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รายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจ าเดือน กันยายน 2562 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  

1. ปริมาณและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารที่ส าคัญระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา 

 
ที่มา: Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture 

2. สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม 

 การน าเข้าของสหรัฐฯ เดือน ส.ค. 62  น าเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมูลค่า 13,933.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยน าเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 10 คิดเป็นมูลค่า 379.3 
ล้านเหรียญสหรัฐ ครองสัดส่วนในตลาดสินค้าเกษตรสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2.72  ส าหรับมูลค่าการน าเข้า
จากไทยเดือน ส.ค. 62 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 ร้อยละ 2.80 ส่งผลให้สัดส่วนการตลาดของไทยเพ่ิมขึ้น
เป็นอันดับที่ 10 เลื่อนจากอันดับที่ 11 เมื่อเดือนก่อนหน้า  
ส าหรับมูลค่าของสินค้า 5 อันดับแรกที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยสูงสุดในเดือน ส.ค. 62 ได้แก่  
o ข้าว สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 53.48 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 ร้อยละ 

3.26 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 29.86  
o กุ้งและผลิตภัณฑ์ น าเข้าเป็นมูลค่า 47.68 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 ร้อยละ 

28.40 และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 26.73 
o ทูน่าและผลิตภัณฑ์ น าเข้าเป็นมูลค่า 46.16 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 ร้อยละ 

19.06  และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 47.39 
o ยางธรรมชาติ น าเข้าเป็นมูลค่า 32.53 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ค. 62 ร้อยละ 26.97       

และเพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วกว่าร้อยละ 27.07 
o อาหารกระป๋องส าหรับสุนัขและแมว น าเข้าเป็นมูลค่า 25.50 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือน ก.ค. 62 

ร้อยละ 5.04 และลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 5.87 
 ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
o สินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยลดลง    

- อาหารกระป๋องส าหรับแมวและสุนัข ประเทศไทยครองตลาดสินค้าอาหารกระป๋องส าหรับสุนัข
และแมวเป็นอันดับที่ 1 โดยมีสัดส่วนการตลาดร้อยละ 77 อย่างไรก็ตาม การน าเข้าในเดือน  
สิงหาคมลดลงเนื่องจากความต้องการน าเข้าในภาพรวมของสหรัฐฯ ลดลง  

- มะพร้าวและผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ส าหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าว
แปรรูป มะพร้าวอ่อนผลสด และเนื้อมะพร้าว ตามล าดับ คู่แข่งมะพร้าวแปรรูปของไทยคือ
ฟิลิปปินส์ และคู่แข่งมะพร้าวอ่อนผลสดของไทยคือเม็กซิโก อย่างไรก็ตาม การน าเข้าจากประเทศ
ไทยเดือนสิงหาคมลดลงเนื่องจากการน าเข้าในภาพรวมลดลง แต่เมื่อพิจารณาการน าเข้าผลิตภัณฑ์
มะพร้าวแปรรูปของไทยกลับเพ่ิมขึ้น  
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o สินค้าที่สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ   
- ข้าว เป็นการน าเข้าเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน เนื่องจากการน าเข้าในภาพรวมของสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้น โดยมีการน าเข้าอินเดียซึ่งเป็นคู่แข่งตลาดของข้าวคุณภาพดีของไทยในตลาดสหรัฐฯ 
เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยลดลงเหลือร้อยละ 62 จากร้อยละ 64 
เมื่อเดือนก่อนหน้า ในขณะที่อินเดียได้ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมเป็นร้อยละ 24 จากเดิมร้อยละ 21 
ของเมื่อเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังครองตลาดข้าวในตลาดสหรัฐฯ เป็นอันดับ 
ที่ 1 นอกจากนี้ สหรัฐฯ น าเข้าข้าวอินทรีย์จากประเทศไทยลดลงเนื่องจากการน าเข้าในภาพรวม
ลดลง 

- กุ้ง สหรัฐฯ น าเข้ากุ้งจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน โดยในเดือน
สิงหาคมเป็นการน าเข้าเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากเดือนก่อนหน้า ส าหรับในช่วง 8 เดือนแรก
ของปี 2562 ไทยส่งออกกุ้งไปสหรัฐฯ คิดเป็นปริมาณทั้งหมด 25,854.7 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
279.48 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 12.5 ส่งผล
ให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยลดลงเหลือร้อยละ 8 จากร้อยละ 9 ของช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า   

