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รายงานสถานการณ์การค้าสนิค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 
 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 สหรัฐฯ น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 

13,495.73  ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อยละ 9.67 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยน าเข้าจากไทยคิดเป็น
มูลค่า 284.06 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ 21.45 โดยประเทศไทยมีส่วนแบ่งใน
ตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ร้อยละ 2.10 ลดลงจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.42 อย่างไรก็ตาม การ
ครองส่วนแบ่งตลาดของไทยยังคงที่อยู่ที่อันดับที่ 9  
ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้  
1) ข้าว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นมูลค่า 42.47 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง

จากเดือนก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 21.02 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.69 
เนื่องจากการน าเข้าข้าวในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง โดยเฉพาะการน าเข้าจากประเทศที่ส่งออกที่
ส าคัญ ได้แก่ ไทย อินเดียและปากีสถาน  

2) ทูน่าและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563  เป็นมูลค่า 34.32 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 30.39  แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 2.78  

3) ยางธรรมชาติ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นมูลค่า 27.74 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 5.88 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 6.93 

4) อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นมูลค่า 20.20 
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนหน้าก่อนร้อยละ 23.12  แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว   
ร้อยละ 7.49 

5) กุ้งและผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นมูลค่า 19.27 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ลดลงจากเดือนก่อนหน้าร้อยละ 42.45 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 
16.66 เนื่องจากสหรัฐฯ น าเข้ากุ้งในภาพรวมลดลง 

 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลการน าเข้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563   
ทูน่ากระป๋อง ถึงแม้ปริมาณการน าเข้าจากประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จะเพ่ิมขึ้นจากเดือน

เดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 21 แต่มูลค่ากลับเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 3 เนื่องจากราคาน าเข้าทูน่าจาก
ประเทศไทยลดลงถึงร้อยละ 15   
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อนึ่ง ในช่วงปีที่แล้วแนวโน้มราคาวัตถุดิบทูน่า (skipjack) เพ่ือส่งไปแปรรูปทูน่ากระป๋องในประเทศไทย
ลดลงจากตันละ 1,600 เหรียญสหรัฐ ในเดือนมีนาคม 2562 เหลือต่ าสุดที่ตันละ 900 เหรียญสหรัฐ ใน
เดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกินโดยเฉพาะจากเอกวาดอร์ จึงส่งผลให้กองเรือประมง    
ทูน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนหนึ่งจัดประชุมและมีมติเห็นด้วยกับมาตรการลดการท าประมงในปี 2563 เพ่ือ
บรรเทาผลกระทบของอุปทานส่วนเกินและยกระดับราคาทูน่าให้สูงขึ้น1 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีรายงานว่า
ราคาวัตถุดิบทูน่าเริ่มมีเสถียรภาพขึ้น โดยราคาวัตถุดิบทูน่าเพ่ือส่งไปแปรรูปทูน่ากระป๋องในประเทศไทย
ในช่วงเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับตันละ 1,480 - 1,500 เหรียญสหรัฐ2   

กุ้งและผลิตภัณฑ์  สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยลดลงอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยอาจเป็นผล
มาจากการทีส่หรัฐฯ น าเข้ากุ้งในภาพรวมลดลงกว่าร้อยละ 20 ทั้งปริมาณและมูลค่า ถึงแม้ในช่วงดังกล่าว
สหรัฐฯ ยังไม่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินรวมถึงมาตรการงดให้บริการในสถานบริการอาหารเนื่องจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ การน าเข้าจากประเทศไทยลดลงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง
ที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ เวียดนาม และเม็กซิโก   

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบการน าเข้ากุ้งของสหรัฐฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 พบว่า สหรัฐฯ น าเข้ากุ้งเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 21 โดยน าเข้าจากประเทศคู่แข่งของไทยดังกล่าว
ข้างต้นในปริมาณทีเ่พ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 29, 27, 45, 24 และ 11 ตามล าดับ ในขณะที่การน าเข้าจากไทย
ลดลงถึงร้อยละ 18 ซ่ึงอาจจะเป็นผลกระทบจากการแข็งค่าที่สุดของเงินบาทในช่วงเดือนธันวาคม 2562 
(แม้ค่าเงินบาทจะเริ่มอ่อนตัวลงตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วก็ตาม) เนื่องจากปกติผู้น าเข้าจะสั่งสินค้าล่วงหน้า
ประมาณ 2 เดือน   

