่ำและปริมำณ  
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ผลไม้เขตร้อน จำกกำรส ำรวจพบว่ำมีผลไม้เขตร้อนเข้ำสู่ตลำดมำกข้ึน รำคำผลไม้เขตร้อนส่วนใหญ่ลดลง                     
เมื่อเทียบกับช่วงที่ส ำรวจในเดือนมิถุนำยน 2565 โดยรำคำมะพร้ำวอ่อนจำกไทยลดลงเนื่องจำกเป็นช่วงกำรจ ำหน่ำยใน
รำคำพิเศษ ทั้งนี้ พบว่ำมีมะพร้ำวอ่อนหลำยยี่ห้อวำงจ ำหน่ำยในตลำด ในขณะเดียวกันมะม่วงดิบและมะม่วงสุกจำก
เม็กซิโกส่วนใหญ่วำงจ ำหน่ำยในรำคำที่ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ พบว่ำมะม่วงเขียวเสวย (ฉำยรังสี)                                  
จำกเม็กซิโกยังคงมีวำงจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องในรำคำที่ลดลงเช่นกัน ในขณะที่มังคุดจำกเม็กซิโกจ ำหน่ำยในรำคำเพิ่มขึ้น
เนื่องจำกไม่มีคู่แข่ง ส ำหรับทุเรียนสดของไทยยังคงมีวำงจ ำหน่ำยในรำคำทรงตัว 

ข้ำว จำกกำรส ำรวจพบว่ำรำคำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวขำวและข้ำวกล้อง) ของไทยปรับตัวลดลงบำงส่วน ในขณะที่
รำคำข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ (ข้ำวขำวและข้ำวกล้อง) ข้ำวเมล็ดแดง ข้ำวกล้องหอมมะลิผสมข้ำวแดง ปลำยข้ำวหอมมะลิ 
และข้ำวเหนียวส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว นอกจำกนี้ ยังพบว่ำข้ำวหอมและข้ำวเมล็ดแดงจำกประเทศคู่แข่งยังคงมี                             
วำงจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องและมีให้เห็นในตลำดมำกขึ้น โดยส่วนใหญ่วำงจ ำหน่ำยในรำคำที่ต่ ำกว่ำข้ำวชนิดเดียวกันกับ
ของไทย และยังพบอีกว่ำมีข้ำวเหนียวจำกเวียดนำมวำงจ ำหน่ำยในรำคำใกล้เคียงกับข้ำวเหนียวจำกไทย 

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

- ประเทศไทย  US.FDA ปฏิเสธกำรน ำเข้ำจำกผู้ผลิต 7 รำย จ ำนวนสินค้ำ 11 entry line ดังนี้ 

ผู้ประกอบการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน  
(entry line) 

สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. ZEN BIOTECH CO LTD สมุนไพรและชำ 1 ไม่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นเป็นภำษำอังกฤษ 

2. CK FROZEN FISH & 
FOOD CO., LTD  

กุ้ง 
 

1 พบสิ่งสกปรก เน่ำเสีย 
ซัลโมเนลลำ 

3. KING FRUIT IMPORT 
AND EXPORT CO,LTD. 

มะขำม 
 

1 พบสิ่งสกปรก เน่ำเสีย 

4. Thai Traditional 
Dessert Co.,Ltd. 

พลัม  
(แห้งหรือกวน) 

1 พบสำรพษิที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภำพ 

5. SWEET BEE FARM CO. พลัม  
(แห้งหรือกวน) 

2 พบสำรพษิที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภำพ 

6. ROYALPLUS PUBLIC 
COMPANY LIMITED   

น้ ำผลไม้รวม หรือ
น้ ำผลไม้รวมเข้มข้น 

4 ไม่แจ้งกระบวนกำรผลติอำหำรภำยใต้
กฎระเบียบ 21 CFR Part 108 

7. SAJJAN COMMODITIES 
(THAILAND) CO., LTD   

มะขำม 
แห้งหรือกวน 

1 พบสิ่งสกปรก เน่ำเสีย 

 