- ทูน่า ประเทศไทยยังคงครองตลาดเป็นอันดับที่ 1 ด้วยส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 39 โดยใน
เดือนสิงหาคมนับเป็นเดือนที่ 3 ที่สหรัฐฯ น าเข้าทูน่าจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการน าเข้าในภาพรวมของสหรัฐฯ ในขณะที่การน าเข้าจากประเทศ
คู่แข่งที่ส าคัญของไทย เช่น เวียดนาม เอกวาดอร์ และอินโดนีเซีย กลับลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า 

- ยางพารา สหรัฐฯ น าเข้ายางพาราเพ่ิมขึ้นในเดือนสิงหาคมถึงร้อยละ 47 ส่วนใหญ่น าเข้ายางแท่ง
ชั้น 20 โดยน าเข้าจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 62 และน าเข้า
จากไทยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27 นอกจากนี้ เป็นการน าเข้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้
ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยมีคู่แข่งที่ส าคัญที่น่าจับตามองคือประเทศโกตดิวัวร์ซึ่ง
สหรัฐฯ น าเข้าในเดือนสิงหาคมเป็นปริมาณ 2,234 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อนเกือบ 2.5 เท่าตัว 

o ผลไม้ฉายรังสี     
- มังคุด การน าเข้าคงที่อยู่ในระดับเดียวกับเดือนที่ผ่านมา  
- ทุเรียนสด ปริมาณการน าเข้าเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อนหน้าถึงร้อยละ 47.34 ในขณะที่มูลค่าเพ่ิมข้ึน

เพียงร้อยละ 28.55 และปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้นมากเกือบ 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับในช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว โดยปริมาณที่เพ่ิมขึ้นมากกว่ามูลค่าเช่นกัน    

 รายงานการปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ( Import Refusal Report) ขององค์การ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: U.S. FDA) ในเดือน ก.ย. 62       
U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยและคู่แข่งที่ส าคัญ ดังนี้ 
ประเทศไทย U.S.FDA ปฏิเสธการน าเข้าจากผู้ผลิต 8 ราย รวมสินค้า 15 รายการ (entry line) ได้แก ่   
o บริษัท Ue Choon Lee Co.,Ltd.  สินค้ากะปิ, ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ านวน 3 รายการ 

เนื่องจากมีการเตรียม บรรจุหรือเก็บไว้ภายใต้สภาพที่ไม่สะอาดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้  
o บริษัท Thai Victor Food. สินค้าน้ าผลไม้/น้ าผลไม้เข้มจากท าจากสตรอเบอร์ร่ี/ลูกเบอร์ร่ี  

จ านวน 2 รายการ เนื่องจากใช้สีผสมอาหารที่ไม่ปลอดภัย 
o บริษัท Asia Exotic สินค้า ทุเรียน จ านวน 1 รายการ เนื่องจากพบสารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 
o บริษัท Tuna Paradise Co. Ltd. สินค้าปลาทูน่า จ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือ

บางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร (filthy) 
o บริษัท Devpro Thailand Cp Ltd. สินค้าลูกพลัมแปรรูป จ านวน 1 รายการ เนื่องจากไม่ระบุชื่อที่อยู่

ของผู้ประกอบการผลิต บรรจุหรือจัดจ าหน่าย ดูเหมือนว่าผู้ผลิตไม่ได้ลงทะเบียนเป็นอาหารกระป๋องที่เปน็
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กรดต่ าหรือผู้ผลิตอาหารที่เป็นกรด ไม่ยื่นกระบวนการผลิต จึงดูเหมือนว่าจะได้รับการผลิต แปรรูป หรือ
บรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่สะอาด 

o บริษัท Fresh Produce Co. Ltd. สินค้ามะขาม จ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมดหรือ
บางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

o บริษัท Thai Ocean Venture Co., Ltd. สินค้าปลาทูน่า จ านวน 5 รายการ เนื่องจากสินค้าทั้งหมด
หรือบางส่วนเจือปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร และพบสารฮิสตามีน 

o บริษัท Ggc Twn. Co.,Ltd. สินค้าปลาทูน่า จ านวน 1 รายการ เนื่องจากสินค้าท้ังหมดหรือบางส่วนเจือ
ปนด้วยสิ่งสกปรก เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการเป็นอาหาร 

ประเทศคู่แข่งส าคัญ U.S. FDA ได้ปฏิเสธการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร ได้แก่  
o จีน ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าอาหารจากผู้ผลิต 21 ราย จ านวนสินค้า 85 รายการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร

ทะเล (ปลา ปลาหมึก) เส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (เค้ก ขนมปัง บิสกิต)  ผัก (สปิแนช รากบัว หน่อไม้) 
ผลไม้แห้ง/แปรรูป (ทุเรียนกวน พรุน พุทราจีน เม็ดมะม่วงหิมพานต์) เห็ด เครื่องเทศและพืชสมุนไพร (พริก   
และเครื่องดื่ม      
สาเหตุการถูกปฏิเสธ ปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (สาร cyclamate สารเมลามีน สาร Dulcin 
เชื้อซัลโมเนลา สารก าจัดศัตรูพืชตกค้าง หรือสาร/สีเจือปนอาหารที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ) มีสิ่งสกปรก/เน่า
เสียหรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร ผู้ผลิตไม่ได้ลงทะเบียนสถานประกอบการอาหารกระป๋องที่
เป็นกรดต่ าหรือเป็นกรด การผลิต/แปรรูปหรือบรรจุในสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ แสดงฉลากไม่ถูกต้อง (ใช้สารซัลไฟต์แต่ไม่แสดงบนฉลาก มีส่วนผสม 2 ชนิดขึ้นไป แต่ไม่แสดงชื่อ
สามัญของแต่ละส่วนผสม ไม่ระบุปริมาณ/น้ าหนักที่ถูกต้อง ไม่มีภาษาอังกฤษ ไม่ระบุข้อมูลทางโภชนาการ 
ไม่ระบุชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบการผลิต/บรรจุ/จัดจ าหน่าย ไม่แสดงชื่อสามัญของส่วนผสมแต่ละชนิดและ/
หรือ อ้างว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีผักหรือน้ าผลไม้ แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลร้อยละของน้ าผลไม้หรือน้ าผักที่มีอยู่ใน
อาหาร ใช้สาร Saccharin สารให้ความหวานโดยไม่ระบุในฉลาก และไม่แจ้งว่ามีสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์)    

o เวียดนาม ถูกปฏิเสธการน าเข้าสินค้าของผู้ผลิต 6 ราย จ านวนสินค้า 6 รายการ สินค้าที่ถูกปฏิเสธน าเข้า 
ได้แก่ อาหารทะเล (ทูน่า กุ้ง และปลา scad) และขนมอบประเภทคุกกี้ 
สาเหตุการถูกปฏิเสธ พบสิ่งสกปรก/เน่าเสีย หรือไม่เหมาะส าหรับการบริโภคเป็นอาหาร พบเชื้อซัลโมเนลา   
มีการใช้ยาสัตว์ชนิดใหม่ที่โดยไม่ได้รับอนุญาต สินค้าเจือสีสังเคราะห์แต่ไม่แจ้งบนฉลาก และไม่ยื่น
กระบวนการผลิตจึงดูเหมือนว่าจะได้รับการผลิต แปรรูป หรือบรรจุภายใต้สภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 รายงานการแจ้งเตือนการน าเข้า (Import Alert) ของ U.S. FDA  ไม่พบว่ามีสินค้าและผู้ประกอบการของ
ไทยที่ถูกแจ้งเตือนการน าเข้าในเดือนสิงหาคม  

3. ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสินค้าเกษตรของไทย 

การพบสารตะกั่วตกค้างในข้าวไทยที่วางจ าหน่ายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เกินกว่าค่ามาตรฐานโดยมิได้ติด
ฉลากเตือนไว้ตามข้อ าหนดภายใต้ Proposition 65 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการ
ติดฉลากแจ้งเตือนชาวแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับสารเคมีซึ่งอาจพบอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร สินค้าอุปโภค ภายใน
บ้าน ที่ท างาน หรือสิ่งที่ปล่อยเข้าสู่สิ่งแวดล้อม อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ความพิการแต่ก าเนิด
ในทารก หรืออันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ โดยภายใต้กฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดค่ามาตรฐานสูงสุดส าหรับ
สารต่างๆ รวม 900 ชนิด ที่อาจสัมผัสเข้าสู่ร่างกายด้วยการบริโภคทางปาก การสูดดม และการดูดซึมต่อ
วัน โดยไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง (No Significant Risk Levels : NSRLs for Carcinogens) และไม่ก่อให้เกิด
ความพิการแต่ก าเนิดในทารกหรือเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ (Maximum Allowable Dose Levels: 
MADLs for Chemicals Causing Reproductive Toxicity)  ทั้งนี้ ได้ก าหนดระดับการสัมผัสเข้าสู่ร่างกาย
ของสารตะกั่วด้วยการบริโภคทางปากโดยไม่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งไว้ที่ไม่เกินวันละ 15 ไมโครกรัม (15 
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µg/day) และเข้าสู่ร่างกายโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความพิการแต่ก าเนิดในเด็กหรือเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
ไว้ที่ไม่เกินวันละ 0.5 ไมโครกรัม (0.5 µg/day) ส าหรับสถานการณ์ขณะนี้องค์กรเอกชนของมลรัฐซึ่งเป็นผู้
สุ่มตัวอย่างและมีหนังสือร้องเรียนผลการตรวจพบดังกล่าวไปยังผู้น าเข้าข้าวไทย โดยอยู่ในขั้นตอนหารือข้อ
ยุติโดยยินยอมช าระค่าปรับเพท่อหลีกเลี่ยงการน าเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย 
แนวทางแก้ไข   
- เนื่องจากมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นตลาดหลักที่ส าคัญส าหรับข้าว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณา

