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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

 
1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 
 

- ไม่มีข้อมูล -  
หมายเหตุ  
เนื่องจากการประกาศปิดท างานชั่วคราวของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนในสหรัฐอเมริกา (Government 
Shutdown) ซึ่งรวมถึงกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ที่แจ้งว่ามีความจ าเป็นในการหยุดปรับปรุงข้อมูล
สถิติในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ จะสามารถด าเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลได้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว  

 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 ข้อมูลรายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร (Import Refusal Report) ขององค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S.FDA) เผยว่าในเดือน ธ.ค. 61 U.S. 
FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย จ านวน 3 รายการ (Entry Line) ได้แก ่   
o น้ าปลา 2 ครั้ง (ตราปลาหมึก) เนื่องจากการผลิต แปรรูป หรือบรรจุไม่สอดคล้องกับ HACCP ซึ่งเป็นผล

จากการที ่U.S.FDA คงค้างผลการพิจารณาเอกสารแนวทางแก้ไขท่ีบริษัทจัดส่งให้ไปกว่า 3 เดือน จึงท าให้
สินค้าไม่สามารถน าเข้ามาตลาดสหรัฐฯ ได ้

o ทูน่า 1 ครั้ง จากบริษัท Thai Ocean Venture Co., Ltd. ซึ่งสินค้าเคยพบปัญหาสิ่งแปลกปลอม/เน่าเสีย
เช่นเดียวกันในเดือน ต.ค. 61 

o ข้าวหอมมะลิบรรจุเสร็จ 1 ครั้ง เนื่องจากพบสิ่งแปลกปลอม/เน่าเสีย  
ในขณะที่สินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าจากประเทศคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้า 20 รายการ คิด
เป็นจ านวน 49 ครั้ง โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ปฏิเสธการน าเข้า ได้แก่ อาหารทะเล (กุ้ง ปู ปลา) ซึ่งพบปัญหายาสัตว์
ตกค้าง มีสิ่งสกปรกปลอมปน และพบเชื้อโรค  

3. ประเด็นปญัหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

 ฝ่ายการเกษตรฯ ได้เคยส ารวจตลาดสินค้ามะพร้าวน้ าหอมซึ่งส่วนใหญ่สหรัฐฯ จะน าเข้าจากไทย แต่ในระยะ 
2 เดือน ที่ผ่านมาพบว่า เริ่มมีการน าเข้ามะพร้าวจากเวียดนามเข้ามาโดยใช้ชื่อว่า “Nam Hom Young 
Coconut” มีราคาจ าหน่ายที่กล่องละ 5.99 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถูกกว่ามะพร้าวจากไทยในช่วงที่มีราคาจ าหน่าย
ถูกที่สุดที่กล่องละ 9.99 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้  จากการประสานผู้น าเข้ามะพร้าวไทยรายใหญ่ในนคร
ลอสแอนเจลิสรับทราบว่า มะพร้าวจากเวียดนามที่พยายามเข้ามาตีตลาดสหรัฐฯ และราคาถูกกว่ามากนั้น 
เป็นสายพันธุ์มะพร้าวน้ าหอมเช่นเดียวกับไทยและขณะนี้ก าลังปลูกจ านวนมากในเวียดนาม โดยลักษณะสวน
มะพร้าวที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการไทยซึ่งเดินทางไปตรวจสอบ ณ เวียดนาม ปรากฏดัในหน้าถัดไป 
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สวนมะพร้าวน  าหอมในเวียดนามและบรรจุภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายในสหรัฐฯ 
 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศที่รับผดิชอบ 