- ประเทศคู่แข่ง 

 ประเทศ สินค้าที่ถูกปฏิเสธ สาเหตุการถูกปฏิเสธ 

1. จีน 
- ผู้ประกอบกำร 23 รำย   
- จ ำนวน 37 Entry Line 

ผลิตภัณฑ์พทุรำจีน 
ผลิตภัณฑ์พลัม 
ผลิตภัณฑ์จำกนม 
ผลิตภัณฑ์มนัหวำน 
ผลิตภัณฑ์พชี ข้ำวโพด 
เห็ด แก้วมังกร ปลำนิล 
ขำกบ สมุนไพรและชำ 

ปนเปื้อน  สิ่งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับ         
กำรบริโภค สำรพิษที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ 
ยำสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญำต สำรก ำจัดศัตรูพืช เมลำมีน      
ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  ผู้น ำเข้ำไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ 
FSVP ไม่ระบุหมำยเลขตู้ คอนเทนเนอร์  Permanent 
Container Code ภำยใต้กฎระเบียบ 21 CFR 113.60(c) 
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เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนม 
เฟิร์น 

2. เวียดนาม 

- ผู้ประกอบกำร 9 รำย   
- สินค้ำ 32 Entry Line 

ซอสพริกไทย มะพร้ำว 
พริกไทยด ำ ผลิตภัณฑ์
ข้ำว ปลำสลดิ ปลำหิน 
ปลำซำร์ดีน กำแฟ   
ผลิตภัณฑ์แปง้มัน
ส ำปะหลงั ขนม 
ผลิตภัณฑ์หัวหอม 
มะขำมและผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑบ์ะหมี่กึ่ง
ส ำเร็จรูป ผลไม้แปรรูป 
 
 

ปนเปื้อน   สิ่ งสกปรก เน่ำเสีย หรือไม่เหมำะส ำหรับ              
กำรบริโภคเป็นอำหำร ซัลโมเนลล่ำ สำรพิษที่อำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภำพ สำรก ำจัดศัตรูพืช  
ฉลากไม่ถูกต้อง ไม่ระบุข้อมูลโภชนำกำร ไม่ระบุส่วนผสมที่
เป็นสำเหตุของอำกำรของโรคภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ
ปริมำณ/น้ ำหนัก/จ ำนวนที่ถูกต้อง ไม่ระบุชื่อสำมัญอำหำร
และส่วนผสม ไม่ระบุข้อมูลตำมที่กฎหมำย FPLA ก ำหนด 
ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ไม่แจ้งกระบวนกำรผลิตอำหำรภำยใต้
กฎระเบียบ 21 CFR Part 108 ไม่ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต
อำหำรกระป๋องที่มีควำมเป็นกรดต่ ำ 

ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  ไม่ระบุหมำยเลขตู้คอนเทนเนอร์ 
Permanent Container Code ภำยใต้กฎระเบียบ 21 CFR 
113.60(c)  

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ประจ ำเดือน กรกฎาคม 2565 ไม่พบว่ำมีกำรเพิ่มชื่อสินค้ำหรือ
บริษัทไทยในมในบัญชี Red List และ Green List 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
จำกกำรส ำรวจตลำดผลไม้เมืองร้อนพบว่ำเม็กซิโกยังเป็นคู่แข่งส ำคัญด้ำนสินค้ำผลไม้เขตร้อนของไทย โดยเม็กซิโกได้
ส่งออกผลไม้ที่ไทยเคยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกมำก่อน และเป็นสินค้ำที่ ณ ปัจจุบัน ไทยไม่มีส่งออกมำยังสหรัฐ เนื่องจำก
โครงกำร pre-clearance หยุดกำรด ำเนินงำนซึ่งมีสำเหตุสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ต้นทุนกำรผลิตและ
ขนส่ง ทั้งนี้ พบว่ำมีมะมวงเขียวเสวย (ซึ่งผู้ส่งออกเม็กซิโกเลือกวิธีกำรฉำยรังสีไม่ที่ 105-150 เกรย์) วำงจ ำหน่ำย
อย่ำงต่อเนื่องแม้รำคำจะลดลงเล็กน้อย ในขณะที่มังคุดจำกเม็กซิโกมีรำคำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกไมมีคูแขง นอกจำกนี้ ยัง
เร่ิมพบมังคุดจ ำหน่ำยในซูเปอร์มำร์เก็ตชำวอเมริกันอีกด้วย ซึ่งหำกไทยยังไม่สำมำรถส่งออกสินค้ำดังกล่ำวและผลไม้
เขตร้อนอ่ืนๆ มำยังสหรัฐฯ ในเร็วนี้ อำจท ำให้เสียควำมเชื่อมั่นและส่วนแบ่งในตลำดสหรัฐฯ ได้  