แจ้งให้ผู้ประกอบการที่จะส่งออกข้าวไปวางจ าหน่ายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียรับทราบถึง Proposition 65  
และจะต้องตรวจสอบระดับการปนเปื้อนของสารตะกั่วและสารอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมายดังกล่าว หาก
พบว่าอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐาน จะต้องติดฉลากแจ้งเตือนสารภายใต้ Proposition 65 มิฉะนั้น หากมี
การตรวจพบภายหลังผู้น าเข้า/ผู้จัดจ าหน่ายอาจถูกฟ้องร้องโดยมีโทษปรับส าหรับการไม่แจ้งเตือนอาจ
สูงสุดถึง 2,500 เหรียญสหรัฐ ต่อการละเมิดต่อวัน ส าหรับขั้นตอนในการปฏิบัติโดยย่อ มีดังนี้  
o ตรวจสอบว่าในผลิตภัณฑ์ข้าวที่จะส่งไปจ าหน่ายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีสารเคมีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ

สารภายใต้ Preposition 65 หรือไม่ 
o ตรวจสอบว่ามีแนวโน้มที่จะท าให้บุคคลได้รับการสัมผัสกับสารเคมีที่ระบุไว้ในระหว่างกระบวนการ

ผลิตหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือไม่ ถ้าพบว่ามีโอกาสต้องเข้าไปตรวจสอบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ได้รับการยกเว้นภายใต้ Preposition 65 หรือไม่ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลรายชื่อสารและปริมาณที่
ปลอดภัย (safe harbor) ภายใต้ Proposition 65 ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์:  
https://oehha.ca.gov/media/downloads/proposition-65//safeharborlist032519.pdf 

o ถ้าระดับของสารสูงกว่าระดับที่จะได้รับการยกเว้น ก็จะต้องติดป้ายแจ้งเตือนตามกฎหมายภายใต้ 
Preposition 65 ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียทันที 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหาสารตกค้างในข้าวทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน 
โดยนอกจากสารตะกั่วแล้ว ยังมีสารอ่ืนๆ เช่น สารหนูอนินทรีย์ และสารอ่ืนๆ ที่อาจพบในข้าว   

- ฝ่ายการเกษตรฯ อยู่ระหว่างรวบรวมและศึกษาข้อคิดเห็นทักท้วงเชิงเทคนิคเกี่ยวดับการค านวณค่า
ความเสี่ยงในการสัมผัสสารเคมีของหน่วยงาน CA Rice Commission และ USA Rice Federation 
โดยจะหารือส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมวิชาการเกษตร เพ่ือพิจารณา
โอกาสในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป 

4. สถานการณ์ด้านการเกษตรที่ส าคัญของประเทศทีร่ับผิดชอบ 
สหรัฐฯ 

 USDA ปรับปรุงการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ให้ทันสมัยเป็นคร้ังแรกในรอบกว่า 50 ปี  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ได้ประกาศกฎระเบียบฉบับสุดท้ายเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบ
การเชือดสุกรและน าเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่าห้าทศวรรษที่หน่วยงานบริการด้านความ
ปลอดภัยและตรวจสอบอาหาร (FSIS) ของ USDA มีการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบสถานประกอบการ
เชือดสุกร โดยมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องสุขภาพของประชาชน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยการยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าสมัย และให้ความส าคัญ
ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารและการจัดการอย่างมีมนุษยธรรมมากขึ้น 

