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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนธันวาคม 2562 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน พ.ย.62สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด13,422
ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 6.56เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าโดยน าเข้าจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 
343.26ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 11.52ส่งผลให้โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งใน
ตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยเหลือเป็นร้อยละ 2.6อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการครองตลาดของไทย
เลื่อนขึ้นเป็นอันดับที่ 8จากอันดับที่ 9ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดใน
เดือน พ.ย. 62มีดังนี้ 

1) ข้าวสหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 59.03 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าคิด
เป็นร้อยละ 12.9และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 28.04 

2) กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 51.48ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน
ก่อนคิดเป็นร้อยละ 11.87และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 19.86 

3) ทูน่าและผลิตภัณฑ์สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 43.01 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน
ก่อนคิดเป็นร้อยละ 15.46และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 11.90 

4) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 21.23 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อน
คิดเป็นร้อยละ 16.84แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 25.50 

5) อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 22.75ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจากก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.16และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 3.76 

 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ส าคัญ 
ข้าวถึงแมก้ารน าเข้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 5 อันดับแรก จากประเทศไทยของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 62 

ในภาพรวมจะลดลงแต่มีเพียงสินค้าข้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิที่เพ่ิมขึ้นและถึงแม้ราคาน าเข้าข้าวไทย
ของสหรัฐฯ เฉลี่ยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 3.16 
ซึ่งมีผลมาจากการลดลงของผลผลิตข้าวไทยประกอบการแข็งค่าของเงินบาทแต่ความต้องการข้าวหอมมะลิใน
ตลาดสหรัฐฯ มีค่อนข้างสม่ าเสมอเนื่องจากเป็นข้าวคุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมและยังไม่มีคู่แข่งที่ส าคัญโดย
ไทยยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดข้าวในสหรัฐฯเป็นอันดับที่ 1  
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สับปะรดกระป๋อง การน าเข้าจากประเทศไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนนับจาก
เดือนกันยายนโดยการน าเข้าในเดือน พ.ย. 62 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ 32 ส่งผลให้ประเทศ
ไทยซึ่งเคยครองตลาดสับปะรดกระป๋องเป็นอันดับที่ 1 มาโดยตลอด ตกมาอยู่อันดับที่ 3 รองจาก
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซึ่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของไทย โดยสหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศดังกล่าว
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 23 และ 14 ตามล าดับ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาทส่งผล
ให้ราคาสับปะรดไทยมีราคาสูงขึ้นจะเห็นได้จากราคาน าเข้าสับปะรดกระป๋องจากประเทศไทยในเดือนพ.ย. 
62 อยู่ที่ตันละ 1,069 เหรียญสหรัฐ(เพ่ิมข้ึนจากตันละ 1,003 เหรียญสหรัฐในเดือนตุลาคม) ในขณะที่
ราคาน าเข้าจากฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 960 และ 1,058 เหรียญ
สหรัฐ ตามล าดับ 
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ได้แก่ กุ้งมูลค่าการน าเข้าของสหรัฐฯ ในภาพรวมในเดือนพฤศจิกายนลดลงร้อย
ละ 7.44 จากเดือนก่อนหน้า โดยมีการน าเข้าจากประเทศไทย อินเดีย และเวียดนามลดลง แต่หันไป
น าเข้าจากอินโดนีเซียและเม็กซิโกเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยในเดือน พ.ย. 62 เลื่อน
ลงจากอันดับที ่4 ลงมาอยู่ในอันดับที่ 5 รองจากอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และเม็กซิโก 
ส าหรับสินค้าทูน่าการน าเข้าของสหรัฐฯ ภาพรวมเดือนพฤศจิกายน ลดลงจากเดือนก่อนหน้าในอัตราร้อย
ละ 7 โดยสหรัฐฯ ลดการน าเข้าจากประเทศไทยและเวียดนามร้อยละ 15 และ 28 ตามล าดับ แต่หันไป
น าเข้าจากเอกวาดอร์และฟิลิปปินส์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 71 และ 92 ตามล าดับ ถึงแม้ประเทศไทยจะครอง
ตลาดทูน่าในสหรัฐฯ เป็นอันดับ 1 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 35 แต่อัตราการขยายตัว (growth 
rate) ของส่วนแบ่งการตลาดกลับมีน้อยมาก โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 มีอัตราการขยายตัว
เพียงร้อยละ 0.3 ในขณะที่ประเทศคู่แข่งที่ส าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ ฟิลิปปินส์และเวียดนามมีอัตราการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.68 และ 1.65 ตามล าดับ 