 วันที่ 13 ธ.ค. 61 หน่วยงาน USDA APHIS ประกาศเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชและ
และเอกสารการจัดการความเสี่ยงเพื่อน าเข้าผลฝรั่งสดจากไต้หวันมายังสหรัฐฯ โดยมีข้อก าหนดการน าเข้า 
ได้แก่ การขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุและพื้นที่การผลิต การตรวจสอบแหล่งปลูกอย่างเป็นประจ าโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 
การดูแลสุขอนามัยในสวนปลูก การวางกับดักแมลงวันผลไม้ การก าจัดศัตรูพืชด้วยความเย็น (Cold Treatment) 
หรือฉายรังสี (Irradiation) การระบุล็อตที่ผลิต และการตรวจสอบก่อนออกใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อส่งออก 
ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบของไต้หวันและ APHIS จะร่วมกันจัดท ารายละเอียดขั้นตอนและมาตรการด าเนินงาน
และลงนามในเอกสารแผนการด าเนินงาน (Operational Work Plan: OWP) ต่อไป อนึ่ง ฝรั่งผลสดเป็นหนึ่งใน
ผลไม้ที่บริษัท Melissa ผู้น าเข้าผลไม้เมืองร้อนและผลไม้ specialty รายใหญ่ของสหรัฐฯได้เคยแสดงความ
ประสงค์จะน าเข้าจากไทยและได้หารือข้อมูลเบื้องต้นกับ กวก. แต่ยังคงติดประเด็นปัญหาศัตรูพืช ทั้งนี้ กวก. 
สามารถศึกษาข้อก าหนดการอนุญาตน าเข้าฝรั่งผลสดจากไต้หวันเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างได้  

 ประกาศ USDA Trade Mission ประจ าปี 2562 โดยนายเท็ด แมคคินนีย์ ปลัดกระทรวงฯ ฝ่ายการค้าและ
การต่างประเทศ ได้ประกาศรายชื่อประเทศเป้าหมายที่ USDA จะให้การสนับสนุนจัดคณะผู้แทนการค้า 
ประจ าปี 2562 จ านวน 7 ครั้ง ใน 5 ทวีป เพื่อน าคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ ไปพบและนัดหมายเจรจาการค้ากับผู้
ซื้อในต่างประเทศที่ต้องการสินค้าประเภทนั้นๆ โดยตรง ซ่ึงนอกจากจะเน้นย้ านโยบายเชิงรุกท่ีมุ่งแก้ไขปัญหา
ปริมาณพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดทั้งจากการผลิตและผลกระทบจากมาตรการทางการค้าของประเทศผู้
น าเข้าแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า
สหรัฐฯ ได้เลือกเวียดนามให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางการค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เชิญ
ผู้แทนไทยและเมียนมาร์เข้าร่วม 
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 หน่วยงาน U.S.FDA ประกาศรายงานประจ าปีว่าด้วยการจ าหน่ายและใช้ยาสัตว์ในประเทศที่ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ โดยในปี 2560 ลดลงถึง 3 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นลดลงร้อยละ 33 และเมื่อเทียบกับปี 2558 ลดลงรวม
ร้อยละ 43 โดยการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์อยู่ในระดับต่ าสุดนับแต่ปี 2552 ทั้งนี้ ผู้เลี้ยงโคและสุกรเป็นกลุ่มการ
ผลิตที่สามารถลดการใช้ยาสัตว์ได้เป็นอันดับต้นๆ  

 วันที่ 20 ธ.ค. 61 รัฐมนตรีกระทรวง USDA ได้ขานรับมติขององค์การสหประชาขาติซึ่งก าหนดให้ปี 2563 
เป็นปีสากลด้านสุขอนามัยพืช โดยตั้งเป้าผลักดันและยกระดับการควบคุม ก ากับ และดูแลด้านสุขอนามัยพืช 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันศัตรูพืชต่างถิ่นซึ่งจะท าลายและส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
USDA APHIS ได้ก าหนดแผนประจ าปีในการท างานร่วมกันในทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ เกษตรกรถึงผู้บริโภค 
ภาคอุตสาหกรรมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงนักวิชาการและภาคประชาสังคม เพื่อน าไปสู่พื้นที่เพาะปลูกที่ปลอด
ศัตรูพืช ที่จะส่งผลให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีขึ้น การค้าสินค้าเกษตรที่
ปลอดภัย ความมั่นคงอาหาร จนถึงโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไป  