 จีนยกเว้นการเพ่ิมภาษีน าเข้าปลาป่นและพ่อแม่พันธ์ุกุ้งจากสหรัฐฯ  ผลการเจรจาทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนซึ่งเริ่มต้นอีกครั้งเมื่อต้นเดือน ก.ย. 62 ได้บรรลุข้อตกลงโดยจีนจะยกเว้นการเพ่ิมการ
จัดเก็บภาษีศุลกากร ส าหรับสินค้าปลาป่นและพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ซึ่งอยู่ภายใต้พิกัด HS codes 23012010 
และ 03063610 พร้อมกับสินค้าอ่ืนๆ อีก 14 ชนิดที่น าเข้าจากสหรัฐฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 
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17 ก.ย. 62 เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นการยกเว้นภาษีเป็นครั้งแรก ตั้งแต่การเริ่มต้นความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

 สถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโลก ปี 2562/63 กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA)             
ได้รายงานสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวโลก ปี 2562/63 ประจ าเดือนกันยายน 2562 โดยคาด
ว่าผลผลิตข้าวทั่วโลกจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ การค้าข้าวในตลาดโลกคาดว่าจะลดลงด้วยเช่นกันส่งผลให้
สต็อกข้าวโลกลดลง ในขณะที่ราคาส่งออกข้าวของสหรัฐอเมริกาและไทยเพ่ิมสูงขึ้น แต่ราคาส่งออกข้าว
เวียดนามลดลง 

 สถานการณ์ความม่ันคงด้านอาหารในครัวเรือนของสหรัฐอเมริกา ถึงแม้สหรัฐฯ จะเป็นหนึ่งในประเทศ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอยู่ในระดับสูง แต่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องความมั่นคง
ด้านอาหารของครัวเรือนในประเทศ โดยเมื่อเดือน ก.ย. 62 หน่วยงาน Economic Research Service (ERS) 
ภายใต้กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ (USDA) ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคงด้านอาหารของ
ครัวเรือนในสหรัฐฯ ในปี 2561 ว่าประมาณร้อยละ 11.1 ของครัวเรือนในสหรัฐฯ มีความไม่ม่ันคงด้านอาหาร 
โดยสมาชิกในครัวเรือนได้รับอาหารเพ่ือการบริโภคไม่เพียงพอส าหรับการเลี้ยงชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี
เนื่องจากการขาดแคลนเงินและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือการหาซื้ออาหารมาบริโภคในครัวเรือน 

 FDA ประกาศการจัดประชุมสาธารณะเร่ืองการปรับปรุงมาตรฐานเอกลักษณ์ด้านอาหาร  องค์การ
อาหารและยาของสหรัฐฯ (U.S.FDA) ประกาศเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 ว่าจะจัดประชุมสาธารณะในวันที่ 
27 ก.ย. 62 เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพยายามในการปรับปรุง
มาตรฐานเอกลักษณ์ด้านอาหาร (Food Standards of Identity) ของ U.S.FDA และระดมข้อมูลเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานเฉพาะส าหรับอาหารซึ่งได้บัญญัติไว้เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลายรายมีความกังวลว่าบางมาตรฐานล้าสมัยและอาจเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมด้านการพัฒนาอาหาร
เพ่ือสุขภาพ ในขณะที่ปัจจุบันผู้บริโภคมีการแสวงหาทางเลือกเพ่ือการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ลาตินอเมริกา 

 Tumaini: แอพพลิเคชั่นช่วยตรวจโรคกล้วยในโคลอมเบีย ทีมนักวิทยาศาสตร์จากโคลอมเบีย อินเดียและ
สหรัฐฯ ร่วมมือกันออกแบบแอพพลิเคชั่นที่สามารถระบุอาการของโรคในกล้วยระยะเริ่มแรกได้โดยสามารถ
จ าแนกโรคในกล้วยได้ถึงห้าประเภทด้วยการตรวจสอบอาการของต้นกล้วยจากโทรศัพท์มือถือ ท าให้เกษตรกร
สามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคได้ทันท่วงที ปัจจุบันได้มีการทดลองใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวแล้วในประเทศ
โคลอมเบีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อินเดีย เบนิน จีน และอูกานดา โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายบนอุปกรณ์ Android และมีภาษารับรองถึง ๕ ภาษา ได้แก่ สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศส ภาษา
สวาฮีลี และทมิฬ   