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผิดชอบ 
 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2565 ซึ่งจัดท ำโดยคณะกรรมกำร Word Agricultural Outlook ของกระทรวง

เกษตรแหงสหรัฐอเมริกำ และศูนยบรรเทำภัยแลงแหงชำติ ชี้ว่ำ สถานการณภัยแลงและขาดแคลนน้ําในภาค
การเกษตร ยังคงด าเนินต่อไปอยางตอเนื่องโดยเฉพาะฝงตะวันตกของสหรัฐฯ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่รุนแรงที่สุดเป
นประวัติการณ์ ท ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรเกษตรกรรมและภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ เนื่องจำกมีควำมต้องกำร
ใช้น้ ำมำกขึ้น เพื่อใช้ในกำรเกษตร ในขณะที่ปริมำณน้ ำมีลดลง ยิ่งไปกว่ำนั้น ยังส่งผลให้เกิดกำรเพิ่มต้นทุนกำรผลิต
ในกำรท ำกำรเกษตร อำทิ กำรเพิ่มต้นทุนจำกกำรซื้อเครื่องมือสูบน้ ำบำดำลและกำรสูบน้ ำบำดำล เป็นต้น และ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้ำง ซึ่งรวมถึง กำรว่ำงงำนด้วย 
(1) พื้นที่กำรเกษตรที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุดตำมล ำดับ ได้แก่ แกะและแพะ โคเนื้อ โคนม ไร่หญ้ำแห้ง ถั่วอัลฟำฟ่ำ 

และ สุกร 
(2) สำเหตุส ำคัญ ได้แก่ ปริมำณน้ ำฝนที่ลดลง ปริมำณทุงหิมะ และมวลอำกำศรอนสุดขั้ว  
(3) สถำนกำรณในมลรัฐแคลิฟอรเนียพบวำ ไตรมำสแรกของป 2565 เปนชวงที่มีน้ ำนอยที่สุดในรอบ 100 ป

และปริมำณน้ ำฝนทั่วทั้งมลรัฐในปน้ ำปจจุบันสะสมเพียงรอยละ 73 ของคำเฉลี่ย นอกจำกนี้ทุงหิมะ Sierra-
Cascades สะสมในปน้ ำปจจุบันมีเพียงรอยละ 10 ของคำเฉลี่ย ลดลงจำกเดิมที่เคยพบกอนหนำรอยละ 18 
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และอำงเก็บน้ ำทั่วมลรัฐมีปริมำณน้ ำรวมรอยละ 71 ของคำเฉลี่ยในชวงเวลำเดียวกันของปกอนหนำ สงผลให้
ต้องประกำศภำวะภัยแลงฉุกเฉินใน 58 เขต ของมลรัฐแคลิฟอรเนีย ประชำชนที่อำศัยอยูในพื้นที่ดังกลำวได
รับกำรแจงใหลดกำรใชน้ ำลงรอยละ 15 ของปริมำณที่ใชเมื่อป 2563 โดยแคลิฟอร์เนียถือเป็นมลรัฐที่มี                            
ภำคกำรเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมำกที่สุดคือเมืองแซครำเมนโต และชำยฝั่ง
ตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอรเนีย  