ผลไม้ฉายรังสีได้แก่ มังคุดไม่มีการน าเข้าในเดือนพฤศจิกายน ส่วนทุเรียนการน าเข้าเพ่ิมขึ้นทั้ง
ปริมาณและมูลค่าในปริมาณที่ไม่มากในขณะที่การน าเข้ามะขามสดลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า        โดย
มะขามยังคงถูกปฏิเสธการน าเข้าเพ่ิมข้ึนเนื่องจากปัญหาสิ่งสกปรกเจือปน(filthy) 

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา  (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) ในเดื อน ธ.ค.
62U.S.FDAได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDAปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 7 ราย รวมสินค้า11รายการ (entry line)ได้แก ่

1) บริษัท Magadoo Corporation Co., Ltd.ส าหรับสินค้ามะขามจ านวน 1 รายการ เนื่องจาก
สินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

2) บริษัท LION FOODS CO., LTDส าหรับสินค้า มะขามจ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมด
หรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

3) บริษัท FRESH PRODUCE CO. LTD.ส าหรับสินค้ามะขามจ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้า
ทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

4) บริษัท KHAO PUNDEE CO., LTD.ส าหรับสินค้า ข้าวหอมมะลิแปรรูป จ านวน 4 รายการ 
เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

5) บริษัท IT Foods Industries Co Ltdส าหรับสินค้าสินค้าประมง (หอย)จ านวน 1 รายการ 
เนื่องจากพบเชื้อซัลโมเนลลา(Salmonella) 

6) บริษัท MAE ANONG MANUFACTURE LTD. ส าหรับสินค้า น้ าพริกแกง จ านวน 1 รายการ 
เนื่องจากไม่ยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนว่ามีการผลิต/แปรรูป/บรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด 

7) บริษัท Thai Ha Co., Limited ส าหรับสินค้า วุ้นเส้น (bean thread)จ านวน 2 รายการ 
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เนื่องจากไม่ระบุน้ าหนัก/ปริมาณที่ถูกต้อง และไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิด 

ประเทศคู่แข่งส าคัญU.S.FDAได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o จีนถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิตทั้งหมด32รายจ านวนสินค้า64รายการได้แกผ่ลิตภัณฑ์อาหาร

ทะเล (ปลานิล ปลาจวด (croaker) ปลาหมึก)  ผัก/ผลไม้ (พุทราจีน ล าไยแห้ง สับปะรดแห้ง พริก ผักดอง) 
เห็ด ถั่วต่างๆ (ถั่ววอลนัตถั่วพิสตาชิโอ ถั่วลิสงถั่วปากอ้า) สมุนไพรที่ไม่ใช่ชาผลิตภัณฑ์นม (โยเกิร์ต) ผลิตภัณฑ์
อาหาร/อาหารกึ่งส าเร็จรูป (เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง บิสกิต มันฝรั่งทอดกรอบ) เครื่องดื่ม 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ 
- การผลิตไม่ได้มาตรฐานกล่าวคือ จัดเตรียมบรรจุหรือเก็บรักษาไว้ภายใต้สภาพที่ไม่สะอาดซึ่งอาจท าให้

เกิดอันตรายต่อสุขภาพไม่ได้ลงทะเบียนอาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ าหรือผู้ผลิตอาหารที่เป็นกรดและไม่
ยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนว่าจะได้รับการผลิตแปรรูป หรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด 

- ปฏิเสธการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยผู้ตรวจสอบหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก FDAใน
การเข้าตรวจสอบโรงงานคลังสินค้าหรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 

- ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ใช้ยาสัตว์ใหม่ที่ไม่ปลอดภัยพบสารเมลามีนเชื้อซัล
โมเนลลาสารก าจัดศัตรูพืช สารเติมแต่งอาหาร/สีที่ไม่ปลอดภัยสารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสินค้าเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

- ฉลากไม่ถูกต้อง ได้แก่ ข้อมูลฉลากไม่ครบถ้วน ไม่แสดงข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดบนฉลากเป็นภาษาอังกฤษ
การจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไม่ถูกต้องไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการใช้สาร Saccharinโดยไม่แจ้งบน
ฉลากเจือสีสังเคราะห์แต่ไม่แจ้งบนฉลากดูเหมือนว่ามีสารซัลไฟต์แต่ไม่แจ้งบนฉลากไม่แจ้งสารก่อภูมิแพ้
อาหารที่ส าคัญทั้งหมดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจ าหน่าย
ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ/หรือ อ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้
ระบุข้อมูลร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักที่มีอยู่ในอาหารและไม่ระบุน้ าหนัก/ปริมาณที่ถูกต้อง 