 เปรูน าเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดเป็นล าดับสาม รองจากอุรุกวัยและบราซิล  โดยในช่วงเดือน ม.ค. ถึง ส.ค. 
๖๒ ได้น าเข้าข้าวจากอุรุกวัย เป็นมูลค่า ๕๘.๔๒ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๗ ของมูลค่าการ
น าเข้าข้าวทั้งหมดของเปรู ตามมาด้วยบราซิล ๓๗.๖๘ ล้านเหรียญสหรัฐ ไทย ๒.๔8 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
ปารากวัย ๑.๖๖ ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ชาวเปรูนิยมบริโภคข้าวแข็งและเม็ดร่วนมากกว่าข้าวที่มีความนุ่ม
เหนียว เช่น ข้าวหอมมะลิ ท าให้ผู้น าเข้าข้าวเปรูส่วนใหญ่นิยมน าเข้าข้าวเกรดบีของไทยซึ่งมีราคาถูกกว่าเพ่ือ
น ามาผสมกับข้าวที่ผลิตในเปรูซึ่งมีราคาสูงเพ่ือลดต้นทุนการจ าหน่าย  

 สับปะรด: อุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโตในโคลอมเบีย โดยในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑ ปริมาณการ
ผลิตสับปะรดในโคลอมเบียเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๑๒ หรือ จาก ๖๕๒,๗๕๙ ตัน เป็น ๑.๐๕ ล้านตัน/ปี และคาดว่า
ในปี ๒๕๖๒ จะเพ่ิมขึ้นเป็น ๑.๑๘ ล้านตัน  โดยจะเน้นการเพ่ิมปริมาณการบริโภคภายในประเทศซึ่งปัจจุบัน
อยู่ที่ ๕๘.๗ กรัม/หัว/วัน และส่งเสริมการปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 และพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยและ
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คุณภาพเพ่ือให้สามารถเพ่ิมมูลค่าและส่งออกไปยังตลาดใหม่ในต่างประเทศได้ โดยตั้งเป้าส่งออกสับปะรดให้ได้ 
๒๑๖ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี ๒๕๗๕   

 FDA ขึ้นบัญชีแดง ๗๐ บริษัทสัญชาติเปรู แบ่งเป็นบริษัทการเกษตรและปศุสัตว์ ๓๓ บริษัท (ร้อยละ 
๔๗.๑๔) บริษัทประมง ๒๘ บริษัท (ร้อยละ ๔๐) และบริษัทยา ๙ บริษัท (ร้อยละ ๑๒.๘๖) เนื่องจากผิด
กฎระเบียบด้านสุขอนามัย เช่น มีการใช้สารเคมีฆ่าแมลงต้องห้าม การติดเชื้อซัลโมเนลลา การติดฉลากท่ีไม่
ถูกต้อง ผิดกฎระเบียบอาหารกระป๋องที่เป็นกรดหรือกรดต่ า  การผสมสีที่ผิดกฎหมาย และ/หรือ ไม่ได้รับการ
ส าแดงว่าเป็นทาร์ทราซีน อยู่ในสภาพเน่าเสีย หรือมีสารฮีสตามีน ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP และ
พบว่ามีเชื้อแบคทีเรียลิสเตอเรียสายพันธุ์โมโนไซโตจิเนส   

 ชิลีประกาศสภาวะฉุกเฉินทางการเกษตรจากภัยแล้งเพ่ิมเติมครอบคลุม ๕ ภูมิภาค กระทรวงเกษตรชิลีได้
ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางการเกษตรจากการขาดแคลนน้ าใน ๙ ชุมชน ทางตอนกลางของภูมิภาค Maule 
หลังจากที่ได้ประกาศสภาวะดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ Coquimbo, Valparaíso, 
O’Higgins, และ Región Metropolitana รวมประกาศครั้งล่าสุดนี้ก็จะครอบคลุมถึง ๕ ภูมิภาค ซึ่งนับเป็นภัย
แล้งที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ ๖๐ ปี โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เกษตรกรจ านวน ๒,๐๐๘ ราย ซ่ึงส่วนใหญ่
ท าอาชีพเลี้ยงแกะในฟาร์มขนาดเล็ก และสัตว์อ่ืน เช่น แกะ โค แพะ ม้า และผู้เลี้ยงผึ้ง ๒๒๖ ราย โดยรัฐบาล
ท้องถิ่นของภูมิภาค Maule ได้ตั้งงบประมาณกว่า ๑.๑ ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉินนี้  

 เปรูและจีนวางแผนจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคี เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  ส าหรับปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชในบริเวณเทือกเขาแอนดีสและป่าแอมะซอนของเปรู 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันให้เปรูเป็นประเทศแห่ง “การเกษตรอัจฉริยะ” ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการปลูกพืชเพ่ือยกระดับความยั่งยืน ความสามารถทางการผลิตและการแข่งขันของผู้ผลิตขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โดยจะให้ความส าคัญกับอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น ควินัวและมันฝรั่ง เป็นล าดับแรก หลังจากนั้นจะ
เริ่มการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในบริเวณพ้ืนที่ป่าแอมะซอนของเปรู  จีนแสดงความประสงค์จะน าเข้า
สินค้าเพ่ือสุขภาพจากเปรูเพ่ิมเติม และจะเร่งกระบวนการอนุญาตน าเข้าอะโวกาโดจากเปรูให้ได้ภายในปีนี้ 