 สรุปผลงานของ USDA ด้านการขยายการค้าสินค้าเกษตรสหรัฐฯ ในปี 2561 ได้แก่ การเจรจาความตกลง
สหรัฐฯ-เม็กซิโก-แคนาดา (USMCA) โดยสามารถขยายโอกาสของผลิตภัณฑ์นมและสัตว์ปีกเข้าสู่ตลาดแคนาดา 
เปิดตลาดเนื้อแกะและแพะไปญี่ปุ่น เปิดตลาดเนื้อโคและสุกรไปอาร์เจนตินา เปิดตลาดสัตว์ปีกไปอินเดียและนามิ
เบีย เปิดตลาดเนื้อแกะไปเอลซัลวาดอร์ เปิดตลาดเนื้อโคและสัตว์ปีกไปโมร็อกโก เปิดตลาดไข่และผลิตภัณฑ์ไป
แอฟริกาใต้ และเปิดตลาดนมและผลิตภัณฑ์ไปตุรกี นอกจากนี้ ยังรวมถึงการควบคุมความปลอดภัยสินค้าเกษตร
และอ านวยความสะดวกสินค้ากักกัน ณ ประเทศปลายทาง ได้แก่ เนื้อโคไปบัลแกเรีย เชอรี่ไปไต้หวัน แครนเบอร์
รี่ไปจีน กุ้งล็อบสเตอร์ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และหมึกไปเปรู 

 วันที่ 21 ธ.ค. 61 หน่วยงาน APHIS ประกาศบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี 2561 เพื่อตอบสนอง
เป้าหมายการปกป้องภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ทรัพยากรธรรมชาติ และการประกาศใช้รัฐบัญญัติว่าด้วยสวัสดิ-
ภาพสัตว์และการปกป้องม้า (Animal Welfare and Horse Protection Act) โดยมีผลงานที่โดดเด่น อาทิ  
o ก าจัดศัตรูพืชต่างถิ่น 3 สายพันธุ์ (การปลอดหนอนเจาะสมอสีชมพูในฝ้าย สุกรป่าสายพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้า

ท าลายพื้นที่การเกษตร ระบบนิเวศ และทรัพยากรท้องถิ่นในมลรัฐแมรี่แลนด์และมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ การ
ปลอดด้วงหนวดยาวซึ่งเป็นศัตรูพืชในไม้เนื้อแข็งในเขตชุมมอนโร มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ และชุมชนสโตนลิค 
มลรัฐโอไฮโอ) 

o เปิดตัวโครงการให้ความช่วยเหลือ Defend the Flock เพื่อป้องกันการระบาดของโรคทั้งในสัตว์ปีกเพื่อ
การพาณิชย์และทีเลี้ยงในบริเวณบ้าน โดยกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงความส าคัญ และ
ได้รับการอบรมให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงทางชีวภาพเพื่อปกป้องสัตว์ปีกที่ตน
เลี้ยงจากโรคระบาดต่างๆ เช่นไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI)  

o การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ การระบาดของโรคนิวคาสเซิลที่มีความรุนแรงสูงในมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย การระบาดของ Spotted lanternfly ในมลรัฐเพนซิลวาเนียและมลรัฐอ่ืนๆ และการพบ
แมลงวันผลไม้สายพันธุ์ยุโรปซึ่งเป็นสัตรูพืชส าคัญของเชอร์รี่ในนิวยอร์ก 
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 วันที่ 21 ธ.ค. 61 หน่วยงาน FSIS ประกาศผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เพื่อสนองตอบนโยบายปกป้อง
ด้านสาธารณสุขโดยรับรองความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ไข่ โดยตรวจสอบสัตว์ปศุสัตว์กว่า 
160 ล้านตัว ซากสัตว์ปีกกว่า 9.47 พันล้านตัว และมีผลงานที่โดดเด่น อาทิ 
o การป้องกันการติดเชื้อจากอาหารหรืออาหารเป็นพิษ โดยมุ่งเน้นการควบคุมเชื้อ E.coli, Listeria 

monocytogenes, Salmonella และ Campylobacter  
o ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยอาหาร ในระดับชาติ มลรัฐ และองค์กรท้องถิ่น 
o การปรับปรุงระบบการตรวจสอบให้ทันสมัย ได้แก่  
 เสนอปรับแก้ระเบียบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไข่ส าหรับโรงงานที่แปรรูปไข่ให้ใช้มาตรฐาน 

HACCP and SOPs ด้านสุขอนามัยที่เทียบเท่ากับโรงงานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เพื่อให้สินค้าไข่
แปรรูปที่ผลิตปราศจากเชื้อโรค 