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าของผู้ผลิต13ราย สินค้าที่ถูกปฏิเสธจ านวน34รายการได้แก่ สินค้า
ประมง (ทูน่าขากบหอย ปลาหมึก และปลาอ่ืนๆ) ผลไม้สด (ลูกเบอร์รี่มะม่วง แก้วมังกร)  
สาเหตุการถูกปฏิเสธได้แก่ การใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่โดยไม่ได้ขออนุญาตจาก US.FDA และพบการปนเปื้อน
สาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แก่สารก าจัดศัตรูพืชสิ่งสกปรก/เน่าเสียหรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภค
เป็นอาหารสารมีพิษ เชื้อซัลโมเนลลาและลิสทีเรีย 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA สินค้าและผู้ประกอบการของไทย  
     ไม่พบว่ามีการแจ้งเตือนการน าเข้าสินค้า/ผู้ประกอบการของไทยในเดือนธันวาคม 2562 

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

- ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสินค้าที่ส าคัญของไทยลดลง อันสืบเนื่องมาจากการแข็งค่า
ของเงินบาท ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสูงขึ้น เช่น สับปะรดกระป๋อง ส่งผลให้
สหรัฐฯ หันไปน าเข้าจากประเทศที่มีราคาต่ ากว่าแทน การแก้ปัญหาการแข็งค่าของเงินบาทจะช่วยเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าของไทยได้อีกระดับหนึ่ง 

- สินค้าถูกปฏิเสธการน าเข้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสด เช่น มะขาม กระทรวงเกษตรฯ ควร
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ส่งออกเพ่ิมความเข้มงวดในเรื่องปรับปรุงด้านความสะอาดของสินค้า
เนื่องจากมะขามเป็นสินค้าที่หน่วยงาน FDA ของสหรัฐฯ มีความเข้มงวดในการตรวจสอบจากทุก
ประเทศทั่วโลก 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
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สหรัฐฯ 

 USDA เผยรายงานผลการส ารวจข้อมูลสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างประจ าปี 2561เมื่อวันที่10 ธ.ค.62 
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้เผยแพร่รายงานข้อมูลการส ารวจสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ประจ าปี 2561ภายใต้โปรแกรม PDP ซึ่งได้ท าการเก็บตัวอย่างเพ่ือการทดสอบทั้งหมด 10,545 ตัวอย่าง 
แยกเป็นผักและผลไม้สดและแปรรูปมากที่สุดถึงร้อยละ 87.8 ซึ่งรวมทั้งผักและผลไม้เมืองหนาวและผลไม้
เมืองร้อน เช่น มะม่วง นอกจากนี้ เป็นตัวอย่างข้าวร้อยละ 1.8  แป้งสาลีร้อยละ 7.2 และครีมเข้มข้นร้อย
ละ 3.2 โดยแยกเป็นสินค้าท่ีผลิตภายในสหรัฐฯ ร้อยละ 66.2  สินค้าน าเข้าร้อยละ 32.1 และส่วนที่เหลือ
เป็นสินค้าที่มีแหล่งก าเนิดหลายแหล่งและไม่สามารถระบุแหล่งที่มาส าหรับผลการทดสอบสรุปได้ว่ากว่าร้อย
ละ 99 ของตัวอย่างที่ทดสอบมีสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในระดับที่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงาน
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเข้มงวดของมาตรการ
ป้องกันและควบคุมสารก าจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารของสหรัฐฯ 

 คณะกรรมการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายกัญชา ทั้งนี้ ด้วยมติ 24 ต่อ 10 
เสียงซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คณะกรรมการตุลาการฯ ได้ผ่านร่างกฎหมายเพ่ือยุติข้อห้ามผลิต
กัญชาในระดับรัฐบาลกลางที่มีมายาวนานกว่าศตวรรษ กฎหมายนี้มีชื่อว่าMarijuana Opportunity, 
Reinvestment and Expungement (MORE) Act of 2019 สาระส าคัญของกฎหมาย ประกอบด้วย (1) 
ถอดถอนกัญชาออกจากรายการสารควบคุมของรัฐบาลกลาง (2) ลบล้างความผิดจากการพิพากษาและการ
จับกุมผู้กระท าผิดคดีกัญชาที่ตัดสินโดยศาลของรัฐบาลกลาง (3) จัดตั้งส านักงานยุติธรรมด้านกัญชาที่จะ
ก าหนดภาษีในอัตราร้อยละ 5 ส าหรับธุรกิจการจ าหน่ายกัญชาในมลรัฐต่างๆ ที่กัญชาได้รับอนุญาตโดยถูก
กฎหมาย เพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมแรงงาน (4) จัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลาง
ให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากนโยบายสงครามยาเสพติดของรัฐบาลกลาง (5) อนุญาตให้
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมสามารถให้เงินกู้และเงินทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา ทั้งนี้ หากร่าง
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาสูงก็จะส่งผลให้ถอดถอนกัญชาออกจากกฎหมายสารควบคุมของ
รัฐบาลกลาง  

 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ก าหนดประเทศเป้าหมายเพื่อการเจรจาทางการค้าประจ าปี 2563
ปลัดกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ฝ่ายการค้าและการต่างประเทศ ได้ประกาศแผนการน า
คณะผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ เดินทางไปเจรจาการค้าประจ าปี 2563 เพ่ือขยายโอกาสและแสวงหาตลาด
ใหม่ใน 12 ประเทศ ได้แก่ อัลจีเรีย ลิเบีย โมรอคโค ตูนิเซียฟิลิปปินส์เปรูสเปนโปรตุเกส สหราช-อาณาจักร
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้กับภาคธุรกิจการเกษตรของสหรัฐฯส าหรับ 6 ประเทศ
หลังที่กล่าวข้างต้นนับเป็นการเดินทางไปเจรจาการค้าเป็นครั้งแรก  

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร(หากมี) 
สหรัฐฯ คาดว่าจะส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นถึงแม้ผลผลิตในประเทศจะลดลง โดยในปีการค้า 2562/63 
(สิงหาคม-กรกฎาคม) สหรัฐฯ คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ในปริมาณ 4.875 ล้านตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อย
ละ 4  ถึงแม้ผลผลิตในประเทศลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 16 เนื่องจากการลดลงของพ้ืนที่เก็บเกี่ยวและ
ผลผลิตต่อไร่ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่เพาะปลูก โดยผลผลิตข้าวภายในประเทศ
คาดว่าจะมีปริมาณ 9.395 ล้านตัน การลดลงของผลผลิตภายในประเทศดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาข้าว
ภายในประเทศของสหรัฐฯ สูงขึ้น โดยคาดว่าราคาข้าวเมล็ดยาวที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ตันละ 236 
เหรียญสหรัฐ (7,070 บาท/ตัน) ลดลงจากปีก่อนซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 216 เหรียญสหรัฐ (6,480 บาท/ตัน) 
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6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 การประชุมเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรในสหรัฐ กับมกอช. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้า Natural Products Expo West (NPEW) ฝ่ายเกษตรฯ ได้ประชุมหารือกับ มกอช. เพ่ือ
คัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดคูหาแสดงสินค้าเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์เพ่ือส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทยในงาน NPEW 2020 ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -6 มีนาคม 2563  
ทั้งนี้ มกอช. ได้จัดส่งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้กับฝ่ายเกษตรฯ ซึ่งได้ส่งให้กับทางผู้จัดงาน
เรียบร้อยแล้ว 

 การประชุมเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายเกษตรกับกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และการประชุม
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดส าหรับสินค้าเกษตรฝ่ายเกษตรฯ น าผู้บริหาร บริษัท Seoul Trading เข้าเยี่ยม
คารวะกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการประสานเพ่ือเจรจาสั่งซื้อสินค้าจาก
ไทย ทั้งนี้ ได้ประชุมหารือกับบริษัทฯ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประสานนัดหมายเพ่ือพบหารือระหว่างบริษัท Seoul 
Tradingกับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ได้แก่ ทุเรียนแช่แข็ง มะม่วงสด มะพร้าวสด ผลไม้อบแห้ง และข้าวหอม
มะลิ ระหว่างวันที่ 6-9มกราคม 2563 ณ ประเทศไทย โดยได้นัดหมายผู้ส่งออก จ านวน 6 ราย  

 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
ธันวาคม 2562 

 