 (4) สถำนกำรณ์ภัยแล้งท ำให้เกิดกำรตื่นตัวและปรับปรุงกฎหมำยเพื่อใหควำมชวยเหลือดำนน้ ำเปนครั้งแรก โดย
พรรคกำรเมืองทั้งดีโมแครตและรีพับรีกันตำงก็เห็นชอบที่จะผลักดันกฎหมำยและมำตรกำรเพื่อจัดหำน้ ำ
เพิ่มเติมและปรับปรุงโครงสรำงพื้นฐำนชลประทำนในแคลิฟอรเนียและพื้นที่อ่ืนฝงตะวันตกใหทันสมัย อำทิ       
รัฐบัญญัติวำดวยกำรลงทุนโครงสรำงพื้นฐำน และกำรจำงงำนซึ่งประกำศใช เมื่อพฤศจิกำยนที่ผำนมำ                          
รำงกฎหมำย RENEW WIIN Act ซึ่งขยำยขอบเขตอ ำนำจของหนวยงำนรัฐบำลกลำงบำงแหงใหสำมำรถชวย
เหลือดำนโครงสรำงพื้นฐำนชลประทำนในฝงตะวันตกและค ำปรึกษำโครงกำรในแคลิฟอรเนีย รำงกฎหมำย 
Support to Rehydrate the Environment, Agriculture and Municipalities Act (STREAM Act) ซึ่งมุ่ง
หมำยจะจัดหำน้ํำเพิ่มเติมและปรับปรุงโครงสรำงพื้นฐำนกำรแจกจำยน้ ำในฝงตะวันตก 

 สหรัฐอเมริกายกระดับสถานะไทยสู Tier 2 ในรายงาน TIP Report 2022 เนื่องจากหนวยงานภาครัฐและหนวย
งานที่เก่ียวของ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน และสํานักงานตํารวจ 
มีความพยายามอยางมีนัยสําคัญในการแกไขปญหาการคามนุษย แมวาจะอยูในสถานการณการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 ก็ตำม โดยหำกสถำนกำรณกำรคำมนุษยของประเทศใดอยูในระดับ Tier 2 Watch List ติดตอกันเปน     
เวลำ 2 ป ในปถัดจำกนั้น สหรัฐฯ จะปรับใหสถำนกำรณกำรคำมนุษยของประเทศดังกลำวอยูในระดับ Tier 2 หรือ
Tier 3 เทำนั้น โดยหำกสถำนกำรณกำรคำมนุษยในปดังกลำวยังอยูในเกณฑระดับ Tier 2 Watch List สหรัฐฯ จะ
จัดใหสถำนกำรณกำรคำมนุษยของประเทศนั้นเปน Tier 3 ในปถัด (ปที่ 3) ทันที ซึ่งในปี 2564 ประเทศไทยถูก
ปรับอันดับให้อยู่ในประเทศกลุ่ม Tier 2 Watch List นอกจำกนี้ สหรัฐฯ ยังได้เสนอข้อแนะน ำแกประเทศไทยใน
กำรแกไขปญหำกำรคำมนุษย์ดังที่ระบุในรำยงำนดังกล่ำวอีกด้วย 

 สถานการณ์ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) ยังคงด ำเนินต่อไปในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หน่วยงำนบริกำรตรวจสอบสุขภำพ
สัตว์และพืช (APHIS) คำดว่ำสถำนกำรณ์จะยังคงด ำเนินต่อไปและอำจพบสัตว์ปีกติดเชื้อดังกล่ำวมำกขึ้น  โดย
ปัจจุบันได้รับกำรยืนยันกำรระบำดใน 38 มลรัฐ เพิ่มข้ึนจำกเดิม 36 มลรัฐ ในเดือนที่ผ่ำนมำ และมีสัตว์ปีกติดเชื้อ
กว่ำ 40.14 ล้ำนตัว เพิ่มข้ึนจำก 40.09 ล้ำนตัว ในเดือนที่ผ่ำนมำ โดยมีไอโอวำเป็นมลรัฐที่มีกำรยืนยันสัตว์ปีกตดิ
เชื้อมำกที่สุด  