 เสนอปรับปรุงระบบการตรวจสอบโรงเชือดสุกรที่มีอายุกว่า 50 ปี ที่ก าหนดให้โรงเชือดต้องมีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและเชื้อโรคด้วย 

 ปรับลดกระบวนงานที่ซ้ าซ้อน ซึ่งรวมถึง การยกเลิกข้อก าหนดโดยละเอียดในการท าความสะอาด
ซากสุกร การอนุญาตให้ซากสัตว์ไม่ต้องประทับเครื่องหมายการตรวจสอสบของ USDA หากซาก
สัตว์นั้นจะแปรรูปในโรงงานเดียวกัน ยกเลิกการจ ากัดจ านวนชั่วโมงที่โรงงานใช้ในการเตรียม
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ บริโภคไม่ได้ เช่น อาหารสัตว์และสัตว์เลี้ยง 
เนื่องจากนับแต่ปี 2533 โรงงานต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP อยู่แล้ว 

 การตรวจสอบปลาหนังในวงศ์ Siluriformes โดยเริ่มใช้โปรแกรมการตรวจสอบปลาดังกล่าว และ
ยอมรับความเท่าเทียมกันของระบบความปลอดภัยอาหารของเวียดนาม จีน และไทย ให้สามารถ
ส่งปลาดังกล่าวมาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ได้ 

o เทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเริ่มหารืออย่างจริงจังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
นโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกจากเสตมเซลส์เพื่อ
เป็นอาหาร 

o แผนงานในปี 2562 ได้แก่ มาตรฐาน Campylobacter มาตรฐานการด าเนินงานใหม่ส าหรับเชื้อ 
Salmonella ด าเนินการข้อเสนอปรับปรุงระเบียบที่เสนอไว้ในปี 2561 และปรับปรุงระเบียบการ
ตรวจสอบโรงเชือดโค 

 ตั งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา นับเป็นช่วงของการประกาศปิดการท างานของหน่วยงานรัฐบาล
สหรัฐฯ บางส่วน (Government Shutdown) ซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันราว 25% หรือ
มากกว่า 800,000 คน โดยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนนี้ยังต้องท างานต่อไปโดยที่ยังไม่ได้ค่าจ้าง นอกจากนี้ ใน
เบื้องต้นยังส่งผลกระทบให้ 9 กระทรวงต้องปิดการท างานชั่วคราว ได้แก่ Department of the Treasury, 
Department of Agriculture, Homeland Security Department, Department of the Interior, 
Department of State, Department of Housing and Urban Development, Department of 
Transportation, Department of Commerce, Department of Justice  
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       ในส่วนของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ได้ออกแผนงานรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจะยังคง
ด าเนิน งานส าคัญและจ าเป็น เช่น การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร การตรวจสอบโรงงานผลิตต่างๆ 
ตลอดจนถึงการก ากับดูแลห่วงโซ่การผลิตอาหารในประเทศ อย่างไรก็ตาม มีความจ าเป็นต้องหยุดการพิจารณา
เงินกู้ยืมเพื่อเกษตรกร และเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ - จีน นอกจากนี้ การปิดการท างานชั่วคราวของ USDA ยังส่งผลกระทบให้หยุดการปรับปรุง
รายงานด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและข้อมูลสถิติด้านการเกษตรอ่ืนๆ เช่น สถิติและรายงานวิเคราะห์ผลผลิต
พืชผลทางการเกษตร ประมาณการอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรของโลก ปริมาณคงคลังของธัญพืช ข้าว ต้น
กล้าข้าวสาลีและคาโนลา ปริมาณฝ้ายที่ปั่นใยแล้ว รวมถึงโครงการงานวิจัยด้านการเกษตรต่างๆ เป็นต้น ซึ่งส่งผล
กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของสหรัฐฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงธุรกิจ และการประเมิน
สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร เนื่องจากข้อมูลสถิติท่ีให้บริการมีจ ากัดและไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
        ส าหรับกรณีของการน าเข้า ณ ด่านต่างๆ คาดว่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
จะยังคงปฏิบัติงานตามปกติแม้จะยังไม่ได้รับเงินค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม หากการปิดท างานของหน่วยงานรัฐบาล
สหรัฐฯ ดังกล่าว ยังคงด าเนินต่อไปโดยไม่มีก าหนด หน่วยงานสามารถพิจารณาลดก าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่ง
อาจส่งผลต่อระยะเวลาการตรวจ/กักกันสินค้าเกษตรได้ อนึ่ง สินค้าเกษตรอาหารน าเข้าที่อยู่ภายใต้โครงการ
ตรวจปล่อยสินค้าล่วงหน้า (Pre-Clearance Program) ซึ่งด าเนินงานโดยใช้งบประมาณจากกองทุนประเทศผู้
ส่งออกจะไม่ได้รับผลแต่อย่างใด  