จากการศึกษาข้อมูลการน าเข้าของสหรัฐฯ พบว่าการน าเข้ากุ้งจากไทยลดลงเป็นระยะเวลา 4 เดือน
ติดต่อกันนับแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของประเทศไทยในช่วง 2 เดือนแรก
ของปี 2563 ตกมาอยู่อันดับที่ 6 จากที่เคยครองอันดับที่ 3 เมื่อปี 2560 โดยมีเอกวาดอร์ เวียดนาม 
และเม็กซิโกเลื่อนอันดับแซงหน้าไทยแล้วในปัจจุบัน (แผนภาพด้านล่าง) ประเทศไทยจึงควรติดตาม
สถานการณ์ตลาดกุ้งในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มในเชิงลึก 
และควรแจ้งให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์เพ่ือจัดท าแนวทางหรือมาตรการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

      
 
 

                                                           
1 https://www.undercurrentnews.com/2019/11/14/tuna-crisis-meeting-fleets-to-reduce-fishing-in-
2020/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=718bd97eae-
Prices_and_supply_Nov_14_2019&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-718bd97eae-92694589 
2 https://www.undercurrentnews.com/2020/04/01/skipjack-prices-stable-in-bangkok-bearish-
elsewhere/?utm_source=Undercurrent+News+Alerts&utm_campaign=c2efc45ed1-
Latin_America_roundup_Apr_02_2020&utm_medium=email&utm_term=0_feb55e2e23-c2efc45ed1-92694589 
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 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ

อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน มีนาคม 2563       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 11 ราย รวมสินค้า 35 รายการ (entry line) ได้แก ่   
1) Artploymoon Leeonyamoney สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ไม่ใช่ชา) จ านวน 1 รายการ 

เนื่องจากสินค้าดูเหมือนว่าเป็นยาแต่ไม่ระบุข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนและข้อมูลบนฉลากไม่ครบถ้วน  
2) Solution Nine สินค้าไอศกรีมและเชอร์เบทผลไม้ จ านวน 12 รายการ เนื่องจากไม่ระบุน้ าหนัก/

ปริมาณที่ถูกต้อง และไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ/หรือ อ้างว่าเป็นเครื่องดื่มท่ีมีผัก
หรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักท่ีมีอยู่ในอาหาร 

3) GGC TWN. Co., Ltd. สินค้าทูน่า จ านวน 1 รายการ เนื่องจากพบสารฮิสตามีน (histamine) 
4) N R Instant Produce Co Ltd สินค้า เครื่องแกง จ านวน 1 รายการ เนื่องจากพบการปนเปื้อน

สารก าจัดศัตรูพืช 
5) Khao Pundee Co., Ltd. สินค้าข้าวหอมมะลิบรรจุภาชนะ จ านวน 3 รายการ เนื่องจากสินค้าเจือ

ปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร (filthy) 
6) Tuna Paradise Co. Ltd. สินค้าทูน่า จ านวน 2 รายการ เนื่องจากสินค้าเจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย 

หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร และพบสารฮิสตามีน 
7) Sawanee Rongpraser สินค้าปลา จ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าเจือปนสิ่งสกปรก เน่าเสีย 

หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 
8) Namprik Mae-Anong Co., Ltd. สินค้าเครื่องแกง ผงขมิ้น จ านวน 11 รายการ เนื่องจากไม่

สะอาด  
9) OLIC (Thailand) Limited สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ไม่ใช่ชา) จ านวน 1 รายการ เนื่องจากเป็น

ยาชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต 
10)  Flora Capital Co Ltd สินค้ามะขาม จ านวน 1 รายการ เนื่องจากเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย 

หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 
11)  Sappe Public Company Ltd สินค้ามะขาม (ประเภทเครื่องดื่ม น้ าผลไม้ นม ครีม) จ านวน 1 