5. การคาดคะเนสถานการณก์ารค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
จำกกำรที่สหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยท่ำมกลำงสถำนกำรณ์เงินเฟ้อ และกำรสังเกตกำรณ์ พบว่ำปัจจุบัน
แนวโน้มค่ำครองชีพ ซึ่งรวมถึงสินค้ำเกษตรและอำหำร เชื้อเพลิง และที่อยู่อำศัย ในสหรัฐฯ ก ำลังปรับตัวไปใน
ทิศทำงที่ดีขึ้น แม้รำคำสินค้ำและค่ำครองชีพจะยังค่อนข้ำงสูงอยู่ก็ตำม อย่ำงไรก็ดี สถำนกำรณ์ภัยแล้งในสหรัฐฯ ที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรผลิตสินค้ำเกษตรในสหรัฐฯ โดยเฉพำะมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่เป็นหนึ่งในมลรัฐด้ำน
กำรเกษตรที่ส ำคัญ จึงอำจส่งผลให้ปริมำณสินค้ำลดลง ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น และท ำให้รำคำสินค้ำเกษตรที่ผลิตใน
มลรัฐที่ได้รับผลกระทบปรับตัวสูงขึ้นได้ 

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
ติดตามข้อมูล/ความเคลื่อนไหวแนวโน้มสินค้าที่น่าสนใจ  

 กำรส ำรวจรำคำจ ำหน่ำย (ปลีก) ข้ำว ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 โดยพบว่ำ รำคำข้ำวหอมมะลิ (ข้ำวขำวและข้ำวกล้อง) ของไทยปรับตัวลดลง
บำงส่วน ในขณะที่รำคำข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ (ข้ำวขำวและข้ำวกล้อง) ข้ำวเมล็ดแดง ข้ำวกล้องหอมมะลิผสมข้ำว
แดง ปลำยข้ำวหอมมะลิ และข้ำวเหนียวส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว นอกจำกนี้ ยังพบว่ำข้ำวหอมและข้ำวเมล็ดแดงจำก
ประเทศคู่แข่งยังคงมีวำงจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องและมีให้เห็นในตลำดมำกขึ้น โดยส่วนใหญ่วำงจ ำหน่ำยในรำคำที่ต่ ำ
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กว่ำข้ำวชนิดเดียวกันกับของไทย และยังพบอีกว่ำมีข้ำวเหนียวจำกเวียดนำมวำงจ ำหน่ำยในรำคำใกล้เคียงกับข้ำว
เหนียวจำกไทย 

 กำรส ำรวจรำคำจ ำหน่ำย (ปลีก) ผลไม้เขตร้อน ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง มลรัฐแคลิ ฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกำประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565 ซึ่งพบว่ำ ผลไม้เขตร้อนเข้ำสู่ตลำดมำกขึ้น รำคำผลไม้เขตร้อนส่วน
ใหญ่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงที่ส ำรวจในเดือนมิถุนำยน 2565 โดยรำคำมะพร้ำวอ่อนจำกไทยลดลงเนื่องจำกเป็นชว่ง
กำรจ ำหน่ำยในรำคำพิเศษ ทั้งนี้ พบว่ำมีมะพร้ำวอ่อนหลำยยี่ห้อวำงจ ำหน่ำยในตลำด ในขณะเดียวกันมะม่วงดิบ
และมะม่วงสุกจำกเม็กซิโกส่วนใหญ่วำงจ ำหน่ำยในรำคำที่ลดลงจำกเดือนก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ พบว่ำมะม่วง
เขียวเสวย (ฉำยรังสี) จำกเม็กซิโกยังคงมีวำงจ ำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องในรำคำที่ลดลงเช่นกัน ในขณะที่มังคุดจำก
เม็กซิโกจ ำหน่ำยในรำคำเพิ่มข้ึนเนื่องจำกไม่มีคู่แข่ง ส ำหรับทุเรียนสดของไทยยังคงมีวำงจ ำหน่ำยในรำคำทรงตัว 