 สินค้าเกษตรจากลาตินอเมริกาบุกตลาดจีน จีนเป็นหนึ่งในตลาดที่หลายประเทศมุ่งให้ความสนใจในการเปิด
ตลาดส่งออกสินค้าของตน รวมถึงกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เช่น เม็กซิโก ที่เริ่มส่งออกกล้วยไปยังจีนเป็นครั้ง
แรกเม่ือช่วงต้นปีที่ผ่านมา เปรูที่ได้เดินทางเยือนจีนและไต้หวันเพื่อแสวงหาตลาดใหม่ให้กับสินค้าอาหาร
ประเภท super food ของตน รวมทั้งอาร์เจนตินาซึ่งส่งออกสินค้าเป็นมูลค่ารวม ๑,๕๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ท าให้จีนเป็นตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรล าดับแรกของอาร์เจนตินา และโคลอมเบีย ส่งออกกล้วยไปจีนรวม 
๓๙๘ ตัน ในปี 2560 และเพ่ิมขึ้นเป็น ๑,๖๐๐ ตันในปี ๒๕๖๑ 

 อาร์เจนตินาคาดว่าผลผลิตเน้ือสุกรของประเทศจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗๗ และส่งออกเพ่ิม 6 เท่าภายในปี 
๒๕๗๓ โดยคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตเนื้อสุกรของอาร์เจนตินาจะเพ่ิมขึ้นสูงกว่าหนึ่งล้านตัน หรือร้อยละ 
๗๗ เมื่อเทียบกับปัจจุบัน และปริมาณการส่งออกจะเพ่ิมขึ้นหกเท่าภายในปี ๒๕๗๓ หากมีการส่งเสริมปัจจัย
ต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการผลิต การลดอัตราภาษี และการเพิ่มตลาดส่งออก ปัจจุบัน
อาร์เจนตินาผลิตเนื้อสุกรได้ ๖๒๑,๐๐๐ ตัน คาดว่าจะผลิตเพ่ิมได้เป็น 1.1 ล้านตัน ภายในปี 2573 ส าหรับ
การส่งออกในปัจจุบันมีปริมาณ ๒๓,๐๐๐ ตัน คาดว่าจะเพ่ิมเป็น ๑๖๕,๐๐๐ ตัน ภายในปี ๒๕๗๓ เช่นกัน  

5. การคาดการณ์สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (หากมี) 

 การผลิตและการค้าข้าวโลก ปี 2562/63 คาดว่าจะลดลง กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ ได้รายงานการ
คาดการณ์การผลิตข้าวทั่วโลกว่าผลผลิตจะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากการลดลงของ
ผลผลิตในประเทศอินเดียและสหรัฐฯ ส าหรับการค้าโลกคาดว่าจะลดลงด้วย โดยคาดการณ์ว่าจีนจะน าเข้า
ลดลง รวมถึงการที่ไทย อินเดียและสหรัฐฯ ส่งออกได้ลดลง ส าหรับสต็อกข้าวโลกคาดว่าจะลดลงเช่นกัน
เนื่องจากการผลิตที่ลดลง 
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 การส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในปี 2563  กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า
สหรัฐฯ จะสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้ 137 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของการส่งออกเนื้อสุกร เนื้อวัว ถั่วเหลือง และผลผลิตพืชสวน ส่วนการน าเข้าคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็น 
129 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้สหรัฐฯ ได้เปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 8 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ โดยเพ่ิมขึ้นจากในปี 2562 ที่คาดว่าจะได้เปรียบดุลการค้าที่ 5.2 พันล้านเหรียญ แต่ลดลงจาก 
15.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ของปี 2561 เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงและการน าเข้าที่
เพ่ิมขึ้น   

6. การด าเนินงานของส านักงาน (หากมี) 
 การจัดงานสัมมนา “การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ต้องเข้าใจอะไรบ้าง : มุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ” เมื่อวันที่ 