รายการ เนื่องจากเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 
ประเทศคู่แข่งส าคัญ U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
1) จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิตทั้งหมด 39 ราย จ านวนสินค้า 69 รายการ ได้แก่ สินค้าเห็ด 

ไข่เป็ด อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ (ปลานิล กุ้งชุบแป้ง ปลาไหล ปลาหมึก ปลา Croaker ปลาคอด และปลา
อ่ืนๆ) ผัก/ผลไม้แห้ง (ส้ม ชา โสมที่ไม่ใช่ชา หน่อไม้ ข้าวโพด มะเขือเทศ ก้านและใบผัก ขิง) ผลิตภัณฑ์ขนม/
ขนมอบ (ขนมปัง บิสกิต แครกเกอร์ เค้ก ขนมปังป่น ส่วนผสมขนมพาย/ขนมพุดดิ้ง) ผลิตภัณฑ์อาหาร/อาหาร
กึ่งส าเร็จรูป (น้ าซุปเห็ดเข้มข้น ผลิตภัณฑ์นมและครีม เต้าหู้ ลูกกวาด/ช็อกโกแลต ข้าวเกรียบที่ท าจากข้าว) 
แป้งถั่วเหลือง ถั่วต่างๆ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มรสน้ าผลไม ้   
สาเหตุการถูกปฏิเสธ  
- การผลิตไม่ได้มาตรฐาน กล่าวคือ ไม่ยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนว่าจะได้รับการผลิต แปรรูป หรือ

บรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด มีการเตรียม บรรจุหรือเก็บไว้ในสภาพที่ไม่สะอาด หรืออาจท าให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพ ดูเหมือนว่าผู้ผลิตไม่ได้ลงทะเบียนเป็นอาหารกระป๋องที่เป็นกรดต่ าหรือผู้ผลิตอาหาร
ที่เป็นกรด  
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- ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ไม่ได้รับอนุญาต/ไม่ปลอดภัย  
พบสารเมลามีน สารก าจัดศัตรูพืช สารเติมแต่งอาหาร/สีที่ไม่ปลอดภัย สารพิษหรือสารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ สินค้าเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร  

- ฉลากไม่ถูกต้อง ได้แก่ การจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไม่ถูกต้อง ไม่แสดงข้อมูลทางโภชนาการ ไม่แสดง
ชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิด ฉลากเป็นเท็จท าให้เกิดการเข้าใจผิด ไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการ
ผลิต/บรรจุหรือจัดจ าหน่าย ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ/หรือ อ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่มี
ผักหรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักท่ีมีอยู่ในอาหาร ไม่แสดงข้อมูลที่
จ าเป็นทั้งหมดบนฉลากเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุน้ าหนัก/ปริมาณที่ถูกต้อง ดูเหมือนว่าจะเป็นยาแต่ไม่มี
ข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน 

- ปฏิเสธการตรวจสอบสถานประกอบการ โดยผู้ตรวจสอบหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก FDA 
ในการเข้าตรวจสอบโรงงาน คลังสินค้า หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ 

2) เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าของผู้ผลิต 8 ราย สินค้าที่ถูกปฏิเสธ จ านวน 11 รายการ ได้แก่ 
สินค้าประมง (ทูน่า ปลานิล หอยลาย ขากบและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอ่ืนๆ)   
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ได้แก่ การใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นอันตราย และพบการ
ปนเปื้อนสาร/สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ สิ่งสกปรก/เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็น
อาหาร เชื้อซัลโมเนลลา สารไนโตรฟูราน และการจัดวาง เนื้อหา รูปแบบฉลากไม่ถูกต้อง   