 กำรส ำรวจตลำดสินค้ำ “กุ้ง” ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียง วันที่ 27 มิถุนำยน และ 7 กรกฎำคม 
2565 โดยพบว่ำจำกกำรส ำรวจในครั้งนี้พบว่ำมีกุ้งจำกเอกวำดอร์มำกที่สุด ส่วนใหญ่มักวำงจ ำหน่ำยในรูปแบบ ดบิ 
แช่เยือกแข็ง บรรจุกล่องและถุง ในซูเปอร์มำร์เก็ตของชำวเอเซีย โดยรำคำเฉลี่ยสินค้ำกุ้งดิบบรรจุกล่องและถุงจำก
เอกวำดอร์อยู่ที่ 6.34 เหรียญสหรัฐ/ปอนด์ นอกจำกนี้ ยังพบว่ำมีกุ้งจำกซำอุดีอำระเบียมำกขึ้นจำกกำรส ำรวจใน
เดือนเมษำยน 2565 ในส่วนของกุ้งไทย พบว่ำมีกุ้งแปรรูปวำงจ ำหน่ำยมำกที่สุด นอกจำกนี้ ยังมีกุ้งดิบแช่แข็งซึ่งมี
ไม่มำกนัก   

 ข้อมูลภำพรวมอุตสำหกรรมค้ำปลีกสินค้ำอำหำรในเปรู โดยในปี 2564 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจของเปรูฟื้นตัวและมี
ควำมแข็งแกร่งเทียบเท่ำก่อนช่วงกำรระบำดรุนแรงของโควิด-19 ภำคกำรเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แต่สร้ำงงำนให้กับประชำกรถึงร้อยละ 28 ควำมตกลงเพื่อส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
สหรัฐอเมริกำ และเปรู ซึ่งมีผลบังคับใช่เมื่อปี 2552 ส่งผลให้มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรของทั้งสองฝ่ำยจ ำนวน 1.46 
พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 3.5 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี 2564 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 139 
และสหรัฐฯ กลำยเป็นแหล่งน ำเข้ำสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญอันดับ 2 ของเปรู โดยมีส่วนแบ่งตลำดที่ร้อยละ 16 

 ข้อมูลภำพรวมอุตสำหกรรมค้ำปลีกสินค้ำอำหำรในเม็กซิโก โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 
(1) GDP ของเม็กซิโกในปี 2564 ขยำยตัวต่ ำกว่ำที่คำดไว้อยู่ที่ร้อยละ 4.8 เนื่องจำกปัจจัยภำยนอก เช่น                               

ควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโลก กำรชะงักงันของห่วงโซ่อุปทำนโลก และภำวะเงินเฟ้อ สหรัฐอเมริกำเป็นคู่ค้ำ
อันดับต้นที่ซื้อสินค้ำเกษตรถึงร้อยละ 82 ของที่ส่งออกทั้งหมด ในขณะที่เม็กซิโกน ำเข้ำจำกสหรัฐฯ ร้อยละ 69 
ของกำรน ำเข้ำทั้งหมด ของโลก ทั้งนี้ เม็กซิโกนับเป็นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 16 
ภำคอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่มมีมูลค่ำ 35.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ ของ GDP ในปี 2563  

(2) มีกำรขยำยตัวใน 3 ภำคส่วน ได้แก่ ภำคกำรเกษตร ซึ่งขยำยตัวร้อยละ 2.9 ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวร้อยละ 
6.5 (เนื่องจำกธุรกิจที่ไม่จ ำเป็น “non-essential” กลับมำด ำเนินกำรอีกครั้ง รวมถึงกำรผ่อนปรนมำตรกำรที่
จ ำกัดกำรด ำเนินงำนของธุรกิจและบริกำร) ภำคบริกำรขยำยตัวร้อยละ 4 (รวมถึง อุตสำหกรรมกำรบริกำรที่ฟื้น
ตัวเนื่องจำกกำรมีวัคซีนในช่วงกลำงปี 2564 อย่ำงไรก็ตำม ในครึ่งหลังของปี 2564 กำรระบำดของไวรัสโค
วิด-19 สำยพันธุ์เดลตำและโอมิครอนก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำในห่วงโซ่อุปทำนซึ่งส่งผลกระทบต่อภำคค้ำปลีกและ
ภำคบริกำร 