3 ก.ย. 62  โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเกษตรฯ และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎระเบียบการน าเข้าจากภาครัฐและเอกชนของสหรัฐฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย รวมผู้ร่วม
เข้าสัมมนาทั้งหมดประมาณ 400 คน  เป้าหมายหลักของการสัมมนาเพ่ือ (๑) เผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารและสินค้าทั่วไป     
ไปยังสหรัฐฯ พร้อมรายละเอียดขั้นตอน พิธีการด้านศุลกากร มาตรการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย 
และการบริหารจัดการต่าง ๆ (๒) สร้างช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และ    
(๓) เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือการส่งออกและน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรไป
ยังสหรัฐฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ซักถามปัญหากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

 เยี่ยมคารวะและประชุมหารือกับผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย วันที่ 4 ก.ย. 62  ฝ่ายการเกษตรฯ 
ได้น าคณะผู้เชี่ยวชาญจากการท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ
บริษัทที่ปรึกษาด้านศุลกากร (customs broker) เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้บริหารการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือริเริ่มความสัมพันธ์กับการท่าเรือนครลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นท่าเรือที่มีเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการที่ซับซ้อนและครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ และในฐานะท่าเรือและ
ด่านน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยมากที่สุดของสหรัฐฯ โดยผู้แทนจากท่าเรือลอสแอนเจลิสได้
แบ่งปันประสบการณ์การด าเนินงานของท่าเรือที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นกรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่
ดี ได้แก่ (1) การด าเนินงานเต็มรูปแบบของ  automation port (2) นโยบาย/โครงการ/แผนปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Clean Air Action Plan  และ (3) การบริหารจัดการในภาพรวมของท่าเรือเพ่ือ
จัดหารายได้ 

 เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 4 ก.ย. 62 ฝ่ายการเกษตรฯ 
ได้น าคณะผู้เชี่ยวชาญจากการท่าเรือลอสแอนเจลิส (Port of Los Angeles) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ
บริษัทที่ปรึกษาด้านศุลกากร เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมหารือกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือรายงานผลการจัดสัมมนาและหารือถึง
โอกาสต่อเนื่องในการสนับสนุนการด าเนินงานของไทยเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรไทยไปสหรัฐฯ 

 เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62  ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่       
ณ นครลอสแอนเจลิส ได้น าคณะผู้เชี่ยวชาญจากการท่าเรือลอสแอนเจลิส และบริษัทที่ปรึกษาด้าน
ศุลกากร (customs broker) เข้าเยี่ยมชมกิจการท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอสังเกตการณ์ และดูงานการ
ปฏิบัติงานด้านท่าเรือ ณ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ ากัด 

 เยี่ยมชมกิจการและดูงานสวนมะพร้าวของบริษัท K Fresh จ ากัด และ ออลโคโค กรุ๊ป จ ากัด เมื่อวันที่ 
6 ก.ย. 62  ฝ่ายการเกษตร ได้น าคณะผู้เชี่ยวชาญจากการท่าเรือลอสแอนเจลิส และบริษัทที่ปรึกษาด้าน
ศุลกากร เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานสวนมะพร้าวของบริษัท K Fresh จ ากัด และบริษัท ออลโคโค กรุ๊ป 
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จ ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ าหอมผลสดตรา “K FRESH” ซึ่งปัจจุบันส่งออกไปสหรัฐฯ และ
อีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ “all coco” ได้แก่ พุดดิง
มะพร้าวอินทรีย์ น้ ามะพร้าวเกล็ดน้ าแข็ง และไอศกรีมมะพร้าว ซึ่งตั้งเป้าส่งออกไปวางจ าหน่ายในตลาด
หลักของสหรัฐฯ 

 การเข้าร่วมงานแถลงข่าว วันที่ 11 ก.ย. 62 ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเรื่อง เรื่อง “วิจัยปลดล็อคส่งออกมะม่วงไปอเมริกา” ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพ่ือรับทราบผลความส าเร็จในการ
วิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาการส่งออกมะม่วงที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาไปจ าหน่ายในสหรัฐฯ และการ
ส่งออกมะม่วงน้ าดอกไมส้ีทองฉายรังสีไปยังสหรัฐฯ เป็นล็อตแรกในประวัติศาสตร์ 

 การประชุมหารือและดูงาน  เมื่อวันที่ 21 - 26 ก.ย. 62 ฝ่ายการเกษตรฯ น าผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจาก
หน่วยงาน World Coffee Research (WCR) ไปเข้าร่วมประชุมหารือกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้อมศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการวิจัย
กาแฟโลกในปัจจุบันและแนวโน้มตลาดโลกในอนาคต รวมถึงโอกาสในการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ
เพ่ือสนับสนุนและสร้างศักยภาพกาแฟไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  
 

ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กันยายน 2562 