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

 คาดว่าในช่วงปี 2562-2563 การตรวจสอบน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารมาสหรัฐฯ จะเข้มงวดมากขึ น โดย
หน่วยงาน USDA APHIS จะเพิ่มความเข้มงวดในประเด็นศัตรูพืชที่ติดมากับสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การเตรียมความสู่ปีสากลด้านสุขอนามัยในปี 2563 ของ USDA และหน่วยงาน U.S.FDA และ FSIS จะเข้มงวดใน
ประเด็นยาสัตว์ตกค้างในสินค้าจากสัตว์ที่เป็นอาหารเพื่อการบริโภค เช่น ไก่ สุกร อาหารทะเล เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายลดการใช้ยาสัตว์และยาสัตว์ตกค้างในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ 

 คาดว่าในช่วงปี 2562 ตลาดมะพร้าวสดในสหรัฐฯ จะมีการแข่งขันด้านราคามากขึ น เนื่องจากมะพร้าว
เวียดนามที่เริ่มมีผลผลิตออกมามากและสามารถน าเข้ามาจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่ามะพร้าวไทยที่ครองตลาด
มาโดยตลอดถึงกล่องละ 4 เหรียญสหรัฐ อีกทั้ง เนื่องจากยังเป็นมะพร้าวสายพันธุ์น้ าหอมเช่นเดียวกับไทย จึง
คาดว่าเกษตรกรเวียดนามจะสามารถพัฒนารสชาติและคุณภาพของมะพร้าวจากเวียดนามได้ไม่ยากนัก 
จนกระทั่งสามารถตีตลาดและได้ส่วนแบ่งการตลาดไปจากมะพร้าวไทยในที่สุด  
         อนึ่ง ผู้ประกอบการน าเข้าแจ้งว่า ในบางช่วงที่จ าหน่ายมะพร้าวไทยในราคาถูกที่สุดกล่องละ 9.99 
เหรียญสหรัฐ ท าให้มีก าไรต่อหน่วยน้อยมากจนถึงขาดทุน แต่ที่สามารถด าเนินกิจการอยู่ได้เนื่องจากปัจจุบัน
ครองตลาดในฐานะผู้น าเข้าหลักมะพร้าวมาสหรัฐฯ มีกลยุทธ์การเป็นศูนย์กระจายสินค้าผักและผลไม้สดขนาด
ใหญท่ีท่ าให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าผักและผลไม้ทุกชนิดภายในแหล่งเดียว จึงสามารถจ าหน่ายมะพร้าวด้วยใน
คราวเดียวกัน และการตลาดที่มุ่งเน้นปริมาณการจ าหน่ายเป็นหลัก รวมถึงการมีบริษัทคู่ค้าประจ าที่ด าเนิน
ธุรกิจด้วยกันมานาน ทั้งนี้ มีข้อกังวลว่าหากในอนาคตมีความแตกต่างด้านราคามาก ผู้ซื้ออาจหันไปสั่งซื้อ
มะพร้าวจากเวียดนามทดแทนได้ 
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6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากม)ี 

 ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรไทย โดยประสานผู้น าเข้ากัวเตมาลาทราบขั้นตอนการขอใบรับรอง Free Sale 
Certificate จากกรมวิชาการเกษตร เพื่อใช้ประกอบการน าเข้าข้าวนึ่งตามค าร้องขอของผู้น าเข้าและ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของกัวเตมาลา 

 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 