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA       
           ไม่พบการแจ้งเตือนการน าเข้าจากประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2563 
3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย  
        สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์สินค้าผลไม้สดที่ลดลง เนื่องจาก
เป้าหมายกลุ่มผู้บริโภคส าคัญ คือ ชาวเอเชียที่จับจ่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชีย และด้วยข้อกังวลจากความเสี่ยงในการ
ใช้บริการร้านดังกล่าวจึงส่งผลให้มิสามารถระบายสินค้าคงคลังผลไม้สด เช่น ทุเรียน และมะพร้าว และต้องชะลอ
หรือปรับลดปริมาณการน าเข้าในล็อตต่อไป ดังนั้น ในระยะเวลาที่อุปสงค์ดังกล่าวชะลอตัว ผู้ประกอบการไทยควร
พิจารณาปรับรูปแบบการผลิตสินค้าเป็นการแช่แข็ง หรือแปรรูปวัตถุดิบส าหรับผลิตอาหารอ่ืน ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลา
ในการฟ้ืนตัวอย่างน้อย 2 - 3 เดือน  
4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 

สหรัฐฯ 
 USDA ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการน าเข้าและส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชใน

ภาวการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 หน่วยงานบริการด้านสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ของกระทรวง
เกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานด้าน
การน าเข้าและส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์พืชในช่วงการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 2 เรื่อง คือ 1) หน่วยงานการป้องกันและกักกันพืช (PPQ) ภายใต้ APHIS จะยังคงให้บริการด้าน
การน าเข้าและส่งออกพืชและผลิตภัณฑ์ตามปกติ ได้แก่ การรับและพิจารณาใบอนุญาต การตรวจสอบพืช
และผลิตภัณฑ์พืชน าเข้า การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช การติดตามตรวจสอบกิจกรรมการบ าบัดเพ่ือสุขอนามัยพืช 
และการตรวจสอบและออกใบรับรองพืชและผลิตภัณฑ์พืชเพ่ือการส่งออก 2) หน่วยงาน APHIS และ
หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ (CBP) จะยอมรับใบรับรองสุขอนามัยพืช 
(Phytosanitary certificate) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ ACE และจะมีผลทันที 
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 FDA ประกาศยกเว้นการตรวจสอบนอกสถานที่ชั่วคราวเนื่องจาก COVID-19 องค์การอาหารและยาแห่ง
สหรัฐฯ (US.FDA) ได้ประกาศนโยบายยกเว้นการตรวจสอบนอกสถานที่ซึ่งบังคับใช้กับสถานประกอบการ
และผู้น าเข้าที่ ได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมาย FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) เป็นการ
ชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยให้ใช้วิธีการตรวจสอบทางเลือกอ่ืนแทน 
โดยออกประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  ยกเว้นการบังคับใช้ข้อก าหนดการตรวจสอบนอกสถานที่
ส าหรับ  ซัพพลายเออร์หรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดหรือ
ข้อแนะน าในการเดินทางอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19   

 EPA ปรับปรุงวิธีประเมินผลกระทบของสารก าจัดศัตรูพืชที่มีต่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2563 ส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้ประกาศการปรับปรุงวิธีประเมินผลกระทบ
ทางชีวภาพ (Biological Evaluations: BEs) ภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยสัตว์ใกล้สูญพันธุ์  (Endangered 
Species Act: ESA) เพ่ือให้มั่นใจว่าการทบทวนการขึ้นทะเบียนสารก าจัดศัตรูพืชภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยสาร
ก าจัดแมลง สารก าจัดเชื้อราและหนูของรัฐบาลกลาง (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide 
Act: FIFRA) จะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โดยจะใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ร่วมกับการพิจารณาบน
พ้ืนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ ได้เผยแพร่ร่างการประเมินผลกระทบทางชีวภาพของสารคาร์
บาริลและเมทโธมิล (carbaryl และ methomyl) ซึ่งจัดท าโดยใช้วิธีประเมินที่ปรับปรุงใหม่เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น  

 มาตรการปฏิบัติงานของ USDA ในภาวการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 USDA ประกาศมาตรการ
ปฏิบัติงานของ USDA ในภาวการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยยังคงมุ่งเน้นการให้บริการต่อเนื่อง แต่
ปรับปรุงการวิธีปฏิบัติงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆ แยกตามภารกิจและหน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติภายใต้การน าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 
-  

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 ประสานสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก เรื่องการเปิดตลาดปลาป่นในเม็กซิโก เมื่อวันที่ 10 