 สรุปข้อมูลด้ำนข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรขึ้นทะเบียนและต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรอำหำรและ
ประชำสัมพันธ์กรณี U.S.FDA เปิดสัมมนำออนไลน์ “กำรขึ้นทะเบียน กำรต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรอำหำร 
และหมำยเลข UFI” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 สิงหำคม 2565 เวลำ 13.00 – 14.00 น. (ตำมเวลำมำตรฐำน
ตะวันออกสหรัฐฯ) โดยข้อมูลกำรสัมมนำออนไลน์ในครั้งนี้ ได้แก่ 
(1) ใครบำงที่ตองขั้นทะเบียนหรือต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร 
(2) กำรขอรับหมำยเลข UFI 
(3) วิธีกำรและขั้นตอนกำรขึ้นทะเบียนและกำรต่ออำยุทะเบียนสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำร 
(4) ประโยชน์จำกกำรขึ้นทะเบียนสถำนประกอบกำรอำหำร 

 แจ้งเตือนเรื่ององค์กำรอำหำรและยำสหรัฐฯ เข้มงวดกำรตรวจสอบสำรเคมีในอำหำรทะเลน ำเข้ำ โดยครั้งนี้พุ่งเป้ำไปที่
สำรเคมี PFAS (per-and polyfluoroalkyl substances) เมื่อวันที่ 6 กรกฎำคม 2565 องค์กำรอำหำรและยำของ
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สหรัฐอเมริกำ (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ได้เผยแพร่ผลกำรสุ่มตัวอย่ำงสินค้ำอำหำรทะเล
เพื่อท ำกำรทดสอบ ตรวจหำ และวัดระดับสำรเคมี PFAS หรือ “สำรเคมีถำวร” ซึ่งเป็นสำรเคมีที่ไม่สำมำรถย่อยสลำย
ได้และมักใช้เคลือบวัสดุอำหำร กำรสุ่มตัวอย่ำงเพื่อทดสอบสินค้ำอำหำรทะเลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นขั้นตอน
เบื้องต้นในกำรพิจำรณำว่ำหน่วยงำนควรสุ่มตรวจสินค้ำอำหำรทะเลเพิ่มขึ้นหรือไม่ในอนำคต หรือมีสินค้ำอำหำรทะเล
ประเภทใดที่ควรเป็นเป้ำหมำยในท ำกำรทดสอบต่อไป 

ผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร 
 สัมภำษณ์ในหัวข้อ แมลงโปรตีนทำงเลือกส ำหรับอนำคต ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2565 กับสปริงนิวส์ ออนไลน์ 

ผ่ำนโปรแกรม zoom ซึ่งประเด็นที่ส ำคัญ ได้แก่ ปริมำณควำมต้องกำรในสหรัฐและลำตินอเมริกำ โอกำสทำง
กำรตลำด ขั้นตอน ข้อก ำหนดในกำรส่งออก ข้อแนะน ำส ำหรับเกษตรกร โดยได้จัดท ำข้อมูลและสัมภำษณ์มุมมอง
และกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยเกษตรฯ ต่อประเด็นแมลงโปรตีนทำงเลือกส ำหรับอนำคต 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการด าเนินงานกระทรวงฯ  
 ประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง เงื่อนไขกำรน ำเข้ำเมล็ดพันธุ์กัญชำ กัญชง พ.ศ. 2565 ทั้งฉบับภำษำไทยและ

ภำษำอังกฤษ 
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาการน าเข้าสินค้าเกษตรไทย 
 สนับสนุนและผลักดันกำรขยำยตลำดส่งออกสินค้ำเกษตรไทยมำยังสหรัฐฯ  

(1) ชี้แจงเรื่องพิกัดภำษี (HS Code) ส ำหรับกำรน ำเข้ำลูกอมรสผลไม้จำกไทย และโควตำกำรน ำเข้ำน้ ำตำลของ
สหรัฐฯ ให้กับบริษัทที่ประสงค์น ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวจำกไทย 

(2) ชี้แจงเรื่องพิกัดภำษี (HS Code) และโควตำส ำหรับกำรน ำเข้ำ baking mix และผลิตภัณฑ์โกโก้ที่มีน้ ำตำลเป็น
ส่วนประกอบ  ให้กับบริษัทที่ต้องกำรน ำเข้ำสินค้ำชนิดดังกล่ำวจำกไทย 

 
 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลสิ 
สิงหาคม  2565 