มีนาคม 2563 พร้อมได้จัดท าบันทึกเรียนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพ่ือน าเรียนหนังสือจากหน่วยงาน SENASICA 
ซึ่งแจ้งความประสงค์จะขอข้อมูลที่จะระบุในใบรับรองสุขอนามัยสินค้าปลาป่นอาหารสัตว์จากไทย โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก 

 การหารือและเยี่ยมชมกิจการบริษัท Top Quality Produce, Inc. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ฝ่ายเกษตรฯ ได้
น านายธีรวัฒน์ วงค์วรทัต นายกสมาคมชาและกาแฟไทย และคณะเข้าพบหารือกับ Mr. Mark Wu ประธาน
บริหาร บริษัท Top Quality Produce, Inc. และเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Irwindale  มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้น าเข้าและกระจายสินค้าผลไม้สดและแช่แข็งจากเอเชียที่ใหญ่ที่สุดราย
หนึ่งของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่น าเข้าจากไต้หวันและไทย  ปัจจุบันยังน าเข้าจากเวียดนาม ญี่ปุ่น จีน และ
เม็กซิโก โดยสินค้าที่น าเข้าจากไทย ได้แก่ ทุเรียน (สดและแช่แข็ง) มะพร้าว (สดและแช่แข็ง) มังคุด ล าไย 
และมะขาม เป็นต้น ในการนี้ ฝ่ายเกษตรฯ ได้หารือเรื่องปัญหา อุปสรรค์ และความร่วมมือในการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผลไม้ของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งข้ึนในตลาดสหรัฐฯ  

 การประชุมหารือกับผู้ผลิตและส่งออกเมล็ดโกโก้และช็อคโกแลตของไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กับ
นางกนกเกศ ละอองศรี ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท มาร์คริณช็อกโกแลต จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกเมล็ด
โกโก้และช็อคโกแลตระดับพรีเมี่ยมของไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกเมล็ดโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตไป



หน้า 6 / 6 

 
 

ยังประเทศในแถบยุโรปเป็นส่วนใหญ่ และยังมีความประสงค์จะขยายตลาดไปยังสหรัฐฯ ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรฯ ได้
หารือกับทางบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าในงาน Natural Products Expo West ร่วม 
กับคูหาฝ่ายเกษตรฯ ในอนาคต หลังจากในปีนี้ต้องยกเลิกไปอย่างกะทันหันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 

 การประชุมหารือกับนายกสมาคมชาและกาแฟไทย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ฝ่ายเกษตรฯ ได้ประชุม
หารือกับนายธีรวัฒน์ วงค์วรทัต นายกสมาคมชาและกาแฟไทย และนางสาววาสิตา ทองดี ผู้จัดการฝ่าย
ต่างประเทศ บริษัท CP B&F (Trading) ประเทศไทย ซึ่งได้เข้าพบหารือเรื่องช่องทางการขยายตลาดส่งออก
กาแฟไทยมายังตลาดสหรัฐฯ ร่วมทั้งแนวทางในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้กาแฟไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
มากยิ่งขึ้นในตลาดสหรัฐฯ และในโอกาสนี้ ฝ่ายเกษตรฯ ยังได้น านายธีรวัฒน์ และนางสาววาสิตาส ารวจตลาด
ธุรกิจร้านกาแฟในเขตนครลอสแอนเจลิส   

 ประชุมหารือกับ มกอช. เรื่องแนวทางปฏิบัติหลังงานแสดงสินค้า NPEW ถูกยกเลิก เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 
2563 ฝ่ายเกษตรฯ มกอช. ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเจรจากับผู้จัดงานและการสร้างความ
เข้าใจกับผู้ส่งออกของไทยทั้งที่ได้เดินทางและไม่ได้เดินทางมาเข้าร่วมงาน เนื่องจากผู้จัดงานแสดงสินค้า 
Natural Products Expo West (NPEW) 2020 ได้ยกเลิกงานก่อนวันงานเพียง 1 วัน ด้วยปัญหาการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 

ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน 2563 


